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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจมุมมองของส านักงานบัญชี ที่มีต่อคุณลักษณะตามกรอบคุณวุฒิ
นักศึกษาของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ 2) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะบัญชีใน
มุมมองของส านักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานประกอบการที่
รับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเข้าฝึกงานในสถานประกอบการปีการศึกษา 2562 จ านวน 51 หน่วยงาน 
และนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน จ านวน 132 คน ซึ่งผู้ใช้วิธีแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติที่พื้นฐาน

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (µ)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และ            
การทดสอบความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุโดยวิธี All Enter ผลการวิจัยพบว่า 1. มุมมองของ
ส านักงานบัญชีที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก 2) คุณลักษณะด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก                 
3) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก และ               
5) ด้านทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้            
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของส านักงานงานบัญชีที่มีต่อการฝึกงานของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากร พบว่า 1. คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม และ                
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่ไม่สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจของส านักงานงานบัญชีที่มีต่อการฝึกงานของ
นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ ส่วนปัจจัย ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจของส านักงานงานบัญชีที่มีต่อการฝึกงานของนักศึกษาคณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2. ความคิดเห็นของส านักงานบัญชีโดยรวมที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน
เห็นว่านักศึกษาฝึกงาน มีความสามารถในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งถัดไป น าข้อมูลที่ได้
จากการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
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Abstract 

This research aims to 1) explore the perspective of the accounting firm towards the 
qualifications of the student qualifications framework of the Faculty of Accounting Bangkok Thonburi 
University, and 2) guide the potential development of accounting students from the point of view of 
accounting firms. The case study of this research was students of the Faculty of Accounting, Bangkok 
Thonburi University.  

The sample consisted of 51 enterprises accepting students of the Faculty of Accounting, 
Bangkok Thonburi University for internships in the academic year 2019, and 132 students taking 
internships by using a specific sampling. The descriptive statistics were used to analyze the data: 

mean (µ), standard deviation (σ) and correlation test by multiple linear regression analysis method.  
The results revealed that the perspective of the accounting firm towards intern students 1) 

morality and ethics was at a high level, 2) knowledge characteristics was at a high level, 3) 
intellectual skills was at a high level, 4) interpersonal relations and responsibility was at a high level, 
and 5) communication and information technology skills was at a high level. Meanwhile, moral and 
ethical characteristics, knowledge, intellectual skills, interpersonal skills and responsibility, 
communication and information technology skills were related to the satisfaction of the accounting 
firm with the internships of accounting students from Bangkok Thonburi University. When considering 
the regression coefficient of the predictor, it was found that moral and ethical characteristics and 
interpersonal skills were impossible to predict the satisfaction of the accounting firm with the 
internship of the students of the Faculty of Accounting, Bangkok Thonburi University. While the 
knowledge, intellectual skills, and communication and information technology skills were statistically 
predictive of the accounting firm's satisfaction with the internships among accounting students of 
Bangkok Thonburi University. The overall opinion of the accounting firm towards the interns showed 
that the interns had a high level of overall practical competence. Finally, the information obtained 
from this study can be analyzed in order to plan as a guideline for developing student potential. 

Keyword:  Development Approach, Student Potential, Graduate Characteristics 
 
วันท่ีรับบทความ :  8  มีนาคม  2564  
วันท่ีแก้ไขบทความ :  14  พฤษภาคม  2564  
วันท่ีตอบรับการตีพมิพ์บทความ :  1  มิถุนายน  2564 
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1. บทน า  
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของงานวิจัย 

การจัดการศึกษาทุกระดับชั้นเป็นการพัฒนาคน
ให้มีความพร้อมและออกไปด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้นมีปัจจัย
ส าคัญเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการศึกษาหลาย
ประการด้วยกันเช่นบุคลากร สื่อการเรียนการสอน 
หลักสูตร เป็นต้นนอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศเป็นการพัฒนาทางการศึกษาภายใต้ประเทศไทย 
4.0 สู้ศตวรรษที่ 21 เป็นจุดเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพื่อการขับเคลื่อนไปสู้ความมั่งคั่ง (พรชัย เจดามาน และ
คณ ะ, 2562) และอนาคตสถาบันอุดมศึกษาเป็ น
สถานศึกษาระดับที่มีส่วนส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบ
อาชีพในองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนและสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยอยู่ใน
ช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมื อ ง เทค โน โลยี พ ลั งงานและสิ่ งแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เช่น การเปลี่ยนแปลทางด้าน
เทคโนโลยีท าให้สังคมเปลี่ยนมาเป็นสังคมสารสนเทศ ซึ่ง
ในอดีตสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรก
จากสังคมความเป็นอยู่แบบเร่ร่อนมาเป็นสังคมเกษตรที่
รู้จักกับการเพาะปลูกและสร้างผลิตผลทางการเกษตร ท า
ให้มีการสร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง ต่อมามีความ
จ าเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากและต้นทุนถูก จึง
ต้องหันมาผลิตแบบอุตสาหกรรม ท าให้สภาพความ
เป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมเมือง (ศิริพร 
ช่ืนใจ,2564, เว็บไซต์) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัว
เข้าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
การค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดียการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคม
ของความเป็นวัตถุนิยม สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ด้วยเหตุผลและความจ าเป็น
ดังกล่าว การจัดการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ตระหนักถึงแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่ส่งผลต่อการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จึงได้
ให้ความส าคัญกับสถานการณ์และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ที่จะส่งผลกระทบท าให้ทัศนคติและความคาดหวังทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อการบัญชีและนักบัญชี
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการบัญชีเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจ ข้อมูลที่ ได้จึงควรมีความ
น่าเชื่อถือ ทันเวลา สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันไดใ้น
อนาคต อีกท้ังการพัฒนาสังคมในปัจจุบันได้เน้นให้บุคคล
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้มคีุณธรรมและ
จริยธรรม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย 
การท านุบ ารุงศาสนา รวมทั้งการธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
จึงได้ก าหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความ
จ าเป็นที่แท้จริง และกระตุ้นให้เห็นถึงความส าคัญใน
กระบวนการจัดการศึกษาที่สอดรับกับเป้าหมายดังกล่าว
คณะบัญชีจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีการพัฒนาให้มีความรู้
พื้ น ฐ าน ท า งก า รศึ ก ษ าที่ ดี  เพื่ อ น า ไป สู่ ค ว าม รู้  
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีต่อไป โดยได้สอดแทรก
การสร้างจิตส านึกทั้ งด้านคุณธรรม จริยธรรม การ
เสียสละ มีความรับผิดชอบที่มีต่อจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพบัญ ชี  สั งคม และประเทศชาติ เป็นส าคัญ 
ตลอดจนการน าความรู้ดั งกล่ าวไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  เพื่ อตอบสนองความต้ องการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และการมีส่วนร่วมใน
การสร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจให้แก่
สังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากรทางการบัญชี
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ของประเทศที่มีความรู้และความสามารถ สอดคล้องกับ
พันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
มหาวิทยาลัย เป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาบุคลากร
ของประเทศ การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงมุ่ง
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ด้ านบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึง
ก าหนดรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 
(Preparation for Professional Training in 
Accounting) และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 
(Professional Training in Accounting) เ พื่ อ ใ ห้
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน และผลการเรียนรู้
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ จริงด้วยการ
ฝึกงานจึงเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการโดยจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง
สถานประกอบการระบบนี้จะส่งผลให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นเกิดทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการใน
ขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ได้แรงงานซึ่งมีทักษะ
ความพร้อมระดับหนึ่งไปช่วยงานซึ่งอาจได้รับความคิด
ใหม่ๆจากนักศึกษาฝึกงานอีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระให้
พนักงานประจ าสามารถไปท างานที่ยากกว่าได้ในส่วน
สถาบันการศึกษาจะได้น าผลของระบบนี้มาปรับปรุง
หลักสูตรต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้นคณาจารย์ คณะบัญชีได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ที่ทันสมัยท าให้เกิดการร่วมมือกันทาง
วิชาการระหว่างสถานประกอบการและคณะบัญชีอย่าง
ต่อเนื่องโดยวิธีการฝึกงานนักศึกษาจะเน้นที่ความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด
จากการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ กับสถาน
ประกอบการของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรีได้ด าเนินงานมาเป็นเวลาหลายปีหลักสูตรก็
เห็นความส าคัญของการฝึกประสบการณ์แต่ปรากฏว่ายัง
มีปัญหาและอุปสรรคอยู่อีกมากเช่นปัญหาเกี่ยวกับทักษะ
พื้นฐานปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับสังคมของสถาน
ประกอบการปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในหน้าที่ใน
เรื่องของการตรงต่อเวลาการตั้งใจท างานความอดทนหรือ
ความกระตือรือร้นซึ่งการศึกษาหาข้อมูลดังกล่าวจะน ามา
ปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกทั้ง
ผู้วิจัยเองก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายวิชานี้โดยตรงคือท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเป็นอาจารย์
นิเทศนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณซ์ึ่งได้พบปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านี้มาตลอด  
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ            
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน
เกี่ยวกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการต่อไป  
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.2.1 เพื่อส ารวจมุมมองของส านักงานบัญชี 
ที่มีต่อคุณลักษณะตามกรอบคุณวุฒินักศึกษาของคณะ
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

1.2.2 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาคณะบัญชีในมุมมองของส านักงาน
บัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 
 1.3 ขอบเขตของการวิจัย  

กลุ่ มตั วอย่ างในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ  สถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีเข้าฝึกงานในสถานประกอบการตั้งแต่ปีการศึกษา 
2555 จนถึงปีการศึกษา 2562 จ านวน 51 หน่วยงาน 
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 1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
                    

   
 
 
 
 
 
2.  แนวคิดทฤษฎี  

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ภาวะ
ของอารมณ์  ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ที่เกิดจากแรงจูงใจซึ่งเป็นพลังภายในของ
แต่ละบุคคล อันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายที่
คาดหวังและความต้องการด้านจิตใจ น าไปสู่การค้าหาสิ่ง
ที่ต้องการ มาตอบสนอง เมื่อได้รับการตอบสนองความ
ต้องการและวจะเกิดความรู้สึกมีความสุข กระตือรือร้น 
มุ่งมั่น เกิดขวัญก าลังใจ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการกระท ากิจกรรมที่น าไปสู่เป้าหมายนั้น
ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ (พัฒนา พรหมณี, ยุพิน พิทยา
วัฒนชัย และจีระศักดิ์ ทัพผา, 2563) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติติงาน (Working 
Satisfaction) ก็คือ ความรู้สึกในทิศทางที่ดี ตลอดจน
ทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่องานที่ปฏิบัติอยู่ โดยบุคลากร
ได้รับการตอบสนองที่ดีจากองค์กร ซึ่งจะท าให้เกิดขวัญ
และก าลังใจในการท างาน รวมถึงมีความสุขในการท างาน 
ที่จะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ และยัง

ส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้เป็นอย่างดีด้วย (ธาดา ราชกิจ,2564, เว็บไซต์) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
(Social Cognitive Learning Theory) (กลัญญู เพชรา
ภรณ์ , ออนไลน์) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ปัญญา หรือบางครั้งเรียกว่าทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา
และสังคม พัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาชาวแคนาดา 
ศาสตราจารย์อัลเบิร์ต แบนดูร่า (Albert Bandura) ซึ่ง
แบน ดูร่า เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ที่ต่างก็มีอิทธิพลต่อ
กันและกัน วิธีการที่คนเราใช้ในการเรียนรู้พฤติกรรมทาง
สังคม คือการสังเกตหรือการเลียนแบบจากตัวแบบ 
(Model) 

ก ร อ บ คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ช า ติ  ( National 
Qualifications Framework: NQF) จึงเป็นกรอบแนว
ทางการเช่ือมโยงระบบคุณวุฒิของประเทศทุกระดับและ
ประเภท ให้ยึดโยงกับระดับความสามารถของบุคคลที่
เป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ การศึกษา การฝึกอบรม และ
ประสบการณ์ จากกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางการศึกษา และกรอบ
มาตรฐานอาชีพซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ด้านมาตรฐานอาชีพ/ฝีมือแรงงาน/วิชาชีพ และองค์กร
ต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้กลไกของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในการ
เช่ือมโยง เพื่อให้เกิดระบบการพัฒนาก าลังคนระดับชาติที่
เป็นเอกภาพ (กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง , 
2560, หน้า 6) 

กรอบสมรรถนะและมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพในช่วงระยะเวลาของการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ
ในแต่ละภาคเรียนหรือปีการศึกษา ย่อมท าให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะ หรือความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นระดับขั้นและ
เกิดความแตกต่ างของสมรรถนะอย่างมีนัยส าคัญ
(ส านักงานมาตรฐานการอาชีพและวิชาชีพ, ออนไลน์) 

พิพัฒน์ มีเถื่อน (2562) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของ

มุมมองของ
ส านักงานบัญชีที่มี

ต่อนักศึกษา
ฝึกงาน 

 

แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า

ศักยภาพของนักศึกษาคณะ

บุญ ชี ต ามกรอบคุณ วุ ฒิ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู ้
3.ด้านทักษะทางปัญญา 
4.ด้านความสมัพันธ์ระหวา่ง
บุคคล 
5.ด้านทักษะการสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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งานท่ีบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็น
ผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความ
ต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์ ซึ่ง 
“ความพึงพอใจ” หมายถึงความรู้สึกที่เป็นการยอมรับ 
ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกท่ียินดีกับการปฏิบัติงานท้ังการ
ให้บริการในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ จะท าให้บุคคล
เกิดความสบายใจหรือตอบสนองความต้องการท าให้เกิด
ความสุขเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน 

ศักยภาพ (Potentiality) (มลิวัลย์ ธรรมแสง, 
2558)  หมายถึง ความรู้ ความสามารถ พลัง/ก าลังแฝง
ในตัวบุคคล 

การบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะ
คนและสังคม  (ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) 
นิสิตนักศึกษาที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีทั้งทักษาะ
วิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะคนและสังคม (Soft 
Skills) มีความสมดุลทั้งการเป็นคนเก่งและเป็นคนดีอย่าง
เหมาะสม การด าเนินของสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มี
ความโดดเด่นในการสร้าง “คนเก่ง” ทางวิชาชีพ (Hard 
Skills) โดยการเน้นความรู้ความ เข้ าใจ (Cognitive 
Factors) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เวลาในช้ันเรียนให้ได้
ปัจจัยต่างๆ ดั งนี้  ความคิด  (Thinking) ความเข้าใจ 
(Understanding) การ เรี ย น รู้  (Learning) ค วาม จ า 
(Memory) ความ ตั้ ง ใจ  (Attention) การแก้ ปั ญ ห า 
(Problem – solving) 

ชัยวัฒน์ สุรวิชัย (2564) ได้ให้ความหมายของ
การพัฒนาตนว่า การพัฒนาตน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
self-development หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้
เหมาะสมเพื่อสนองความต้องการและเป้าหมายของ
ตนเอง หรือเพื่อให้สอดคล้องกับ สิ่งที่สังคมคาดหวัง             
การพัฒนาศักยภาพของตนเองมีความส าคัญมากต่อ
มนุษย์ 

1. ท า ให้ ม นุ ษ ย์ มี ค ว าม รู้ ค ว าม ส าม ารถ              
มี สติปัญญา แสวงหาความจริงได้ 

2. ท าให้มนุษย์ มีความเจริญก้าวหน้าและ
ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายในชีวิตและหน้าที่การท างาน 
และสังคม 

3. ท าให้มนุษย์สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองและอยู่
ร่วมกับสังคมที่มีความเหมือนและความแตกต่างกันได้ 

4. ท าให้มนุษย์เป็นคนดี มีประโยชน์และคุณค่า
ต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคมและบ้านเมือง 

บุคคลที่จะพัฒนาตนเองได้ จะต้องเป็นผู้มุ่งมั่น
ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเอง 
โดยมีความเช่ือหรือแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนที่
ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาตนเอง
ประสบความส าเร็จ แนวคิดที่ส าคัญมีดังนี้ 

1. มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ ใน
ตัวเอง ท าให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนได้ในเกือบ              
ทุกเรื่อง 

2. ไม่มีบุคคลใดที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน 
จนไม่จ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใดๆ อีก 

3. แม้บุคคลจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองได้ดีที่สุด แต่ก็
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ในบางเรื่องยังต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการพัฒนาตน การควบคุม
ความคิ ด  ความรู้ สึ ก  และการกระท าของตน เอง                  
มีความส าคัญเท่ากับการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอก 

4. อุปสรรคส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง คื อ  การที่ บุ คคลมีความคิดติ ดยึด  ไม่ ยอม
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการกระท า จึงไม่ยอมสร้างนิสัย
ใหม่ หรือฝึกทักษะใหม่ๆที่จ าเป็นต่อตนเอง 

5. การปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถ
ด าเนินการได้ทุกเวลาและอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบปัญหา
หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับตนเอง 

จารุณี อินต๊ะสอน (2562) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
ด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความ
ประทับใจในการบริการการศึกษา ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีทัศคติในการบริการการศึกษาด้านระบบการ
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ฝึกประสบการณ์ วิช าชีพ  คณ ะวิทยาการจั ดการ 
มห าวิทยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่  อยู่ ใน ระดั บ มาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมีระดับทัศนคติภาพรวมในการบริการการศึกษา
ในระดับมาก 

ศรีหทัย  เวลล์ส (2563) ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มี ต่อสมรรถนะของบัณฑิ ต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2557-2560 พบว่า ความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อสมรรถนะทั้ง 5  ด้าน ของ
บัณฑิตฯ อยู่ในระดับมากในทุกด้าน และ 2) จุดแข็งและ
จุดอ่อนที่ควรพัฒนาของบัณฑิตพบว่า จุดแข็งของบัณฑิต
ฯ เรียงตามล าดับดังนี้ 1) สามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว  
และมีความสามารถในการปฏิบัติตงิาน 2)มีจิตบริการและ
มีน้ าใจ และ 3)  มีทัศนคติที่ดีต่องาน ส่วนจุดอ่อนที่ควร
พัฒนาของบัณฑิตฯ เรียงตามล าาดับดังนี้ 1) ขาดทักษะ
ทาง ภาษาอังกฤษ 2) ขาดภาวะผู้น า และ 3) บัณฑิต
บางส่วนขาดการควบคุมอารมณ์ 

สุรมงคล นิ่มจิตต์, อภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์ และ
ฉัตรปารี อยู่เย็น (2560) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา และ
นักศึกษาฝึกงานของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทค โน โลยี ราชมงคลธัญ บุ รี  ผลการศึ กษาพบว่ า 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการจะมีระดับความคาดหวัง 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสูงที่สุด รองลงมาคือด้านความรู้
ความสามารถที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ นอกจากนั้นผู้ประกอบการให้
ความส าคัญกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อลิ ศ รา เปี่ ยมถาวร  (2560) ศึ กษ าเรื่ อ ง                  
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรใน    
สายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานใน ภาคเอกชน 
กรณีศึกษา บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผลการศึกษา
พบว่า สมรรถนะที่ควรพัฒนา มีทั้งหมด 9 สมรรถนะ ดังนี ้  
1) การปรับตัว ให้สามารถท างานได้กับทุกวัย 2) ทักษะใน

การเจรจรากับลูกค้า 3) ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สิทธิบัตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 4) ความรู้นโยบาย
บริษัทลูกค้า 5) ทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 6) ความ
ต้องการรู้สิ่งใหม่ๆ 7) ความกระตือรือร้น 8) การท างานเป็น
ทีม และ 9)ทักษะการสื่อสาร 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  

กลุ่ มตั วอย่ างในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ  สถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีเข้าฝึกงานในสถานประกอบการตั้งแต่ปีการศึกษา 
2555 จนถึงปีการศึกษา 2562 จ านวน 51 หน่วยงานและ
นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน จ านวน 132 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบประเมิน
ความพึงพอใจของส านักงานบัญชีที่มีต่อการฝึกงานของ
นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดย
แบ่งเป็นแบบประเมินปลายปิด และปลายเปิดดังนี้ 
 1 .แบ บ ป ระ เมิ น ป ล ายปิ ด  ป ระก อบ ไป ด้ วย
คุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านคุณธรรม
จริยธรรม มี 4 ข้อค าถาม คุณลักษณะด้านคความรู้มี 3 
ข้อค าถาม คุณลักษณะด้านทักษะทางปัญญามี 3 ข้อ
ค าถาม คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบมี 6 ข้อค าถาม คุณลักษณะด้านทักษะ
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศมี 2 ข้อค าถาม 
และความคิดเห็นโดยรวมต่อนักศึกษา มี 1 ข้อค าถาม 
 2. แบบประเมินปลายเปิดปประกอบไปด้วยการแสดง
ความเห็นของส านักงานบัญชีแบ่งออกเป็น 2 ข้อค าถาม 
 สถิติที่พื้นฐานใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย(µ)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน( ) และการทดสอบความสัมพันธ์
โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุโดยวิธี                
All Enter 
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4.  สรุปผลการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนว

ทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะบัญชีใน
มุมมองของส านักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาคณะ
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งผลการศึกษาพบว่า 

1. มุมมองของส านักงานบัญชีที่มีต่อนักศึกษา
ฝึกงาน 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื้อสัตย์สุจริต อยู่ ในระดับมากที่สุด มีความเอื้อเฟื้อ               
เผื่อแผ่ และมีน้ าใจต่อเพื่อร่วมงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
การตรงต่อเวลา และมาปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมออยู่ใน
ระดับมาก และมีระเบียนวินัยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
2) มุมมองของส านักงานบัญชีที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน 
ด้านคความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้อยู่
ในระดับมากมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายอยู่ ในระดับมากและแก้ปัญ หาในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
3) มุมมองของส านักงานบัญชีที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน       
ด้านทักษะทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ              
เมื่ อพิ จารณ ารายข้อพบว่า มีทั กษะในการจัดการ                
ด้านการวางแผน และวิธีการจัดการอยู่ในระดับมาก        
มี ค วามคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ อยู่ ใน ระดับมาก  และ           
มีข้อเสนอแนะ และแนวคิดใหม่ ในการพัฒนางาน หรือ
หน่วยงานอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  4) มุมมองของ
ส านักงานบัญชีที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ ใน              
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่มาก สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นอยู่ในระดับ
มากที่ สุด  มีความอดทน สมารถปรับตั วให้ เข้ากับ
สถานการณ์  และวัฒนธรรมองค์กรอยู่ ในระดับมาก                 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอยู่ในระดับ
มาก ยอมรับความคิดเห็น และการวิจารณ์จากผู้ร่วมงาน
อยู่ ในระดับมาก ท างานกลุ่มในบทบาทผู้ตามอยู่ ใน             

ระดับมาก และท างานกลุ่มในบทบาทผู้น าอยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ 5)มุมมองของส านักงานบัญชีที่มีต่อ
นักศึกษาฝึกงาน ด้านทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า มีทักษะในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
อยู่ในระดับมาก และมีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
Microsoft Office และโปรแกรมส าเรจ็รูปทางบัญชีอยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ 
   

คุณลักษณะ b  β t 
p-

Value 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
ด้านทักษะการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

.093 

.261 

.374 

.130 
 
 
.155 

.100 

.097 

.103 

.136 
 
 
.073 

.082 

.248 

.351 

.098 
 
 
.149 

.931 
2.694 
3.636 
.960 
 
 
2.119 

.354 

.008 

.000 

.339 
 
 
.036 

ค่าคงที่ .096 ; =±.43 

R=.815 ; =.664 ; F=49.699 ; p-value=.754 

คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของส านักงานงานบัญชีที่มีต่อการฝึกงานของนักศึกษา
คณ ะบัญ ชี มหาวิทยาลั ยกรุ งเทพธนบุ รี  โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น .815 และสามารถร่วมกัน
พยากรณ์ความพึงพอใจของส านักงานงานบัญชีที่มีต่อ
การฝึกงานของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ได้ร้อยละ 66.4 อย่างมีนัยส าคัญสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์ เท่ากับ ±.43  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ตัวพยากร พบว่าคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม              
(p-value=.339) และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (p-value=.354) ที่ไม่สามารถพยากรณ์ความพึง
พอใจของส านักงานงานบัญชีที่มี ต่อการฝึกงานของ
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นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้            
ส่วนปัจจัย ด้านความรู้ (p-value=.008)  ด้านทักษะทาง
ปัญญา (p-value=.000) และด้านทักษะการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(p-value=.036) สามารถพยากรณ์
ความพึงพอใจของส านักงานงานบัญชีที่มีต่อการฝึกงาน
ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี          
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ความคิดเห็นของส านักงานบัญชีโดยรวมที่มีต่อ
นักศึกษาฝึกงานเห็นว่านักศึกษาฝึกงาน มีความสามารถ
ในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. สรุปภาพรวมแบบสอบถามปลายเปิด
โดยแบ่งเป็นจุดเด่นของนักศึกษา และข้อควรปรับปรุง
ของนักศึกษา ได้ดังนี้ 
 จุดเด่นของนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์
และอัธยาศัยดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจ อ่อนน้อม
ถ่อนตน มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งหน้าที่ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย รู้จักหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความใฝ่รู้ต่องานที่
ได้รับผิดชอบ มีความอดทน มีความกระตือรือร้น มีความ
เคารพ นอบน้อมและอ่อนน้อม  
 ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาขาด
ทักษะทางด้านการสื่อสาร ควรศึกษาภาษาอังกฤษเป็น
ภ าษ าที่  2  ก าร ป รั บ ตั ว เข้ า กั บ ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม                  
ความละเอียดรอบคอบ ขาดทักษะในการพูดและน าเสนอ 
การแสดงออกต่าง ๆ ขาดความแม่นย าในหลัก และ             
การค านวณ เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ยค้างจ่าย ภาษี 
 

5. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาครั้งนี้สามารถอภิปลายผลได้ดังนี ้

1. จากการส ารวจความพึงพอใจของส านักงาน
บัญชีที่ต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามกรอบคุณวุฒิ 5 ด้าน             
1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ และ5) ด้านทักษะการสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมของแต่ละด้านอยู่ ใน         
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จารุณี อินต๊ะ
สอน (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติด้านระบบการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจใน              
การบริการการศึกษา ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีทัศคติ
ในการบริการการศึกษาด้านระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก และ ศรีหทัย  เวลล์ส (2563) 
ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
สมรรถนะของบัณ ฑิ ตสาขาวิ ชาสารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2557-2560 พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
สมรรถนะทั้ง 5 ด้าน ของบัณฑิตฯ อยู่ในระดับมากในทุก
ด้าน เช่นกันซึ่งตรงกับความคาดหวังของผู้ประกอบการ  
สุรมงคล นิ่มจิตต์, อภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์ และฉัตรปารี 
อยู่ เย็น  (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา และ
นักศึกษาฝึกงานของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทค โน โลยี ราชมงคลธัญ บุ รี  ผลการศึ กษาพบว่ า 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการจะมีระดับความคาดหวัง 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสูงที่สุด รองลงมาคือด้านความรู้
ความสามารถที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ นอกจากนั้นผู้ประกอบการให้
ความส าคัญกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งส่งผลให้การส ารวจความพึงพอใจของ
ส านักงานบัญชีที่ต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะ
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามกรอบคุณวุฒิ               
5 ด้าน  

ในครั้งนี้เป็นการออกปฏิบัติงานนอกห้องเรียน
เป็นครั้งแรกของนักศึกษาดังนั้น จึงพบจุดที่ควรพัฒนา
ปรับปรุงจากความคิดเห็นของส านักงานบัญชีโดยรวมที่มี
ต่ อ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ง า น เห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ง า น                 
มีความสามารถในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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สถานประกอบการยังแสดงความเห็นโดยภาพรวมของ
นักศึกษาฝึกงาน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) จุดเด่นของ
นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยดี 
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจ อ่อนน้อมถ่อนตน มีความ
รับผิดชอบไม่ละทิ้งหน้าที่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้จัก
หน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความใฝ่รู้ต่องานที่ได้รับผิดชอบ     
มีความอดทน มีความกระตือรือร้น มีความเคารพ นอบ
น้อมและอ่อนน้อม 2)ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา ได้แก่ 
นักศึกษาขาดทักษะทางด้านการสื่อสาร ควรศึกษา
ภาษ าอั งกฤษ เป็ นภ าษ าที่  2  การป รับตั ว เข้ ากั บ
สภาพแวดล้อม ความละเอียดรอบคอบ ขาดทักษะในการ
พูดและน าเสนอ การแสดงออกต่าง ๆ ขาดความแม่นย า
ในหลัก และการค านวณ เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ย
ค้างจ่าย ภาษี ตรงกับศรีหทัย  เวลล์ส (2563) ท่ีได้ศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อสมรรถนะของ
บัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา    
ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 -2560 ซึ่งพบ    
จุดแข็งและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาของบัณฑิตพบว่า จุดแข็ง
ของบัณฑิตฯ เรียงตามล าดับดังนี้ 1) สามารถเรียนรู้งาน
ได้รวดเร็ว และมีความสามารถในการปฏิบัติติ งาน        
2) มีจิตบริการและมีน้ าใจ และ 3) มีทัศนคติที่ดีต่องาน 
ส่วนจุดอ่อนที่ควรพัฒนาของบัณฑิตฯ เรียงตามล าาดับ
ดังนี้ 1) ขาดทักษะทาง ภาษาอังกฤษ 2) ขาดภาวะผู้น า 
และ 3) บัณฑิตบางส่วนขาดการควบคุมอารมณ์  

2. เพื ่อ เป ็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาคณะบัญชีในมุมมองของส านักงาน
บัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีทั้งนี้ทางคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ได้น าผลการส ารวจความพึงพอใจของส านักงาน
บัญชีที่ต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามกรอบ
คุณวุฒิ 5 ด้าน 1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2)ด้านความรู้ 
3)ด้านทักษะทางปัญญา 4)ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ และ5)ด้านทักษะการสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าไปเป็นแนวทางพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาคณะบัญชี โดยเฉพาะเรื่องของ

ความเป็นนักบัญชีทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ
โดยท าการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
ฉบับปรับปรุงปี 2564 โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติการ ทาง
คณะบัญชีได้เพิ่มรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะบัญชี
เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถในการ
แข่งขันกับตลาดแรงงาน และนอกจากการพัฒนา
ศักยภาพทั้ง 5 ด้านนั้นแล้ว ทางคณะบัญชีก็ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการเข้าสังคมและการปรับตัวของนักศึกษา
หลังจากการส ารวจแล้วเนื่องจากนักศึกษาได้ออก
ปฏิบัติงานนอกห้องเรียนเป็นครั้งแรก และยังใช้เป็น
แนวทางพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านอื่นๆ ด้วย
เช่นกันตามที่ อลิศรา เปี่ยมถาวร (2560) ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรใน 
สายวิชาชีพด้ าน เทคโนโลยี ดิ จิทั ลที่ ปฏิบั ติ งานใน 
ภาคเอกชน กรณีศึกษา บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบว่า ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะที่ควรพัฒนา            
มีทั้งหมด 9 สมรรถนะ ดังนี้ 1) การปรับตัว ให้สามารถ
ท างานได้กับทุกวัย 2) ทักษะในการเจรจรากับลูกค้า         
3) ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สิทธิบัตรการปกป้อง
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล 4) ความรู้น โยบายบริษัทลู กค้ า                
5) ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6) ความต้องการรู้สิ่ง
ใหม่ๆ 7) ความกระตือรือร้น 8) การท างานเป็นทีม และ            
9) ทักษะการสื่อสาร ซึ่งท าให้การส ารวจความพึงพอใจ
ของส านักงานบัญชีที่ต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามกรอบคุณวุฒิ 
5 ด้าน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่าง
มาก 

 

6.  ข้อเสนอแนะ  
6.1 ก า รศ ึก ษ าค รั ้ง ถ ัด ไป ค วร เพิ ่ม จ า น วน ปี

การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบ และใช้
เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ควรเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการ
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ฝึกงาน เพื่อทราบถึงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาทั้ง
ก่อนและหลังฝึกงาน 

6.2 ศึกษาปัจจัยอื่นเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการฝึกงาน
ของนักศึกษา 
 6.3 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อ
วางแผนเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

 
7.  กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจั ยฉบับนี้ เกิ ดขึ้ น จากน โยบายของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ต้องการสนับสนุน ให้
คณาจารย์ในแต่ละคณะได้ด าเนินการท าวิจัย เพื่อให้มี
ผลงานการวิจัยอันเป็นการสร้างองค์ความรู้ ในทาง
วิชาการ รวมทั้งส่วนหนึ่งเพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอน
และการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและผู้ที่ สนใจ 
ขอขอบคุณ คณบดีคณะบัญชี คณาจารย์ทุกท่านในคณะ
บัญชี ส านักงานบัญชี สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน และผู้ที่
เกี่ ย วข้ องทั้ งหมดที่ ให้ ค วามอนุ เค ราะห์ ในการให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการเก็บข้อมูลของข้าพเจ้าเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ขอขอบพระคุณในความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือใน ทุก ๆ ด้าน 
 ขอขอบคุณ  ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย
ครั้งนี้ รวมถึงคณาจารย์และนักวิจัยประจ าส านักวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทุกท่านที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือจนงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
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