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ABSTRACT

Code of Project: Uni 001 /2016
Project Name: Accounting Students’ Competencies in Cooperative Education 

from Opinions of Job Supervisors in Enterprises
Researchers:Miss Suchaya  Rungsarittikul Mr. Ekkachat  Pattarach

The  purpose  of  this  research  was  to  study  the  opinions  of  the  job 
supervisors  in  enterprises  about  competencies  of  accounting  students  in 
cooperative  education.   The  competencies  were  the  students’   1)  academic 
knowledge   2)  job skills, and 3) desired attributes of accounting apprentice.  The  
samples for the research were  125  job supervisors in enterprises in Bangkok. 

From the research, most of the job supervisors in the enterprises viewed 
that all of the above three competencies of accounting apprentice were essential  
to their jobs.  The most important competencies of accounting apprentice for the 
accounting  jobs  were job  skills  ( X  = 4.06),  desired  attributes  of  accounting 
apprentice  ( X  = 3.92),  and  academic  knowledge  ( X  = 3.82)  respectively.  The 
most important competencies in job skills  were  problem  solving  ( X  = 4.78), job 
knowledge  and  understanding  indicating  in  professional  framework ( X  = 4.77), 
team  work  ( X  = 4.71), other knowledge pertaining to accounting jobs ( X  = 4.70), 
honesty ( X  = 4.64),  job  ethics  ( X  = 4.62),  and  job  presentation ( X  = 4.54) 
respectively.

Keywords:     Competency     Cooperative Education     Job Supervisor 

E – Mail Address:     SUCHAYA.R@rmutr.ac.th
Period of Project:  October 2015 – September 2016



ง

สารบ�ญ

     หน�า 
กตตกรรมประกาศ    ..................................................................................................................   ก
บทค�ดย�อภาษาไทย  .................................................................................................................... ข 
บทค�ดย�อภาษาอ�งกฤษ  ............................................................................................................... ค
สารบ�ญ  ...................................................................................................................................... ง
สารบ�ญตาราง  ............................................................................................................................ ฉ
บทท!"

1 บทน$า ....................................................................................................................................................................... 1
      1. ความเป'นมาและความส$าค�ญของป*ญหา  .............................................................. 1 

  2. ว�ตถ-ประสงค.ของการวจ�ย  ..................................................................................... 3 
            3. ขอบเขตของการวจ�ย  ............................................................................................ 3 

4. ต�วแปรท!"ศ2กษา  .................................................................................................... 4 
            5.   ประโยชน.ท!"คาดว�าจะได�ร�บจากการวจ�ย  .............................................................. 4 

2 เอกสารและงานวจ�ยท!"เก!"ยวข�อง  ............................................................................................................... 5
            1. ล�กษณะของสาขาวชาช!พบ�ญช!  ............................................................................. 5 
            2. ข�อก$าหนดเก!"ยวก�บผ9�ประกอบวชาช!พบ�ญช!ในด�านการท$าบ�ญช!  ............................. 7 
            3. การอ-ดมศ2กษาก�บสหกจศ2กษา  .............................................................................. 11 
            4. มาตรฐานการเร!ยนการสอนและมาตรฐานน�กศ2กษาสหกจศ2กษา ........................... 14 
            5.  มาตรฐานสหกจศ2กษาของสถานประกอบการ....................................................... 16

    6.  จรยธรรมของผ9�นเทศงานสหกจศ2กษาและเทคนคการเป'นผ9�นเทศงาน  ................... 18 
    7.  งานวจ�ยท!"เก!"ยวข�อง   ............................................................................................... 21 
3 วธ!ด$าเนนการวจ�ย  ............................................................................................................................................ 23

            1. ประชากรและกล-�มต�วอย�าง  .................................................................................. 23 
            2. เคร@"องม@อท!"ใช�ในการวจ�ย  ...................................................................................... 23 
            3. การทดลองใช�เคร@"องม@อ  ........................................................................................ 24 
            4. การเกAบรวบรวมข�อม9ล  ......................................................................................... 24 
            5. การวเคราะห.ข�อม9ล  .............................................................................................. 25 

4 ผลการวเคราะห.ข�อม9ล  .................................................................................................................................. 26
            1. ผลการวเคราะห.ข�อม9ลท�"วไปของผ9�ตอบแบบสอบถาม  ........................................... 27 



จ

สารบ�ญ (ต�อ)
  

 หน�า
บทท!"

4 ผลการวเคราะห.ข�อม9ล (ต�อ)
2. ผลการวเคราะห.ข�อม9ลความคดเหAนของผ9�นเทศงาน เก!"ยวก�บ

สมรรถนะของน�กศ2กษาสหกจศ2กษา สาขาวชาการบ�ญช!
ท�Dง 3 ด�าน  ........................................................................................................... 29

         3. ผลการวเคราะห.ข�อม9ลเก!"ยวก�บข�อเสนอแนะ  ........................................................ 35
5  สร-ปผลการวจ�ย อภปรายและข�อเสนอแนะ  ........................................................................................ 37

            1. สร-ปผลการวจ�ย................................................................................................. 37 
        2. อภปรายผล ..................................................................................................... 40
         3. ข�อเสนอแนะ ....................................................................................................

48 บรรณาน-กรม  ...................................................................................................
49 ภาคผนวก ก  ....................................................................................................
53

ภาคผนวก ข .............................................................................................................................  59
ประว�ตผ9�วจ�ย .............................................................................................................................  62
                            



ฉ

สารบ�ญตาราง
  

   หน�า
ตารางท!"
     1 แสดงจ$านวนและร�อยละของผ9�นเทศงาน จ$าแนกตามเพศ  .......................................... 27 
 2 แสดงจ$านวนและร�อยละของผ9�นเทศงาน จ$าแนกตามอาย-  .......................................... 27 
  3 แสดงจ$านวนและร�อยละของผ9�นเทศงาน จ$าแนกตามว-ฒการศ2กษาส9งส-ด  ................... 27 
   4 แสดงจ$านวนและร�อยละของผ9�นเทศงาน จ$าแนกตามประสบการณ.
            การท$างาน  ................................................................................................................. 28

5 แสดงจ$านวนและร�อยละของผ9�นเทศงาน จ$าแนกตามล�กษณะขององค.กร ................... 28 
 6 แสดงค�าเฉล!"ยและส�วนเบ!"ยงเบนมาตรฐานความคดเหAนของผ9�นเทศงาน  
            เก!"ยวก�บสมรรถนะของน�กศ2กษาสหกจศ2กษา สาขาวชาการบ�ญช! ท�Dง 3 ด�าน   ............ 29

7 แสดงค�าเฉล!"ยและส�วนเบ!"ยงเบนมาตรฐานความคดเหAนของผ9�นเทศงาน 
            เก!"ยวก�บสมรรถนะของน�กศ2กษาสหกจศ2กษา สาขาวชาการบ�ญช!   
            ด�านความร9�ทางวชาการ  .............................................................................................. 30
       8 แสดงค�าเฉล!"ยและส�วนเบ!"ยงเบนมาตรฐานความคดเหAนของผ9�นเทศงาน            
            เก!"ยวก�บสมรรถนะของน�กศ2กษาสหกจศ2กษา สาขาวชาการบ�ญช!    
            ด�านท�กษะในการปฏบ�ตงาน  ....................................................................................... 32

9 แสดงค�าเฉล!"ยและส�วนเบ!"ยงเบนมาตรฐานความคดเหAนของผ9�นเทศงาน  
            เก!"ยวก�บสมรรถนะของน�กศ2กษาสหกจศ2กษา สาขาวชาการบ�ญช!    
            ด�านค-ณล�กษณะท!"พ2งประสงค.ของผ9�ปฏบ�ตงาน  ........................................................... 34
      10 แสดงข�อเสนอแนะของผ9�นเทศงาน  เก!"ยวก�บสมรรถนะของน�กศ2กษา
            สหกจศ2กษา สาขาวชาการบ�ญช!  .................................................................................. 35



บทท�� 1
บทน�	

1.  คว	มเป�นม	และคว	มส�	ค�ญของป�ญห	
           ประเทศไทยก�	ล�งเข"	ส#$ก	รปฏ&ร#ปก	รศ'กษ	ในทศวรรษท�� 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) โดยม�เป3	
หม	ยในก	รพ�ฒน	ค5ณภ	พและม	ตรฐ	นก	รศ'กษ	 และก	รเร�ยนร#"ของคนไทย เพ&�มโอก	สท	งก	ร
ศ'กษ	และก	รเร�ยนร#"อย$	งท��วถ'งและม�ค5ณภ	พ ส$งเสร&มก	รม�ส$วนร$วมของท5กภ	คส$วนของส�งคมในก	ร
บร&ห	รและจ�ดก	รศ'กษ	 (ส5เมธ  แย"มน5$น, 2553, น. 1)      โดยม�นโยบ	ยหล�กในด"	นอ5ดมศ'กษ	ท��ส$ง
เสร&มก	รผล&ตก�	ล�งคนให"สอดคล"องก�บคว	มต"องก	รของผ#"ใช"บ�ณฑ&ต โดยม�เป3	หม	ยเพB�อก	รม�ง	นท�	
และก	รม5$งเน"นในก	รพ�ฒน	ท�กษะของบ�ณฑ&ตให"ม�คว	มร#"ค#$ค5ณธรรม  ตอบสนองคว	มต"องก	รในก	ร
พ�ฒน	ประเทศ พร"อมท�Cงสร"	งคว	มร$วมมBอก�บสถ	นประกอบก	รในก	รผล&ตบ�ณฑ&ตท��สอดคล"องก�บ
คว	มต"องก	รของตล	ดแรงง	น ส$งเสร&มก	รว&จ�ยร$วมก�นระหว$	งมห	ว&ทย	ล�ยก�บสถ	นประกอบก	ร (
ส�	น�กง	นคณะกรรมก	รก	รอ5ดมศ'กษ	, 2553, น. 6-7)  ซ'�งค5ณภ	พท	งก	รศ'กษ	ของไทยจ�	เป�น 
ต"องม�ก	รพ�ฒน	ให"ส	ม	รถรองร�บก	รสร"	งคนให"ม�ท�กษะท	งคว	มค&ด ม�คว	มเข"	ใจท��จะส	ม	รถอย#$
ร$วมก�บส�งคมอย$	งม�คว	มส5ข และม�คว	มร#"คว	มส	ม	รถท��จะพ�ฒน	ประเทศให"ม�คว	มเข"มแขGงเพ�ยง
พอท��จะแข$งข�นก�บน	น	ประเทศได"  จ'งต"องม�ก	รทบทวนพ&จ	รณ	ล�กษณะของก	รเร�ยนก	รสอนใน
ระด�บต$	ง ๆ ว$	ม�ก	รพ�ฒน	ให"เหม	ะสมเพ�ยงใด ซ'�งก	รศ'กษ	ในระด�บอ5ดมศ'กษ	ย�งม�คว	ม  ส�	ค�ญ
และม�ค5ณค$	อย$	งย&�ง เนB�องจ	กเป�นช$วงส5ดท"	ยท��เตร�ยมผ#"ท��จะส�	เรGจก	รศ'กษ	เข"	ส#$ก	รประกอบอ	ช�พ
ในฐ	นะพลเมBองท��ม�ค5ณภ	พ (ไชยยศ จ&รเมธ	กร, 2553, น.1) ด�งน�Cนสถ	บ�นอ5ดมศ'กษ	ต"องค�	น'ง ถ'ง
ก	รพ�ฒน	หล�กส#ตรของสถ	บ�นอ5ดมศ'กษ	ให"ท�นสม�ย ท�Cงท	งว&ช	ก	รท��ต"องผล&ตบ�ณฑ&ตให"ตรงก�บคว	ม
ต"องก	รของตล	ดแรงง	น และตอบสนองต$อคว	มต"องก	รท	งเทคโนโลย�ท��ส#งข'Cน  ให"บ�ณฑ&ตม�คว	ม
เช��ยวช	ญในว&ช	ช�พ  ม�คว	มส	ม	รถในก	รค&ด ว&เคร	ะหI  คว	มส	ม	รถในก	รท�	ว&จ�ย  หรBอส	ม	รถ
แก"ไขป�ญห	ได"ม	กข'Cน (ช&นวรณI บ5ณยเก�ยรต&, 2553, น. 1)  โดยภ	รก&จหล�กของสถ	บ�นอ5ดม ศ'กษ	คBอ 
ด�	เน&นก	รสอนต	มม	ตรฐ	นว&ช	ก	รและว&ช	ช�พ  เพB�อผล&ตบ�ณฑ&ตท��ม�ค5ณภ	พเพ�ยงพอท��จะพ�ฒน	
และเสร&มสร"	งข�ดคว	มส	ม	รถในก	รแข$งข�นของประเทศได" แนวท	งหน'�งในก	รเสร&มสร"	งศ�กยภ	พ
ในก	รท�	ง	นของบ�ณฑ&ต คBอก	รจ�ดให"น�กศ'กษ	ได"ม�โอก	สเข"	ส#$ระบบก	รท�	ง	นก$อนส�	เรGจก	รศ'กษ	
เพB�อเพ&�มข�ดคว	มส	ม	รถในก	รจ"	งง	น ส	ม	รถท�	ง	นได"ท�นท�เมB�อจบก	รศ'กษ	และตอบ สนองต$อ
คว	มต"องก	รของสถ	นประกอบก	รม	กท��ส5ด (ส�มพ�นธI ศ&ลปน	ฎและคณะ, 2556, น. 1)    อย$	งไร
กGต	มคว	มร$วมมBอของภ	คผ#"ประกอบก	รม�ส$วนส�	ค�ญอย$	งย&�ง ในก	รก�	หนดย5ทธศ	สตรIด"	น
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ก��ล�งคนโดยตรง ผ��ประกอบก�รจ��เป�นต�องม�ส�วนร�วมก�บสถ�นศ!กษ�อย��งใกล�ช%ดในก�รจ�ดก�รเร�ยน
ก�รสอน  สน�บสน&นก�รฝ(กง�น หร*อสหก%จศ!กษ�อย��งจร%งจ�งและเป�นระบบ (ส�ธ%ต พ&ทธ%ช�ยยงค0, 
2557, น. 1)

สหก%จศ!กษ� เป�นระบบก�รศ!กษ�ท�8เน�นก�รปฏ%บ�ต%ง�นในสถ�นประกอบก�รอย��งม�ระบบ 
โดยจ�ดให�ม�ก�รเร�ยนในสถ�นศ!กษ�ร�วมก�บก�รจ�ดให�น�กศ!กษ�ไปปฏ%บ�ต%ง�นจร%ง ณ สถ�นประกอบก�ร
ท�8ให�คว�มร�วมม*อ   ท��ให�น�กศ!กษ�ส�ม�รถเร�ยนร��ประสบก�รณ0จ�กก�รไปปฏ%บ�ต%ง�น   และม�ค&ณภ�พ
ตรงต�มท�8สถ�นประกอบก�รต�องก�ร  สหก%จศ!กษ�จ!งเป�นโครงก�รท�8สน�บสน&นย&ทธศ�สตร0ของ
ส��น�กง�นคณะกรรมก�รก�รอ&ดมศ!กษ�   ในก�รท�8ม&�งเน�นให�มห�ว%ทย�ล�ยเป�นกลไกข�บเคล*8อน
ประเทศไทย   เป�นคว�มร�วมม*อระหว��งสถ�บ�นอ&ดมศ!กษ�และภ�คอ&ตส�หกรรม (University-
Industry Collaboration)   และก�รบ�รณ�ก�รก�รเร�ยนร��ก�บก�รท��ง�น (Work Integrated 
Learning) ท�8ประสบคว�มส��เรTจ   สหก%จศ!กษ�ได�ด��เน%นก�รในสถ�บ�นอ&ดมศ!กษ�ในย&โรป  อเมร%ก� 
และออสเตรเล�ย ม�แล�วเก*อบ 100 ปV   คร�Wงแรกในประเทศไทยเร%8มเม*8อปV 2536  ท�8มห�ว%ทย�ล�ย
เทคโนโลย�ส&รน�ร� (มห�ว%ทย�ล�ยในก��ก�บของร�ฐ)  จ�งหว�ดนครร�ชส�ม�    จ�กน�WนในปV 2538  จ!งได�ม�
น�กศ!กษ�กล&�มแรกของมห�ว%ทย�ล�ยเทคโนโลย�ส&รน�ร�เข��ร�วมง�นสหก%จศ!กษ�ก�บสถ�นประกอบก�ร 
ท��ให�สถ�บ�นอ&ดมศ!กษ�อ�กหล�ยแห�งน��ระบบสหก%จศ!กษ�ไปใช�และแพร�หล�ยเป�นอย��งม�ก   ต�Wงแต�ปV 
พ.ศ. 2545    ต�อม�ในปV 2550   ส��น�กง�นคณะกรรมก�รก�รอ&ดมศ!กษ�ได�จ�ดสรรงบประม�ณ
สน�บสน&น เพ*8อก�รด��เน%นก�รอย��งเป�นระบบในภ�พรวม   ในร�ปแบบก�รท��ง�นของเคร*อข��ยเพ*8อก�ร
พ�ฒน�อ&ดมศ!กษ� 9 เคร*อข��ย     โดยม�สม�คมสหก%จศ!กษ�ไทยเป�นหน�วยง�นกล�งร�วมประส�นง�น
และรณรงค0เผยแพร�องค0คว�มร��   และก��หนดกรอบคว�มร�วมม*อท�Wงในประเทศและต��งประเทศ 
ท�Wงน�Wส��น�กง�นคณะกรรมก�รก�รอ&ดมศ!กษ�   ม&�งท�8ก�รพ�ฒน�สมรรถนะบ�ณฑ%ตให�ตรงก�บคว�ม
ต�องก�รของผ��ใช�บ�ณฑ%ต และส�ม�รถแข�งข�นได�ในระด�บส�กล   จ!งม�นโยบ�ยสน�บสน&นและส�งเสร%มให�
สถ�บ�นอ&ดมศ!กษ�ก��หนดร�ยว%ช�สหก%จศ!กษ�ลงในหล�กส�ตรท&กส�ข�ว%ช�   โดยจะต�องก��หนดจ��นวน
หน�วยก%ตของร�ยว%ช�สหก%จศ!กษ�ไม�ต8��กว�� 6 หน�วยก%ต  และก��หนดให�น�กศ!กษ�ช�WนปVท�8 3 หร*อ  ปVท�8 
4 ในหล�กส�ตรน�Wน ๆ  ไปปฏ%บ�ต%สหก%จศ!กษ�เตTมเวล�ในองค0กรผ��ใช�บ�ณฑ%ตหร*อสถ�นประกอบก�ร  เป�น 
ระยะเวล�ไม�น�อยกว�� 1 ภ�คก�รศ!กษ� และจะต�องเตร�ยมคว�มพร�อมให�น�กศ!กษ�ก�อนไปปฏ%บ�ต%สหก%จ
ในองค0กรผ��ใช�บ�ณฑ%ตซ!8งจะท��ให�น�กศ!กษ�ได�ร�บประสบก�รณ0จ�กก�รท��ง�น ส�ม�รถมองเหTนแนวท�ง 
ก�รประกอบอ�ช�พในอน�คต (ส��น�กง�นคณะกรรมก�รก�รอ&ดมศ!กษ�, 2557, น. 5)   

มห�ว%ทย�ล�ยเทคโนโลย�ร�ชมงคลร�ตนโกส%นทร0  เป�นมห�ว%ทย�ล�ยของร�ฐ  ส�งก�ดส��น�กง�น
คณะกรรมก�รก�รอ&ดมศ!กษ� กระทรวงศ!กษ�ธ%ก�ร และมห�ว%ทย�ล�ยม&�งผล%ตบ�ณฑ%ตท�8ม�ค&ณภ�พส��
ส�งคมประกอบก�ร  โดยจ�ดก�รศ!กษ�ว%ช�ช�พท�8หล�กหล�ยส�ข�ว%ช� และม�ส�ข�ว%ช�ท�8น�กศ!กษ�ให�
คว�มสนใจเข��ม�ศ!กษ�ต�อเป�นจ��นวนม�ก ค*อ ส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช� โดยล�กษณะของส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช�
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ม�เน*Wอห�ส�ระครอบคล&มท�Wงด��นทฤษฎ�และปฏ%บ�ต% ท�8ม&�งเน�นให�ผ��เร�ยนเป�นผ��ท�8ม�คว�มร��คว�มส�ม�รถท�ง
ว%ช�ช�พและคว�มร��ด��นอ*8น ๆ ท�8ม�คว�มส�มพ�นธ0ก�น    ตลอดจนส�ม�รถน��เทคโนโลย�ส�รสนเทศม�
ประย&กต0ใช�ก�บว%ช�ช�พ  ส�ม�รถปร�บต�วก�บก�รเปล�8ยนแปลงต�มคว�มก��วหน��ท�งว%ช�ช�พและ
เทคโนโลย�อย��งม�จรรย�บรรณ  และม�จ%ตส��น!กร�บผ%ดชอบต�อส�งคม    ด�งน�Wนนอกจ�กกระบวนก�ร 
พ�ฒน�หล�กส�ตรและก�รจ�ดก�รเร�ยนก�รสอนท�8ม�ค&ณภ�พแล�ว  ส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช�ม&�งท�8จะเสร%มสร��ง
ศ�กยภ�พในก�รท��ง�นของบ�ณฑ%ต   จ!งได�ก��หนดร�ยว%ช�สหก%จศ!กษ�ลงในหล�กส�ตร  เพ*8อให�บ�ณฑ%ตม�
ท�กษะท�งว%ช�ช�พ  โดยก�รเร�ยนร��จ�กประสบก�รณ0ตรงในสถ�นประกอบก�ร อ�นจะส�งผลให�บ�ณฑ%ต
ส�ม�รถท��ง�นได�ท�นท�เม*8อส��เรTจก�รศ!กษ� และม�สมรรถนะตรงก�บคว�มต�องก�รของตล�ดแรงง�น

ผ��ว%จ�ย ในฐ�นะอ�จ�รย0ผ��สอนน�กศ!กษ�ส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช�   จ!งม�คว�มสนใจจะศ!กษ�ถ!ง
สมรรถนะของน�กศ!กษ�สหก%จศ!กษ�ส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช�  ต�มท�ศนะของผ��น%เทศง�นในสถ�นประกอบ
ก�ร  โดยข�อค�นพบในประเดTนต��ง ๆ จะเป�นประโยชน0อย��งย%8งต�อก�รพ�ฒน�ก�รจ�ดก�รเร�ยน ก�รสอน
น�กศ!กษ�ส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช�  ให�ม�ค&ณภ�พและม�ตรฐ�นตรงก�บคว�มต�องก�รขององค0กรผ��ใช�บ�ณฑ%ต  
อ�กท�Wงเป�นแนวท�งให�น�กศ!กษ�สหก%จศ!กษ�ส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช�  พ�ฒน�ตนเองให�ม�สมรรถนะตรงก�บ
คว�มต�องก�ร     เพ*8อเป�นก�รเตร�ยมคว�มพร�อมก�อนก�รเข��ส��ก�รประกอบอ�ช�พในอน�คต 
นอกจ�กน�W เพ*8อเป�นก�รสร��งคว�มร�วมม*อท�งด��นว%ช�ก�รและคว�มส�มพ�นธ0ท�8ด�ก�บสถ�นประกอบก�ร

2.  ว�ตถ&ประสงค0ของก�รว%จ�ย
เพ*8อศ!กษ�คว�มค%ดเหTนของผ��น%เทศง�นในสถ�นประกอบก�ร เก�8ยวก�บสมรรถนะของน�กศ!กษ�  

สหก%จศ!กษ� ส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช�

3.  ขอบเขตของก�รว%จ�ย
1.  ขอบเขตด��นเน*Wอห�

              ก�รว%จ�ยคร�Wงน�W ม&�งท�8จะศ!กษ�สมรรถนะของน�กศ!กษ�สหก%จศ!กษ�ส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช�  ต�ม
ท�ศนะของผ��น%เทศง�นในสถ�นประกอบก�ร  แบ�งเป�น 3 ด��น ด�งน�W 

    1.1  ด��นคว�มร��ท�งว%ช�ก�ร
        (1)  คว�มร��ต�มม�ตรฐ�นว%ช�ก�รและว%ช�ช�พ

          (2)  คว�มร��ด��นอ*8นท�8ม�คว�มส�มพ�นธ0ก�น
    1.2  ด��นท�กษะในก�รปฏ%บ�ต%ง�น

(1)  ท�กษะด��นก�รค%ด ว%เคร�ะห0 และก�รใช�เทคโนโลย�ส�รสนเทศ
(2)  ท�กษะด��นก�รส*8อส�ร

    1.3  ด��นค&ณล�กษณะท�8พ!งประสงค0ของผ��ปฏ%บ�ต%ง�น
          (1)  ค&ณล�กษณะส�วนบ&คคล

    (2)  ค&ณล�กษณะท�งส�งคม
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         2.  ขอบเขตด��นพ*Wนท�8
              พ*Wนท�8  ท�8ด��เน%นก�รว%จ�ยคร�Wงน�Wค*อ  สถ�นประกอบก�รในเขตกร&งเทพมห�นคร   ท�8เข��ร�วม
โครงก�รสหก%จศ!กษ�ในปVก�รศ!กษ� 2556 - 2558   ซ!8งม�ร�ยช*8ออย��ในท��เน�ยบสถ�นประกอบก�รของ
มห�ว%ทย�ล�ย เทคโนโลย�ร�ชมงคลร�ตนโกส%นทร0

3.  ขอบเขตด��นเวล�
              ก�รศ!กษ�ข�อม�ลเพ*8อท��ก�รว%จ�ย  ก��หนดระยะเวล�ด��เน%นง�น 1 ปV  เร%8มต�Wงแต� 1  ต&ล�คม 
2558  ถ!ง  30  ก�นย�ยน  2559

4.  ต�วแปรท�8ศ!กษ�
1.  ต�วแปรต�น  ได�แก�   สมรรถนะของน�กศ!กษ�สหก%จศ!กษ� ส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช� 
2. ต�วแปรต�ม ได�แก�  คว�มค%ดเหTนของผ��น%เทศง�นในสถ�นประกอบก�รเก�8ยวก�บสมรรถนะ  

ของน�กศ!กษ�สหก%จศ!กษ� ส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช� 

5.  ค��ส��ค�ญ
1.  สมรรถนะ   (Competency)
2.  สหก%จศ!กษ�  (Cooperative Education)
3.  ผ��น%เทศง�น  (Job Supervisor)

6.  ประโยชน0ท�8ค�ดว��จะได�ร�บจ�กก�รว%จ�ย
1. เพ*8อใช�ข�อม�ลเป�นแนวท�งของมห�ว%ทย�ล�ยในก�รพ�ฒน�หล�กส�ตร และพ�ฒน�ก�รจ�ดก�ร  

เร�ยนก�รสอนน�กศ!กษ�ส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช� ให�สอดคล�องก�บคว�มต�องก�รของตล�ดแรงง�น
2. เพ*8อเป�นข�อม�ลให�อ�จ�รย0ผ��สอน และอ�จ�รย0น%เทศน�กศ!กษ�ส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช�ตระหน�ก

ถ!งคว�มต�องก�รท�8แท�จร%งของสถ�นประกอบก�ร และม&�งผล%ตบ�ณฑ%ตส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช�ให�ม�ค&ณภ�พ
และม�ตรฐ�นท�งว%ช�ช�พตรงก�บคว�มต�องก�ร

3. เพ*8อเป�นข�อม�ลประกอบก�รสร��งคว�มร�วมม*อท�งว%ช�ก�ร และคว�มส�มพ�นธ0ท�8ด�ก�บสถ�น
ประกอบก�ร 

4. เพ*8อเป�นแนวท�งให�น�กศ!กษ�สหก%จศ!กษ�ส�ข�ว%ช�ก�รบ�ญช� พ�ฒน�ตนเองให�ม�สมรรถนะ
ตรงต�มท�8สถ�นประกอบก�รต�องก�ร  ท�Wงน�Wเพ*8อคว�มส��เรTจและคว�มเจร%ญก��วหน��ในว%ช�ช�พต�อไป

5.  เพ*8อเป�นข�อม�ลส��หร�บหน�วยง�นอ*8น ๆ และบ&คคลภ�ยนอกท�8ม�คว�มสนใจ
  



บทท�� 2
เอกสารและงานว�จ�ยท��เก��ยวข�อง

การศ�กษาว�จ�ยคร��งน��  เก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษา สาขาว�ชาการบ�ญช�  ตาม
ท�ศนะของผ%�น�เทศงานในสถานประกอบการ ผ%�ว�จ�ยได�ศ�กษาเอกสารและทฤษฎ�ท��เก��ยวข�อง เพ-�อน.ามาใช�
ในการสร�างเคร-�องม-อท��ใช�ในการว�จ�ย การว�เคราะห/ข�อม%ล และการสร0ปข�อม%ล   โดยม�ห�วข�อท��ส.าค�ญ
เก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษา สาขาว�ชาการบ�ญช�  ตามท�ศนะของผ%�น�เทศงานในสถาน
ประกอบการ  ด�งน��

1.  ล�กษณะของสาขาว�ชาช�พบ�ญช�
2.  ข�อก.าหนดเก��ยวก�บผ%�ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ในด�านการท.าบ�ญช�
3.  การอ0ดมศ�กษาก�บสหก�จศ�กษา
4.  มาตรฐานการเร�ยนการสอนและมาตรฐานน�กศ�กษาสหก�จศ�กษา
5.  มาตรฐานสหก�จศ�กษาของสถานประกอบการ
6.  จร�ยธรรมของผ%�น�เทศงานสหก�จศ�กษาและเทคน�คการเป<นผ%�น�เทศงาน
7.  งานว�จ�ยท��เก��ยวข�อง

1.  ล�กษณะของสาขาว�ชาช�พบ�ญข�
สาขาว�ชาการบ�ญช�  ม�ความเป<นศาสตร/และศ�ลป>อย%?ด�วยก�น  เน-�อหาสาระครอบคล0มท��งด�าน

ทฤษฎ�และการปฏ�บ�ต�  ม�ความเป<นสากล  เก��ยวข�องก�บเศรษฐก�จ  ส�งคม  และเทคโนโลย�สารสนเทศ 
ม�ล�กษณะเป<นพห0ว�ทยาการ  การศ�กษาในสาขาว�ชาการบ�ญช�จ�งเป<นกระบวนการ  การพ�ฒนาบ0คคลให�
เป<นผ%�ท��ม�ความรอบร%�ในศาสตร/และความสามารถทางว�ชาช�พบ�ญช�ตามมาตรฐานสากล  รวมท��งศาสตร/อ-�น 
ท��ส�มพ�นธ/ก�น  โดยม0?งให�ผ%�เร�ยนม�ว�ธ�เร�ยนร%�และพ�ฒนาตนเองอย?างต?อเน-�อง  ท��งด�านความร%�  ท�กษะทาง 
ว�ชาช�พ ค0ณค?าแห?งว�ชาช�พ จร�ยธรรมและท�ศนคต�  ขอบเขตองค/ความร%�แบ?งออกเป<น 3 ด�าน  ค-อ
 -  ความร%�  ด�านการบ�ญช�  การเง�น และด�านอ-�นท��เก��ยวข�อง    

-  ความร%�ด�านองค/กรและธ0รก�จ    
-  ความร%�ด�านเทคโนโลย�สารสนเทศ      

ท��งน��ต�องม�การปร�บเปล��ยนว�ทยาการต?าง ๆ ทางการบ�ญช�ตามการเปล��ยนแปลงของเศรษฐก�จส�งคมและ
เทคโนโลย�สารสนเทศ  และการประย0กต/ใช�ความร%�ในทางปฏ�บ�ต�ในสถานการณ/   และสภาพแวดล�อมท��
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เปล��ยนแปลง  
ส��หร�บแนวท�งในก�รจ�ดขอบเขตองค�คว�มร !ของส�ข�ว"ช�ก�รบ�ญช�   พ"จ�รณ�ต�ม

ม�ตรฐ�นก�รศ)กษ�ระหว,�งประเทศส��หร�บผ !ประกอบว"ช�ช�พบ�ญช�
1.1  ค0ณล�กษณะของบ�ณฑ"ตท��พ)งประสงค�
      (1)  ม�ค0ณธรรม  จร"ยธรรม  คว�มร�บผ"ดชอบต,อตนเอง  ว"ช�ช�พ  และส�งคม
      (2)  ม�คว�มรอบร !ในศ�สตร�ท�งก�รบ�ญช� ท�กษะท�งว"ช�ช�พ และศ�สตร�อ6�นท��เก��ยวข!อง
      (3)  ม�คว�มส�ม�รถค"ด  ว"เคร�ะห�  ส�งเคร�ะห�  บ รณ�ก�รคว�มร !  และประสบก�รณ�

ท�งว"ช�ช�พบ�ญช�อย,�งเป9นระบบ
      (4)  ม�โลกท�ศน�ท��กว!�งไกล  คว�มค"ดสร!�งสรรค�  พ�ฒน�ตนเองท�>งด!�นคว�มร !  ท�กษะ

ว"ช�ช�พ  อย,�งต,อเน6�องและท��ง�นร,วมก�บบ0คคลอ6�นได!ท0กระด�บอย,�งเหม�ะสม
      (5)  ม�คว�มร !ท�งด!�นเทคโนโลย�ท��ท�นสม�ย  ส�ม�รถส6�อส�ร และใช!เทคโนโลย�ได!อย,�งม�

ประส"ทธ"ภ�พ
สถ�บ�นอ�จเพ"�มเต"มค0ณล�กษณะของบ�ณฑ"ตท��พ)งประสงค�  เพ6�อให!สอดคล!องก�บนโยบ�ยก�ร

ศ)กษ�  เอกล�กษณ� และ/หร6ออ�ตล�กษณ�ของสถ�บ�น  นอกจ�กน�>นม�ตรฐ�นค0ณว0ฒ"ระด�บปร"ญญ�ตร�  
ส�ข�ว"ช�ก�รบ�ญช�  พ.ศ. 2553   ได!ก��หนดม�ตรฐ�นผลก�รเร�ยนร !ด!�นค0ณธรรม จร"ยธรรม  ด�ง ต,อ
ไปน�>

     (1)  ม�คว�มร !และคว�มเข!�ใจในค0ณค,�แห,งว"ช�ช�พ  จรรย�บรรณว"ช�ช�พ  ม�ท�ศนคต"ท��ด�
ต,อว"ช�ช�พ

     (2)  ม�คว�มซ6�อส�ตย�ส0จร"ต   ม�ว"น�ย  เค�รพและส�ม�รถปฏ"บ�ต"ต�มกฎระเบ�ยบของ
สถ�บ�นและส�งคม

      (3)  ส�ม�รถบร"ห�รเวล�และปร�บว"ถ�ช�ว"ตอย,�งสร!�งสรรค�ในส�งคม
       (4)  ม�จ"ตส��น)ก  และพฤต"กรรมท��ค��น)งถ)งประโยชน�ส,วนรวมม�กกว,�ประโยชน�ส,วนตน
อย,�งม�ค0ณธรรม

1.2  องค�กรว"ช�ช�พท��เก��ยวข!อง
      สภ�ว"ช�ช�พบ�ญช� ในพระบรมร�ช ปถ�มภ�   เป9นองค�กรว"ช�ช�พท��จ�ดต�>งข)>นต�มพระร�ช

บ�ญญ�ต"ว"ช�ช�พบ�ญช� พ.ศ. 2547   ด�งน�>น  สถ�บ�นอ0ดมศ)กษ�ท��เปGดด��เน"นก�รสอนหล�กส ตรระด�บ
ปร"ญญ�ตร�  ส�ข�ว"ช�ก�รบ�ญช�  ควรด��เน"นก�รให!ม�หล�กส ตรและก�รจ�ดก�รเร�ยนก�รสอน โดยค��น)ง
ถ)งหล�กเกณฑ�  ข!อก��หนด   แนวท�งปฏ"บ�ต"  ต�มประก�ศของสภ�ว"ช�ช�พบ�ญช�  และหน,วยง�นก��ก�บ
ด แลผ !ประกอบว"ช�ช�พบ�ญช�  เพ6�อให!ผ !ส��เรHจก�รศ)กษ�ส�ม�รถประกอบว"ช�ช�พบ�ญช�ได!ต�มกฎหม�ย 
และส�ม�รถพ�ฒน�ตนเองอย,�งต,อเน6�องต�มหล�กก�รค0ณค,�แห,งว"ช�ช�พ  (ส��น�กง�นคณะกรรมก�รก�ร
อ0ดมศ)กษ�, 2553, น. 1-2)
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2.  ข!อก��หนดเก��ยวก�บผ !ประกอบว"ช�ช�พบ�ญช�ในด!�นก�รท��บ�ญช�
ในก�รจ�ดท��บ�ญช�ของธ0รก"จกฎหม�ยได!ก��หนดให!  ผ !ม�หน!�ท��จ�ดท��บ�ญช�ต!องจ�ดให!ม� “ผ !ท��

บ�ญช�” ซ)�งเป9นผ !ม�ค0ณสมบ�ต"ต�มท��อธ"บด�ก��หนด เพ6�อจ�ดท��บ�ญช�ต�มพระร�ชบ�ญญ�ต"ก�รบ�ญช� พ.ศ. 
2543**และม�หน!�ท��ควบค0มด แลผ !ท��บ�ญช�ให!จ�ดท��บ�ญช�ตรงต,อคว�มเป9นจร"ง**และถ กต!องต�มพระ
ร�ชบ�ญญ�ต"น�>**ในกรณ�ผ !ม�หน!�ท��จ�ดท��บ�ญช�ซ)�งเป9นบ0คคลธรรมด�จะเป9นผ !ท��บ�ญช�ส��หร�บก"จก�รของ
ตนเองกHได!**ผ !ท��บ�ญช�ต!องจ�ดท��บ�ญช�เพ6�อให!ม�ก�รแสดงผลก�รด��เน"นง�น**ฐ�นะก�รเง"น**หร6อก�ร
เปล��ยนแปลงฐ�นะก�รเง"นของผ !ม�หน!�ท��จ�ดท��บ�ญช�ท��เป9นอย ,ต�มคว�มเป9นจร"งและต�มม�ตรฐ�นก�ร
บ�ญช�**โดยม�เอกส�รท��ต!องใช!ประกอบก�รลงบ�ญช�ให!ถ กต!องครบถ!วน (สมเดช**โรจน�ค0ร�เสถ�ยร และ
คณะ, 2549, น.20)

ก�รท��บ�ญช�ต!องเป9นไปต�มพระร�ชบ�ญญ�ต"ก�รบ�ญช� พ.ศ. 2543  ผ !ประกอบว"ช�ช�พในด!�น
ก�รท��บ�ญช�เร�ยกว,� “ผ !ท��บ�ญช�” (Book-Keeper)  หม�ยถ)ง  ผ !ร�บผ"ดชอบในก�รจ�ดท��บ�ญช�ของผ !
ม�หน!�ท��จ�ดท��บ�ญช�  ไม,ว,�จะได!กระท��ในฐ�นะก�รเป9นล กจ!�งของผ !ม�หน!�ท��จ�ดท��บ�ญช�หร6อไม,กHต�ม 
ต��แหน,งง�นส งส0ดเป9นผ !อ��นวยก�รฝX�ยบ�ญช� (Controller)  ว"ช�ช�พในด!�นก�รท��บ�ญช� อย ,ภ�ยใต!ก�ร 
ควบค0มของสภ�ว"ช�ช�พบ�ญช�  ต�มพระร�ชบ�ญญ�ต"ว"ช�ช�พบ�ญช� พ.ศ. 2547 หมวด 6 ม�ตร� 44  
“ห!�มม"ให!ผ !ใดประกอบว"ช�ช�พเป9นผ !ท��บ�ญช�  เว!นแต,เป9นสม�ช"กสภ�ว"ช�ช�พ  หร6อข)>นทะเบ�ยนไว!ก�บ
สภ�ว"ช�ช�พบ�ญช�

2.1  ค0ณสมบ�ต"ของผ !ท��บ�ญช�
       ต�มพระร�ชบ�ญญ�ต"ก�รบ�ญช� พ.ศ. 2543 ม�ตร� 19  และประก�ศกรมทะเบ�ยนก�ร
ค!�  เร6�อง ก��หนดค0ณสมบ�ต"และเง6�อนไขของก�รเป9นผ !ท��บ�ญช� พ.ศ. 2543 ม�ตร� 45  ผ !ท��บ�ญช�ต!อง
ม�ค0ณสมบ�ต"  ด�งน�>

       (1)  ม�ภ ม"ล��เน�หร6อถ"�นท��อย ,ในร�ชอ�ณ�จ�กร
                (2)  ม�คว�มร !ภ�ษ�ไทยเพ�ยงพอท��จะท��หน!�ท��เป9นผ !ท��บ�ญช�ได!  หร6อท��บ�ญช�เป9นภ�ษ�
ไทยได!

         (3)  ไม,เคยต!องโทษโดยค��พ"พ�กษ�ถ)งท��ส0ดให!จ��ค0ก
         (4)  ม�ค0ณว0ฒ"ไม,ต���กว,�ประก�ศน�ยบ�ตรว"ช�ช�พช�>นส ง (ปวส.) ท�งก�รบ�ญช�  ส��หร�บผ !ม� 

หน!�ท��จ�ดท��บ�ญช�ซ)�งเป9นห!�งห0!นส,วนจดทะเบ�ยน  และบร"ษ�ทจ��ก�ด ซ)�งม�ขน�ดเลHก
       (5)  ม�ค0ณว0ฒ"ไม,ต���กว,�ปร"ญญ�ตร�ท�งก�รบ�ญช�  ส��หร�บผ !ม�หน!�ท��จ�ดท��บ�ญช�อ6�นนอก

เหน6อจ�กห!�งห0!นส,วนจดทะเบ�ยน  และบร"ษ�ทจ��ก�ด ซ)�งม�ขน�ดเลHก
    นอกจ�กน�>**ข!อบ�งค�บสภ�ว"ช�ช�พบ�ญช� (ฉบ�บท�� 6)  ได!ก��หนดค0ณสมบ�ต"ของผ !ท��บ�ญช�เพ"�ม

เต"ม**ด�งน�>
         (1)  เป9นสม�ช"กสภ�ว"ช�ช�พ  หร6อผ !ขอข)>นทะเบ�ยนไว!ก�บสภ�ว"ช�ช�พบ�ญช�
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 (2)  ผ !ท��ไม,ม�ส�ญช�ต"ไทย ต!องม�คว�มร !เก��ยวก�บม�ตรฐ�นก�รบ�ญช� และกฎหม�ยภ�ษ�
อ�กรของไทย

เป9นท��ทร�บก�นโดยท��วไปว,�สภ�สม�ช"กบ�ญช�ในพระบรมร�ช ปถ�มภ� เป9นสม�ช"กของสหพ�นธ� 
น�กบ�ญช�ส�กล  (International Federation of Accountancy: IFAC)   จ)งเป9นส"�งท��หล�กเล��ยงได!ย�ก
ส��หร�บผ !ประกอบว"ช�ช�พบ�ญช�ท��จะต!องปฏ"บ�ต"ต�มม�ตรฐ�นก�รศ)กษ�ส�กล  (International Education 
Standard : IES)  ท��ออกโดย  IFAC ท�>ง 8 ฉบ�บ   ซ)�งได!ก��หนดค0ณสมบ�ต"ของน�กบ�ญช�ม6ออ�ช�พ ด�งม�
ร�ยละเอ�ยดสร0ปได! ด�งน�>

(1)  น�กบ�ญช�ม6ออ�ช�พจะต!องส��เรHจก�รศ)กษ�ข�>นต���ท�งด!�นบ�ญช�ในระด�บปร"ญ�ตร� 
หร6อเท�ยบเท,�จ�กสถ�บ�นก�รศ)กษ�ท��เปGดก�รเร�ยนก�รสอนหล�กส ตรว"ช�ก�รบ�ญช�   ซ)�งได!ก��หนดว"ธ�
ก�รค�ดเล6อกเข!�ศ)กษ�ด!�นก�รบ�ญช�อย,�งเป9นระบบ   และม�ก�รจ�ดก�รเก��ยวก�บหล�กส ตรก�รบ�ญช� 
(Content of Professional Accounting Education Programs)  ท��จะท��ให!ผ !ส��เรHจก�รศ)กษ�ม�
คว�มร !ท�งว"ช�ช�พบ�ญช�ระด�บส ง และส�ม�รถพ�ฒน�ตนเองเป9นน�กบ�ญช�ม6ออ�ช�พได!ในอน�คต ใน  IES 
ฉบ�บท�� 2  ได!แบ,งองค�คว�มร !ในหล�กส ตรก�รบ�ญช�เป9น 3  ส,วน  ค6อ  ก�รบ�ญช�ก�รเง"น  และคว�มร !อ6�น
ท��เก��ยวข!อง  (Accounting, Finance and Related Knowledge)  คว�มร !เก��ยวก�บธ0รก"จขององค�กร 
(Organizational  and  Business Knowledge)
                 (2) น�กบ�ญช�ม6ออ�ช�พต!องม�ท�กษะท�งว"ช�ช�พ (Professional Skills)  ด!�นต,�ง ๆ ได!แก, 
ท�กษะด!�นสต"ปuญญ� (Intellectual Skill)    ท�กษะด!�นเทคน"คท��วไป   เทคน"คเฉพ�ะเก��ยวก�บว"ช�ช�พ  
(Technical Skill)  ท�กษะส,วนบ0คคล (Personal Skill)    ท�กษะในก�รส6�อส�รและก�รท��ง�นร,วมก�บ
ผ !อ6�น (Interpersonal and Communication Skill) และท�กษะด!�นก�รจ�ดก�รท�งธ0รก"จและองค�กร 
(Organizational and Business Management Skills)
                 (3)   น�กบ�ญช�ม6ออ�ช�พต!องม�ค0ณค,� และม�ท�ศนคต"ท��ด�ต,อว"ช�ช�พ  อ�นอย ,บนพ6>นฐ�นของ
จร"ยธรรม (Professional Value, Ethic and Attitudes)   ได!แก,   คว�มร�บผ"ดชอบต,อส�งคม   คว�ม 
ซ6�อส�ตย�ต,อว"ช�ช�พ    คว�มส�ม�รถในก�รร�กษ�คว�มล�บ   และคว�มเป9นอ"สระ
                 (4)  น�กบ�ญช�ม6ออ�ช�พจะต!องม�ก�รสะสมประสบก�รณ�เช"งปฏ"บ�ต" (Experience) เป9น
ระยะเวล�น�น และเข!มข!นเพ�ยงพอท��จะแสดงให!เหHนว,�เป9นน�กบ�ญช�ท��ม�คว�มร !และม�ท�กษะท�งว"ช�ช�พ  
รวมท�>งม�คว�มร !และท�ศนคต"ท��ด�ต,อว"ช�ช�พอ�นอย ,บนฐ�นของคว�มม�จร"ยธรรม โดยม�หน,วยง�นท��ร�บผ"ดชอบ 
ควบค0มด แลอย,�งใกล!ช"ด  และม�กระบวนก�รตรวจสอบอย,�งม�ม�ตรฐ�นและสม���เสมอ
                    (5) น�กบ�ญช�ม6ออ�ช�พจะต!องสอบผ,�นก�รประเม"นคว�มส�ม�รถท�งว"ช�ช�พ (Professional 
Capabilities) ซ)�งจะเป9นก�รประเม"นคว�มร !และท�กษะท�งด!�นว"ช�ช�พ ตลอดจนก�รม�ค0ณค,�ท�ศนคต" 
ท�งว"ช�ช�พและจร"ยธรรม
                 (6) น�กบ�ญช�ม6ออ�ช�พจะต!องม�ก�รเร�ยนร !อย,�งไม,จบส">น (Lifelong Learning)  โดยถ6อ



9 

เป9นภ�ระหน!�ท��ท��จะต!องพ�ฒน�และร�กษ�คว�มส�ม�รถด!�นว"ช�ช�พโดยม�กฎเกณฑ�และข!อบ�งค�บให!น�กบ�ญช� ได!
ม�โอก�สได!พ�ฒน�คว�มร !  คว�มส�ม�รถ ท�งด!�นว"ช�ช�พอย,�งต,อเน6�อง และเป9นร ปธรรม (ส�นสกฤต 
ว"จ"ตรเลขก�ร, 2549, น. 25)

2.2  เง6�อนไขของก�รเป9นผ !ท��บ�ญช�
      ต�มประก�ศกรมทะเบ�ยนก�รค!�*เร6�อง*ก��หนดค0ณสมบ�ต"และเง6�อนไขของก�รเป9นผ !ท��

บ�ญช� พ.ศ. 2543**ผ !ท��บ�ญช�ต!องปฏ"บ�ต"ต�มเง6�อนไขของก�รเป9นผ !ท��บ�ญช�**ด�งน�>
          (1)  แจ!งร�ยละเอ�ยดท��เก��ยวข!องก�บก�รท��บ�ญช�ต�มแบบ ส.บช.5 พร!อมหล�กฐ�นต,ออธ"บด� 

กรมพ�ฒน�ธ0รก"จก�รค!�ภ�ยใน 60 ว�น**กรณ�ม�ก�รเปล��ยนแปลงร�ยก�รในแบบ ส.บช.5 ท��แจ!งไว! ผ !ท��
บ�ญช� ต!องแจ!งก�รเปล��ยนแปลงด�งกล,�วภ�ยใน 60 ว�น
                   (2) เข!�ร�บอบรมคว�มร !เก��ยวก�บว"ช�ช�พบ�ญช�อย,�งน!อยหน)�งคร�>งในท0กรอบ 3 ป} จ�กสถ�บ�น
ว"ช�ช�พบ�ญช�  หร6อสถ�บ�นก�รศ)กษ�   หร6อหน,วยง�นท��อธ"บด�กรมพ�ฒน�ธ0รก"จก�รค!�ให!คว�มเหHนชอบ
                 (3)  กรณ�ร�บท��บ�ญช�ป}ละเก"นกว,� 100 ร�ย**ต!องจ�ดให!ม�ผ !ช,วยผ !ท��บ�ญช�  ซ)�งม�ค0ณว0ฒ"
เช,นเด�ยวก�บผ !ท��บ�ญช�อย,�งน!อย 1 คน ในท0กๆ*100 ร�ย**ร�ยท��เก"นกว,� 100 ร�ยแรก เศษของ 100 
ถ!�เก"นกว,� 50 ให!น�บเป9น 100

2.3  หน!�ท��และคว�มร�บผ"ดชอบของผ !ท��บ�ญช�
      ต�มพระร�ชบ�ญญ�ต"ก�รบ�ญช� พ.ศ. 2543 ม�ตร� 20 ก��หนดว,� “ผ !ท��บ�ญช�ต!องจ�ดท��

บ�ญช�เพ6�อให!ม�ก�รแสดงผลก�รด��เน"นง�น**ฐ�นะก�รเง"น**หร6อก�รเปล��ยนแปลงฐ�นะก�รเง"นของ ผ !
ม�หน!�ท��จ�ดท��บ�ญช�ท��เป9นอย ,ต�มคว�มเป9นจร"ง**และต�มม�ตรฐ�นก�รบ�ญช�**โดยม�เอกส�ร    ท��ต!อง
ใช!ประกอบก�รลงบ�ญช�ให!ถ กต!องครบถ!วน” (น"พ�นธ�**เหHนโชคช�ยชนะ, 2548, น.63)

2.4  ก�รพ�ฒน�คว�มร !ต,อเน6�องท�งว"ช�ช�พ
      ผ !ท��บ�ญช�ควรม�ก�รเร�ยนร !ตลอดช�ว"ต  เพร�ะก�รเป9นผ !ประกอบว"ช�ช�พน�>นต!องเผช"ญ

ก�บว"ช�ก�ร  กฎเกณฑ�  กฎหม�ย  ท��ม�ก�รเปล��ยนแปลงอย ,ตลอดเวล�     ผ !ประกอบว"ช�ช�พจ)งม�คว�ม
จ��เป9นต!องเร�ยนร !ส"�งใหม,ๆ ท��เข!�ม�อย,�งต,อเน6�อง  เพ6�อให!ผ !ร�บบร"ก�รเก"ดคว�มไว!ว�งใจและม�คว�มเช6�อ
ม��น  ก�รก��หนดให!ผ !ท��บ�ญช�ท0กคนต!องม�ก�รพ�ฒน�คว�มร !ต,อเน6�องท�งว"ช�ช�พ  เพร�ะต!องก�รให!ผ !ร�บ
บร"ก�รเช6�อม��นในต�วผ !ท��บ�ญช�ท0กคน  (ผ,องพรรณ  เจ�ยรว"ร"ยะพ�นธ�, 2551, น.85)  ก�รท��พระร�ช
บ�ญญ�ต"ก�รบ�ญช� พ.ศ. 2543 ก��หนดให!ผ !ท��บ�ญช�ต!องม�ก�รพ�ฒน�คว�มร !ต,อเน6�องท�งว"ช�ช�พกH ด!วยม0,งหว�ง
ให!ผ !ท��บ�ญช�ม�ก�รพ�ฒน�และสร!�งท�ศนคต"ท��จะเร�ยนร !ตลอดเวล�ท��ประกอบว"ช�ช�พบ�ญช�  ท�>งน�>เพ6�อ
สร!�งค0ณค,�แห,งว"ช�ช�พและก�รเป9นท��ยอมร�บในคว�มส�ม�รถปฏ"บ�ต"ง�นได!เย��ยงน�กว"ช�ช�พบ�ญช�  อ�น
จะเป9นก�รยกระด�บม�ตรฐ�นในค0ณภ�พของน�กบ�ญช�ไทยให!ก!�วส ,ม�ตรฐ�นระด�บน�น�ช�ต"ต,อไป  (ส0ธ�
ธ�  คหวณ"ช , 2549, น.72)  ซ)�งผ !ท��บ�ญช�ต!องเข!�ร�บก�รพ�ฒน�คว�มร !ต,อเน6�องท�งว"ช�ช�พในท0กรอบ
ส�มป}  โดยในแต,ละรอบต!องม�จ��นวนช��วโมงไม,น!อยกว,�  27  ช��วโมง  และต!องเป9นก"จกรรมท��
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ม�เน6>อห�ท��เก��ยวข!องก�บก�รบ�ญช�ไม,น!อยกว,�  18  ช��วโมง  ซ)�งในแต,ละป}ผ !ท��บ�ญช�จะต!องเข!�ร�บก�ร
พ�ฒน�คว�มร !ต,อเน6�องท�งว"ช�ช�พไม,น!อยกว,� 6 ช��วโมง และก�รน�บจ��นวนช��วโมงท0กรอบระยะเวล�
ส�มป}ให!น�บต�มป}ปฏ"ท"น  ส,วนก�รแจ!งร�ยละเอ�ยดก�รพ�ฒน�คว�มร !ต,อเน6�องท�งว"ช�ช�พของผ !ท��
บ�ญช� ให!ผ !ท��บ�ญช�แจ!งภ�ยในหกส"บว�นน�บ แต,ว�นส">นป}ปฏ"ท"นของท0กป}  โดยผ !ท��บ�ญช�ต!องจ�ดเกHบหล�ก
ฐ�นก�รพ�ฒน�คว�มร !เก��ยวก�บว"ช�ช�พบ�ญช�ไว!ก�บตนเองเป9นเวล�ไม,น!อยกว,�ห!�ป}น�บแต,ว�นส">นป}ปฏ"ท"น 
ของว�นท��ส">นส0ดก�รอบรม  (กรมพ�ฒน�ธ0รก"จก�รค!�, 2548, น.9)  และก�รอบรม หร6อส�มมน�ท��
ส�ม�รถน�บเป9นช��วโมงก�รพ�ฒน�คว�มร !ต,อเน6�องของผ !ท��    บ�ญช�ได!  จะต!องเป9นก�รเข!�อบรมหร6อ
ส�มมน�ในหล�กส ตรหร6อเร6�องซ)�งจ�ดโดยสภ�ว"ช�ช�พบ�ญช�  หร6อก�รเข!�ร,วมอบรมหร6อส�มมน�ในหล�กส ตร หร6อ
เร6�องท��อธ"บด�ให!คว�มเหHนขอบ  โดยปกต"หน,วยง�นผ !จ�ดอบรม ซ)�งเป9นหน,วยง�นภ�ยในประเทศจะเป9น
ผ !ย6�นขอคว�มเหHนขอบหล�กส ตรต,ออธ"บด�กรมพ�ฒน�ธ0รก"จก�รค!�ก,อนก�รจ�ดอบรมหร6อส�มมน� (กรม
พ�ฒน�ธ0รก"จก�รค!�, 2549, น.10)

นอกจ�กน�> กรมพ�ฒน�ธ0รก"จก�รค!� ได!ออกประก�ศกรมพ�ฒน�ธ0รก"จก�รค!� เร6�องหล�กเกณฑ�
และเง6�อนไขในก�รร�บรองค0ณภ�พส��น�กง�นบ�ญช� พ.ศ. 2555 ซ)�งม�ว�ตถ0ประสงค�เพ6�อส,งเสร"มให!ผ !
ประกอบธ0รก"จส��น�กง�นบ�ญช�ม�ก�รพ�ฒน� และปร�บปร0งก�รให!บร"ก�รท�งบ�ญช�ท��ถ กต!องและม�ค0ณภ�พ
ย"�งข)>น  รวมท�>งม�ก�รปฏ"บ�ต"ง�นท��ท�นสม�ยสอดคล!องก�บม�ตรฐ�น ISO : 9001 : 2008  เพ6�อก!�วส ,ก�ร
เปGดเสร�ก�รค!�และก�รลงท0นภ�ยใต!กรอบของประช�คมเศรษฐก"จอ�เซ�ยน (AEC)  โดยม�ข!อก��หนด
เก��ยวก�บก�รจ�ดก�รทร�พย�กรบ0คคลของส��น�กง�นบ�ญช�  ด�งน�>

    (1)  บ0คคล�กรในส��น�กง�นบ�ญช�ต!องม�คว�มร !  คว�มส�ม�รถ  ต�มต��แหน,งหน!�ท��ง�น 
ท�>งน�>รวมถ)งบ0คล�กรจ�กภ�ยนอกส��น�กง�นบ�ญช�ท��เข!�ม�ปฏ"บ�ต"ง�นก�บส��น�กง�นบ�ญช�ด!วย

    (2)  ผ !ท��บ�ญช�ต!องม�ค0ณสมบ�ต"ต�ม พร.บ. ก�รบ�ญช� พ.ศ. 2543   และ พ.ร.บ. ว"ช�ช�พ
บ�ญช� พ.ศ. 2547

    (3)  บ0คล�กรท��บรรจ0ใหม,หร6อโยกย!�ยต��แหน,งง�น ต!องได!ร�บก�รช�>แจง หร6ออบรมก�ร
ปฏ"บ�ต"ง�นของต��แหน,งน�>น ๆ ก,อนเร"�มปฏ"บ�ต"ง�น  รวมท�>งส��น�กง�นบ�ญช�ต!องจ�ดให!ม�ก�รด แลก�ร
ปฏ"บ�ต"ง�นอย,�งใกล!ช"ด  เพ6�อต"ดต�มก�รท��ง�นของบ0คคล�กรในคว�มร�บผ"ดชอบให!ม�คว�มเข!�ใจใน
ง�นท��ปฏ"บ�ต"

    (4)  บ0คล�กรในส��น�กง�นบ�ญช�ต!องได!ร�บก�รฝ~กอบรมเพ"�มเต"มต�มสมควรและเป9นไป
ต�มข!อก��หนดของกฎหม�ย

    (5)  บ0คล�กรในส��น�กง�นบ�ญช�ต!องได!ร�บก�รส6�อส�ร และเสร"มสร!�งจ"ตส��น)กท��ด�จ�ก
ส��น�กง�นบ�ญช�ในส,วนท��เก��ยวข!องก�บคว�มต!องก�รของล กค!�/กฎหม�ย และกฎระเบ�ยบท��เก��ยวข!อง

    (6) ในกรณ�ท��ใช!ผ !ท��บ�ญช�จ�กภ�ยนอกส��น�กง�น   ส��น�กง�นบ�ญช�ต!องม�ม�ตรก�รในก�ร
ควบค0มผ !ท��บ�ญช�น�>น   ให!ปฏ"บ�ต"ต�มข!อก��หนดของกฎหม�ยท��เก��ยวข!องก�บว"ช�ช�พบ�ญช�  ม�ตฐ�นก�ร
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ร�ยง�นท�งก�รเง"น และจรรย�บรรณ (กรมพ�ฒน�ธ0รก"จก�รค!�, 2556, น. 15)

3.  ก�รอ0ดมศ)กษ�ก�บสหก"จศ)กษ�
            3.1  ภ�รก"จของก�รอ0ดมศ)กษ�
                 สถ�บ�นอ0ดมศ)กษ�โดยท��วไปม�ภ�รก"จหล�กส��ด!�น ได!แก, ก�รสอน  ก�รว"จ�ย   ก�รบร"ก�ร 
ท�งว"ช�ก�รแก,ส�งคมและก�รทะน0บ��ร0งศ"ลปะและว�ฒนธรรม สถ�บ�นอ0ดมศ)กษ�เฉพ�ะท�งโดยเฉพ�ะ 
สถ�บ�นหร6อมห�ว"ทย�ล�ยเทคโนโลย� ม�กจะม�ก�รก��หนดภ�รก"จด!�นก�รปร�บแปลงถ,�ยทอดและพ�ฒน� 
เทคโนโลย�เพ"�มข)>นเป9นภ�รก"จท��ห!�  ท�>งน�>ภ�รก"จหล�กของสถ�บ�นอ0ดมศ)กษ�ท0กแห,ง ค6อ ภ�รก"จท�งด!�น
ก�รสอนต�มม�ตรฐ�นว"ช�ก�รและว"ช�ช�พ และต�มคว�มต!องก�รของตล�ดแรงง�น  เพ6�อพ�ฒน�
แรงง�นคว�มร ! (Knowledge Workers)   ท��ม�ค0ณภ�พเพ�ยงพอท��จะพ�ฒน�ประเทศ และเสร"มสร!�งข�ด  
คว�มส�ม�รถในก�รแข,งข�น อย,�งไรกHต�มคนท��จะเป9นก��ล�งส��ค�ญในฐ�นะปuจจ�ยน��ของก�รพ�ฒน�จะ 
ต!องม�“ค0ณภ�พ” ก�รผล"ตบ�ณฑ"ตท��ม�ค0ณธรรมและค0ณภ�พถ6อเป9นส,วนหน)�งของคว�มเป9นเล"ศท��สถ�บ�น 
อ0ดมศ)กษ�ท0กแห,งม0,งม��น จ)งได!แสวงห�และพ�ฒน�ว"ธ�ก�รท��จะช,วยให!บรรล0เป��หม�ยด�งกล,�ว โดยก�ร
จ�ดให!ม�ประก�รณ�ว"ช�ช�พเป9นส,วนหน)�งของก�รศ)กษ� เร"�มต!นจ�กว"ช�ช�พหล�ยส�ข� ท��เน!นก�รเป9น
ว"ช�ช�พเช"งปฏ"บ�ต" (Practicing Profession) ได!ก��หนดให!ผ !ท��ศ)กษ�ในส�ข�ด�งกล,�ว  ต!องม�ก�ร “ฝ~กห�
ด” ปฏ"บ�ต"ว"ช�ช�พในสถ�นประกอบก�ร  เป9นส,วนหน)�งของหล�กส ตรก�รศ)กษ� ก,อนส��เรHจก�ร ศ)กษ� 
อ�ท" ส�ข�แพทยศ�สตร�  ก��หนดให!ม�ก�รปฏ"บ�ต"ง�นในโรงพย�บ�ล  ในร ปแบบแพทย�ฝ~กห�ด 
(Internship)  ส�ข�ศ)กษ�ศ�สตร� จะต!องผ,�นก�รฝ~กสอนในสถ�นศ)กษ� (Practice Teaching) หร6อ
ปฏ"บ�ต"ก�รสอนในสถ�นศ)กษ�เป9นต!น หร6อม"ฉะน�>นกHก��หนดให!ม�ก�รด ง�นและฝ~กง�นระยะส�>นเพ"�มเต"ม
ในสถ�นประกอบก�รเป9นส,วนหน)�งของก�รศ)กษ� ต,อม�ได!ขย�ยไปส ,ก�รผล"ตบ�ณฑ"ตในส�ข�ว"ช�ต,�งๆ  
กว!�งขว�งข)>น โดยม�ก�รพ�ฒน�ว"ธ�ก�รจ�ดเป9นแบบ “สหก"จศ)กษ�” ซ)�งเป9นว"ธ�ก�รจ�ดก�รศ)กษ�ร ปแบบ
หน)�ง เพ6�อพ�ฒน�ค0ณภ�พบ�ณฑ"ตท��น"ยมท��ก�นท��วโลก
             3.2  แนวค"ดเก��ยวก�บสหก"จศ)กษ�
                 แนวค"ดหล�กท��ท��ให!เก"ดร ปแบบของก�รด��เน"นง�นสหก"จศ)กษ�ประกอบด!วยสองแนวค"ด
ใหญ, ค6อ  1) ก�รตระหน�กถ)งคว�มส��ค�ญของก�รเตร�ยมคว�มพร!อมด!�นก�รประกอบอ�ช�พ (Career 
Development) และก�รเข!�ส ,ระบบก�รท��ง�นของบ�ณฑ"ต (Employability)  ก,อนส��เรHจก�รศ)กษ� 
และ  2) ก�รพ�ฒน�ค0ณภ�พบ�ณฑ"ตต�มคว�มต!องก�รของตล�ดแรงง�น      ด�งน�>นก�รจ�ดให!น�กศ)กษ�
ม�ประสบก�รณ�ตรงโดยก�รปฏ"บ�ต"ง�นจร"งในสถ�นประกอบก�ร เป9นก�รเร�ยนร !จ�กประสบก�รณ�ก�ร
ท��ง�นต�มหล�ก “เร�ยนจ�กก�รท��” (Learning by Doing)    ร ปแบบก�รจ�ดก�รศ)กษ�ต�มแนวค"ดน�>
จ)งม�ช6�อเร�ยกท��หล�กหล�ย อ�ท" ก�รศ)กษ�จ�กประสบก�รณ� (Experiential Education) โปรแกรม
ท��ง�นและศ)กษ� (Work – Study Program)    ก�รศ)กษ�ท��ย)ดก�รท��ง�นเป9นฐ�น (Work – based
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Education)    โปรแกรมก�รศ)กษ�สล�บก�บก�รท��ง�น (Sandwich Program)  และก�รฝ~กปฏ"บ�ต"
ว"ช�ช�พ (Internship)  โดยช6�อท��ใช!แพร,หล�ยท��ส0ดท��วโลกในปuจจ0บ�น ค6อ สหก"จศ)กษ� (Cooperative 
Education)  และบ รณ�ก�รก�รท��ง�นก�บก�รเร�ยนร ! (Work Integrated Learning)     เม6�อม�
ก�รน��ร ปแบบสหก"จศ)กษ� ม�เป9นส,วนหน)�งของหล�กส ตรระด�บปร"ญญ�ตร� ท��มห�ว"ทย�ล�ยเทคโนโลย�
ส0รน�ร� ในป} พ.ศ. 2536  ศ�สตร�จ�รย� ดร.ว"จ"ตร ศร�สอ!�น  อธ"ก�รบด�ผ !ก,อต�>งมห�ว"ทย�ล�ยแห,งน�> จ)ง
ได!ถอดคว�มจ�กช6�อ Cooperative Education เป9นศ�พท�บ�ญญ�ต"ภ�ษ�ไทยว,� “สหก"จศ)กษ�” และได!
ให!  คว�มหม�ยไว!ว,� “สหก"จศ)กษ�” (Cooperative Education)     เป9นระบบก�รศ)กษ�ท��จ�ดให!ม�
ก�รเร�ยนก�รสอนในสถ�นศ)กษ� สล�บก�บก�รไปห�ประสบก�รณ�ตรงจ�กก�รปฏ"บ�ต"ง�นจร"ง ณ สถ�น
ประกอบก�รอย,�งม�ระบบ ด!วยคว�มร,วมม6อจ�กสถ�นประกอบก�รและท0กฝX�ยท��เก��ยวข!อง เป9นระบบ
ก�รศ)กษ�ท��ผสมผส�นก�รเร�ยนก�บก�รปฏ"บ�ต"ง�น (Work Integrated Learning)    สหก"จศ)กษ�ทว� 
คว�มส��ค�ญม�กข)>น  ม�สถ�บ�นอ0ดมศ)กษ�ในประเทศต,�ง ๆ ท��วโลก ใช!สหก"จศ)กษ�เป9นแนวท�งก�รจ�ด  
ก�รศ)กษ�ระด�บปร"ญญ�กว!�งขว�งข)>นในเก6อบท0กส�ข�ว"ช�   โดยม�เป��ประสงค�ตรงก�น ค6อ ก�รเสร"ม
ค0ณภ�พบ�ณฑ"ต  ผ,�นประสบก�รณ�ท��ง�นในสถ�นประกอบก�ร  เพ6�อก�รพ�ฒน�ค0ณภ�พบ�ณฑ"ต ต�ม
ม�ตรฐ�นว"ช�ก�รและว"ช�ช�พ  รวมท�>งตรงก�บคว�มต!องก�รของตล�ดแรงง�น   ถ6อเป9นส,วนส��ค�ญของ
ก�รเตร�ยมบ�ณฑ"ตให!พร!อมท��จะเล6อกอ�ช�พ และก�รเข!�ส , ระบบก�รท��ง�นท�นท�ท��จบก�รศ)กษ� ท��ให!
บ�ณฑ"ตสหก"จศ)กษ� “ร !จ�กตน  ร !จ�กคน และร !จ�กง�น”  (ว"จ"ตร  ศร�สอ!�นและคณะ, 2556, น. 1 – 7)

3.3  ว�ตถ0ประสงค�ของสหก"จศ)กษ�
       (1)  เตร�ยมคว�มพร!อมของน�กศ)กษ�ด!�นก�รพ�ฒน�อ�ช�พ (Career Development)

พร!อมเสร"มท�กษะและประสบก�รณ�ให!พร!อมท��จะเข!�ส ,ระบบก�รท��ง�น
       (2) เพ"�มเต"มประสบก�รณ�  ท�งด!�นว"ช�ก�ร ว"ช�ช�พ    และก�รพ�ฒน�ตนเองแก,

น�กศ)กษ�ในร ปแบบท��ม�ค0ณค,�เหน6อกว,�ก�รฝ~กง�น
(3)  เปGดโอก�สให!สถ�นประกอบก�รท�>งภ�คเอกชนและภ�คร�ฐ   ได!ม�ส,วนร,วมในก�ร

พ�ฒน�ค0ณภ�พบ�ณฑ"ต
(4)  ให!เก"ดก�รพ�ฒน�หล�กส ตรและก�รเร�ยนก�รสอนท��ท�นสม�ยได!ม�ตรฐ�นและตรง

ก�บคว�มต!องก�รของตล�ดแรงง�นม�กข)>น
(5)  เพ6�อสร!�งคว�มส�มพ�นธ�ระหว,�งสถ�นประกอบก�ร และสถ�บ�นอ0ดมศ)กษ�ผ,�น

น�กศ)กษ�สหก"จศ)กษ�และคณ�จ�รย�น"เทศ อ�นจะน��ไปส ,คว�มร,วมม6อท��กว!�งขว�งย"�งข)>น
           3.4  คว�มส��ค�ญและประโยชน�ของสหก"จศ)กษ�

      สหก"จศ)กษ�ทว�คว�มส��ค�ญม�กข)>น  ม�สถ�บ�นอ0ดมศ)กษ�ในประเทศต,�งๆ  ท��วโลกใช! 
สหก"จศ)กษ�เป9นแนวท�งจ�ดก�รศ)กษ�ระด�บปร"ญญ�กว!�งขว�งข)>น ในเก6อบท0กส�ข�ว"ช�  โดยม�เป��ประสงค�
ตรงก�น ค6อ  ก�รเสร"มค0ณภ�พบ�ณฑ"ตผ,�นประสบก�รณ�ท��ง�นในสถ�นประกอบก�ร เพ6�อก�ร
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พ�ฒน�ค0ณภ�พบ�ณฑ"ตต�มม�ตรฐ�นว"ช�ก�รและว"ช�ช�พ รวมท�>งตรงก�บคว�มต!องก�รของตล�ดแรงง�น ถ6อ
เป9นส,วนส��ค�ญของก�รเตร�ยมบ�ณฑ"ตให!พร!อมท��จะเล6อกอ�ช�พ และเข!�ส ,ระบบก�รท��ง�นท�นท�ท��จบก�รศ)กษ� 
ท��ให!บ�ณฑ"ตสหก"จศ)กษ� “ร !จ�กตน ร !จ�กคน และร !จ�กง�น”
             ประโยชน�จ�กสหก"จศ)กษ� ประมวลได!จ�กผลก�รด��เน"นง�นสหก"จศ)กษ�ในประเทศไทยของ
สถ�บ�นอ0ดมศ)กษ�ต,�ง ๆ ในระยะเวล� 15 ป}ท��ผ,�นม� ได!ด�งต,อไปน�>

(1)  น�กศ)กษ�
      1)  ได!ประสบก�รณ�ว"ช�ช�พตรงต�มส�ข�ว"ช�เอก

           2)  ม�ผลก�รเร�ยนในสถ�บ�นอ0ดมศ)กษ�หล�งสหก"จศ)กษ�ด�ข)>น
       3)  เก"ดก�รพ�ฒน�ตนเอง ม��นใจในตนเองม�กข)>น
       4)  เก"ดท�กษะก�รส6�อส�รร�ยง�นข!อม ล
       5)  ม�โอก�สได!ร�บก�รเสนอง�นก,อนส��เรHจก�รศ)กษ�
       6)  เล6อกส�ยง�นอ�ช�พได!ถ กต!อง
       7)  ได!ร�บค,�ตอบแทนขณะศ)กษ�

         8)  เป9นบ�ณฑ"ตท��ม�ศ�กยภ�พและคว�มพร!อมในก�รท��ง�นส ง
    (2)   สถ�บ�นก�รศ)กษ�

      1)  เก"ดคว�มร,วมม6อท�งว"ช�ก�รและคว�มส�มพ�นธ�ท��ด�ก�บสถ�นประกอบก�ร
      2)  ได!ข!อม ลย!อนกล�บม�ปร�บปร0งหล�กส ตรและก�รเร�ยนก�รสอน
      3)  ช,วยให!สถ�นศ)กษ�ได!ร�บก�รยอมร�บจ�กตล�ดแรงง�น
(3)   สถ�นประกอบก�ร
      1)  ม�น�กศ)กษ�ช,วยปฏ"บ�ต"ง�นตลอดป} 
      2)  พน�กง�นประจ��ม�เวล�ท��จะท��ง�นส��ค�ญได!ม�กข)>น
      3)  ใช!เป9นว"ธ�ค�ดเล6อกพน�กง�นได!ถ กต!องเหม�ะสมย"�งข)>น
      4)  ม�โอก�สสร!�งคว�มร,วมม6อท�งว"ช�ก�รก�บสถ�นศ)กษ�
      5)  เก"ดภ�พพจน�ท��ด�ด!�นก�รส,งเสร"มก�รศ)กษ�

            3.5  ผลส�มฤทธ"�ของสหก"จศ)กษ�
                   ผลประเม"นของสถ�บ�นอ0ดมศ)กษ�และส��น�กง�นคณะกรรมก�รก�รอ0ดมศ)กษ� พบว,�

(1)  บ�ณฑ"ตสหก"จศ)กษ�ได!ง�นเรHวกว,� และม�กกว,�   บ�ณฑ"ตท��ไม,ได!ร,วมสหก"จศ)กษ�
(2)  ผ !ประกอบก�รพอใจค0ณภ�พบ�ณฑ"ตสหก"จศ)กษ�  ส งกว,�บ�ณฑ"ตท��ไม,ได!ร,วมสหก"จ

ศ)กษ�
(3)  สถ�บ�นอ0ดมศ)กษ�เหHนว,� ผ !ท��ผ,�นสหก"จศ)กษ�ม�ว0ฒ"ภ�วะ คว�มร�บผ"ดชอบ และม�

ว"น�ยส งข)>น
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             3.6  ปuจจ�ยแห,งคว�มส��เรHจในก�รจ�ดสหก"จศ)กษ�
  (1)  ปuจจ�ยแห,งคว�มส��เรHจหล�ก ค6อ    สถ�นศ)กษ�ก�บสถ�นประกอบก�รถ6อเป9นคว�มร�บผ"ด

ชอบร,วมก�นในล�กษณะห0!นส,วนสหก"จศ)กษ� (Coop  Partnership)   เป9นพ�นธก"จและภ�รก"จร,วมท��ม�นโยบ�ย
และแผนง�นท��ช�ดเจนและต,อเน6�อง

  (2)  จ�ดเป9นส,วนหน)�งของระบบก�รศ)กษ� โดยถ)อเป9นองค�ประกอบส��ค�ญของหล�กส ตร 
ด��เน"นก�รเป9นระบบครบกระบวนก�รต�มม�ตรฐ�นสหก"จศ)กษ� และม�ตรฐ�นก�รศ)กษ�ของสถ�นศ)กษ�

  (3)  ม�ก�รก��หนดส,วนง�นและบ0คล�กรผ !ร�บผ"ดชอบก�รบร"ห�รและก�รจ�ดก�รสหก"จศ)กษ� 
ท�>งในสถ�นศ)กษ�และสถ�นประกอบก�ร

  (4)  สร!�งคว�มพร!อมในองค�กรท��จะจ�ดสหก"จศ)กษ�ให!ม�คว�มพร!อมท0กด!�น  ก,อนท��จะจ�ดสห
ก"จศ)กษ�

  (5)  ม�ก�รต"ดต�มประเม"นผลก�รจ�ดสหก"จศ)กษ� ค ,ขน�นก�บก�รจ�ด เพ6�อน��ผลม�ใช!ในก�ร
แก!ปuญห�และพ�ฒน�ก�รจ�ดสหก"จศ)กษ�ให!ด�ย"�งข)>น
(ว"จ"ตร  ศร�สะอ!�น และอลงกต  ยะไวทย�,  2552, น. 7 – 9)
             
4.  ม�ตรฐ�นก�รเร�ยนก�รสอนและม�ตรฐ�นน�กศ)กษ�สหก"จศ)กษ�

4.1  ม�ตรฐ�นก�รเร�ยนก�รสอน  ประกอบด!วยม�ตรฐ�นต,�ง ๆ ด�งต,อไปน�>
                   (1)  ม�ตรฐ�นข�>นต���
                       1) สถ�นศ)กษ�ต!องจ�ดให!ม�ก�รปฐมน"เทศน�กศ)กษ�สหก"จศ)กษ�    เพ6�อช�>แจงให! 
น�กศ)กษ�ได!ร�บข!อม ล และม�คว�มร !คว�มเข!�ใจเก��ยวก�บสหก"จศ)กษ�
                         2)  สถ�นศ)กษ�ต!องจ�ดให!ม�ก�รเตร�ยมคว�มพร!อมในก�รปฏ"บ�ต"ง�นให!น�กศ)กษ�ก,อนไป 
ปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�
                          3)  สถ�นศ)กษ�ต!องก��หนดค0ณสมบ�ต"และเง6�อนไขท�งว"ช�ก�รของน�กศ)กษ�ท��ส�ม�รถ
ไปปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�
                          4)  สถ�นศ)กษ�ต!องก��หนดช,วงเวล�ท��น�กศ)กษ�ปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�ไม,ต���กว,�  16 
ส�ปด�ห� โดยต!องเป9นก�รปฏ"บ�ต"ง�นเตHมเวล� และไม,ส�ม�รถลงทะเบ�ยนเร�ยนร�ยว"ช�อ6�นใดได!ในช,วงปฏ"บ�ต"
ง�นสหก"จศ)กษ�
                          5)  สถ�นศ)กษ�ต!องจ�ดห�ง�นท��ม�ล�กษณะเป9นโครงง�นหร6อง�นประจ��ท��ตรงก�บ
ส�ข�ว"ช�ช�พและเน!นประสบก�รณ�ก�รท��ง�น
                           6)  สถ�นศ)กษ�ต!องเปGดโอก�สให!สถ�นประกอบก�รได!ค�ดเล6อกน�กศ)กษ�
                           7)  สถ�นศ)กษ�ต!องเปGดโอก�สให!น�กศ)กษ�  ได!เล6อกสถ�นประกอบก�รต�มคว�ม
สม�ครใจ
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                           8)  สถ�นศ)กษ�ต!องท��คว�มตกลงก�บสถ�นประกอบก�รให!ท0กต��แหน,งง�นตอบแทน
และสว�สด"ก�รต,�ง ๆ ต�มคว�มเหม�ะสมและจ��เป9น

9)  สถ�นศ)กษ�ต!องม�กระบวนก�รเตร�ยมคว�มพร!อมน�กศ)กษ�   ก,อนไปปฏ"บ�ต"ง�น
สหก"จศ)กษ�โดยใช!เวล�ไม,น!อยกว,� 30 ช��วโมง

10)  สถ�นศ)กษ�ต!องจ�ดให!ม�ก�รน"เทศง�นของคณ�จ�รย�น"เทศ
11)  สถ�นศ)กษ�ต!องจ�ดให!ม�ก�รส�มมน�แลกเปล��ยนคว�มค"ดเหHน  ระหว,�งน�กศ)กษ� 

คณ�จ�รย�น"เทศ และคณ�จ�รย�ส�ข�ว"ช�
12)  กระบวนก�รประเม"นผลก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ� ต!องถ6อว,�เป9นส,วนหน)�งของ 

ระบบก�รประเม"นและว�ดผลและเป9นไปต�มม�ตรฐ�นของสถ�นศ)กษ�น�>น ๆ
       (2)  ม�ตรฐ�นส,งเสร"ม

                           1)  สถ�นศ)กษ�ควรให!ข!อม ลล�กษณะง�นเพ6�อประกอบก�รต�ดส"นใจของน�กศ)กษ�ใน
ก�รเล6อกสถ�นประกอบก�ร
                           2)  จ��นวนต��แหน,งง�นควรม�กกว,�จ��นวนน�กศ)กษ�ในแต,ละส�ข�ว"ช�อย,�งน!อยร!อย
ละ 10
                           3)  สถ�นศ)กษ�ควรจ�ดให!ม�ก�รพบก�นระหว,�งน�กศ)กษ�  สถ�นประกอบก�ร และ
คณ�จ�รย�น"เทศ
                           4)  สถ�นศ)กษ�ควรจ�ดให!ม�ส�มภ�ษณ�น�กศ)กษ�สหก"จศ)กษ�โดยคณ�จ�รย�น"เทศ และ
คณ�จ�รย�ส�ข�ว"ช�ภ�ยหล�งก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�เพ6�อน��ข!อม ลม�ประกอบก�รพ�ฒน� หร6อปร�บปร0ง
ก�รด��เน"นง�นสหก"จศ)กษ�
                          5)  สถ�นศ)กษ�ควรจ�ดให!ม�ก�รส�มมน�แลกเปล��ยนคว�มค"ดเหHน  ระหว,�งน�กศ)กษ� 
คณ�จ�รย�น"เทศ คณ�จ�รย�ส�ข�ว"ช� และผ !น"เทศง�น
                          6)  สถ�นศ)กษ�ควรจ�ดท�� และปร�บปร0งฐ�นข!อม ลสถ�นประกอบก�ร
             4.2  ม�ตรฐ�นน�กศ)กษ�  ประกอบด!วยร�ยละเอ�ยดต,�ง ๆ ด�งต,อไปน�>

      (1)  ค0ณสมบ�ต"พ6>นฐ�นของน�กศ)กษ�ก,อนไปสหก"จศ)กษ�
1)  น�กศ)กษ�ต!องผ,�นเง6�อนไขร�ยว"ช�ต�มท��สถ�นศ)กษ�ก��หนด
2)  น�กศ)กษ�ต!องม�ค0ณสมบ�ต"ท��จะส��เรHจก�รศ)กษ�และไม,อย ,ระหว,�งก�รถ กลงโทษท�ง

ว"น�ย ท�>งน�>ให!อย ,ในด0ลยพ"น"จของสถ�นศ)กษ�
3)  น�กศ)กษ�ต!องเข!�ร,วมก"จกรรมเตร�ยมคว�มพร!อมน�กศ)กษ�   ก,อนไปปฏ"บ�ต"ง�นสห

ก"จศ)กษ�
      (2)  ก"จกรรมต,�ง ๆ ระหว,�งปฏ"บ�ต"ง�น

1)  ม�ตรฐ�นข�>นต���
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     -  น�กศ)กษ�ต!องบ�นท)กร�ยง�นก�รปฏ"บ�ต"ง�นประจ��ว�น หร6อ ประจ��ส�ปด�ห�
                          -  น�กศ)กษ�ต!องร�ยง�นคว�มก!�วหน!�ต,อผ !น"เทศง�นและคณ�จ�รย�น"เทศไม,ช!�

กว,�ส�ปด�ห�ท�� 10 ของก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�
     -  น�กศ)กษ�ต!องส,งร�ยง�นฉบ�บสมบ รณ�ให!คณ�จ�รย�น"เทศและผ !น"เทศง�น

ก,อนเสรHจส">นก�รปฏ"บ�ต"ง�นและต!องแก!ไขต�มท��คณ�จ�รย�น"เทศและผ !น"เทศง�นแนะน��ให!เร�ยบร!อย
    -  น�กศ)กษ�ต!องส,งร�ยง�นฉบ�บสมบ รณ�ให!สถ�นศ)กษ�และสถ�นประกอบก�ร

                           2)  ม�ตรฐ�นส,งเสร"ม
                                -  ในช,วงส�ปด�ห�ส0ดท!�ยของสหก"จศ)กษ� น�กศ)กษ�ควรน��เสนอผลก�รปฏ"บ�ต" ง�น
ต,อผ !น"เทศง�นและต,อผ !บร"ห�รสถ�นประกอบก�ร
                   (3)  ค0ณภ�พร�ยง�นท�งว"ช�ก�ร

ร�ยง�นสหก"จศ)กษ�ต!องม�ม�ตรฐ�นเช,นเด�ยวก�บร�ยง�นท�งว"ช�ก�รท��วไป
                    (4)  ก�รร,วมก�นส�มมน�แลกเปล��ยนคว�มค"ดเหHนระหว,�งน�กศ)กษ�
    น�กศ)กษ�ต!องน��เสนอผลก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�  ในก�รส�มมน�สหก"จศ)กษ� 
ระหว,�งคณ�จ�รย�น"เทศ น�กศ)กษ�สหก"จศ)กษ� และน�กศ)กษ�ของแต,ละส�ข�ว"ช� หล�งกล�บจ�กปฏ"บ�ต"ง�นสห
ก"จศ)กษ�  (น"�มนวล  ศร�จ�ดและคณะ, 2556, น. 17 – 20)

5.  ม�ตรฐ�นสหก"จศ)กษ�ของสถ�นประกอบก�ร   ประกอบด!วยม�ตรฐ�นต,�ง ๆ ด�งต,อไปน�>
           5.1  ม�ตรฐ�นก�รบร"ห�รจ�ดก�ร
          (1)  นโยบ�ยและก�รบร"ห�ร

1)  ม�ตรฐ�นข�>นต���
     - ม�นโยบ�ยสน�บสน0นก�รด��เน"นง�นสหก"จศ)กษ�

                                - ผ !บร"ห�รให!คว�มส��ค�ญต,อก�รด��เน"นง�นสหก"จศ)กษ�
          - บ0คล�กรท��เก��ยวข!องตระหน�กร !และเข!�ใจเก��ยวก�บหล�กก�ร  แนวค"ด  ตลอดจน 
ประโยชน�ท��สถ�นประกอบก�รจะได!ร�บในก�รด��เน"นง�นสหก"จศ)กษ�

2)  ม�ตรฐ�นส,งเสร"ม
    -  ควรให!น�กศ)กษ�ได!ม�ก�รน��เสนอผลก�รปฏ"บ�ต"ง�น  และประสบก�รณ�ท��ได!ร�บ

       (2)  ก�รจ�ดบ0คล�กร
1)  จ�ดให!บ0คล�กรของสถ�นประกอบก�รท��ม�หน!�ท��เก��ยวข!อง  ท��หน!�ท��ประส�นง�นด!�น 

สหก"จศ)กษ�
2)  ม�ผ !น"เทศง�นท��ม�ค0ณว0ฒ"หร6อประสบก�รณ�ตรงต�มส�ข�ว"ช�ช�พของน�กศ)กษ�

       (3)  ก�รจ�ดงบประม�ณและทร�พย�กร
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1)  ม�ค,�ตอบแทนและสว�สด"ก�รในอ�ตร�ท��เหม�ะสม   ต�มคว�มจ��เป9นของล�กษณะง�น
2)  ม�อ0ปกรณ�  เคร6�องม6อ  เคร6�องใช! ท��เหม�ะสมส��หร�บก�รปฏ"บ�ต"ง�นของน�กศ)กษ�
3)  ม�คว�มปลอดภ�ยต,อก�รปฏ"บ�ต"ง�นของน�กศ)กษ�

       (4)  ก�รเสนอง�นสหก"จศ)กษ�แก,สถ�นศ)กษ�
ม�ก�รเสนอง�นสหก"จศ)กษ�แก,สถ�นศ)กษ� อย,�งน!อยหน)�งภ�คก�รศ)กษ�  ก,อนท�� 

น�กศ)กษ�จะไปปฏ"บ�ต"ง�น
       (5)  ก�รค�ดเล6อกน�กศ)กษ�เข!�ปฏ"บ�ต"ง�น

1)  ม�ตรฐ�นข�>นต���
     - ม�กระบวนก�รและเกณฑ�ก�รค�ดเล6อกน�กศ)กษ�เข!�ปฏ"บ�ต"ง�น
2)  ม�ตรฐ�นส,งเสร"ม
     - ม�ก�รให!ค��แนะน��แก,น�กศ)กษ�ท��ไม,ได!ร�บก�รค�ดเล6อก   เพ6�อให!น�กศ)กษ�ได!ม�

โอก�สปร�บปร0งตนเองส��หร�บก�รสม�ครง�นคร�>งต,อไป   โดยให!สถ�นศ)กษ�เป9นผ !ประส�นง�น
             5.2  ม�ตรฐ�นว"ช�ก�ร
                   (1)  ก�รเตร�ยมคว�มพร!อมน�กศ)กษ�
                           ม�ก�รปฐมน"เทศ สอนง�น และจ�ดให!น�กศ)กษ�ได!เหHนภ�พรวมก�รด��เน"นง�นของ 
สถ�นประกอบก�ร ตลอดจนกฎ ระเบ�ยบ ข!อบ�งค�บ
                    (2)  ก�รจ�ดประสบก�รณ�ให!น�กศ)กษ�ในระหว,�งก�รปฏ"บ�ต"ง�น
                          1)  ม�ตรฐ�นข�>นต���

 - น�กศ)กษ�ได!ปฏ"บ�ต"ง�นเตHมเวล� เสม6อนเป9นพน�กง�นช��วคร�ว  ของสถ�น
ประกอบก�ร
                          - ม�ก�รก��หนดภ�ระง�น หร6อห�วข!อโครงง�นท��ตรงก�บว"ช�ช�พ   และเน!นประสบก�รณ�
ก�รท��ง�น
                          2)  ม�ตรฐ�นส,งเสร"ม

 - ควรม�ก�รอบรมเสร"มท�กษะเฉพ�ะ ท��เก��ยวข!องในก�รปฏ"บ�ต"ง�น
 - ควรจ�ดก"จกรรมให!น�กศ)กษ�ม�โอก�สเผช"ญปuญห�ท��ท!�ท�ย ได!ไตร,ตรอง ได!สร!�ง 

คว�มร !ใหม,  และส�ม�รถประย0กต�ใช!ในสภ�พก�รปฏ"บ�ต"ง�นจร"ง
             5.3  ม�ตรฐ�นผ !น"เทศง�น
                    (1)  ม�ตรฐ�นข�>นต���
                       1)  เป9นผ !ม�ค0ณว0ฒ"ไม,ต���กว,�ระด�บปร"ญญ�ตร�ในส�ข�ว"ช�ช�พเด�ยวก�บน�กศ)กษ�    หร6อ ใกล!
เค�ยง หร6อเป9นผ !ม�คว�มช��น�ญในส�ข�ว"ช�ช�พเด�ยวก�บน�กศ)กษ�
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                             2) ม�ก�รให!ค��ปร)กษ� ต"ดต�ม แนะน��ก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�ของน�กศ)กษ�และ 
ประส�นง�นก�บหน,วยง�นต,�ง ๆ  ภ�ยในสถ�นประกอบก�รให!เป9นไปต�มว�ตถ0ประสงค�
                              3)  ตรวจส�ระร�ยง�นและให!ข!อเสนอแนะในก�รเข�ยนร�ยง�นสหก"จศ)กษ�
                              4)  ประเม"นผลก�รปฏ"บ�ต"ง�นของน�กศ)กษ�และรวบรวมข!อม ลเพ6�อน��เสนอต,อสถ�น 
ศ)กษ�และองค�กรของตนเอง
                    (2)  ม�ตรฐ�นส,งเสร"ม
                          1)  ควรเข!�ร,วมฟuงก�รน��เสนอผลก�รปฏ"บ�ต"ง�นของน�กศ)กษ�และให!ข!อเสนอแนะ
            5.4  ม�ตรฐ�นก�รว�ดและก�รประเม"นผล
                   (1)  ม�กระบวนก�รก�รตรวจสอบล�กษณะง�น  และค0ณภ�พง�นให!สอดคล!องก�บส�ข� 
ว"ช�ช�พของน�กศ)กษ� และเป9นประโยชน�ก�บสถ�นประกอบก�ร
                   (2)  ม�กระบวนก�รก��ก�บด แลก�รปฏ"บ�ต"ง�นของน�กศ)กษ�
                  (3)  ม�กระบวนก�รให!ค��ปร)กษ�ท�งว"ช�ก�ร ว"ช�ช�พ และให!ค��แนะน��ในก�รปร�บต�ว 
ให!เข!�ก�บก�รปฏ"บ�ต"ง�น
                   (4)  ม�กระบวนก�รว�ดและประเม"นผลก�รปฏ"บ�ต"ง�นของน�กศ)กษ�
                     (5)  ม�กระบวนก�รแลกเปล��ยนเร�ยนร !
(น"�มนวล  ศร�จ�ดและคณะ, 2556, น. 23 – 25)

6.  จร"ยธรรมของผ !น"เทศง�นสหก"จศ)กษ�และเทคน"คก�รเป9นผ !น"เทศง�น
           6.1  จร"ยธรรมของผ !น"เทศสหก"จศ)กษ�
                 จร"ยธรรม หม�ยถ)ง ธรรมท��เป9นข!อประพฤต"ปฏ"บ�ต" ศ�ลธรรม กฎศ�ลธรรม ซ)�งใช!เป9นแนว
ประพฤต"ปฏ"บ�ต"ร,วมก�นหร6อกร"ย�ท��ควรประพฤต"ท��สอดคล!องก�บคว�มถ กต!องด�ง�มเพ6�อเป9นบรรท�ดฐ�น 
ของส�งคมท��สม�ช"กต!องปฏ"บ�ต"ต�มเพ6�อให!ส�งคมอย ,ได! ซ)�งม�คว�มส��ค�ญต,อตนเองและก�รอย ,ร,วมก�นใน
ส�งคม  คว�มส��ค�ญของจร"ยธรรม ม�หล�ยประก�ร ด�งน�>  1)  ท��ให!ร !และเข!�ใจเร6�องหน!�ท��ของตน   2) 
ท��ให!ร !และเข!�ใจเร6�องอ0ดมคต"อ�นส งส0ดของช�ว"ต   3)  ท��ให!ร !และเข!�ใจเร6�องค0ณค,�และพ�ฒน�จ"ตใจ
ของตนและยกระด�บจ"ตใจให!ส งข)>น   4)  ท��ให!ร !และส�ม�รถน��ม�ปฏ"บ�ต"ให!สอดคล!องก�บกฎเกณฑ�ใน
ส�งคม   5)  ท��ให!ร !จ�กก�รห�เหต0ผล และว"พ�กษ�ว,�ส"�งใดด�และส"�งใดไม,ด� เน6�องจ�กท��ให!บ0คคลร !หน!�ท��
และส�ม�รถใช!เป9นหล�กย)ดเหน��ยวในก�รด��รงช�ว"ตอย,�งม�คว�มส0ขได!

6.2 เทคน"คก�รเป9นผ !น"เทศง�น
                  ผ !น"เทศง�นเป9นส,วนประกอบส��ค�ญ  ท��ท��ให!น�กศ)กษ�สหก"จศ)กษ�ได!ร�บคว�มร !  ท�กษะ
และประสบก�รณ�อ�นเป9นประโยชน�แก,ต�วน�กศ)กษ�เอง  และท��ให!ง�นสหก"จศ)กษ�ม�ก�รพ�ฒน�และ
ก!�วหน!�ต�มว�ตถ0ประสงค�      ด�งน�>นผ !น"เทศง�น  จ)งจ��เป9นต!องม�คว�มร ! คว�มเข!�ใจท��ถ กต!อง  ในก�ร
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ปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�ของน�กศ)กษ�  ส�ม�รถให!ค��ปร)กษ�แก,น�กศ)กษ� รวมถ)งก�รประเม"นผลก�ร
ปฏ"บ�ต"ง�นของน�กศ)กษ�และรวบรวมข!อม ลเพ6�อก�รพ�ฒน�  น��เสนอต,อสถ�นศ)กษ�และสถ�น
ประกอบก�รของผ !น"เทศง�นได!เป9นอย,�งด�  นอกจ�กน�>น ผ !น"เทศง�นต!องเข!�ใจบทบ�ทและหน!�ท�� ท��ม�
ต,อง�นสหก"จศ)กษ�และปฏ"บ�ต"ก�บน�กศ)กษ�เสม6อนเป9นพน�กง�นช��วคร�วเตHมเวล�ของสถ�นประกอบ
ก�ร     ประส�นง�นก�บผ !ท��เก��ยวข!องในก�รจ�ดปฐมน"เทศน�กศ)กษ�สหก"จศ)กษ�   สอนง�นและอธ"บ�ย
ให!น�กศ)กษ�เข!�ใจกฎ ระเบ�ยบ ข!อบ�งค�บ  ตลอดจนก�รด��เน"นง�นของสถ�นประกอบก�ร  เพ6�อให!เก"ด
ประโยชน�ส งส0ดก�บท0ก ๆ ฝX�ยท��เก��ยวข!อง  
           เน6�องจ�กผ !น"เทศง�นม�ประสบก�รณ�ในก�รท��ง�น และเป9นผ !ท��เข!�ใจก�รปฏ"บ�ต" ง�นในสถ�น
ประกอบก�รของตน จ)งส�ม�รถสอนง�น อบรมท�กษะเฉพ�ะท��เก��ยวข!องในก�รปฏ"บ�ต"ง�น ให!ค��
ปร)กษ�แนะน��ก�รท��ง�น ตลอดจนก�รใช!ช�ว"ต ส�งคม และว�ฒนธรรมในองค�กรแก,น�กศ)กษ�ได!เป9น
อย,�งด�โดยหล�กเกณฑ�ม�ตรฐ�นผ !น"เทศง�นสหก"จศ)กษ�  ม�ด�งน�>  

1. ม�ค0ณว0ฒ"ไม,ต���กว,�ระด�บปร"ญญ�ตร�   ในส�ข�ว"ช�ช�พเด�ยวก�บน�กศ)กษ�  หร6อ  ใกล!เค�ยง หร6อ
เป9นผ !ม�คว�มช��น�ญในส�ข�ว"ช�ช�พเด�ยวก�บน�กศ)กษ�

2. ม�ก�รให!ค��ปร)กษ� ต"ดต�ม แนะน��ก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�ของน�กศ)กษ�และประส�นง�น
ก�บหน,วยง�นต,�ง ๆ ภ�ยในสถ�นประกอบก�รให!เป9นไปต�มว�ตถ0ประสงค�  

3.  ตรวจส�ระร�ยง�นและให!ข!อแนะน��ในก�รเข�ยนร�ยง�นสหก"จศ)กษ�
4. ประเม"นผลก�รปฏ"บ�ต"ง�นของน�กศ)กษ�  และรวบรวมข!อม ล  เพ6�อน��เสนอต,อสถ�นศ)กษ�และ

องค�กรของตนเอง
           นอกจ�กน�>  ผ !น"เทศง�นควรให!ค��แนะน��ในก�รปร�บต�วของน�กศ)กษ� ให!เข!�ก�บว�ฒนธรรม
องค�กร  ด แลคว�มปลอดภ�ยในสถ�นประกอบก�รและสน�บสน0นให!น�กศ)กษ�แสดงคว�มส�ม�รถ  โดย
น��คว�มร !ท��ได!ศ)กษ�ม�ประย0กต�ใช!เพ6�อก,อให!เก"ดประโยชน�ก�บสถ�นประกอบก�รได!อย,�งเหม�ะสม 

1. บทบ�ทและหน!�ท��ของผ !น"เทศง�นก,อนก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�  
                (1)  ก�รก��หนดง�นสหก"จศ)กษ�            
                    ผ !น"เทศง�น ควรม�ส,วนร,วมในก�รก��หนดง�น หร6อโครงง�นท��ต!องก�รให!น�กศ)กษ�
ปฏ"บ�ต" รวมถ)งก�รก��หนดค0ณสมบ�ต"ของน�กศ)กษ� ท�กษะพ"เศษท��เหม�ะสมก�บล�กษณะง�น ในกรณ�ท��ม�
ก�รค�ดเล6อกน�กศ)กษ�โดยสถ�นประกอบก�ร ผ !น"เทศง�นควรได!ม�โอก�สค�ดเล6อกน�กศ)กษ�เอง  เพ6�อให!
ได!ร�บประโยชน�จ�กก�รด��เน"นง�นสหก"จศ)กษ�อย,�งเตHมท�� ในกรณ�ท��โครงง�นต!องม�ก�รใช!อ0ปกรณ� / 
เคร6�องม6อ หร6องบประม�ณ  ผ !น"เทศง�นควรประส�นก�บท0กฝX�ยท��เก��ยวข!อง     เพ6�อม"ให!เป9นอ0ปสรรค
ต,อก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ� 

(2)  ก�รก��หนดแผนง�น
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ก,อนก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�ของน�กศ)กษ� ผ !น"เทศง�นและผ !บร"ห�รควรม�ก�รประช0ม
ว�งแผนง�น ท��ต!องก�รให!น�กศ)กษ�ม�ปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�เป9นก�รล,วงหน!�ประม�ณ 3 เด6อนเพ6�อให!
ม�เวล�เพ�ยงพอในก�รประส�นง�นและค�ดเล6อกน�กศ)กษ�ต�มท��ต!องก�ร ท�>งน�>โครงง�นต!อง เป9นโครง
ง�นท��ผ !น"เทศง�นก��หนดขอบเขตช�ดเจน ร !ว"ธ�ก�รด��เน"นโครงง�นโดยส�งเขป และห�กต!องม�ก�รใช!งบ
ประม�ณ  อ�จก��หนดร,วมก�บงบประม�ณประจ��ป}ของแผนกต�มหมวดท��เก��ยวข!อง  อ�ท"  ค,�เบ�>ย
เล�>ยง สว�สด"ก�ร ค,�อ0ปกรณ�เป9นต!น  นอกจ�กน�> ระยะเวล�ก�รด��เน"นโครงง�นควรสอดคล!องก�บระยะ
เวล�ก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ� ค6อ ประม�ณ 16 ส�ปด�ห� ห�กโครงง�นใช!ระยะเวล�น�นกว,�น�>น 
ผ !น"เทศง�นควรแบ,งโครงง�นออกเป9นช,วง ๆ ต�มคว�มเหม�ะสมเพ6�อให!น�กศ)กษ�ส�ม�รถปฏ"บ�ต"ได!
เสรHจส">นภ�ยในระยะเวล�ก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�

2.  บทบ�ทและหน!�ท��ของผ !น"เทศง�นระหว,�งก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�
 ในส�ปด�ห�แรกของก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ� ผ !น"เทศง�นควรประช0มก�บน�กศ)กษ� 

เพ6�อก��หนดแผนก�รท��ง�น ร,วมก�บฝX�ยพ�ฒน�ทร�พย�กรมน0ษย� ประส�นง�นก�บหน,วยง�นท��เก��ยวข!อง
ในก�รจ�ดปฐมน"เทศน�กศ)กษ�เพ6�อให!น�กศ)กษ�ทร�บกฎ ระเบ�ยบ ว�ฒนธรรมและโครงสร!�งขององค�กร 
และแนะน��ต�วน�กศ)กษ�ก�บพน�กง�นท��เก��ยวข!อง หล�งจ�กน�>นควรม�ก�รอบรมเร6�องคว�มปลอดภ�ยในก�ร
ปฏ"บ�ต"ง�น  สอนง�นและแนะน��เทคน"คต,�ง ๆ ท��ต!องก�รให!น�กศ)กษ�สหก"จศ)กษ�ปฏ"บ�ต"   โดยผ !น"เทศ
ง�นอ�จประเม"นคว�มร ! คว�มส�ม�รถของน�กศ)กษ�ในก�รประช0มระหว,�งผ !น"เทศง�นก�บน�กศ)กษ� 
รวมท�>งแนะน��ให!น�กศ)กษ�แสวงห�คว�มร !เพ"�มเต"มในเร6�องอ6�น ๆ หล�งจ�กน�>น ผ !น"เทศง�นอ�จก��หนดให!
ม�ก�รเร�ยนร !ในระหว,�งก�รท��ง�นจร"ง (On the Job Training) ประม�ณ 1– 2 ส�ปด�ห�  ก,อนท��จะให!
น�กศ)กษ�สหก"จศ)กษ�ลองปฏ"บ�ต"ง�นจร"งโดยม�ผ !น"เทศง�นคอยด แลและให!ค��ปร)กษ�อ�กประม�ณ 1– 2 
ส�ปด�ห�  ก,อนท��จะเร"�มให!ท��โครงง�นต�มล��พ�งร,วมก�บก�รประช0มต"ดต�มคว�มก!�วหน!�ต�มคว�มถ��ท��
เหม�ะสม  ท�>งน�>ผ !น"เทศง�นต!องค��น)งถ)งส�ดส,วนท��เหม�ะสมระหว,�งเวล�ท��น�กศ)กษ�ใช!ในก�รท��ง�น
ประจ�� (Routine)  และโครงง�น (Project)  ห�กสถ�นศ)กษ�ก��หนดว,�น�กศ)กษ�สหก"จศ)กษ�ต!องม�
ก�รท��โครงง�นในระหว,�งก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�ด!วย
                 3.  บทบ�ทและหน!�ท��ของผ !น"เทศง�นหล�งก�รปฏ"บ�ต"สหก"จศ)กษ�
                        ผ !น"เทศง�นต!องประเม"นผลก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�ของน�กศ)กษ� ซ)�งก�รประเม"นผล
ก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�ของน�กศ)กษ� ประกอบด!วย ผลก�รปฏ"บ�ต"ง�น ก�รส��เสนอผลง�น และ
ก�รท��ร�ยง�นผลก�รปฏ"บ�ต"ง�น ผ !น"เทศง�นต!องใช!เกณฑ�ก�รว�ดผลต�มท��สถ�นศ)กษ�ก��หนดไว!  ร,วม  
ก�บก�รเสนอแนะส"�งท��น�กศ)กษ� สถ�นศ)กษ�  และสถ�นประกอบก�รควรปร�บปร0ง เพ6�อห�แนวท�งใน
ก�รเพ"�มประส"ทธ"ภ�พในก�รด��เน"นง�นสหก"จศ)กษ�ต,อไป   ส��หร�บก�รประเม"นผลก�รด��เน"นง�นสหก"จ
ศ)กษ�และก�รพ�ฒน�ง�นสหก"จศ)กษ� ผ !น"เทศง�นต!องประเม"นผลก�รด��เน"นง�นสหก"จศ)กษ� หล�งจ�ก
ก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�ของน�กศ)กษ�  เพ6�อให!ข!อม ลย!อนกล�บในก�รพ�ฒน�ง�นสหก"จศ)กษ�ของ
สถ�นศ)กษ� และสถ�นประกอบก�รโดยอ�จพ"จ�รณ�ประเม"นห�วข!อต,�ง ๆ ด�งน�> 
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(1)  ผลก�รด��เน"นง�นสหก"จศ)กษ�บรรล0ต�มจ0ดม0,งหม�ยท��ว�งไว! 
                     (2)  ก�รใช!ผลก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�เป9นส,วนหน)�งในก�รประเม"นผลง�นผ !น"เทศง�น 
และก�รร�บน�กศ)กษ�เป9นพน�กง�นในอน�คตต,อไป 
                     (3)  คว�มร !ใหม,ท��ได!น��ม�ประย0กต�ใช!จ�กก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ� ล�กษณะง�นและ
ค0ณสมบ�ต"ของน�กศ)กษ�สหก"จศ)กษ�ท��ต!องก�ร ก�รต,อยอดส ,ง�นว"จ�ยและก�รบร"ก�รว"ช�ก�รในอน�คต
(ภ ม"พ�นธ�  ร�ศม�จ�นทร�และคณะ, 2556, น. 97 – 104)

7.  ง�นว"จ�ยท��เก��ยวข!อง 
             จ�นท"ม�  เข�ยวแก!ว (2550)   ได!ศ)กษ�ว"จ�ย เร6�อง   ผลส�มฤทธ"�ของก�รฝ~กประสบก�รณ�ว"ช�ช�พ
ของน�กศ)กษ� ส�ข�ว"ช�ก�รประช�ส�มพ�นธ� คณะน"เทศศ�สตร� มห�ว"ทย�ล�ยหอก�รค!�ไทย พบว,� ใน
ภ�พรวม น�กศ)กษ�ม�ผลส�มฤทธ"�ในก�รฝ~กประสบก�รณ�ว"ช�ช�พในระด�บด� เกรดเฉล��ยของน�กศ)กษ�ม�
คว�มส�มพ�นธ�ก�บผลส�มฤทธ"�ก�รฝ~กประสบก�รณ�ว"ช�ช�พของน�กศ)กษ� อย,�งม�น�ยส��ค�ญท�งสถ"ต"ท��
ระด�บ 0.1  น�กศ)กษ�ท��ไปฝ~กง�นในสถ�นประกอบก�รท��แตกต,�งก�น  ม�ผลส�มฤทธ"�ก�รฝ~กประสบก�รณ�
ว"ช�ช�พแตกต,�งก�นอย,�งม�น�ยส��ค�ญท�งสถ"ต"ท��ระด�บ 0.05   ส��หร�บปuญห�และอ0ปสรรคท��น�กศ)กษ�พบ 
ค6อ ก�รปร�บต�วให!เข!�ก�บสภ�พแวดล!อมในก�รท��ง�น  ก�รประย0กต�ใช!คว�มร !ในร�ยว"ช�อ6�นในก�ร
ท��ง�นจร"ง ด!�นประโยชน�ในก�รฝ~กง�น พบว,� ก�รฝ~กง�นท��ให!น�กศ)กษ�ได!เร�ยนร !ก�รท��ง�นและ
ลงม6อปฏ"บ�ต"จร"ง ซ)�งจะเป9นประโยชน�และแนวท�งในก�รเตร�ยมพร!อมส��หร�บก�รท��ง�นว"ช�ช�พใน
อน�คต
           สมน)ก  เอ6>อจ"รพงษ�พ�นธ� และอต"ร�ตน�  หว�นน0ร�กษ� (2552)  ศ)กษ�ว"จ�ยเก��ยวก�บ ก�รศ)กษ�
คว�มต!องก�รร ปแบบก�รปฏ"บ�ต"สหก"จศ)กษ�และค0ณล�กษณะของน�กศ)กษ� กรณ�ศ)กษ�หล�กส ตรบ�ญช�
บ�ณฑ"ต  มห�ว"ทย�ล�ยวล�ยล�กษณ�  พบว,�  องค�กรธ0รก"จส,วนใหญ,ร�บน�กศ)กษ�สหก"จศ)กษ�ในหล�กส ตร
ท�งด!�นก�รบ�ญช�อย ,ในช�>นป}ท�� 4 ม�กท��ส0ด และให!คว�มส��ค�ญก�บค0ณล�กษณะท��ม�ค,�เฉล��ยม�กท��ส0ด ค6อ  
ด!�นจรรย�บรรณว"ช�ช�พบ�ญช� ในเร6�องก�รร�กษ�คว�มล�บขององค�กร องค�กรท��จ�ดท��บ�ญช�โดย
โปรแกรม Microsoft Excel เป9นหล�ก ให!คว�มส��ค�ญก�บค0ณล�กษณะด!�นคว�มร !ท�งเทคโนโลย�
ส�รสนเทศม�กกว,�องค�กรท��จ�ดท��บ�ญช�โดยโปรแกรมบ�ญช�ส��เรHจร ป

ฐ"ต"ม�  อ�ศวพรหมธ�ด� และคณะ (2552)  ได!ศ)กษ�ว"จ�ย เร6�อง ก�รศ)กษ�สมรรถนะท��พ)งประสงค�
ของน�กศ)กษ�สหก"จศ)กษ�จ�กสถ�นประกอบก�รภ�คอ0ตส�หกรรม  พบว,� สถ�นประกอบก�รส,วนใหญ,ย"นด�
ร�บน�กศ)กษ�สหก"จ  และจ�กก�รประเม"นของผ !ตอบแบบสอบถ�ม 2 กล0,ม ค6อ กล0,มผ !บร"ห�ร หร6อห�วหน!�ฝX�ย
บ0คคล   และกล0,มว"ศวกร หร6อผ !เช��ยวช�ญด!�นเทคน"ค  กล0,มผ !ประเม"นท�>งสองกล0,ม  ม�คว�มต!องก�รน�กศ)กษ�ท��
ม�ค0ณล�กษณะด!�นท�ศนคต"และพฤต"กรรม  โดยเน!นม�กท��ส0ด ค6อ คว�มซ6�อส�ตย�ส0จร"ต ค,�เฉล��ยคว�มต!องก�ร
รวมท�>ง 2 กล0,ม อย ,ท��ระด�บม�ก  รองลงม�ค6อ ด!�นท�กษะ และด!�นคว�มร !ของน�กศ)กษ� ม�ค,�เฉล��ยคว�ม
ต!องก�รระด�บป�นกล�ง  ต�มล��ด�บ
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           ท�ศน�ย�  ประธ�น และคณะ (2556)   ศ)กษ�ว"จ�ยท��เก��ยวก�บผลส�มฤทธ"�ก�รปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จ
ศ)กษ�ของน�กศ)กษ�มห�ว"ทย�ล�ยห�ดใหญ, โดยศ)กษ�จ�กน�กศ)กษ�มห�ว"ทย�ล�ยห�ดใหญ, ท��เข!�ร,วมปฏ"บ�ต"
สหก"จศ)กษ� จ��นวน 372 คน พบว,� น�กศ)กษ�ก,อนเข!�ร,วมปฏ"บ�ต"สหก"จศ)กษ�ได!ร�บก�รเตร�ยมคว�มพร!อม
ก,อน ด!วยก�รลงทะเบ�ยนเร�ยนร�ยว"ช�เตร�ยมสหก"จศ)กษ� ซ)�งม�รห�สว"ช�แตกต,�งก�น  แต,เน6>อห�ส�ระส,วนใหญ,
ใกล!เค�ยงก�น แตกต,�งก�นเฉพ�ะส�ระท��เป9นจ0ดเน!นของว"ช�ช�พแต,ละอ�ช�พ  น�กศ)กษ�ส,วนใหญ, ได!ร�บก�ร
ประเม"นผลส�มฤทธ"�ก�รปฏ"บ�ต"สหก"จศ)กษ� และผลง�นท�งว"ช�ก�รอย ,ในระด�บด�ท0กส�ข�ว"ช�และท0กด!�น 
ยกเว!นน�กศ)กษ�ส�ข�ว"ช�ก�รบ�ญช�  ก�รจ�ดก�รทร�พย�กรมน0ษย� และภ�ษ�จ�นธ0รก"จ ท��ได!ร�บก�ร
ประเม"นผลส�มฤทธ"�ก�รปฏ"บ�ต"สหก"จศ)กษ�ในระด�บด�ม�ก   และน�กศ)กษ�ส�ข�ว"ช�ม�ลต"ม�เด�ยและ
กร�ฟGกด�ไซน�  และคอมพ"วเตอร�ธ0รก"จ  ท��ได!ร�บก�รประเม"นผลง�นท�งว"ช�ก�ร (ก�รเข�ยนร�ยง�น) ใน
ระด�บด�ม�ก    นอกจ�กน�>น�กศ)กษ�ส,วนใหญ,ได!ร�บผลก�รเร�ยนว"ช�สหก"จศ)กษ�ในระด�บด�ม�ก   ยกเว!น
น�กศ)กษ�ส�ข�ว"ช�ภ ม"ส�รสนเทศศ�สตร�  ท��ส,วนใหญ,ได!ผลก�รประเม"นในระด�บด�   ผลส�มฤทธ"�ก�ร
ปฏ"บ�ต"สหก"จศ)กษ�ท0กด!�น และภ�พรวมม�คว�มส�มพ�นธ�ก�บผลง�นท�งว"ช�ก�ร อย,�งม�น�ยส��ค�ญท�ง
สถ"ต"ท��ระด�บ 0.01  โดยม�ค,�ส�มประส"ทธ"�สหส�มพ�นธ�ระหว,�ง 0.66 – 0.97
           โสภ�วรรณ  ค">มส0ขศร� (2557)     ได!ศ)กษ�ว"จ�ย เร6�อง ก�รศ)กษ�ค0ณล�กษณะท��พ)งประสงค�ใน 
ก�รร�บน�กศ)กษ�หล�กส ตรเทคโนโลย�ก�รศ)กษ�และส6�อส�รมวลชนเข!�ฝ~กปฏ"บ�ต"ง�นสหก"จศ)กษ�  พบว,�  
ท�กษะคว�มต!องก�รด!�นก�รโฆษณ�และประช�ส�มพ�นธ� อย ,ในระด�บม�กท��ส0ด ค6อ ท�กษะคว�มร !เก��ยว
ก�บเทคโนโลย�ก�รส6�อส�รมวลชน   และค0ณล�กษณะด!�นน"ส�ยของน�กศ)กษ�ท��พ)งประสงค�  ค6อ ด!�น
ค0ณธรรมจร"ยธรรมอย ,ในระด�บม�ก  โดยเฉพ�ะเร6�องก�รร�กษ�คว�มล�บของหน,วยง�น
            เส�วน�ย�  ศร�จ�นทร�น"ล (2557)  ศ)กษ�ว"จ�ยเก��ยวก�บก�รประเม"นผลโครงก�รสหก"จ
ศ)กษ�ว"ทย�ล�ยร�ชพฤกษ� ส�ข�ว"ช�ก�รบ�ญช�  พบว,�  ผ !ประกอบก�รม�คว�มพ)งพอใจเก��ยวก�บก�ร
ปฏ"บ�ต"ง�นของน�กศ)กษ�ในระด�บม�กท��ส0ด  ค6อ  ในส,วนบ0คล"กภ�พ  ก�รปร�บต�ว  ก�รว�งแผนก�ร
ท��ง�น  คว�มส�ม�รถในก�รส6�อส�ร  คว�มร�บผ"ดชอบ  คว�มอ0ส�หะพย�ย�ม  ก�รท��ง�นโดยไม,ต!อง
ส��ง   คว�มเข!�ใจในหล�กสหก"จศ)กษ� และคว�มสะดวกรวดเรHวในก�รด��เน"นง�นของโครงก�ร 
มน0ษยส�มพ�นธ�  ท�ศนคต"ต,อง�น    ส,วนค0ณภ�พง�นท��ได!ร�บ อย ,ในระด�บม�ก  ในด!�นก�รแสดงคว�ม
ค"ดเหHน  คว�มร !ว"ช�ก�รเพ�ยงพอ    คว�มส�ม�รถในก�รเร�ยนร !ง�นใหม,   ก�รต�ดส"นใจ   คว�ม
ส�ม�รถด!�นเทคโนโลย�ส�รสนเทศคอมพ"วเตอร�     ส,วนก�รได!ร�บน�กศ)กษ�ท��ม�ค0ณสมบ�ต"ต�มต!องก�ร 
อย ,ในระด�บป�นกล�ง    ส,วนพ�ฒน�ก�รด!�นภ�ษ�อ�งกฤษและก�รท��ง�นก�บช�วต,�งช�ต" อย ,ในระด�บ
ไม,ค,อยด�

 



บทท�� 3  
ว	ธ�ด�เน	นกรว	จ�ย

กรว	จ�ยคร��งน��เป�นกรว	จ�ยเช	งส�รวจ   ม�จ�ดม��งหมยเพ!�อศ$กษควมค	ดเห&นของผ)*น	เทศงน
ในสถนประกอบกร  เก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ$กษสหก	จศ$กษ สขว	ชกรบ�ญช�    โดยผ)*ว	จ�ยม�
ข��นตอนและว	ธ�กรด�เน	นกรด�งน��

 1.  ประชกรและกล��มต�วอย�ง
ประชกรท��ใช*ในกรว	จ�ยคร��งน��  ได*แก� ผ)*น	เทศงนของสถนประกอบกร ในเขต

กร�งเทพมหนคร  ท��เข*ร�วมโครงกรสหก	จศ$กษในป6กรศ$กษ 2556 - 2558  จกท�เน�ยบสถน
ประกอบกร  มหว	ทยล�ยเทคโนโลย�รชมงคลร�ตนโกส	นทร< จ�นวน 125 แห�ง   เน!�องจกประชกร
ม�จ�นวนน*อย  ด�งน��น ผ)*ว	จ�ยจ$งใช*ประชกรท��งหมดส�หร�บกรศ$กษในคร��งน�� 

2.  เคร!�องม!อท��ใช*ในกรว	จ�ย
เคร!�องม!อท��ใช*ในกรว	จ�ยคร��งน��  ได*แก�  แบบสอบถมแบบปลยเป=ดและปลยป=ด ซ$�งข*อม)ล

หร!อค�ถมท��ใช*ในกรสร*งแบบสอบถม ได*จกกรศ$กษเอกสร และต�รท��เก��ยวข*อง พร*อมท��ง
ด�เน	นกรปร�บปร�งแก*ไขตมค�แนะน�ของผ)*ทรงค�ณว�ฒ	และผ)*ท��ม�ประสบกรณ<ทงว	ชช�พบ�ญช�  โดย
แบ�งแบบสอบถมออกเป�น 3 ตอน ค!อ

ตอนท�� 1  ข*อม)ลเก��ยวก�บสถนภพโดยท��วไปของผ)*ตอบแบบสอบถม  ม�ล�กษณะ
แบบสอบถมเป�นแบบตรวจสอบ (Check List)

ตอนท�� 2  ข*อม)ลควมค	ดเห&นของผ)*น	เทศงนในสถนประกอบกร  เก��ยวก�บสมรรถนะของ
น�กศ$กษสหก	จศ$กษ สขว	ชกรบ�ญช�    ซ$�งม�ล�กษณะเป�นแบบสอบถมแบบประเม	นค� (Rating 
Scale) 5 ระด�บ  ตมแบบของล	เค	ร<ท (Likert)  โดยแบ�งแบบสอบถมออกเป�น 3 ด*น ด�งน��

(1) ด*นควมร)*ทงว	ชกร
1)  ควมร)*ตมมตรฐนว	ชกรและว	ชช�พ   
2) ควมร)*ด*นอ!�นท��ม�ควมส�มพ�นธ<ก�น

 (2)  ด*นท�กษะในกรปฏ	บ�ต	งน
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     1)  ท�กษะด�านการค�ด ว�เคราะห� และการใช�เทคโนโลย�สารสนเทศ

                          2)  ท�กษะด�านการส !อสาร
(3)  ด�านค%ณล�กษณะท�!พ(งประสงค�ของผ-�ปฏ�บ�ต�งาน

                          1)  ค%ณล�กษณะส1วนบ%คคล
                          2)  ค%ณล�กษณะทางส�งคม

โดยก3าหนดเกณฑ�การให�คะแนน   ตามแบบมาตราส1วนประเม�นค1า (Rating Scale) 
5 ระด�บ  ด�งน�@

1    หมายถ(ง    สมรรถนะของน�กศ(กษาสหก�จศ(กษา   สาขาว�ชาการบ�ญช�    อย-1ในระด�บ 
น�อยท�!ส%ด

2    หมายถ(ง    สมรรถนะของน�กศ(กษาสหก�จศ(กษา   สาขาว�ชาการบ�ญช�    อย-1ในระด�บ 
น�อย

3    หมายถ(ง    สมรรถนะของน�กศ(กษาสหก�จศ(กษา  สาขาว�ชาการบ�ญช�     อย-1ในระด�บ 
ปานกลาง

4    หมายถ(ง    สมรรถนะของน�กศ(กษาสหก�จศ(กษา   สาขาว�ชาการบ�ญช�    อย-1ในระด�บ 
มาก

5    หมายถ(ง    สมรรถนะของน�กศ(กษาสหก�จศ(กษา  สาขาว�ชาการบ�ญช�     อย-1ในระด�บ 
มากท�!ส%ด

ตอนท�! 3  ข�อเสนอแนะเพ�!มเต�ม  เปDนค3าถามแบบปลายเปEด (Open-Ended Questions)

3.  การทดลองใช�เคร !องม อ
 ผ-�ว�จ�ยน3าแบบสอบถามไปทดลองใช�ก�บผ-�น�เทศงานในสถานประกอบการ  ซ(!งม�ล�กษณะท�!ใกล�
เค�ยงก�บประชากรท�!ศ(กษาจ3านวน 30 แห1ง และน3าแบบสอบถามท�!ได�จากการทดลองใช� (Try out) 
มาค3านวณหาค1าความเช !อม�!น (Realiability)  โดยใช�ว�ธ�ส�มประส�ทธ�Xแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของ  ครอนบ�ค (Cronbach, 1970, อ�างถ(งในล�วน สายยศ, และอ�งคณา สายยศ, 2536, น.170 – 
172)  ได�  ค1าความเช !อม�!นของแบบสอบถาม เท1าก�บ 0.94  ด�งรายละเอ�ยดแสดงในภาคผนวก ข.

4.  การเกdบรวบรวมข�อม-ล    
การเกdบรวบรวมข�อม-ลท�!ใช�ในการว�จ�ยคร�@งน�@  ผ-�ว�จ�ยได�เกdบรวบรวมข�อม-ลจากสถานประกอบ

การ   โดยด3าเน�นการด�งน�@
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1.  ส1งหน�งส อขอความอน%เคราะห�ในการตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามท�!เสรdจ
สมบ-รณ�แล�ว  ไปย�งสถานประกอบการทางไปรษณ�ย�

2.  จากการส1งแบบสอบถามไปสถานประกอบการต1าง ๆ และได�ด3าเน�นการต�ดตามแล�ว 
ปรากฎว1า ได�แบบสอบถามท�!สมบ-รณ�กล�บค นมา จ3านวน 125 ฉบ�บ

5.  การว�เคราะห�ข�อม-ล
ผ-�ว�จ�ย ด3าเน�นการว�เคราะห�ข�อม-ลจากแบบสอบถามด�วยว�ธ�การตามล3าด�บ ด�งต1อไปน�@
ตอนท�! 1  ข�อม-ลเก�!ยวก�บสถานภาพโดยท�!วไปของผ-�ตอบแบบสอบถาม  ว�เคราะห�ข�อม-ลด�วย

การหาค1าความถ�! (Frequency)  และค1าร�อยละ (Percentage)  และน3าเสนอข�อม-ลท�!ว�เคราะห�ใน
ล�กษณะข�อม-ลเช�งพรรณา (Descriptive Statistics)  เพ !ออธ�บายล�กษณะท�!วไปของข�อม-ลท�!ได�

ตอนท�! 2  ข�อม-ลความค�ดเหdนของผ-�น�เทศงานในสถานประกอบการ  เก�!ยวก�บสมรรถนะของ
น�กศ(กษาสหก�จศ(กษา สาขาว�ชาการบ�ญช�  ท�@ง 3 ด�าน  ใช�การว�เคราะห�ข�อม-ล  ด�วยการหาค1าเฉล�!ย 
(Mean)  ค1าความเบ�!ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   ในการแปลความหมายค1าเฉล�!ย 
(Mean) ของผลการว�เคราะห�ข�อม-ล  ผ-�ว�จ�ยได�ก3าหนดช1วงของค1าเฉล�!ย (Mean)  เก�!ยวก�บความค�ดเหdน
ของผ-�น�เทศงานในสถานประกอบการ ท�!ม�ต1อสมรรถนะของน�กศ(กษาสหก�จศ(กษา สาขาว�ชาการบ�ญช� 
ตามแนวของเบสท� (Best, 1981 อ�างถ(งในสนทยา เขมว�ร�ตน�, 2549, น. 87)  ซ(!งได�ก3าหนดเกณฑ�ใน
การแปลความหมายค1าเฉล�!ยของคะแนนไว� ด�งน�@

ค1าเฉล�!ยต�@งแต1  1.00 – 1.49  หมายถ(ง   สมรรถนะของน�กศ(กษาสหก�จศ(กษา  สาขา
ว�ชาการบ�ญช�  อย-1ในระด�บ น�อยท�!ส%ด

ค1าเฉล�!ยต�@งแต1  1.50 – 2.49  หมายถ(ง   สมรรถนะของน�กศ(กษาสหก�จศ(กษา  สาขา
ว�ชาการบ�ญช�  อย-1ในระด�บ น�อย

ค1าเฉล�!ยต�@งแต1  2.50 – 3.49  หมายถ(ง   สมรรถนะของน�กศ(กษาสหก�จศ(กษา  สาขา
ว�ชาการบ�ญช�  อย-1ในระด�บ ปานกลาง
 ค1าเฉล�!ยต�@งแต1  3.50 – 4.49  หมายถ(ง   สมรรถนะของน�กศ(กษาสหก�จศ(กษา  สาขา
ว�ชาการบ�ญช�  อย-1ในระด�บ มาก

ค1าเฉล�!ยต�@งแต1  4.50 – 5.00  หมายถ(ง   สมรรถนะของน�กศ(กษาสหก�จศ(กษา  สาขา
ว�ชาการบ�ญช�  อย-1ในระด�บ มากท�!ส%ด

ตอนท�! 3  ข�อม-ลเก�!ยวก�บข�อเสนอแนะเพ�!มเต�ม   ว�เคราะห�โดยการจ�ดอ�นด�บความถ�!   และสร%ป
รวบรวมประเดdนส3าค�ญเปDนภาพรวม



บทท�� 4  
ผลการว�เคราะห�ข�อม�ล

การศ�กษาว�จ�ย  เร��อง  สมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช� ตามท�ศนะของ
ผ��น�เทศงานในสถานประกอบการ    ผ��ว�จ�ยน)าเสนอผลการว�เคราะห�ข�อม�ลโดยใช�ตารางประกอบค)า
อธ�บาย  แบ.งเป/น 3 ตอน  ด�งน�1

ตอนท�� 1  ผลการว�เคราะห�ข�อม�ลท��วไปของผ��ตอบแบบสอบถาม   ได�แก.    เพศ   อาย5   ว5ฒ�
การศ�กษาส�งส5ด   ประสบการณ�ในการท)างาน   และล�กษณะขององค�กร 

     ตอนท�� 2   ผลการว�เคราะห�ข�อม�ลเก��ยวก�บ สมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการ
บ�ญช� ตามท�ศนะของผ��น�เทศงานในสถานประกอบการ แบ.งเป/น 3 ด�าน     ค�อ  

1 ด�านความร��ทางว�ชาการ
1.1  ความร��ตามมาตรฐานว�ชาการและว�ชาช�พ
1.2  ความร��ด�านอ��นท��ม�ความส�มพ�นธ�ก�น    

 2  ด�านท�กษะในการปฏ�บ�ต�งาน 
     2.1  ท�กษะด�านการค�ด ว�เคราะห� และการใช�เทคโนโลย�สารสนเทศ

          2.2  ท�กษะด�านการส��อสาร
   3  ด�านค5ณล�กษณะท��พ�งประสงค�ของผ��ปฏ�บ�ต�งาน  

3.1  ค5ณล�กษณะส.วนบ5คคล
     3.2  ค5ณล�กษณะทางส�งคม

     ตอนท�� 3   ผลการว�เคราะห�ข�อม�ลเก��ยวก�บข�อเสนอแนะเพ��มเต�ม   ส)าหร�บสมรรถนะของ
น�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช� ตามท�ศนะของผ��น�เทศงานในสถานประกอบการ  น)าเสนอ
เป/นภาพรวม

ผลการว�เคราะห�ข�อม�ล

ตอนท�� 1  ผลการว�เคราะห�ข�อม�ลท��วไปของผ��น�เทศงาน  ม�รายละเอ�ยดด�งน�1
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ตารางท�	  1  จ�านวนและร�อยละของผ��น�เทศงาน  จ�าแนกตามเพศ

เพศ จ�านวน ร�อยละ
ชาย  13 10.40
หญ�ง 112 89.60
รวม 125 100.00

จากตารางท�	 1  แสดงว-า ผ��น�เทศงานส-วนใหญ-เป0นเพศหญ�ง ม�จ�านวน 112 คน ค�ดเป0นร�อยละ
89.60  และผ��น�เทศงานซ3	งเป0นเพศชาย ม�จ�านวน 13 คน  ค�ดเป0นร�อยละ 10.40

ตารางท�	  2 จ�านวนและร�อยละของผ��น�เทศงาน  จ�าแนกตามอาย4

อาย4 จ�านวน ร�อยละ
25 – 30 ป6 32 25.60
31 – 35 ป6 54 43.20
36 – 40 ป6 25 20.00
41 – 45 ป6 14 11.20

รวม 125 100.00

จากตารางท�	 2  แสดงว-า  ผ��น�เทศงานท�	ม�กล4-มอาย4ระหว-าง 31 – 35 ป6  ม�จ�านวนมากท�	ส4ด 
ค7อ จ�านวน 54 คน  ค�ดเป0นร�อยละ 43.20    รองลงมาค7อ กล4-มอาย4ระหว-าง 25 - 30 ป6  จ�านวน 32 
คน  ค�ดเป0นร�อยละ 25.60   กล4-มอาย4ระหว-าง 36 - 40 ป6  จ�านวน 25 คน  ค�ดเป0นร�อยละ 20.00 
และกล4-มอาย4ระหว-าง 41 - 45 ป6  จ�านวน 14 คน  ค�ดเป0นร�อยละ 11.20  

ตารางท�	  3 จ�านวนและร�อยละของผ��น�เทศงาน  จ�าแนกตามว4ฒ�การศ3กษาส�งส4ด

ว4ฒ�การศ3กษาส�งส4ด จ�านวน ร�อยละ
ปร�ญญาตร� 118 94.40
ปร�ญญาโท   7  5.60

รวม 125 100.00
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จากตารางท�	 3 แสดงว-า  ผ��น�เทศงานท�	ม�ว4ฒ�การศ3กษาส�งส4ดในระด<บปร�ญญาตร�  ม�จ�านวน
มากท�	ส4ด  ค7อ จ�านวน 118 คน  ค�ดเป0นร�อยละ 94.40     รองลงมาค7อ  ว4ฒ�การศ3กษาส�งส4ดในระด<บ
ปร�ญญาโท  จ�านวน 7 คน  ค�ดเป0นร�อยละ 5.60   

ตารางท�	  4 จ�านวนและร�อยละของผ��น�เทศงาน  จ�าแนกตามประสบการณ?ในการท�างาน

ประสบการณ?ในการท�างาน จ�านวน ร�อยละ
ต	�ากว-า 5 ป6  1 0.80
5 – 10 ป6 74 59.20
11 – 15 ป6 36 28.80
16 – 20 ป6 14 11.20

รวม 125 100.00

จากตารางท�	 4  แสดงว-า  ผ��น�เทศงานท�	ม�ประสบการณ?ในการท�างานระหว-าง 5 – 10 ป6 ม�
จ�านวนมากท�	ส4ด ค7อ จ�านวน 74 คน  ค�ดเป0นร�อยละ 59.20   รองลงมา ค7อ ม�ประสบการณ?ในการ
ท�างานระหว-าง 11 - 15 ป6  จ�านวน 36 คน  ค�ดเป0นร�อยละ 28.80     ม�ประสบการณ?ในการท�างาน
ระหว-าง 16 – 20 ป6  จ�านวน 14 คน  ค�ดเป0นร�อยละ  11.20   และม�ประสบการณ?ในการท�างานต	�า
กว-า 5 ป6  จ�านวน 1 คน  ค�ดเป0นร�อยละ  0.80   

ตารางท�	  5 จ�านวนและร�อยละของผ��น�เทศงาน  จ�าแนกตามล<กษณะขององค?กร

ประเภทขององค?กร จ�านวน ร�อยละ
 เอกชน-ประเภทบร�การ 110 88.00
 เอกชน-ประเภทพาณ�ชย?  15 12.00

รวม 125 100.00

จากตารางท�	 5 แสดงว-า ผ��น�เทศงานส-วนใหญ-ท�างานในองค?กรเอกชน-ประเภทบร�การ ม�จ�านวน 
110 คน ค�ดเป0นร�อยละ 88.00  รองลงมา ค7อ องค?กรเอกชน-ประเภทพาณ�ชย?  จ�านวน 15 คน  ค�ด
เป0นร�อยละ 12.00   



29

ตอนท�	 2   ผลการว�เคราะห?ข�อม�ลความค�ดเหAนของผ��น�เทศงาน  เก�	ยวก<บสมรรถนะของน<กศ3กษาสหก�จ
ศ3กษาสาขาว�ชาการบ<ญช� 3 ด�าน  ค7อ   1) ด�านความร��ทางว�ชาการ    2) ด�านท<กษะในการปฏ�บ<ต�งาน 
และ  3) ด�านค4ณล<กษณะท�	พ3งประสงค?ของผ��ปฏ�บ<ต�งาน

ตารางท�	 6  ค-าเฉล�	ยและส-วนเบ�	ยงเบนมาตรฐานความค�ดเหAนของผ��น�เทศงาน เก�	ยวก<บสมรรถนะของ
น<กศ3กษาสหก�จศ3กษาสาขาว�ชาการบ<ญช� ท<Gง 3 ด�าน 

สมรรถนะของน<กศ3กษาสหก�จศ3กษาสาขาว�ชาการบ<ญช�
__

X S.D. ระด<บสมรรถนะท�	ใช�
ในการปฏ�บ<ต�งาน

1.  ด�านความร��ทางว�ชาการ 3.82 0.30 มาก
2.  ด�านท<กษะในการปฏ�บ<ต�งาน 4.06 0.28 มาก
3.  ด�านค4ณล<กษณะท�	พ3งประสงค?ของผ��ปฏ�บ<ต�งาน 3..92 0.29 มาก

ค-าเฉล�	ยรวม 3.92 0.23 มาก

จากตารางท�	 6 แสดงถ3งความค�ดเหAนของผ��น�เทศงาน เก�	ยวก<บสมรรถนะของน<กศ3กษาสหก�จ
ศ3กษาสาขาว�ชาการบ<ญช� ท<Gง 3 ด�าน    โดยม�ค-าเฉล�	ยรวม 3.92    เม7	อพ�จารณาเป0นรายด�าน พบว-า 
น<กศ3กษาสหก�จศ3กษาสาขาว�ชาการบ<ญช�จะต�องม�สมรรถนะท�	ใช�ในการปฏ�บ<ต�งาน อย�-ในระด<บมากท4ก
ด�าน  ท<Gงน�Gด�านท�	อย�-ในล�าด<บแรก ค7อ  ด�านท<กษะในการปฏ�บ<ต�งาน  ม�ค-าเฉล�	ย 4.06    รองลงมา ค7อ 
ด�านค4ณล<กษณะท�	พ3งประสงค?ของผ��ปฏ�บ<ต�งาน   และ ด�านความร��ทางว�ชาการ   โดยม�ค-าเฉล�	ย  3.92 
และ 3.82  ตามล�าด<บ
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ตารางท�	 7 ค-าเฉล�	ยและส-วนเบ�	ยงเบนมาตรฐานความค�ดเหAนของผ��น�เทศงาน  เก�	ยวก<บสมรรถนะของ
น<กศ3กษาสหก�จศ3กษาสาขาว�ชาการบ<ญช�  ด�านความร��ทางว�ชาการ

สมรรถนะด�านความร��ทางว�ชาการ
__

X S.D. ระด<บสมรรถนะท�	ใช� 
ในการปฎ�บ<ต�งาน

1.1 ความร��ตามมาตรฐานว�ชาการและว�ชาช�พ 3.98 0.35 มาก
1)  ม�ความร��และความเข�าใจเก�	ยวก<บมาตรฐานการ 4.12 0.68 มาก

         บ<ญช�ของประเทศและระหว-างประเทศ
2)  ม�ความร��และความเข�าใจเก�	ยวก<บการปฏ�บ<ต�งาน 4.77 0.42 มากท�	ส4ด

   ตามมาตรฐานว�ชาช�พ
3)  ใฝLร��เช�งว�ชาการท<Gงภาคทฤษฎ�และภาคปฏ�บ<ต� 3.29 0.47 ปานกลาง

   เพ7	อประย4กต?ใช�ก<บล<กษณะของงาน
    4)  ม�ความร��เก�	ยวก<บจรรยาบรรณของผ��ประกอบ 4.50 0.50 มากท�	ส4ด

  ว�ชาช�พบ<ญช�
5)  ต�ดตามความก�าวหน�าและการเปล�	ยนแปลงทาง 3.22 0.41 ปานกลาง

   ว�ชาช�พบ<ญช�อย-างต-อเน7	อง
1.2 ความร��ด�านอ7	นท�	ม�ความส<มพ<นธ?ก<น 3.67 0.34 มาก

1)  ม�ความร��และความเข�าใจเก�	ยวก<บองค?ความร��ด�านอ7	น
ท�	ม�ความส<มพ<นธ?ก<บองค?ความร��ด�านการบ<ญช�

4.70 0.48 มากท�	ส4ด

2)  เร�ยนร��เทคน�คการปฏ�บ<ต�งานด�านการบ<ญช�และ
   ด�านอ7	นๆ ท�	ส<มพ<นธ?ก<น

3.91 0.60 มาก

3)  ม�ความร��และความเข�าใจเก�	ยวก<บเทคโนโลย�
   สารสนเทศและว�ทยาการใหม- ๆ

3.99 0.69 มาก

    4)  ม�ความร��และความเข�าใจเก�	ยวก<บธ4รก�จขององค?กร 3.12 0.35 ปานกลาง
5)  ม�ความร��และความเข�าใจเก�	ยวก<บอ�านาจและหน�าท�	 

ขององค?กรต-าง ๆ ท�	เก�	ยวข�องก<บว�ชาช�พบ<ญช�
2.64 0.54 ปานกลาง

เฉล�	ยรวม 3.82 0.30 มาก

จากตารางท�	 7 แสดงว-า ผ��น�เทศงานม�ความค�ดเหAนเก�	ยวก<บสมรรถนะด�านความร��ทางว�ชาการ
ของน<กศ3กษาสหก�จศ3กษาสาขาว�ชาการบ<ญช� ในภาพรวมอย�-ในระด<บมาก ม�ค-าเฉล�	ย 3.82 เม7	อ
พ�จารณาในรายด�าน พบว-า สมรรถนะท�	เก�	ยวก<บความร��ตามมาตรฐานว�ชาการและว�ชาช�พ  และ
สมรรถนะท�	เก�	ยวก<บความร��ด�านอ7	นท�	ม�ความส<มพ<นธ?ก<น ท�	จะต�องใช�ในการปฏ�บ<ต�งานอย�-ในระด<บมาก
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เช-นเด�ยวก<น โดยม�ค-าเฉล�	ย 3.98 และ 3.67 ตามล�าด<บ    เม7	อพ�จารณาสมรรถนะท�	เก�	ยวก<บความร��
ตามมาตรฐานว�ชาการและว�ชาช�พ เป0นรายข�อ พบว-า ข�อท�	ต�องน�ามาใช�ในการปฏ�บ<ต�งานในระด<บมาก
ท�	ส4ด ค7อ ม�ความร��และความเข�าใจเก�	ยวก<บการปฏ�บ<ต�งานตามมาตรฐานว�ชาช�พ  และม�ความร��เก�	ยวก<บ  
จรรยาบรรณของผ��ประกอบว�ชาช�พบ<ญช� ซ3	งม�ค-าเฉล�	ย 4.77 และ 4.50 ตามล�าด<บ  และข�อท�	อย�-ใน
ระด<บมาก  ค7อ ม�ความร��และความเข�าใจเก�	ยวก<บมาตรฐานการบ<ญช�ของประเทศและระหว-างประเทศ 
ม�ค-าเฉล�	ย 4.12  นอกจากน<Gนข�อท�	อย�-ในระด<บปานกลาง ได�แก- ใฝLร��เช�งว�ชาการท<Gงภาคทฤษฎ�และภาค
ปฏ�บ<ต�เพ7	อประย4กต?ใช�ก<บล<กษณะของงาน และ ต�ดตามความก�าวหน�าและการเปล�	ยนแปลงทาง
ว�ชาช�พบ<ญช�อย-างต-อเน7	อง  ม�ค-าเฉล�	ย 3.29  และ 3.22 ตามล�าด<บ      ส�าหร<บสมรรถนะท�	เก�	ยวก<บ
ความร��ด�านอ7	นท�	ม�ความส<มพ<นธ?ก<น เม7	อพ�จารณาเป0นรายข�อ พบว-า ข�อท�	ต�องน�ามาใช�ในการปฏ�บ<ต�งาน  
ในระด<บมากท�	ส4ด  ค7อ ม�ความร��และความเข�าใจเก�	ยวก<บองค?ความร��ด�านอ7	นท�	ม�ความส<มพ<นธ?ก<บองค?
ความร��ด�านการบ<ญช� ม�ค-าเฉล�	ย 4.70  และข�อท�	อย�-ในระด<บมาก  ค7อ ม�ความร��และความเข�าใจเก�	ยวก<บ
เทคโนโลย�สารสนเทศและว�ทยาการใหม- ๆ      และเร�ยนร��เทคน�คการปฏ�บ<ต�งานด�านการบ<ญช�และด�าน
อ7	น ๆ ท�	ส<มพ<นธ?ก<น  ม�ค-าเฉล�	ย 3.99  และ 3.91  ตามล�าด<บ    นอกจากน<Gนข�อท�	อย�-ในระด<บปานกลาง 
ได�แก- ม�ความร��และความเข�าใจเก�	ยวก<บธ4รก�จขององค?กร  และม�ความร��และความเข�าใจเก�	ยวก<บอ�านาจ 
และหน�าท�	ขององค?กรต-าง ๆ ท�	เก�	ยวข�องก<บว�ชาช�พบ<ญช�   ม�ค-าเฉล�	ย 3.12  และ 2.64 ตามล�าด<บ
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ตารางท�	 8  ค-าเฉล�	ยและส-วนเบ�	ยงเบนมาตรฐานความค�ดเหAนของผ��น�เทศงาน  เก�	ยวก<บสมรรถนะของ
น<กศ3กษาสหก�จศ3กษาสาขาว�ชาการบ<ญช�  ด�านท<กษะในการปฏ�บ<ต�งาน

 สมรรถนะด�านท<กษะในการปฏ�บ<ต�งาน
__

X S.D. ระด<บสมรรถนะท�	ใช� 
ในการปฏ�บ<ต�งาน

2.1 ท<กษะด�านการค�ดว�เคราะห?และการใช�เทคโนโลย�
สารสนเทศ

4.12 0.30 มาก

1)  สามารถวางแผนการท�างานและจ<ดล�าด<บงานท�	
     ได�ร<บมอบหมายอย-างม�ประส�ทธ�ภาพ

4.55 0.50 มากท�	ส4ด

2)  สามารถเร�ยนร��งานและประย4กต?ใช�ความร��ก<บ
     ล<กษณะของงาน

3.22 0.41 ปานกลาง

3)  สามารถปฏ�บ<ต�งานได�อย-างถ�กต�อง บรรล4ผล
     ส�าเรAจตามก�าหนดเวลา

3.75 0.45 มาก

4)  สามารถใช�เทคโนโลย�สารสนเทศก<บการ
     ปฏ�บ<ต�งานได�อย-างเหมาะสม

4.32 0.49 มาก

5)  ม�ว�จารณญาณและความสามารถในการต<ดส�นใจ
     แก�ไขปQญหา

4.78 0.44 มากท�	ส4ด

2.2 ท<กษะด�านการส7	อสาร 3.94 0.40 มาก
1)  สามารถน�าเสนอผลการปฏ�บ<ต�งานได�ถ�กต�อง
     ตรงประเดAนและครบถ�วน

4.54 0.55 มากท�	ส4ด

2)  สามารถใช�ภาษาต-างประเทศ โดยเฉพาะ
     ภาษาอ<งกฤษเพ7	อการส7	อสารได�

3.82 0.54 มาก

3)  สามารถต�ดต-อส7	อสารและประสานงานได�อย-าง
    ม�ประส�ทธ�ภาพ

3.47 0.50 ปานกลาง

เฉล�	ยรวม 4.06 0.28 มาก

จากตารางท�	 8 แสดงว-า ผ��น�เทศงานม�ความค�ดเหAนเก�	ยวก<บสมรรถนะด�านท<กษะในการปฏ�บ<ต�
งานของน<กศ3กษาสหก�จศ3กษาสาขาว�ชาการบ<ญช� ในภาพรวมอย�-ในระด<บมาก ม�ค-าเฉล�	ย 4.06  เม7	อ
พ�จารณาในรายด�าน พบว-า สมรรถนะท�	เก�	ยวก<บท<กษะด�านการค�ดว�เคราะห?และการใช�เทคโนโลย�
สารสนเทศ  และสมรรถนะท�	เก�	ยวก<บท<กษะด�านการส7	อสาร ท�	ต�องใช�ในการปฏ�บ<ต�งานอย�-ในระด<บมาก
เช-นเด�ยวก<น โดยม�ค-าเฉล�	ย 4.12 และ 3.94 ตามล�าด<บ    เม7	อพ�จารณาสมรรถนะท�	เก�	ยวก<บท<กษะด�าน
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การค�ดว�เคราะห?และการใช�เทคโนโลย�สารสนเทศ  เป0นรายข�อ พบว-า ข�อท�	ต�องน�ามาใช�ในการปฏ�บ<ต�
งานในระด<บมากท�	ส4ด ค7อ ม�ว�จารณญาณและความสามารถในการต<ดส�นใจแก�ไขปQญหา  และสามารถ
วางแผนการท�างานและจ<ดล�าด<บงานท�	ได�ร<บมอบหมายอย-างม�ประส�ทธ�ภาพ ซ3	งม�ค-าเฉล�	ย 4.78 และ 
4.55 ตาม ล�าด<บ  และข�อท�	อย�-ในระด<บมาก  ค7อ สามารถใช�เทคโนโลย�สารสนเทศก<บการปฏ�บ<ต�งานได�
อย-างเหมาะสม  และสามารถปฏ�บ<ต�งานได�อย-างถ�กต�องบรรล4ผลส�าเรAจตามก�าหนดเวลา ม�ค-าเฉล�	ย 
4.32 และ 3.75 ตามล�าด<บ  ส4ดท�ายข�อท�	อย�-ในระด<บปานกลาง ได�แก- สามารถเร�ยนร��งานและประย4กต?
ใช�ความร��ก<บล<กษณะของงาน  ม�ค-าเฉล�	ย 3.22     ส�าหร<บสมรรถนะท�	เก�	ยวก<บท<กษะด�านการส7	อสาร 
เม7	อพ�จารณาเป0นรายข�อ พบว-า ข�อท�	ต�องน�ามาใช�ในการปฏ�บ<ต�งานในระด<บมากท�	ส4ด ค7อ สามารถน�า
เสนอ ผลการปฏ�บ<ต�งานได�ถ�กต�องตรงประเดAนและครบถ�วน ม�ค-าเฉล�	ย 4.54  และข�อท�	อย�-ในระด<บมาก 
ค7อ สามารถใช�ภาษาต-างประเทศโดยเฉพาะภาษาอ<งกฤษเพ7	อการส7	อสารได�  ม�ค-าเฉล�	ย 3.82    ส4ดท�าย
ข�อท�	อย�-ในระด<บปานกลาง ได�แก- สามารถต�ดต-อประสานงานได�อย-างม�ประส�ทธ�ภาพ ม�ค-าเฉล�	ย 3.47  
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ตารางท�	 9  ค-าเฉล�	ยและส-วนเบ�	ยงเบนมาตรฐานความค�ดเหAนของผ��น�เทศงาน  เก�	ยวก<บสมรรถนะของ
น<กศ3กษาสหก�จศ3กษาสาขาว�ชาการบ<ญช� ด�านค4ณล<กษณะท�	พ3งประสงค?ของผ��ปฏ�บ<ต�งาน

สมรรถนะด�านค4ณล<กษณะท�	พ3งประสงค?ของผ��ปฏ�บ<ต�งาน
__

X S.D. ระด<บสมรรถนะท�	ใช�
ในการปฏ�บ<ต�งาน

3.1 ค4ณล<กษณะส-วนบ4คคล 3.99 0.32 มาก
1)  ม�ความซ7	อส<ตย? 4.64 0.50 มากท�	ส4ด
2)  ม�ระเบ�ยบว�น<ย 3.54 0.58 มาก
3)  ตรงต-อเวลา 3.91 0.40 มาก

  4)  ม�ความขย<นอดทน 3.62 0.63 มาก
.5)  ม�ความร<บผ�ดชอบ 4.47 0.50 มาก
6)  ม�ความละเอ�ยดรอบคอบ 3.87 0.49 มาก
7)  ม�จรรยาบรรณในการประกอบอาช�พ 4.62 0.49 มากท�	ส4ด
8)  ปฏ�บ<ต�ตามกฎระเบ�ยบขององค?กร 3.20 0.44 ปานกลาง

3.2 ค4ณล<กษณะทางส<งคม 3.80 0.30 มาก
1)  ม�มน4ษยส<มพ<นธ?ท�	ด� 4.25 0.45 มาก
2)  ม�ความสามารถในการท�างานเป0นท�ม 4.71 0.45 มากท�	ส4ด
3)  ย�นด�ร<บฟQงความค�ดเหAนของเพ7	อนร-วมงาน 3.81 0.64 มาก
4)  ให�ความร-วมม7อในการแก�ไขปQญหาใน
     สถานการณ?ต-าง ๆ

3.18 0.45 ปานกลาง

5)  สามารถปร<บต<วเข�าก<บว<ฒนธรรมขององค?กร 3.07 0.32 ปานกลาง
เฉล�	ยรวม 3.92 0.29 มาก

จากตารางท�	 9 แสดงว-า ผ��น�เทศงานม�ความค�ดเหAนเก�	ยวก<บสมรรถนะด�านค4ณล<กษณะท�	พ3ง
ประสงค?ของผ��ปฏ�บ<ต�งาน ของน<กศ3กษาสหก�จศ3กษาสาขาว�ชาการบ<ญช� ในภาพรวมอย�-ในระด<บมาก  ม�
ค-าเฉล�	ย 3.92  เม7	อพ�จารณาในรายด�าน พบว-า สมรรถนะท�	เก�	ยวก<บด�านค4ณล<กษณะส-วนบ4คคล  และ
สมรรถนะท�	เก�	ยวก<บด�านค4ณล<กษณะทางส<งคม ท�	ต�องใช�ในการปฏ�บ<ต�งานอย�-ในระด<บมากเช-นเด�ยวก<น 
โดยม�ค-าเฉล�	ย 3.99 และ 3.80 ตามล�าด<บ    เม7	อพ�จารณาสมรรถนะท�	เก�	ยวก<บด�านค4ณล<กษณะส-วน
บ4คคลเป0นรายข�อ พบว-า ข�อท�	ต�องน�ามาใช�ในการปฏ�บ<ต�งานในระด<บมากท�	ส4ด ค7อ ม�ความซ7	อส<ตย? และ
ม�จรรยาบรรณในการประกอบอาช�พ ซ3	งม�ค-าเฉล�	ย 4.64 และ 4.62 ตามล�าด<บ   และข�อท�	อย�-ในระด<บ
มาก  ค7อ   ม�ความร<บผ�ดชอบ   ตรงต-อเวลา  ม�ความละเอ�ยดรอบคอบ   ม�ความขย<นอดทน และม�
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ระเบ�ยบว�น<ย ม�ค-าเฉล�	ย 4.47,  3.91,  3.87,  3.62  และ 3.54 ตามล�าด<บ    ส4ดท�ายข�อท�	อย�-ในระด<บ
ปานกลาง ได�แก-   ปฏ�บ<ต�ตามกฎระเบ�ยบขององค?กร  ม�ค-าเฉล�	ย 3.20    ส�าหร<บสมรรถนะท�	เก�	ยวก<บ
ด�านค4ณล<กษณะทางส<งคม  เม7	อพ�จารณาเป0นรายข�อ พบว-า ข�อท�	ต�องน�ามาใช�ในการปฏ�บ<ต�งานใน
ระด<บมากท�	ส4ด ค7อ ม�ความสามารถในการท�างานเป0นท�ม ม�ค-าเฉล�	ย 4.71   และข�อท�	อย�-ในระด<บมาก 
ค7อ ม�มน4ษยส<มพ<นธ?ท�	ด�  และย�นด�ร<บฟQงความค�ดเหAนของเพ7	อนร-วมงาน  ม�ค-าเฉล�	ย 4.25 และ 3.81 
ตามล�าด<บ ส4ดท�ายข�อท�	อย�-ในระด<บปานกลาง ได�แก-  ให�ความร-วมม7อในการแก�ไขปQญหาในสถานการณ?
ต-าง ๆ     และสามารถปร<บต<วเข�าก<บว<ฒนธรรมขององค?กร  ม�ค-าเฉล�	ย 3.18 และ 3.07 ตามล�าด<บ  

ตอนท�	 3  ผลการว�เคราะห?ข�อม�ลเก�	ยวก<บข�อเสนอแนะเพ�	มเต�ม   

ตารางท�	 10  ข�อเสนอแนะของผ��น�เทศงาน  เก�	ยวก<บสมรรถนะของน<กศ3กษาสหก�จศ3กษาสาขาว�ชาการ
บ<ญช�

รายการ ความถ�	  
(N =22 ) ล�าด<บท�	

1.  ด�านความร��ทางว�ชาการ
    1.1  ควรม�ความร��ด�านภาษ�อากรท4กประเภทเป0นอย-างด� เพ7	อใช�

เป0นแนวทางในการแก�ไขปQญหาได�อย-างเหมาะสม
17 1

    1.2  พ<ฒนาความร��ทางว�ชาช�พอย-างต-อเน7	อง เพ7	อให�ท<นก<บ 
ธ4รกรรมทางธ4รก�จท�	ม�การเปล�	ยนแปลงตลอดเวลา

14 2

    1.3  เร�ยนร��และท�าความเข�าใจก<บมาตรฐานว�ชาช�พบ<ญช�สากลท�	 
ต�องน�ามาใช�ก<บการปฏ�บ<ต�งาน                            

9 3

2.  ด�านท<กษะในการปฏ�บ<ต�งาน
2.1 ร��จ<กส<งเกตและม�ไหวพร�บในการท�างาน 18 1

    2.2   ควรฝWกปฏ�บ<ต�เก�	ยวก<บโปรแกรมทางบ<ญช�ในหลาย ๆ ร�ป
แบบ

13 2

3.  ด�านค4ณล<กษณะท�	พ3งประสงค?ของผ��ปฏ�บ<ต�งาน
     3.1  ม�เหต4ผล และร<บฟQงความค�ดเหAนของผ��อ7	น 16 1
     3.2  ม�มน4ษยส<มพ<นธ?ท�	ด� ก<บท4กหน-วยงานท�	เก�	ยวข�อง 11 2
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จากตารางท�	 10   แสดงว-า    สมรรถนะของน<กศ3กษาสหก�จศ3กษาสาขาว�ชาการบ<ญช�ตามข�อ
เสนอแนะเพ�	มเต�มของผ��น�เทศงาน  ในด�านต-าง ๆ ท<Gง 3 ด�าน  ม�รายละเอ�ยดด<งต-อไปน�G

   1.  ด�านความร��ทางว�ชาการ  ได�แก-  ควรม�ความร��ด�านภาษ�อากรท4กประเภทเป0นอย-างด�เพ7	อใช�
เป0นแนวทางในการแก�ไขปQญหาได�อย-างเหมาะสม  และจะต�องพ<ฒนาความร��ทางว�ชาช�พอย-างต-อเน7	อง
เพ7	อให�ท<นก<บธ4รกรรมทางธ4รก�จท�	ม�การเปล�	ยนแปลงตลอดเวลา พร�อมท<Gงเร�ยนร��และท�าความเข�าใจก<บ
มาตรฐานว�ชาช�พบ<ญช�สากลท�	ต�องน�ามาใช�ก<บการปฏ�บ<ต�งาน                            

2.  ด�านท<กษะในการปฏ�บ<ต�งาน  ได�แก- ร��จ<กส<งเกตและม�ไหวพร�บในการท�างาน อ�กท<GงควรฝWก
ปฏ�บ<ต�เก�	ยวก<บโปรแกรมทางบ<ญช�ในหลาย ๆ ร�ปแบบ

3. ด�านค4ณล<กษณะท�	พ3งประสงค?ของผ��ปฏ�บ<ต�งาน ได�แก- ม�เหต4ผลและร<บฟQงความค�ดเหAนของ
ผ��อ7	น   พร�อมท<Gงม�มน4ษยส<มพ<นธ?ท�	ด�ก<บท4กหน-วยงานท�	เก�	ยวข�อง

                                                                                                 



บทท�� 5  
สร
ปผลการว�จ�ย  อภ�ปรายผล  และข�อเสนอแนะ

การศ�กษาว�จ�ย  เร �อง  สมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช� ตามท�ศนะของ
ผ(�น�เทศงานในสถานประกอบการ  ผ(�ว�จ�ย สร
ปผลการว�จ�ย  อภ�ปรายผล และข�อเสนอแนะ  ด�งต+อไปน�-

1.  สร
ปผลการว�จ�ย
ว�ตถ
ประสงค1ของการว�จ�ยคร�-งน�-    เพ �อศ�กษาความค�ดเห3นของผ(�น�เทศงานในสถานประกอบ 

การ เก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช�    ประชากรท��ใช�ในการว�จ�ยคร�-งน�- 
ได�แก+  ผ(�น�เทศงานของสถานประกอบการ ในเขตกร
งเทพมหานคร   ท��เข�าร+วมโครงการสหก�จศ�กษาใน
ป5การศ�กษา 2556 - 2558   จากท:าเน�ยบสถานประกอบการ   มหาว�ทยาล�ยเทคโนโลย�ราชมงคลร�ตน 
โกส�นทร1 จ:านวน 125 แห+ง    เน �องจากประชากรม�จ:านวนน�อย   ด�งน�-น  ผ(�ว�จ�ยจ�งใช�ประชากรท�-งหมด 
ส:าหร�บการศ�กษาในคร�-งน�-    ส:าหร�บการว�เคราะห1ข�อม(ลจากแบบสอบถามน�-น ใช�การว�เคราะห1ข�อม(ล 
ด�วยการหาค+าความถ�� (Frequency)    ค+าร�อยละ (Percentage)     ค+าเฉล��ยเลขคณ�ต (Arithmetic 
Mean)   และ ค+าความเบ��ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   ซ��งสร
ปผลการว�จ�ยได�ด�งน�-

ตอนท�� 1  ข�อม(ลท��วไปของผ(�น�เทศงาน
ผ(�น�เทศงานส+วนใหญ+เปWนเพศหญ�ง (ร�อยละ 89.60) และผ(�น�เทศงานท��ม�กล
+มอาย
ระหว+าง 31 – 

35 ป5  ม�จ:านวนมากท��ส
ด (ร�อยละ 43.20)   รองลงมา ค อ กล
+มอาย
ระหว+าง 25 - 30 ป5  (ร�อยละ 
25.60)  โดยผ(�น�เทศงานท��ม�ว
ฒ�การศ�กษาส(งส
ดในระด�บปร�ญญาตร�  ม�จ:านวนมากท��ส
ด (ร�อยละ 94.40) 
รองลงมา ค อ ว
ฒ�การศ�กษาส(งส
ดในระด�บปร�ญญาโท (ร�อยละ 5.60)     ส+วนประสบการณ1 ในการท:างาน
ระหว+าง 5 – 10 ป5 ม�จ:านวนมากท��ส
ด (ร�อยละ 59.20)    รองลงมา ค อม�ประสบการณ1ในการท:างาน
ระหว+าง 11 - 15 ป5  (ร�อยละ 28.80)   นอกจากน�-น ผ(�น�เทศงานส+วนใหญ+ท:างานในองค1กรเอกชน -
ประเภท บร�การ (ร�อยละ 88.00)   รองลงมา ค อ องค1กรเอกชน - ประเภทพาณ�ชย1  (ร�อยละ 12.00 ) 

ตอนท�� 2  ข�อม(ลความค�ดเห3นของผ(�น�เทศงาน  เก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขา
ว�ชาการบ�ญช�  3 ด�าน  ค อ   1) ด�านความร(�ทางว�ชาการ    2) ด�านท�กษะในการปฏ�บ�ต�งาน  และ   3) 
ด�านค
ณล�กษณะท��พ�งประสงค1ของผ(�ปฏ�บ�ต�งาน   



38

จากการศ�กษา  ความค�ดเห�นของผ��น�เทศงาน  เก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษา
สาขาว�ชาการบ�ญช� ท�%ง 3 ด�าน  ซ��งม�ค(าเฉล��ยรวม 3.92    เม.�อพ�จารณาเป2นรายด�าน   พบว(า น�กศ�กษา 
สหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช�จะต�องม�สมรรถนะท��ใช�ในการปฏ�บ�ต�งาน อย�(ในระด�บมากท6กด�าน  ท�%งน�% 
ด�านท��อย�(ในล7าด�บแรก ค.อ  ด�านท�กษะในการปฏ�บ�ต�งาน  (X =4.06)   รองลงมา ค.อ ด�านค6ณล�กษณะ 
ท��พ�งประสงค?ของผ��ปฏ�บ�ต�งาน  (X =3.92)   และด�านความร��ทางว�ชาการ  (X =3.82)  ตามล7าด�บ 
เม.�อว�เคราะห?เป2นรายด�านสร6ปได� ด�งน�% 

ด�านท�กษะในการปฏ�บ�ต�งาน    ผ��น�เทศงานม�ความค�ดเห�นเก��ยวก�บสมรรถนะด�านท�กษะในการ
ปฏ�บ�ต�งานของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช�  ในภาพรวมอย�(ในระด�บมาก (X =4.06) 
เม.�อพ�จารณาในรายด�าน พบว(า สมรรถนะท��เก��ยวก�บท�กษะด�านการค�ดว�เคราะห?และการใช�เทคโนโลย�
สารสนเทศ (X =4.12)  และสมรรถนะท��เก��ยวก�บท�กษะด�านการส.�อสาร (X =3.94)    ท��ต�องใช�ในการ 
ปฏ�บ�ต�งานอย�(ในระด�บมากเช(นเด�ยวก�น ตามล7าด�บ  เม.�อพ�จารณาสมรรถนะท��เก��ยวก�บท�กษะด�านการ
ค�ดว�เคราะห?และการใช�เทคโนโลย�สารสนเทศ เป2นรายข�อ  พบว(า ข�อท��ต�องน7ามาใช�ในการปฏ�บ�ต�งาน
ในระด�บมากท��ส6ด ค.อ  ม�ว�จารณญาณและความสามารถในการต�ดส�นใจแก�ไขปDญหา (X =4.78)   และ 
สามารถวางแผนการท7างานและจ�ดล7าด�บงานท��ได�ร�บมอบหมายอย(างม�ประส�ทธ�ภาพ(X =4.55)   ตาม 
ล7าด�บ และข�อท��อย�(ในระด�บมาก ค.อ สามารถใช�เทคโนโลย�สารสนเทศก�บการปฏ�บ�ต�งานได�อย(างเหมาะ
สม (X =4.32)     และสามารถปฏ�บ�ต�งานได�อย(างถ�กต�องบรรล6ผลส7าเร�จตามก7าหนดเวลา(X =3.75) 
ตามล7าด�บ  ส6ดท�ายข�อท��อย�(ในระด�บปานกลาง ได�แก( สามารถเร�ยนร��งานและประย6กต?ใช�ความร��ก�บ
ล�กษณะของงาน (X =3.22)        ส7าหร�บสมรรถนะท��เก��ยวก�บท�กษะด�านการส.�อสาร   เม.�อพ�จารณา
เป2นรายข�อ พบว(า ข�อท��ต�องน7ามาใช�ในการปฏ�บ�ต�งานในระด�บมากท��ส6ด ค.อ สามารถน7าเสนอ ผลการ
ปฏ�บ�ต�งานได�ถ�กต�องตรงประเด�นและครบถ�วน (X =4.54)   และข�อท��อย�(ในระด�บมาก  ค.อ สามารถใช�
ภาษาต(างประเทศโดยเฉพาะภาษาอ�งกฤษเพ.�อการส.�อสารได� (X =3.82)      ส6ดท�ายข�อท��อย�(ในระด�บ
ปานกลาง ได�แก( สามารถต�ดต(อประสานงานได�อย(างม�ประส�ทธ�ภาพ (X =3.47)   

ด�านค6ณล�กษณะท��พ�งประสงค?ของผ��ปฏ�บ�ต�งาน ผ��น�เทศงานม�ความค�ดเห�นเก��ยวก�บสมรรถนะ
ด�านค6ณล�กษณะท��พ�งประสงค?ของผ��ปฏ�บ�ต�งาน ของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช� ในภาพ 
รวมอย�(ในระด�บมาก (X =3.92)   เม.�อพ�จารณาในรายด�าน พบว(า สมรรถนะท�� เก��ยวก�บด�าน
ค6ณล�กษณะส(วนบ6คคล (X =3.99)   และสมรรถนะท��เก��ยวก�บด�านค6ณล�กษณะทางส�งคม (X =3.80) 
ท��ต�องใช�ในการปฏ�บ�ต�งานอย�(ในระด�บมากเช(นเด�ยวก�น ตามล7าด�บ    เม.�อพ�จารณาสมรรถนะท��เก��ยวก�บ
ด�านค6ณล�กษณะส(วนบ6คคลเป2นรายข�อ พบว(า ข�อท��ต�องน7ามาใช�ในการปฏ�บ�ต�งานในระด�บมากท��ส6ด ค.อ  
ม�ความซ.�อส�ตย? (X =4.64)  และม�จรรยาบรรณในการประกอบอาช�พ (X =4.62)  ตามล7าด�บ  และข�อ 
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ท��อย�(ในระด�บมาก  ค.อ  ม�ความร�บผ�ดชอบ (X =4.47)   ตรงต(อเวลา (X =3.91)   ม�ความละเอ�ยด
รอบคอบ (X =3.87)    ม�ความขย�นอดทน (X =3.62)   และม�ระเบ�ยบว�น�ย (X =3.54)     ตาม
ล7าด�บ    ส6ดท�ายข�อท��อย�(ในระด�บปานกลาง ได�แก(   ปฏ�บ�ต�ตามกฎระเบ�ยบขององค?กร (X =3.20) 
ส7าหร�บสมรรถนะท��เก��ยวก�บด�านค6ณล�กษณะทางส�งคม  เม.�อพ�จารณาเป2นรายข�อ พบว(า ข�อท��ต�องน7ามา
ใช�ในการปฏ�บ�ต�งานในระด�บมากท��ส6ด  ค.อ   ม�ความสามารถในการท7างานเป2นท�ม (X =4.71)    และ
ข�อท��อย�(ในระด�บมาก  ค.อ  ม�มน6ษยส�มพ�นธ?ท��ด� (X =4.25)   และย�นด�ร�บฟDงความค�ดเห�นของเพ.�อนร(วม
งาน (X =3.81)  ตามล7าด�บ    ส6ดท�ายข�อท��อย�(ในระด�บปานกลาง ได�แก(  ให�ความร(วมม.อในการแก�ไข
ปDญหาในสถานการณ?ต(าง ๆ (X =3.18)  และสามารถปร�บต�วเข�าก�บว�ฒนธรรมขององค?กร (X =3.07) 
ตามล7าด�บ  

ด�านความร��ทางว�ชาการ ผ��น�เทศงานม�ความค�ดเห�นเก��ยวก�บสมรรถนะด�านความร��ทางว�ชาการ 
ของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช�  ในภาพรวมอย�(ในระด�บมาก (X =3.82)    เม.�อพ�จารณา 
เป2นรายด�าน  พบว(า  สมรรถนะท��เก��ยวก�บความร��ตามมาตรฐานว�ชาการและว�ชาช�พ (X =3.98)   และ
สมรรถนะท��เก��ยวก�บความร��ด�านอ.�นท��ม�ความส�มพ�นธ?ก�น (X =3.67)  อย�(ในระด�บมากเช(นเด�ยวก�น  เม.�อ 
พ�จารณาสมรรถนะท��เก��ยวก�บความร��ตามมาตรฐานว�ชาการและว�ชาช�พเป2นรายข�อ พบว(า ข�อท��ต�องน7า 
มาใช�ในการปฏ�บ�ต�งานในระด�บมากท��ส6ดค.อ ม�ความร��และความเข�าใจเก��ยวก�บการปฏ�บ�ต�งานตามมาตร  
ฐานว�ชาช�พ (X =4.77)  และม�ความร��เก��ยวก�บจรรยาบรรณของผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช� (X =4.50) 
ตามล7าด�บ และข�อท��อย�(ในระด�บมาก ค.อ ม�ความร��และความเข�าใจเก��ยวก�บมาตรฐานการบ�ญช�ของ
ประเทศและระหว(างประเทศ (X =4.12)   นอกจากน�%นข�อท��อย�(ในระด�บปานกลาง ได�แก( ใฝOร��เช�ง
ว�ชาการท�%งภาคทฤษฎ�และภาคปฏ�บ�ต� เพ.�อประย6กต?ใช�ก�บล�กษณะของงาน (X =3.29)  และต�ดตาม
ความก�าวหน�าและการเปล��ยนแปลงทางว�ชาช�พบ�ญช�อย(างต(อเน.�อง (X =3.22) ตามล7าด�บ   ส7าหร�บ
สมรรถนะท��เก��ยวก�บความร��ด�านอ.�นท��ม�ความส�มพ�นธ?ก�น เม.�อพ�จารณาเป2นรายข�อ พบว(า ข�อท��ต�องน7ามา
ใช�ในการปฏ�บ�ต�งาน ในระด�บมากท��ส6ด  ค.อ ม�ความร��และความเข�าใจเก��ยวก�บองค?ความร��ด�านอ.�นท��ม�
ความส�มพ�นธ?ก�บองค?ความร��ด�านการบ�ญช� (X =4.70)   และข�อท��อย�(ในระด�บมาก  ค.อ ม�ความร��และ
ความเข�าใจเก��ยวก�บเทคโนโลย�สารสนเทศและว�ทยาการใหม( ๆ (X =3.99)  และเร�ยนร��เทคน�คการ 
ปฏ�บ�ต�งานด�านการบ�ญช�และด�านอ.�น ๆ ท��ส�มพ�นธ?ก�น  (X =3.91)  ตามล7าด�บ   นอกจากน�%นข�อท��อย�(ใน 
ระด�บปานกลาง ได�แก( ม�ความร��และความเข�าใจเก��ยวก�บธ6รก�จขององค?กร (X =3.12)    และม�ความร��
และความเข�าใจเก��ยวก�บอ7านาจและหน�าท��ขององค?กรต(าง ๆ ท��เก��ยวข�องก�บว�ชาช�พบ�ญช� (X =2.64) 
ตามล7าด�บ
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ตอนท�� 3  ข�อเสนอแนะของผ��น�เทศงาน  เก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขา 
ว�ชาการบ�ญช� ท�%ง 3 ด�าน ม�รายละเอ�ยด ด�งต(อไปน�%

   1.  ด�านความร��ทางว�ชาการ ได�แก(  ควรม�ความร��ด�านภาษ�อากรท6กประเภทเป2นอย(างด�เพ.�อใช�
เป2นแนวทางในการแก�ไขปDญหาได�อย(างเหมาะสม และจะต�องพ�ฒนาความร��ทางว�ชาช�พอย(างต(อเน.�อง
เพ.�อให�ท�นก�บธ6รกรรมทางธ6รก�จท��ม�การเปล��ยนแปลงตลอดเวลา พร�อมท�%งเร�ยนร�� และท7าความเข�าใจก�บ  
มาตรฐานว�ชาช�พบ�ญช�สากลท��ต�องน7ามาใช�ก�บการปฏ�บ�ต�งาน                            

2.  ด�านท�กษะในการปฏ�บ�ต�งาน  ได�แก( ร��จ�กส�งเกตและม�ไหวพร�บในการท7างาน อ�กท�%งควรฝPก
ปฏ�บ�ต�เก��ยวก�บโปรแกรมทางบ�ญช�ในหลาย ๆ ร�ปแบบ

3. ด�านค6ณล�กษณะท��พ�งประสงค?ของผ��ปฏ�บ�ต�งาน ได�แก( ม�เหต6ผลและร�บฟDงความค�ดเห�นของผ��
อ.�น    พร�อมท�%งม�มน6ษยส�มพ�นธ?ท��ด�ก�บท6กหน(วยงานท��เก��ยวข�อง

2.  อภ�ปรายผล
ผลการศ�กษาว�จ�ย  ความค�ดเห�นของผ��น�เทศงาน  เก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษา  

สาขาว�ชาการบ�ญช�ท�%ง 3 ด�าน ม�ด�งต(อไปน�%
ด�านท�กษะในการปฏ�บ�ต�งาน    ผ��น�เทศงานม�ความค�ดเห�นเก��ยวก�บสมรรถนะด�านท�กษะในการ

ปฏ�บ�ต�งานของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช� ในภาพรวมอย�(ในระด�บมาก    เม.�อพ�จารณาใน
รายด�าน  พบว(า   สมรรถนะท��เก��ยวก�บท�กษะด�านการค�ดว�เคราะห?และการใช�เทคโนโลย�สารสนเทศ 
และสมรรถนะท��เก��ยวก�บท�กษะด�านการส.�อสาร  ท��ต�องใช�ในการปฏ�บ�ต�งานอย�(ในระด�บมากเช(นเด�ยวก�น  
ตามล7าด�บ   เม.�อพ�จารณาสมรรถนะท��เก��ยวก�บท�กษะด�านการค�ดว�เคราะห?และการใช�เทคโนโลย�สาร 
สนเทศเป2นรายข�อ  พบว(า ข�อท��ต�องน7ามาใช�ในการปฏ�บ�ต�งานในระด�บมากท��ส6ด ค.อ   ม�ว�จารณญาณ
และความสามารถในการต�ดส�นใจแก�ไขปDญหา     และสามารถวางแผนการท7างานและจ�ดล7าด�บงานท��
ได�ร�บมอบหมายอย(างม�ประส�ทธ�ภาพ    รองลงมา  ค.อ  สามารถใช�เทคโนโลย�สารสนเทศก�บการปฏ�บ�ต�  
งานได�อย(างเหมาะสม     ส7าหร�บสมรรถนะท��เก��ยวก�บท�กษะด�านการส.�อสาร   เม.�อพ�จารณาเป2นรายข�อ  
พบว(า  ข�อท��ต�องน7ามาใช�ในการปฏ�บ�ต�งานในระด�บมากท��ส6ด ค.อ  สามารถน7าเสนอผลการปฏ�บ�ต�งานได�
ถ�กต�องตรงประเด�นและครบถ�วน   รองลงมา ค.อ สามารถใช�ภาษาต(างประเทศโดยเฉพาะภาษาอ�งกฤษ
เพ.�อการส.�อสารได�   ท�%งน�%อาจเน.�องจากเม.�อการท7างานม�ปDญหาเก�ดข�%นจะต�องม�การแก�ไขปDญหา ซ��งต�อง
อาศ�ยประสบการณ?  ในการแก�ไขปDญหาเหล(าน�%น แนวทางการแก�ไขปDญหาให�ประสบความส7าเร�จได�น�%น  
ควรจะม�การว�เคราะห?ต�นเหต6ของปDญหาแล�วจ�งวางแผนแก�ไขปDญหาท��เก�ดข�%น (สมเดช โรจน?ค6ร�เสถ�ยร, 
2545, น. 4)    และความสามารถในการแก�ไขปDญหาเป2นการค�ดร�เร��มหร.อการค�ดได�ในการแก�ปDญหา 
การแสวงหาทางเล.อกท��จะเป2นค7าตอบส7าหร�บปDญหาน�%น ๆ ซ��งจะต�องค�ดอย(างเป2นระบบ โดยเฉพาะใน
เร.�องการค�ด การว�เคราะห?  การส�งเคราะห?  การประเม�นค(า  ความม�เหต6ผลในการค�ดสร�างสรรค?และ
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การสร6ปเหต6ผลอ�นจะน7าไปส�(การเล.อกทางเล.อกในการแก�ไขปDญหาท��ถ�กต�องเหมาะสม (เฉล�มพงศ? ม�
สมน�ย, 2548, น. 85)    อ�กท�%ง ผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�จ7าเป2นต�องแสดงให�เห�นว(าตนเองสามารถด�ง
เอาความร��จากห�วข�อว�ชา ท��ศ�กษามาอย(างหลากหลายไปใช�แก�ปDญหา ท��ม�หลายด�านและซ�บซ�อนได�  
พร�อมท�%งสามารถระบ6ปDญหาและเร�ยงล7าด�บความจ7าเป2นท��ต�องแก�ไขได� และเข�าใจบทบาทของการใช�
ด6ลยพ�น�จในการจ�ดการก�บปDญหาน�%น (มาตรฐานการศ�กษาระหว(างประเทศส7าหร�บผ��ประกอบว�ชาช�พ
บ�ญช� ฉบ�บท�� 6, 2548, น. 2)   นอกจากน�%ผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ต�องใช�ว�จารณญาณอย(างรอบคอบม�
เหต6ผล ในการปฏ�บ�ต�งาน    ท�%งน�%เพ.�อประโยชน?ส�งส6ดต(อองค?กรท��ตนส�งก�ด   รวมถ�งนายจ�าง  ( ผ��ถ.อห6�น 
ผ��เป2นห6�นส(วน เจ�าของ)   ของผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช� (กรมพ�ฒนาธ6รก�จการค�า, 2553, น. 14) 
เน.�องจากท�กษะทางปDญญาท7าให�ผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�สามารถแก�ไขปDญหา  ต�ดส�นใจ  และใช�
ด6ลยพ�น�จท��ด�แก�ไขสถานการณ?ท��ซ�บซ�อนขององค?กรได�   รวมท�%งม�ความสามารถท��จะจ�ดและแบ(งหน�าท��
งาน  พร�อมท�%งจ�ดแจงงานให�เสร�จตามก7าหนดเวลา  และสามารถท��จะเข�าร(วมและปร�บต�วให�เข�าก�บการ
เปล��ยนแปลง  (มาตรฐานการศ�กษาระหว(างประเทศส7าหร�บผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช� ฉบ�บท�� 3, 2548, น. 
3)      โ ด ย ท��
น�กบ�ญช�ต�องปร�บต�วให�ท�นก�บเทคโนโลย�สารสนเทศท��เปล��ยนแปลงไป  และน�กบ�ญช�ต�องร��จ�กปร�บต�ว เพ.�อ
รองร�บการเปล��ยนแปลงในความต�องการข�อม�ล   เน.�องจากข�อม�ลบ�ญช�เป2นข�อม�ลท��ไม(หย6ดน��งในร�ปแบบ
ใดร�ปแบบหน��งท��ตายต�ว เพราะธ6รกรรมทางธ6รก�จม�การเปล��ยนแปลงตลอดเวลา  ในขณะท��ความ
ต�องการของผ��ใช�ข�อม�ลก�เปล��ยนแปลงไปเช(นก�น   ด�งน�%นจ�งต�องเป2นข�อม�ลท��ถ�กต�อง  เช.�อถ.อได�  โปร(งใส  
สามารถสะท�อนภาพท��แท�จร�งขององค?กรได�อย(างช�ดเจน    ซ��งสอดคล�องก�บสภาพเศรษฐก�จและสภาพ  
แวดล�อมในขณะน�%นอย(างเป2นจร�งไม(บ�ดเบ.อน นอกจากน�%นน�กบ�ญช�ควรเป2นผ��ท��ม�บทบาทส7าค�ญท��จะ
ช(วยให�การบ�ญช�ม�ความท�นสม�ย เพ.�อช(วยเพ��มค6ณค(าท��สามารถตอบสนองท�ศทางการบร�หารองค?กรได�  
(ส6วรรณ  หว�งเจร�ญเดช, 2548, น. 44)       นอกจากน�%นในปDจจ6บ�นม�แนวโน�มในการน7าเทคโนโลย�
สารสนเทศมาใช�ในการปฏ�บ�ต�งานด�านบ�ญช�มากข�%น    โดยมาตรฐานการศ�กษาระหว(างประเทศส7าหร�บ
ผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช� ฉบ�บท�� 2 (2548, น. 5 , 9)  ระบ6ว(า  ผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ควรปร�บใช�ระบบ
และเคร.�องม.อเทคโนโลย�สารสนเทศท��เหมาะสมมาใช�ก�บธ6รก�จและปDญหาทางบ�ญช� ท�%งน�%ผ��ประกอบ 
ว�ชาช�พบ�ญช�ไม(เพ�ยงใช�ข�อม�ลสารสนเทศและใช�ท�กษะการควบค6มเทคโนโลย�สารสนเทศ    แต(ย�งต�องม�
บทบาทส7าค�ญโดยเป2นส(วนหน��งของคณะท7างานเพ.�อประเม�น  ออกแบบ  และจ�ดการระบบสารสนเทศ
เหล(าน�%น   นอกจากน�%ปDจจ�ยท��ส7าค�ญ ค.อ การสร�างความเช.�อถ.อในองค?กรให�ก�บบ6คคล ภายนอกองค?กร 
จ�งต�องเอาใจใส(ก�บผลการปฏ�บ�ต�งาน ค.อ การจ�ดท7าและน7าเสนองบการเง�นให�ม�ค6ณภาพได�มาตรฐาน 
ท�%งน�%งบการเง�นท��ด�จะต�องเปRดเผยรายการและข�อม�ลท��ถ�กต�อง ครบถ�วน ช�ดเจน และเพ�ยงพอ  เพ.�อท��จะ
สร�างความเช.�อม��นให�ก�บผ��ใช�งบการเง�นและสามารถน7าไปใช�ประโยชน?ได�ส�งส6ด (ดวงกมล ปล.%มจ�ตต?, 
2548, น. 42)  และเน.�องจากน�กบ�ญช�จ7าเป2นต�องม�การต�ดต(อส.�อสารประสานงาน ขอข�อม�ล สร6ปข�อม�ล
ทางการเง�น เป2นรายงานเพ.�อส(งต(อผ��บร�หาร ซ��งล�วนต�องใช�การส.�อสารท�%งหมดและ เม.�อม�การรวมต�วก�น
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เป2นประชาคมเศรษฐก�จอาเซ�ยน การต�ดต(อคงไม(เพ�ยงแค(คนในประเทศไทยเท(าน�%น  แต(จะม�คนจาก
ประเทศต(าง ๆ เข�ามาลงท6นในประเทศไทยเพ��มข�%นอย(างเห�นได�ช�ด   ด�งน�%นภาษาอ�งกฤษซ��งถ�กก7าหนด
เป2นภาษากลางของอาเซ�ยนจ�งม�ความส7าค�ญ  ซ��งท�กษะในการส.�อสารได�แก( การฟDง การพ�ด การอ(าน 
และการเข�ยน  ต�องน7ามาใช�ในการท7างานและการต�ดต(อส.�อสาร  นอกจากน�% เม.�อม�การท7างานข�าม
ว�ฒนธรรมก�น ก�ควรม�ความเข�าใจยอมร�บและปร�บต�วให�เข�าก�บสภาพแวดล�อมท��เปล��ยน แปลงไปได�  
(ฝOายต(างประเทศ, สภาว�ชาช�พบ�ญช�, 2556, น. 5)  และจากการตอบแบบสอบถามของผ��น�เทศงานได�
เสนอความค�ดเห�นเพ��มเต�ม ค.อ ควรร��จ�กส�งเกตและม�ไหวพร�บในการท7างาน  อ�กท�%งควรฝPก ปฏ�บ�ต�เก��ยว
ก�บโปรแกรมทางบ�ญช�ในหลาย ๆ ร�ปแบบ

เน.�องจากความซ�บซ�อนของการด7าเน�นธ6รก�จในปDจจ6บ�น   ท7าให�น�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขา
ว�ชาการบ�ญช�ต�องเพ��มพ�นความร��  ความสามารถทางว�ชาช�พ และพ�ฒนาท�กษะด�านภาษาต(างประเทศ 
โดย เฉพาะอย(างย��งภาษาอ�งกฤษท��ต�องน7ามาใช�ในการปฏ�บ�ต�งาน  และการต�ดต(อส.�อสาร   เพราะ
ภาษา อ�งกฤษเป2นภาษากลางของอาเซ�ยน    พร�อมท�%งต�องสามารถพ�จารณาและต�ดส�นใจแก�ไขปDญหา
ใน สถาณการณ?ต(าง ๆ ได�อย(างม�ประส�ทธ�ภาพ  และสามารถน7าเสนอผลงานได�อย(างถ�กต�องและครบ
ถ�วน  นอกจากน�%ต�องสามารถใช�เทคโนโลย�สารสนเทศก�บการปฏ�บ�ต�งานได�อย(างเหมาะสม  เพ.�อเพ��ม
ประส�ทธ�ภาพในการปฏ�บ�ต�งานและได�ผลงานท��ม�ค6ณภาพ

ด�านค6ณล�กษณะท��พ�งประสงค?ของผ��ปฏ�บ�ต�งาน ผ��น�เทศงานม�ความค�ดเห�นเก��ยวก�บสมรรถนะ
ด�านค6ณล�กษณะท��พ�งประสงค?ของผ��ปฏ�บ�ต�งาน ของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช� ในภาพ
รวมอย�(ในระด�บมาก  เม.�อพ�จารณาในรายด�าน พบว(า สมรรถนะท��เก��ยวก�บด�านค6ณล�กษณะส(วนบ6คคล 
และสมรรถนะท��เก��ยวก�บด�านค6ณล�กษณะทางส�งคม ท��ต�องใช�ในการปฏ�บ�ต�งานอย�(ในระด�บมากเช(น
เด�ยวก�น ตามล7าด�บ    เม.�อพ�จารณาสมรรถนะท��เก��ยวก�บด�านค6ณล�กษณะส(วนบ6คคลเป2นรายข�อ พบว(า 
ข�อท��ต�องน7ามาใช�ในการปฏ�บ�ต�งานในระด�บมากท��ส6ด ค.อ ม�ความซ.�อส�ตย? และม�จรรยาบรรณในการ
ประกอบอาช�พ  ตามล7าด�บ    รองลงมา  ค.อ  ม�ความร�บผ�ดชอบ     ส7าหร�บสมรรถนะท��เก��ยวก�บด�าน
ค6ณล�กษณะทางส�งคม  เม.�อพ�จารณาเป2นรายข�อ พบว(า ข�อท��ต�องน7ามาใช�ในการปฏ�บ�ต�งานในระด�บ
มากท��ส6ด  ค.อ  ม�ความสามารถในการท7างานเป2นท�ม    รองลงมา  ค.อ  ม�มน6ษยส�มพ�นธ?ท��ด� และ ย�นด�
ร�บฟDงความค�ดเห�นของเพ.�อนร(วมงาน ตามล7าด�บ     ท�%งน�%เน.�องจากผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ต�องปฏ�บ�ต�
งานด�วยความซ.�อส�ตย?ส6จร�ต  ซ.�อตรงต(อว�ชาช�พ โดยปฏ�บ�ต�งานตรงตามหล�กฐานท��เป2นจร�งและเช.�อถ.อ
ได�  อ�กท�%งต�องไม(ม�ส(วนได�เส�ยในงานท��ตนประกอบว�ชาช�พ นอกจากค(าตอบแทนท��ได�ร�บจากการ
ประกอบว�ชาช�พน�%น  นอกจากน�%นผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ต�องม�ความร�บผ�ดชอบและปฏ�บ�ต�งานตาม
กรอบว�ชาช�พบ�ญช�  เพ.�อให�เก�ดความน(าเช.�อถ.อและม�ประโยชน?ต(อผ��ร�บบร�การ  พร�อมท�%งต�องปฏ�บ�ต�
ตามจร�ยธรรมทางธ6รก�จขององค?กรท��ตนส�งก�ด  ประพฤต�ปฏ�บ�ต�ตนในทางท��ถ�กท��ควร  ส7าน�กในหน�าท��
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และไม(ปฏ�บ�ต�ตนในล�กษณะท��ท7าให�เก�ดความเส.�อมเส�ยเก�ยรต�ศ�กด�Sแห(งว�ชาช�พ  (กรมพ�ฒนาธ6รก�จการ 
ค�า, 2553, น. 14 – 15)   ท�%งน�%ค(าน�ยมทางว�ชาช�พ  จรรยาบรรณ   และท�ศนคต�   ม�ผลต(อการท7างาน
ของผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ท6กราย  พฤต�กรรมทางจรรยาบรรณท��เหมาะสมม�ความส7าค�ญเท(าก�บข�ด
ความสามารถทางว�ชาการเช�งปฏ�บ�ต�  (มาตรฐานการศ�กษาระหว(างประเทศส7าหร�บผ��ประกอบว�ชาช�พ
บ�ญช� ฉบ�บท�� 4 , 2548, น. 5)   อ�กท�%งผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ท6กคนม�ภาระหน�าท��ทางจรรยาบรรณท��
ต�องม�ความเอาใจใส(เย��ยงผ��ประกอบว�ชาช�พต(อล�กค�า  ผ��ว(าจ�าง  และผ��ม�ส(วนได�เส�ย  และจ7าเป2นต�อง
แสดงความสามารถในการสนองความร�บผ�ดชอบน�%ด�วยว�ธ�การท��เหมาะสม (มาตรฐานการศ�กษา
ระหว(างประเทศส7าหร�บผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช� ฉบ�บท�� 7, 2548, น. 5)  นอกจากน�%นส��งท��ควรค7าน�งถ�ง
อย�(เสมอ ค.อ  การสร�างว�ฒนธรรมให�ก�บองค?กร  โดยการปล�กฝDงความซ.�อส�ตย? ส6จร�ต  ความกต�ญญ�  
จรรยาบรรณ  ความเส�ยสละ  ให�เก�ยรต�ซ��งก�นและก�น  ความร�บผ�ดชอบต(อหน�าท��  และการตรงต(อ
เวลา  (กรมพ�ฒนาธ6รก�จการค�า, 2548, น. 7)    ท�%งน�%ความร�บผ�ดชอบต(อหน�าท��ท��ได�ร�บมอบหมายเป2นก
ระบวนการท7างานท��ช(วยเสร�มสร�างประส�ทธ�ภาพการท7างานให�ด�ข�%น   ความส7าน�กร�บผ�ดชอบต(อการ
ปฏ�บ�ต�งาน จะต�องม�ล�กษณะท��ส7าค�ญ 6 ประการค.อ การม�เปVาหมายท��ช�ดเจนและท6กคนม�จ�ตส7าน�กใน
การเป2นเจ�าของร(วมก�น   การปฏ�บ�ต�งานอย(างม�ประส�ทธ�ภาพ   การจ�ดการพฤต�กรรมท��ไม(เอ.%ออ7านวย
ให�เก�ดความร�บผ�ดชอบ   การท7างานอย(างไม(หย6ดย�%ง  การม�แผนส7ารอง และการต�ดตามประเม�นผล
การท7างาน (ปาร�ชาต�  เทพอาร�กษ?, 2550, น. 51)    อ�กท�%งผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�อย�(ภายใต�การก7าก�บ
ด�แลของสภาว�ชาช�พบ�ญช�ในพระบรมราช�ปถ�มภ?   ซ��งเป2นสมาช�กของสหพ�นธ?น�กบ�ญช�สากล 
(International Federation of Accountancy: IFAC)  จ�ง เป2นส�� งท��หล�กเล�� ยงได�ยากส7าหร�บผ��
ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ท��จะต�องปฏ�บ�ต�ตามมาตรฐานการศ�กษาสากล (International Education 
dStandard : IES) ท��ออกโดย IFAC ท�%ง 8 ฉบ�บ   ซ��งได�ก7าหนดค6ณสมบ�ต�ประการหน��งของน�กบ�ญช�ม.อ
อาช�พ ค.อ  น�กบ�ญช�ม.ออาช�พต�องม�ค6ณค(าและม�ท�ศนคต�ท��ด�ต(อว�ชาช�พ อ�นอย�(บนพ.%นฐานของจร�ยธรรม 
(Professional Value, Ethic and Attitudes)  ได�แก(   ความร�บผ�ดชอบต(อส�งคม  ความซ.�อส�ตย?ต(อ
ว�ชาช�พ ความสามารถในการร�กษาความล�บ และความเป2นอ�สระ  รวมท�%งม�ความร��และท�ศนคต�ท��ด�ต(อ
ว�ชาช�พอ�นอย�(บนฐานของความม�จร�ยธรรม  โดยม�หน(วยงานท��ร�บผ�ดชอบควบค6มด�แลอย(างใกล�ช�ด 
และม�กระบวนการตรวจสอบอย(างม�มาตรฐานและสม�7าเสมอ (ส�นสกฤต  ว�จ�ตรเลขการ, 2549, น. 25) 
ส7าหร�บการท7างานให�ได�ผลส7าเร�จในปDจจ6บ�น ม�กม6(งไปส�(การท7างานเป2นท�มมากกว(าการท7างานโดย
บ6คคลใดบ6คคลหน��ง  เน.�องจากงานม�ความสล�บซ�บซ�อนท��เพ��มข�%น  การเปล��ยนแปลงทางด�านเทคโนโลย�
สารสนเทศและการเปล��ยนแปลงสภาพแวดล�อม  จ7าเป2นต�องให�ความร(วมม.อก�นท7างานเป2นท�มเพ.�อช(วย
แบ(งเบาภาระซ��งก�นและก�น (ทว�ศ�กด�S  ร�ปส�งห?,  2549, น. 397)   เพราะความเช.�อท��ว(ามน6ษย?แต(ละคน
ม�ความร�� ความสามารถ แตกต(างก�น  อ�กท�%งความร�� ความสามารถและศ�กยภาพในต�วบ6คคลม�ขอบเขต
จ7าก�ด    จ�งจ7าต�องมารวมกล6(มก�น   เพ.�อน7าจ6ดด� จ6ดเด(น ความร�� ความสามารถท��แตกต(างก�นในส(วนท��ด�
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ท��ส6ดของแต(ละคนมาร(วมก�นท7างานให�บรรล6เปVาหมายของท�ม  ท�%งน�%องค?กรท6กองค?กรจะประกอบไป
ด�วยท�มงานท�มเล�ก ๆ ท��เป2นส(วนประกอบในการด7าเน�นงานท�%งส�%น  การท7างานเป2นท�มจ�งเป2นส��งจ7าเป2น
และม�บทบาทส7าค�ญ ท��จะน7าไปส�(ความส7าเร�จของงานท��ต�องอาศ�ยความร(วมม.อของท6กกล6(มสมาช�กเป2น
อย(างด�  แต(การท7างานเป2นท�มท��ม�ประส�ทธ�ภาพน�%น สมาช�กท6กคนต�องม�การยอมร�บน�บถ.อซ��งก�นและก�น
ให�เก�ยรต�ซ��งก�นและก�น พร�อมท�%งม�มน6ษยส�มพ�นธ?ท��ด� (วราภรณ?  ตระก�ลสฤษด�S, 2549,น.36)  เน.�องจาก 
มน6ษยส�มพ�นธ?ได�ร�บการยอมร�บว(าม�ความส7าค�ญมากในส�งคมปDจจ6บ�น  เพราะเป2นการจ�งใจบ6คคลใน
หน(วยงานต(าง ๆ ให�ม�การพ�ฒนาการท7างานร(วมก�นเป2นกล6(ม   เพ.�อให�ประสบความส7าเร�จตามความ
ต�องการของบ6คคลและตามความม6(งหมายของหน(วยงานหร.อองค?กร  บ6คคลท��ม�มน6ษยส�มพ�นธ?น�%นจะ
แสดงพฤต�กรรมท��ก(อให�เก�ดความส�มพ�นธ?ก�นและก�น ระหว(างบ6คคลต(าง ๆ ในส�งคม ท7าให�บ6คคลเก�ด
ความร�ก ความเข�าใจ และความเห�นอกเห�นใจซ��งก�นและก�น แล�วน7าไปส�(การปฏ�บ�ต�การทางความค�ดใน
การแก�ปDญหาร(วมก�น (ล�กขณา  สร�ว�ฒน?, 2556, น.6)  และจากการตอบแบบสอบถามของผ��น�เทศงาน 
ได�เสนอความค�ดเห�นเพ��มเต�ม  ค.อ   ควรม�เหต6ผลและร�บฟDงความค�ดเห�นของผ��อ.�น   พร�อมท�%งม�
มน6ษยส�มพ�นธ?ท��ด�ก�บท6กหน(วยงานท��เก��ยวข�อง

หล�กการท��ส7าค�ญในการปฏ�บ�ต�งานก�ค.อ   น�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช�ต�องม�ความ
ซ.�อส�ตย?  ม�จรรยาบรรณในการประกอบอาช�พ  ม�ความร�บผ�ดชอบ  และสามารถร(วมท7างานก�บท�มงาน
ให�บรรล6ผลส7าเร�จ   อ�กท�%งม�มน6ษยส�มพ�นธ?ท��ด�ก�บท6กฝOาย  และย�นด�ร�บฟDงความค�ดเห�นของเพ.�อนร(วม
งาน  เพ.�อเพ��มประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผลของงาน

   ด�านความร��ทางว�ชาการ ผ��น�เทศงานม�ความค�ดเห�นเก��ยวก�บสมรรถนะด�านความร��ทางว�ชาการ 
ของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช�  ในภาพ รวมอย�(ในระด�บมาก   เม.�อพ�จารณาเป2นรายด�าน  
พบว(า สมรรถนะท��เก��ยวก�บความร��ตามมาตรฐานว�ชาการและว�ชาช�พ   และสมรรถนะท��เก��ยวก�บความร��  
ด�านอ.�นท��ม�ความส�มพ�นธ?ก�น อย�(ในระด�บมากเช(นเด�ยวก�น เม.�อพ�จารณาสมรรถนะท��เก��ยวก�บความร��ตาม  
มาตรฐานว�ชาการและว�ชาช�พเป2นรายข�อ  พบว(า  ข�อท��ต�องน7ามาใช�ในการปฏ�บ�ต�งานในระด�บมากท��ส6ด 
ค.อ ม�ความร��และความเข�าใจเก��ยวก�บการปฏ�บ�ต�งานตามมาตรฐานว�ชาช�พ และม�ความร��เก��ยวก�บจรรยา
บรรณของผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช� ตามล7าด�บ  รองลงมาค.อ  ค.อ ม�ความร��และความเข�าใจเก��ยวก�บ
มาตรฐานการบ�ญช�ของประเทศและระหว(างประเทศ ส7าหร�บสมรรถนะท��เก��ยวก�บความร��ด�านอ.�นท��ม�
ความส�มพ�นธ?ก�น เม.�อพ�จารณาเป2นรายข�อ พบว(า ข�อท��ต�องน7ามาใช�ในการปฏ�บ�ต�งานในระด�บมากท��ส6ด 
ค.อ ม�ความร��และความเข�าใจเก��ยวก�บองค?ความร��ด�านอ.�นท��ม�ความส�มพ�นธ?ก�บองค?ความร��ด�านการบ�ญช�  
รองลงมา  ค.อ ม�ความร��และความเข�าใจเก��ยวก�บเทคโนโลย�สารสนเทศและว�ทยาการใหม( ๆ และเร�ยนร��
เทคน�คการปฏ�บ�ต�งานด�านการบ�ญช�และด�านอ.�น ๆ ท��ส�มพ�นธ?ก�น   ตามล7าด�บ   ท�%งน�%อาจเป2นเพราะผ��
ประกอบว�ชาช�พบ�ญช� ต�องประกอบว�ชาช�พให�สอดคล�องก�บมาตรฐานว�ชาช�พและมาตรฐาน
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ทางว�ชาการท��เก��ยวข�อง โดยต�องใช�ความร��ตามมาตรฐานว�ชาช�พ  ว�ธ�ปฏ�บ�ต�  กฎหมายท��เก��ยวข�อง 
ความช7านาญ และประสบการณ?ทางว�ชาช�พด�วยความม�สต� เอาใจใส(อย(างเต�มความสามารถ และ
ระม�ดระว�งรอบคอบ พร�อมท�%งต�องม�ความสามารถเพ�ยงพอท��จะปฏ�บ�ต�งานให�ส7าเร�จได� (กรมพ�ฒนา
ธ6รก�จการค�า, 2553, น.12)     นอกจากน�%นผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ก�จะต�องเป2นผ��ท��ม�จรรยาบรรณของ
ผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช� ต�องเคารพในกฎ  กต�กา และมาตรฐานการบ�ญช�อย(างเคร(งคร�ด  เพราะข�อม�ล
ทางการบ�ญช�เป2นประโยชน?ก�บบ6คคลหลายกล6(ม  ไม(ว(าจะเป2นเจ�าของก�จการหร.อบ6คคลอ.�นท��เก��ยวข�อง  
โดยพระราชบ�ญญ�ต�ว�ชาช�พบ�ญช� พ.ศ. 2547 มาตรา 7 (4) และมาตรา 47 ก7าหนดให�สภาว�ชาช�พบ�ญช� 
ม�อ7านาจหน�าท��ก7าหนดจรรยาบรรณของผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�  ซ��งสภาว�ชาช�พบ�ญช�ได�ออกข�อ บ�งค�บ
สภาว�ชาช�พบ�ญช� ฉบ�บท�� 19  เร.�องจรรยาบรรณของผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช� พ.ศ. 2553   และหล�ก
การท��ส7าค�ญในข�อก7าหนด ค.อ การประพฤต�อย(างตรงไปตรงมา  จร�งใจ  ซ.�อตรงต(อว�ชาช�พ  ไม(คดโกง 
ไม(หลอกลวง  ปฏ�บ�ต�งานบนหล�กฐานความเป2นจร�งและเช.�อถ.อได�  ไม(อ�างหร.อย�นยอมให�บ6คคลอ.�นอ�าง
ว(าได�ปฏ�บ�ต�งานถ�าไม(ได�ปฏ�บ�ต�จร�ง  รวมถ�งไม(เก��ยวข�องก�บรายงาน  รายการ หร.อข�อม�ลอ.�นท��ตนเช.�อว(า
เป2นข�อม�ลท��เก�ดจากการละเว�น  ปRดบ�ง  และผ�ดจากความเป2นจร�ง  อย(างไรก�ตามผ��ประกอบว�ชา ช�พ
บ�ญช�จะต�องไม(น7าข�อม�ลใด ๆ ท��โดยปกต�องค?กรไม(ได�เปRดเผยต(อสาธารณชน   ไปเปRดเผยหร.อใช�เพ.�อ
ประโยชน?ส(วนตนหร.อบ6คคลอ.�น  เว�นแต(ในกรณ�ท��เป2นการเปRดเผยตามส�ทธ�ทางว�ชาช�พบ�ญช�และหน�าท��
ตามกฎหมายก7าหนด รวมท�%งผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช� ต�องร�กษาความล�บในท6กสภาวะแวดล�อมทาง
ส�งคม โดยเฉพาะบ6คคลใกล�ช�ด เช(น  ผ��ร(วมงาน  ครอบคร�ว เป2นต�น  และการร�กษาความล�บย�งคงต�อง 
ท7าต(อไป แม�ว(าความส�มพ�นธ?ระหว(างผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�และล�กค�าหร.อผ��ว(าจ�างได�ส�%นส6ดลงแล�ว
ก�ตาม  นอกจากน�%ผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ต�องม�ความร�บผ�ดชอบ และปฏ�บ�ต�งานตามกรอบว�ชาช�พ
บ�ญช� เพ.�อให�เก�ดความน(าเช.�อถ.อและม�ประโยชน?ต(อผ��ร�บบร�การ รวมถ�งต�องร�กษาความล�บของผ��ร�บ
บร�การและต�องใช�ความร��  ความสามารถ  ความช7านาญในการปฏ�บ�ต�ว�ชาช�พ    ด�วยความม6(งม��นเอาใจ
ใส(อย(างเต�มความสามารถ  ม�ความเพ�ยรพยายามและระม�ดระว�งรอบคอบ  เพ.�อจะปฏ�บ�ต�หน�าท��ได�
อย(างม� ประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผล ให�ความม��นใจแก(ผ��ร�บบร�การและผ��ว(าจ�างว(าจะได�ร�บบร�การทาง
ว�ชาช�พบ�ญช�ตามความร��ความสามารถท��ต�องการ  ตามเกณฑ?มาตรฐานในการปฏ�บ�ต�งาน  รวมท�%ง
ปฏ�บ�ต�งานได�สอดคล�องก�บมาตรฐานว�ชาช�พบ�ญช�และมาตรฐานทางว�ชาการท��เก��ยวข�อง เพ.�อก(อให�เก�ด
ประโยชน?ส�งส6ดต(อผ��ร�บบร�การ (กรมพ�ฒนาธ6รก�จการค�า, 2555, น. 7 - 9)   ส7าหร�บประเทศส�งคโปร?
และมาเลเซ�ย ได�ให�ความส7าค�ญในเร.�องของความร�บผ�ดชอบต(อการปฏ�บ�ต�งานตามจรรยาบรรณของ
ว�ชาช�พมานานแล�ว  ด�งน�%นผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ของประเทศไทย จะต�องม�ความตระหน�กและเตร�ยม
ความพร�อมเพ.�อเข�าส�(ประชาคมเศรษฐก�จอาเซ�ยน  (ฝOายต(างประเทศ, สภาว�ชาช�พบ�ญช�, 2556, น. 5) 
ส(วนการเตร�ยมความพร�อมเพ.�อเข�าส�(ประชาคมเศรษฐก�จอาเซ�ยน ต�องม�ความพร�อมด�านมาตรฐานการ
บ�ญช� และการสอบบ�ญช�ท��เป2นสากล  โดยท��วโลกต(างเร�ยกร�องให�ว�ชาช�พบ�ญช�อ�งก�บมาตรฐานสากล 
เพ.�อ
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ความเข�าใจของผ��ใช�ข�อม�ลทางการเง�น  ท7าให�ประเทศไทยได�ม�การน7ามาตรฐานสากลมาแปล และม�ผล
บ�งค�บใช�ไปแล�ว  ซ��งจากการส7ารวจประเทศต(าง ๆ ในอาเซ�ยน ก�ได�ประกาศยอมร�บท��จะปฏ�บ�ต�ตาม
มาตรฐานสากลด�วยเช(นก�น (ฝOายต(างประเทศ, สภาว�ชาช�พบ�ญช�, 2556, น. 5)   ท�%งน�%น�กบ�ญช�ไทยส(วน
ใหญ(จะสามารถต�ดตามหร.อเข�าใจเน.%อหาของมาตรฐานสากล ตามท��สภาว�ชาช�พบ�ญช�ได�ท7าการเผยแพร(  
และท7าความเข�าใจอย(างต(อเน.�อง  แต(อย(างไรก�ตามมาตรฐานสากลท��เราน7ามาใช�ก�นภายในประเทศได�
ม�การแปลมาเป2นภาษาไทย  ในขณะท��ประเทศพม(า เพ��งท7าการเปRดประเทศให�ม�การลงท6นจากต(างชาต�
เข�ามา ก�ร�บเอามาตรฐานบ�ญช�ท��เป2นสากลโดยไม(ต�องม�การแปล  ด�งน�%นการให�บร�การก�บประเทศอ.�นท��
ใช�ภาษาอ�งกฤษเป2นส.�อกลาง ท��ต�องม�การแปลมาและแปลกล�บ อาจจะท7าให�เก�ดอ6ปสรรคในการท7างาน  
และจากการว�ดค6ณภาพในการใช�ภาษาอ�งกฤษของไทยต�ดท��อ�นด�บเก.อบร�%งท�าย  จ�งต�องม�การเตร�ยม
ความพร�อม โดยเพ��มท�กษะในการใช�ภาษาให�มากข�%น (ฝOายต(างประเทศ, สภาว�ชาช�พบ�ญช�, 2556, น. 
16)  นอกจากน�%การให�บร�การจ�ดท7าบ�ญช�น�%นผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ต�องส(งมอบผลงานท��ตรงตามความ  
ต�องการของล�กค�า  ม�ความถ�กต�องและม�ค6ณภาพ  เพ.�อสร�างความพ�งพอใจและประโยชน?ส�งส6ดของ
ล�กค�า ขณะเด�ยวก�นก�ต�องอย�(บนพ.%นฐานของความถ�กต�องตามกฎหมายและมาตรฐานการบ�ญช� รวมท�%ง  
ข�อก7าหนดและกฎหมายต(าง ๆ ท��เก��ยวข�อง   ด�งน�%นการให�บร�การด�วยบ6คลากรท��ม�ความร��ความสามารถ  
ม�ความเช��ยวชาญเฉพาะด�านส�ง และม�เทคโนโลย�ท��ม�ประส�ทธ�ภาพ จะเป2นอาว6ธส7าค�ญในการเพ��มโอกาส
การแข(งข�น  จากการรวมกล6(มทางเศรษฐก�จของอาเซ�ยน รวมท�%งการเข�ามาลงท6นของน�กลงท6นอาเซ�ยน
ก�จะช(วยเพ��มโอกาสในการให�บร�การด�านว�ชาช�พบ�ญช�อ�กด�วย (กรมพ�ฒนาธ6รก�จการค�า, 2556, น.5) 
นอกจากน�กบ�ญช�จะต�องเป2นผ��เช��ยวชาญทางด�านบ�ญช�และการเง�นแล�ว น�กบ�ญช�ถ.อเป2นส(วนหน��งของ
ท�มบร�หารองค?กร  ด�งน�%นน�กบ�ญช�จะต�องเป2นผ��ท��ม�ความรอบร��ในศาสตร?อ.�น ๆ ด�วย   หร.อท��เร�ยกว(าม�
ความร��ข�ามศาสตร? เพราะน�กบ�ญช�เป2นผ��ท��ม�ส(วนส7าค�ญในการวางแผนธ6รก�จ การพ�ฒนาระบบสาร 
สนเทศทางการบร�หาร ม�ส(วนร(วมในการพ�ฒนากระบวนการท7างานขององค?กร  การบร�หารความเส��ยง  
ในการด7าเน�นธ6รก�จ  เสร�มสร�างความส�มพ�นธ?ระหว(างองค?กรและธนาคาร รวมถ�งน�กลงท6น  ตลอดจน
กระต6�นให�เก�ดการลงท6น หร.อการท7าก�จกรรมท��จะท7าให�องค?กรประสบความส7าเร�จท�%งในปDจจ6บ�นและ
อนาคต (คณะกรรมการว�ชาช�พบ�ญช�ด�านการท7าบ�ญช�, สภาว�ชาช�พบ�ญช�, 2556, น. 6)   เน.�องจากว�ชา 
ช�พบ�ญช�เป2นว�ชาช�พท��ม�บทบาทส7าค�ญในท6กส�งคม เม.�อโลกเคล.�อนไปส�(ระบบเศรษฐก�จแบบตลาดโลก 
รวมท�%งการลงท6นและการด7าเน�นก�จการข�ามพรมแดนท��ม�มากข�%นกว(าท��เคยเป2นมา  ผ��ประกอบว�ชาช�พ
บ�ญช�จ7าเป2นต�องม�ท�ศนคต�ท��กว�างขวาง เพ.�อท��จะเข�าใจสภาพแวดล�อมของก�จการและองค?กร ซ��งความร��
ด�าน องค?กรและธ6รก�จช(วยผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ให�เข�าใจสภาพแวดล�อมท��ปฏ�บ�ต�งาน  รวมถ�งว�ธ�จ�ด
องค?กร ว�ธ�จ�ดหาเง�นท6น ว�ธ�บร�หารงานธ6รก�จ รวมท�%งแรงผล�กด�นทางส�งคมและว�ฒนธรรมระหว(าง
ประเทศ ในสภาพแวดล�อมระด�บโลกท��ธ6รก�จด7าเน�นงานอย�( (มาตรฐานการศ�กษาระหว(างประเทศ
ส7าหร�บผ��ประกอบ ว�ชาช�พบ�ญช� ฉบ�บท�� 2, 2548, น. 4)       และในย6คปDจจ6บ�นความก�าวหน�าและการ 
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เปล��ยนแปลงทางเทคโนโลย�สารสนเทศม�ผลต(อการจ�ดการและการใช�ข�อม�ลทางการบ�ญช�  ไม(ว(าจะช(วย
ในการประมวลผลข�อม�ลจ7านวนมากได�อย(างรวดเร�ว  การจ�ดท7ารายงานทางการเง�นให�สะดวกย��งข�%น 
รวมท�%งการม�ระบบอ�นเตอร?เน�ทท��ช(วยให�การเข�าถ�งข�อม�ลธ6รก�จ ของน�กลงท6นท7าได�สะดวกและรวดเร�ว  
ด�งน�%น น�กบ�ญช�ควรเพ��มข�ดความสามารถในด�านการท7างานร(วมก�บระบบเทคโนโลย�สารสนเทศ ซ��งจะ
เป2นการเพ��มโอกาสส7าหร�บน�กบ�ญช�ในการให�บร�การด�านบ�ญช�ร�ปแบบใหม(ได� (ฝOายต(างประเทศ, สภา
ว�ชาช�พบ�ญช�, 2556, น. 5)   อย(างไรก�ตามผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช� ควรปร�บใช�ระบบและเคร.�องม.อ
เทคโนโลย�สารสนเทศท��เหมาะสมมาใช�ก�บธ6รก�จและปDญหาทางบ�ญช� ท�%งน�%ผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช�ไม(
เพ�ยงใช�ข�อม�ลสารสนเทศและใช�ท�กษะการควบค6มเทคโนโลย�สารสนเทศ แต(ย�งต�องม�บทบาทส7าค�ญโดย 
เป2นส(วนหน��งของคณะท7างาน เพ.�อประเม�น ออกแบบและจ�ดการระบบสารสนเทศเหล(าน�%น (มาตรฐาน
การศ�กษาระหว(างประเทศส7าหร�บผ��ประกอบว�ชาช�พบ�ญช� ฉบ�บท�� 2, 2548, น. 5)    และข�อเสนอแนะ
เพ��มเต�มจากการตอบแบบสอบถามของผ��น�เทศงานได�เสนอความค�ดเห�นว(า ควรม�ความร��ด�านภาษ�อากร
ท6กประเภทเป2นอย(างด�เพ.�อใช�เป2นแนวทางในการแก�ไขปDญหาได�อย(างเหมาะสม  และจะต�องพ�ฒนา
ความร��ทางว�ชาช�พอย(างต(อเน.�องเพ.�อให�ท�นก�บธ6รกรรมทางธ6รก�จท��ม�การเปล��ยนแปลงตลอดเวลา พร�อม
ท�%งเร�ยนร��และท7าความเข�าใจก�บมาตรฐานว�ชาช�พบ�ญช�สากลท��ต�องน7ามาใช�ก�บการปฏ�บ�ต�งาน 

 น�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช�  นอกจากจะม�ความร��  ความสามารถ 
ประสบการณ?และท�กษะการปฏ�บ�ต�งานตามมาตรฐานว�ชาช�พแล�ว จ7าเป2นต�องม�ความร�� ความเข�าใจ  ใน 
ด�านเทคโนโลย�สารสนเทศ   และองค?ความร��ด�านอ.�นท��ม�ความส�มพ�นธ?ก�บว�ชาช�พบ�ญช�     เพ.�อน7ามา
ประย6กต?ใช�ให�เหมาะสมก�บการท7างาน  ซ��งจะส(งผลให�ได�ผลงานท��ม�ค6ณภาพย��งข�%น  และเป2นการเพ��ม
ความเช.�อม��นให�ก�บผ��ร�บบร�การ

ท�%งน�%ภารก�จหล�กของสถาบ�นอ6ดมศ�กษาท6กแห(ง ค.อ ภารก�จทางด�านการสอนตามมาตรฐาน
ว�ชาการและว�ชาช�พและตามความต�องการของตลาดแรงงาน เพ.�อพ�ฒนาแรงงานความร�� (Knowledge 
Workers)   ท��ม�ค6ณภาพเพ�ยงพอท��จะพ�ฒนาประเทศ  และเสร�มสร�างข�ดความสามารถในการแข(งข�น 
อย(างไรก�ตามคนท��จะเป2นก7าล�งส7าค�ญในฐานะปDจจ�ยน7าของการพ�ฒนาจะต�องม� “ค6ณภาพ” การผล�ต
บ�ณฑ�ตท��ม�ค6ณธรรมและค6ณภาพ ถ.อเป2นส(วนหน��งของความเป2นเล�ศ ท��สถาบ�นอ6ดมศ�กษาท6กแห(งม6(งม��น  
จ�งได�แสวงหาและพ�ฒนาว�ธ�การท��จะช(วยให�บรรล6เปVาหมายด�งกล(าว โดยการจ�ดให�ม�ประการณ?ว�ชาช�พ
เป2นส(วนหน��งของการศ�กษา เร��มต�นจากว�ชาช�พหลายสาขาท��เน�นการเป2นว�ชาช�พเช�งปฏ�บ�ต� (Practicing 
Profession)   ได�ก7าหนดให�ผ��ท��ศ�กษาในสาขาด�งกล(าวต�องม�การ “ฝPกห�ด” ปฏ�บ�ต�ว�ชาช�พในสถาน
ประกอบการ  เป2นส(วนหน��งของหล�กส�ตรการศ�กษาก(อนส7าเร�จการศ�กษา  และต(อมาได�ขยายไปส�(การ
ผล�ตบ�ณฑ�ตในสาขาว�ชาต(าง ๆ กว�างขวางข�%น   โดยม�การพ�ฒนาว�ธ�การจ�ดเป2นแบบ “สหก�จศ�กษา” ซ��ง
เป2นว�ธ�การจ�ดการศ�กษาร�ปแบบหน��ง  เพ.�อพ�ฒนาค6ณภาพบ�ณฑ�ตท��น�ยมท7าก�นท��วโลก   ด�งน�%นการจ�ดให�
น�กศ�กษาม�ประสบการณ?ตรง โดยการปฏ�บ�ต�งานจร�งในสถานประกอบการ เป2นการเร�ยนร��จากประสบ 
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การณ?การท7างานตามหล�ก “เร�ยนจากการท7า” (Learning by Doing)    ต(อมาสหก�จศ�กษาทว�ความ
ส7าค�ญมากข�%น   ม�สถาบ�นอ6ดมศ�กษาในประเทศต(าง ๆ ท��วโลกท��ใช�สหก�จศ�กษาเป2นแนวทางการจ�ดการ
ศ�กษาระด�บปร�ญญากว�างขวางข�%นในเก.อบท6กสาขาว�ชา   โดยม�เปVาประสงค?ตรงก�น ค.อ การเสร�ม
ค6ณภาพบ�ณฑ�ตผ(านประสบการณ?ท7างานในสถานประกอบการ  เพ.�อการพ�ฒนาค6ณภาพบ�ณฑ�ตตาม
มาตรฐานว�ชาการและว�ชาช�พ รวมท�%งตรงก�บความต�องการของตลาดแรงงาน ถ.อเป2นส(วนส7าค�ญของ
การเตร�ยมบ�ณฑ�ตให�พร�อมท��จะเล.อกอาช�พ และการเข�าส�(ระบบการท7างานท�นท�ท��จบการศ�กษา ท7าให�
บ�ณฑ�ตสหก�จศ�กษา “ร��จ�กตน  ร��จ�กคน และร��จ�กงาน”  (ว�จ�ตร  ศร�สอ�านและคณะ, 2556, น. 1, 7)

3.  ข�อเสนอแนะ
     3.1  ข�อเสนอแนะท��ได�จากการว�จ�ย

   1.  อาจารย?ผ��สอนในสถานศ�กษาควรอบรมให�น�กศ�กษาม�จ�ตส7าน�ก  และตระหน�กถ�งความ
ส7าค�ญของการม�จรรยาบรรณในว�ชาช�พ ควบค�(ก�บความร��ทางว�ชาการ
      2.  ควรม6(งพ�ฒนาสมรรถนะของน�กศ�กษาให�ม�ท�กษะในการค�ด  ว�เคราะห? และต�ดส�นใจ
แก�ไขปDญหาในสถานการณ?ต(าง ๆ พร�อมท�%งท�กษะการส.�อสาร และการใช�เทคโนโลย�สารสนเทศ เพ.�อให� 
น�กศ�กษาม�สมรรถนะพร�อมท��จะแข(งข�นได�ในตลาดแรงงาน 

 3. สถานศ�กษาและสถานประกอบการ  ควรม�ส(วนร(วมก�นสน�บสน6นสหก�จศ�กษาให�บรรล6ผล
ส7าเร�จอย(างเป2นระบบ นอกจากน�%สถานศ�กษาควรด7าเน�นการจ�ดการศ�กษาร�ปแบบสหก�จศ�กษาอย(างต(อ
เน.�อง เพ.�อเป2นการเพ��มประสบการณ?ตรงจากการปฏ�บ�ต�งานจร�งในสถานประกอบการ ให�ก�บน�กศ�กษา 
และเตร�ยมความพร�อมให�น�กศ�กษาสามารถท7างานได�ท�นท�เม.�อจบการศ�กษา
     3.2  ข�อเสนอแนะในการว�จ�ยคร�%งต(อไป

  1.  ควรศ�กษาถ�งปDจจ�ยท��ม�ผลกระทบต(อประส�ทธ�ภาพในการจ�ดสหก�จศ�กษา
  2.  ควรศ�กษาถ�งความพ�งพอใจของนายจ�างท��ม�ต(อการปฏ�บ�ต�งานของบ�ณฑ�ต  สาขาว�ชาการ

บ�ญช�
           3.  ปDญหาและอ6ปสรรคในการด7าเน�นการ  เพ.�อเป2นส7าน�กงานบ�ญช�ค6ณภาพ
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ประว�ต	การศEกษา บ�ญช�มหาบ�ณฑ	ต (บช.ม)    มหาว	ทยาล�ยธรรมศาสตร6
คร�ศาสตร6อ�ตสาหกรรมมหาบ�ณฑ	ต (ค.อ.ม.)    สถาบ�นเทคโนโลย�
พระจอมเกล�าพระนครเหนKอ

ประว�ต	การท1างาน อาจารย6ประจ1าสาขาว	ชาการบ�ญช�  คณะบร	หารธ�รก	จ   มหาว	ทยาล�ย
เทคโนโลย�ราชมงคลร�ตนโกส	นทร6  บพ	ตรพ	ม�ข จ�กรวรรด	

ผลงานว	จ�ยท�0ผCานมา การศEกษาสมรรถนะของผ��ปฏ	บ�ต	งานในฝOายบ�ญช� ตามท�ศนะของห�วหน�า
งานบ�ญช� และผ��ปฏ	บ�ต	งานบ�ญช� ของสถานประกอบการ
A Study of Professional Competencies of Accounting Staff 
From the Opinions of the Head of Accounting Department and 
the Accounting Staff in Enterprises.

ค�ณล�กษณะท�0พEงประสงค6ของบ�ณฑ	ต สาขาว	ชาการบ�ญช�  ตามท�ศนะของ
ห�วหน�างานบ�ญช� ในสถานประกอบการ

                 Desired Attributes of Accounting Graduates from the Opinions 
of the Heads of Accounting Department in Enterprises. 

กลย�ทธ6การสอนของอาจารย6ผ��สอนน�กศEกษา สาขาว	ชาการบ�ญช� เพK0อให�เก	ด
           ผลส�มฤทธ	aในการเร�ยน ตามมาตรฐานผลการเร�ยนร�� ของกรอบมาตรฐาน

ค�ณว�ฒ	 ระด�บปร	ญญาตร� สาขาว	ชาการบ�ญช�
Teachers’ Teaching Strategies for Accounting Students to 
Achieve Learning Outcomes according to Thai Qualifications 
Framework, Bachelor Degree of Accounting.



63

ค�ณธรรมและจร	ยธรรมของผ��ปฏ	บ�ต	งานบ�ญช� ตามการร�บร��ของน�กศEกษา
สาขาว	ชาการบ�ญช�
Morals and Ethics of Accounting Workers Perceived by 
Accounting Students.

                               ค�ณล�กษณะของบ�ณฑ	ตสาขาว	ชาการบ�ญช� ท�0ตอบสนองตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐก	จอาเซ�ยน ตามท�ศนะของห�วหน�างานบ�ญช�ในสถาน
ประกอบการ      

                        Attributes of Accounting Graduates in response to Labor Market 
in ASEAN Economic Community from Opinions of the Heads of 
Accounting Department in Enterprises.

 

ผ��รCวมว	จ�ย เอกฉ�ตร  พ�ฒราช
Ekkachat  Pattarach

สถานท�0ท1างาน มหาว	ทยาล�ยเทคโนโลย�ราชมงคลร�ตนโกส	นทร6  บพ	ตรพ	ม�ข จ�กรวรรด	
264     ถนนจ�กรวรรด	     เขตส�มพ�นธวงศ6    กร�งเทพฯ     10100 
โทรศ�พท6  02-2265925-6 ตCอ 5420

ประว�ต	การศEกษา คร�ศาสตรมหาบ�ณฑ	ต (ค.ม.)    จ�ฬาลงกรณ6มหาว	ทยาล�ย

ประว�ต	การท1างาน อาจารย6ประจ1าสาขาว	ชาภาษาอ�งกฤษเพK0อการสK0อสารสากล  
                              คณะศ	ลปศาสตร6   มหาว	ทยาล�ยเทคโนโลย�ราชมงคลร�ตนโกส	นทร6  

บพ	ตรพ	ม�ข จ�กรวรรด	

ผลงานว	จ�ยท�0ผCานมา ค�ณล�กษณะท�0พEงประสงค6ของบ�ณฑ	ต สาขาว	ชาการบ�ญช�  ตามท�ศนะของ
ห�วหน�างานบ�ญช� ในสถานประกอบการ

        Desired Attributes of Accounting Graduates from the Opinions 
of the Heads of Accounting Department in Enterprises. 
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 กลย�ทธ6การสอนของอาจารย6ผ��สอนน�กศEกษา สาขาว	ชาการบ�ญช� เพK0อให�เก	ด
           ผลส�มฤทธ	aในการเร�ยน ตามมาตรฐานผลการเร�ยนร�� ของกรอบมาตรฐาน

ค�ณว�ฒ	 ระด�บปร	ญญาตร� สาขาว	ชาการบ�ญช�
Teachers’ Teaching Strategies for Accounting Students to 
Achieve Learning Outcomes according to Thai Qualifications 
Framework, Bachelor Degree of Accounting. 

         ค�ณธรรมและจร	ยธรรมของผ��ปฏ	บ�ต	งานบ�ญช� ตามการร�บร��ของน�กศEกษา
สาขาว	ชาการบ�ญช�
Morals and Ethics of Accounting Workers Perceived by 
Accounting Students.

                               ค�ณล�กษณะของบ�ณฑ	ตสาขาว	ชาการบ�ญช� ท�0ตอบสนองตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐก	จอาเซ�ยน ตามท�ศนะของห�วหน�างานบ�ญช�ในสถาน
ประกอบการ      

                        Attributes of Accounting Graduates in response to Labor Market 
in ASEAN Economic Community from Opinions of the Heads of 
Accounting Department in Enterprises.
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แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม
เร��อง       สมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช�   ตามท�ศนะของผ"#น�เทศงานใน

สถานประกอบการ

ค&าช�'แจง    การตอบแบบสอบถามคร�'งน�'ถ�อเป(นความล�บ  และจะม�การว�เคราะห*ข#อม"ลจากการว�จ�ยใน
ภาพรวม  ซ��งจะเป(นประโยชน*ต/อการจ�ดการเร�ยนการสอนในสาขาว�ชาการบ�ญช�อย/างย��ง  
ผ"#ว�จ�ยจ�งขอความอน2เคราะห*ในการตอบแบบสอบถามให#ตรงก�บความจร�งมากท��ส2ด  และ
ขอขอบค2ณมา ณ โอกาสน�'

               แบบสอบถามท�'งหมดม�  3  ตอน   ด�งน�'
      ตอนท��   1    ข#อม"ลเก��ยวก�บสถานภาพโดยท��วไปของผ"#ตอบแบบสอบถาม
      ตอนท��   2    ข#อม"ลเก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช�  ตาม

ท�ศนะของผ"#น�เทศงานในสถานประกอบการ
      ตอนท��   3    ข#อเสนอแนะเพ��มเต�ม

ตอนท��   1     ข#อม"ลเก��ยวก�บสถานภาพโดยท��วไปของผ"#ตอบแบบสอบถาม
    โปรดใส/เคร��องหมาย   P ลงใน   *    หน#าข#อความท��เป(นจร�งเก��ยวก�บต�วท/าน

1.  เพศ
*   ชาย *   หญ�ง

2.  อาย2
*   ต�&ากว/า 25 ป:                                         *   25 – 30 ป:
*   31 – 35 ป:   *   36 – 40 ป:  

          *   41 – 45 ป: *   46 – 50 ป:  
*   51 ป:  ข�'นไป 

3.  ว2ฒ�การศ�กษาส"งส2ด
*   ปร�ญญาตร�                                      *   ปร�ญญาโท
*   ปร�ญญาเอก *    อ��น ๆ (โปรดระบ2)......................... 

4.  ประสบการณ*ในการท&างาน
*   ต�&ากว/า 5 ป:                                           *   5 – 10 ป:
*   11 – 15 ป:                                           *   16 – 20 ป:
*   21 – 25 ป:                                    *   25 ป: ข�'นไป

5. ล�กษณะองค*กรของท/าน
*   องค*กรของร�ฐบาล                 *   ร�ฐว�สาหก�จ
*   เอกขน - ประเภทบร�การ                           *   เอกชน - ประเภทพาณ�ชย*

          *   เอกชน - ประเภทอ2ตสาหกรรม              *   อ��น ๆ (โปรดระบ2).........................

ตอนท��   2     ข#อม"ลเก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขาว�ชาการบ�ญช�   ตามท�ศนะของผ"#
น�เทศงานในสถานประกอบการ
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    โปรดพ�จารณาว/า  ท/านม�ความค�ดเหEนเก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษาสาขา 
ว�ชาการบ�ญช�  ท�'ง  3 ด#าน   ตามรายละเอ�ยดท��ก&าหนดไว#ในแต/ละข#อต/อไปน�'ว/าอย"/ในระด�บใด   แล#วใส/ 
เคร��องหมาย  P   ลงในช/องท��ท/าน  ค�ดว/าเหมาะสมท��ส2ด

รายละเอ�ยดเก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ�กษา
สหก�จศ�กษา สาขาว�ชาการบ�ญช�

ระด�บสมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษา 
สาขาว�ชาการบ�ญช�

มาก มาก ปาน น#อย น#อย
ท��ส2ด กลาง ท��ส2ด

1.  ด#านความร"#ทางว�ชาการ
    1.1 ความร"#ตามมาตรฐานว�ชาการและว�ชาช�พ
         1)  ม�ความร"#และความเข#าใจเก��ยวก�บมาตรฐาน
การบ�ญช�ของประเทศและระหว/างประเทศ
          2)  ม�ความร"#และความเข#าใจเก��ยวก�บการปฎ�บ�ต�
งานตามมาตรฐานว�ชาช�พ
          3) ใฝHร"#เช�งว�ชาการท�'งภาคทฤษฎ�และภาคปฏ�บ�ต� 
เพ��อประย2กต*ใช#ก�บล�กษณะของงาน
          4)  ม�ความร"#เก��ยวก�บจรรยาบรรณของผ"#ประกอบ
ว�ชาช�พบ�ญช�
          5)  ต�ดตามความก#าวหน#าและการเปล��ยนแปลง
ทางว�ชาช�พบ�ญช�อย/างต/อเน��อง
     1.2 ความร"#ด#านอ��นท��ม�ความส�มพ�นธ*ก�น
          1) ม�ความร"#และความเข#าใจเก��ยวก�บองค*ความร"#
ด#านอ��นท��ม�ความส�มพ�นธ*ก�บองค*ความร"#ด#านการบ�ญช�
          2) เร�ยนร"#เทคน�คการปฏ�บ�ต�งานด#านการบ�ญช�
และด#านอ��นๆ ท��ส�มพ�นธ*ก�น
          3) ม�ความร"#และความเข#าใจเก��ยวก�บเทคโนโลย�
สารสนเทศและว�ทยาการใหม/ ๆ
          4) ม�ความร"#และความเข#าใจเก��ยวก�บธ2รก�จของ

องค*กร
          5) ม�ความร"#และความเข#าใจเก��ยวก�บอ&านาจและ
หน#าท��ขององค*กรต/าง ๆ ท��เก��ยวข#องก�บว�ชาช�พบ�ญช�
2.  ด#านท�กษะในการปฏ�บ�ต�งาน

2.1 ท�กษะด#านการค�ด ว�เคราะห* และการใช#
เทคโนโลย�สารสนเทศ
1) สามารถวางแผนการท&างานและจ�ดล&าด�บงาน
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รายละเอ�ยดเก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ�กษา
สหก�จศ�กษา สาขาว�ชาการบ�ญช�

ระด�บสมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษา 
สาขาว�ชาการบ�ญช�

มาก มาก ปาน น#อย น#อย
ท��ส2ด กลาง ท��ส2ด

ท��ได#ร�บมอบหมายอย/างม�ประส�ทธ�ภาพ
          2) สามารถเร�ยนร"#งานและประย2กต*ใช#ความร"#ก�บ
ล�กษณะของงาน
          3) สามารถปฏ�บ�ต�งานได#อย/างถ"กต#อง บรรล2ผล
ส&าเรEจตามก&าหนดเวลา
          4) สามารถใช#เทคโนโลย�สารสนเทศก�บการปฏ�บ�ต�
งานได#อย/างเหมาะสม
          5) ม�ว�จารณญาณและความสามารถในการต�ดส�น
ใจแก#ไขปLญหา

2.2 ท�กษะด#านการส��อสาร
         1) สามารถน&าเสนอผลการปฏ�บ�ต�งานได#ถ"กต#อง
ตรงประเดEนและครบถ#วน
         2) สามารถใช#ภาษาต/างประเทศ โดยเฉพาะภาษา
อ�งกฤษเพ��อการส��อสารได# 
         3) สามารถต�ดต/อส��อสารและประสานงานได#อย/าง
ม�ประส�ทธ�ภาพ

3.  ด#านค2ณล�กษณะท��พ�งประสงค*ของผ"#ปฏ�บ�ต�งาน
3.1 ค2ณล�กษณะส/วนบ2คคล

         1) ม�ความซ��อส�ตย*
         2) ม�ระเบ�ยบว�น�ย
         3) ตรงต/อเวลา
         4) ม�ความขย�นอดทน
         5) ม�ความร�บผ�ดชอบ
         6) ม�ความละเอ�ยดรอบคอบ
         7) ม�จรรยาบรรณในการประกอบอาช�พ
         8) ปฏ�บ�ต�ตามกฎระเบ�ยบขององค*กร

3.2 ค2ณล�กษณะทางส�งคม
         1) ม�มน2ษยส�มพ�นธ*ท��ด�
         2) ม�ความสามารถในการท&างานเป(นท�ม
         3) ย�นด�ร�บฟLงความค�ดเหEนของเพ��อนร/วมงาน
         4) ให#ความร/วมม�อในการแก#ไขปLญหาใน
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รายละเอ�ยดเก��ยวก�บสมรรถนะของน�กศ�กษา
สหก�จศ�กษา สาขาว�ชาการบ�ญช�

ระด�บสมรรถนะของน�กศ�กษาสหก�จศ�กษา 
สาขาว�ชาการบ�ญช�

มาก มาก ปาน น#อย น#อย
ท��ส2ด กลาง ท��ส2ด

สถานการณ*ต/าง ๆ
         5) สามารถปร�บต�วเข#าก�บว�ฒนธรรมขององค*กร

ตอนท��   3    ข#อเสนอแนะเพ��มเต�ม

1.  ด#านความร"#ทางว�ชาการ

2.  ด#านท�กษะในการปฏ�บ�ต�งาน

3.  ด#านค2ณล�กษณะท��พ�งประสงค*ของผ"#ปฏ�บ�ต�งาน

4.  ข#อเสนอแนะอ��น ๆ
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การค�านวณหาค�าความเช��อม��นของแบบสอบถาม
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Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha  =  0.869
N of Items   =  31

Item-Total Statistics
Scale Mean if 
Item Deleted

Scale Variance 
if Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted
ขEอทG� 1 117.48 43.139 .634 .857
ขEอทG� 2 116.83 45.915 .551 .862
ขEอทG� 3 118.31 45.942 .483 .863
ขEอทG� 4 117.10 46.239 .405 .865
ขEอทG� 5 118.38 47.513 .276 .867
ขEอทG� 6 116.90 46.878 .328 .866
ขEอทG� 7 117.69 44.733 .523 .861
ขEอทG� 8 117.61 44.127 .508 .862
ขEอทG� 9 118.48 48.413 .148 .869
ขEอทG� 10 118.96 47.635 .176 .871
ขEอทG� 11 117.05 46.127 .425 .864
ขEอทG� 12 118.38 46.303 .495 .863
ขEอทG� 13 117.85 46.711 .379 .865
ขEอทG� 14 117.28 46.235 .422 .864
ขEอทG� 15 116.82 49.340 -.044 .874
ขEอทG� 16 117.06 46.625 .313 .867
ขEอทG� 17 117.78 46.643 .315 .867
ขEอทG� 18 118.13 46.177 .415 .864
ขEอทG� 19 116.96 45.426 .533 .861
 ขEอทG� 20 118.06 45.892 .390 .865
ขEอทG� 21 117.69 47.926 .210 .869
ขEอทG� 22 117.98 45.371 .409 .865
ขEอทG� 23 117.13 46.903 .306 .867
ขEอทG� 24 117.73 46.200 .422 .864
ขEอทG� 25 116.98 46.298 .412 .864
ขEอทG� 26 118.40 46.742 .386 .865
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ขEอทG� 27 117.35 46.294 .449 .864
ขEอทG� 28 116.89 45.374 .600 .860
ขEอทG� 29 117.79 44.263 .535 .861
ขEอทG� 30 118.42 47.132 .314 .867
ขEอทG� 31 118.53 47.816 .308 .867
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