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บทคัดย่อ 
การศึกษาการประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการ

บัญชีซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิของโครงการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการสหกิจศึกษา (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะบัญชีที่ร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา และความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ดูแลนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา  
(3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของโครงการสหกิจศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
วางแผนการจัดท าโครงการต่อไปในอนาคต กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะบัญชีที่ร่วม
โครงการสหกิจศึกษา จ านวน 5 คน และผู้ประกอบการหรือหัวหน้าที่ดูแลนักศึกษาใน
โครงการ สหกิจศึกษา จ านวน 3 บริษัท เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์เจาะลึก และแบบสังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความ 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 1. นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมเรื่องความรู้ ด้านกิริยามารยาท การแต่งกาย 
การปรับตัว การเตรียมความพร้อมความรู้ ในสาขาบัญชีก่อนออกปฏิบัติงาน และ                 
เมื่อปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และพัฒนาตนเองเพ่ิมด้านการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การวางตัว ความอดทน ความรับผิดชอบ 
 2. นักศึกษาพึงพอใจในส่วนของการอบรมเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด
คือ ความเป็นกันเองระหว่างครูพ่ีเลี้ยงและนักศึกษา เอกสารที่ใช้ในการอบรม และ
โสตทัศนูปกรณ์ นอกนั้นอยู่ในระดับมากทั้งหมด และในส่วนของผู้ประกอบการมีความ            
พึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระดับมากที่สุดคือ ด้านวุฒิภาวะความอ่อน
น้อมถ่อมตน ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
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 3. ปัญหาและอุปสรรคตามความเห็นของนักศึกษา พบว่า อุปกรณ์ไม่เพียงพอไม่
ทันสมัย การสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกันและไม่เข้าใจงาน ท าให้งานผิดพลาดได้ ส าหรับ
ตัวแทนผู้ประกอบการเห็นว่า มีปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจระบบบัญชี ภาษี ใบก ากับ 
ภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were (1) to study the achievement 

level of Co-operative Education project that follows to the objectives of the 
project, (2) to study the students’ satisfaction level in accounting major 
faculty of accounting who were attending to the project and to identify the 
entrepreneur’s satisfaction level, (3) to study the problem of Co-operative 
Education project. The sample of this research was 5 accounting major 
students and 3 companies that looked after students who were attended to 
the Co-operative Education project. The research tools were in-depth 
interview and observation. The data was analyzed by descriptive. 

The results of this research were as follow; 
1. Most students were agreed to achieve all objectives. Students 

were well prepared on knowledge, manner, dressing, and adaptation to 
work atmosphere. The preparation on accounting were found that students 
had gained more experiences, development, know how to work with other, 
better attitude, patience, and responsibility. 

2. Students were satisfied with the preparation training at the highest 
level, which were the friendliness between instructor and student sheets 
and audio visual aids. Other than that were gotten at high level. And the 
most highly satisfied on students’ performance were the maturity, humility, 
conduct, morals, ethic, and discipline of student, and appropriate time to 
joy the program. 

3. The problems that based on students’ opinions were found that 
equipment was not enough, not up-to-date, miscommunication and don’t 
understand job description that caused to make mistake. The problems that 
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based on entrepreneur were found that the accounting system did not well 
understand such as tax system, invoice, English language and the use of 
computer program. 

 
ค าส าคัญ 

โครงการสหกิจศึกษา  วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 20 
เมษายน พ.ศ. 2549 ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยเป็น
สถาบันอีกแห่งหนึ่งที่ถือก าเนิดจากปณิธานอันแน่วแน่ของ 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.กมล             
ชูทรัพย์ ผู้ก่อตั้งสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร และดร.วิภาพรรณ  ชูทรัพย์ ประธาน
กรรมการบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรที่ต้องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี
คุณภาพสามารถพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ และมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาการศึกษา เพ่ือประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง โดยปรัชญาของ
วิทยาลัยคือ “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม น าหน้าสู่สากล” วิทยาลัย
ราชพฤกษ์เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง            
มีความรู้ ทักษะ ความช านาญในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือน าความรู้ความสามารถไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ ตามข้อก าหนดวิทยาลัยราชพฤกษ์ พ.ศ.2549 ออกตามความในมาตรา 11 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 มีดังนี้  (คู่มือนักศึกษาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ปีการศึกษา, 2552) 

1. เพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งจะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่พร้อมผลิต
บัณฑิตที่จะเรียนรู้และ พัฒนาตนเองตลอดเวลา 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบัติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจของประเทศ 
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3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพต่างๆให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความช านาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานของตนให้ดียิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในวิชาชีพ 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีวินัยในการท างาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง              
คิดเป็นท าเป็น สามารถแก้ไขปัญหาเป็น มีความส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งให้มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

5. เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือสร้างความก้าวหน้าทาง
วิชาการและให้เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

6. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่ความรู้
ต่างๆ ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

7. เพ่ือส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการร่วมสืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 

ทั้งนี้วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้จัดโครงการสหกิจศึกษาขึ้นและเพ่ือเสริมสร้า ง
ประสบการณ์ให้นักศึกษาก่อนส าเร็จเป็นบัณฑิต (แผนการด าเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2551–2555)  โดยมีวัตถุประสงค์คือ 

1. ให้นักศึกษาได้รับความรู้ หลักการ ทักษะ และแนวคิดในการเตรียมความพร้อม
ก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2. เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ ในการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาใน
รูปแบบที่มีคุณค่า เหนือกว่าการฝึกงาน 

3. เพ่ือพัฒนาตนเองให้เกิดความรู้ในการปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการและ
พัฒนาการน าไปใช้ในการปฏิบัติการในอนาคตได้ 

จากวัตถุประสงค์ของโครงการสหกิจศึกษาทางวิทยาลัยคาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาได้
ผ่านการอบรมแล้วจะได้ประโยชน์ดังนี้คือ 1) นักศึกษาได้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
เตรียมพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2) นักศึกษาที่มีแผนที่จะออกปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาจะได้รับการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าอย่าง
เหมาะสม และ 3) นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้ 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
นักศึกษาและผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในด้านใดต่อการด าเนินโครงการ            

สหกิจศึกษาวิทยาลัย ราชพฤกษ์ สาขาวิชาการบัญชี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธิของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการสหกิจ
ศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะบัญชีที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
และความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ดูแลนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของโครงการสหกิจศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลใน             
การปรับปรุงวางแผนการจัดท าโครงการต่อไปในอนาคต 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
  1.1 นักศึกษาที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2553 คณะบัญชี 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ านวน 5 คน 
  1.2 ผู้ประกอบการหรือหัวหน้าที่ดูแลนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา 
จ านวน 3 บริษัทได้แก่  บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จ ากัด บริษัท 
สยามพาร์ทโพรดักส์ จ ากัด บริษัทเครือโรงพยาบาลพญาไท จ ากัด 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนในการฝึกงาน ความรู้ที่
ได้รับการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ               
การพัฒนาทักษะทางภาษา การติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน การแต่งกาย 
บุคลิกภาพ และอ่ืนๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทาง               
การพัฒนาศึกษาของวิทยาลัยต่อไป 
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ผลการวิจัย 
1. ด้านระดับผลสัมฤทธิของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการสหกิจศึกษา มี

รายละเอียดดังนี้ 
1.1 นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นว่า นักศึกษาได้รับความรู้ หลักการ 

ทักษะ แนวคิดในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เช่น             
ด้านกิริยามารยาท การแต่งกาย ให้เหมาะสมสุขภาพเรียบร้อยสมกับกาละเทศ รู้จักอ่อน
น้อมถ่อมตน มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความมีระเบียบ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้าน
ความเหมาะสมของการแต่งกาย และมารยาท เป็นต้น ด้านการปรับตัว สอนเรื่องการ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เคารพกฎของบริษัท การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน              
การตรงต่อเวลา และด้านความรู้ ได้มีการเตรียมพร้อมความรู้ในสาขาบัญชี เช่น ภาษีอากร 
การบันทึกบัญชี และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (โปรแกรม Express ระบบ Dos) และอ่ืนๆ 

 1.2 นักศึกษาได้เพ่ิมประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพ ในการพัฒนา
ตนเองในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าฝึกงาน นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งที่ได้รับ
จากสถานประกอบการ ได้แก่ รู้จักปรับตัวให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตน การรู้จักวางตัวให้เหมาะสม การฝึกความอดทนต่อความกดดันต่างๆ ความละเอียด 
ความรอบคอบ และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ด้านประสบการณ์การ
ท างานไม่ว่าจะเป็นด้านระบบบัญชีทั่วไป ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบคลัง การบันทึก
บัญชีลงสมุดรายวัน รับจ่าย ซื้อขายทั่วไป การจัดท าใบส าคัญต่างๆ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบัญชี และการจัดท ารายงานภาษี เป็นต้น 

 1.3 นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เกิดความรู้ การปฏิบัติงานภายในสถาน
ประกอบการ จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นว่าได้พัฒนาความรู้ใน
ด้านระบบบัญชีที่จ าเป็นต่างๆ รวมทั้งได้ทบทวนเรื่องการจัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ 
ทบทวนความรู้ในเรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการใช้งาน และทบทวน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ที่บางค ามักใช้กันบ่อยในที่ท างาน และได้พัฒนาตนเองด้านการ
ท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ และมีความละเอียดรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

1.4 นักศึกษาคาดว่าจะได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในอนาคต จากผลการศึกษาพบว่า ในเรื่องมนุษย์สัมพันธ์นั้นความมีระเบียบของ
ตนเอง ความละเอียด ความรอบคอบ  การตรงต่อเวลา การใช้ชีวิตในองค์กร ด้านการอยู่
ร่วมกันกับผู้อ่ืนภายในองค์กรและวัฒนธรรมภายในองค์กร ความรับผิดชอบในหน้าที่การ
งาน ความอดทน ซื่อสัตย์ รวมทั้งได้รับการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ต่องานที่ท า เช่น 
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ความรู้ต่างๆ ในด้านวิชาชีพบัญชีไม่ว่าจะเป็น ความรู้ด้านระบบบัญชี ภาษีอากร โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับระบบบัญชี และความรู้ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะบัญชีที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา และความ            
พึงพอใจของผู้ประกอบการที่ดูแลนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา 

 2.1 นักศึกษามีความพึงพอที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษาในของส่วนการ
อบรมเตรียมความพร้อมและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์                
โดยเฉลี่ยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เกี่ยวกับความเป็นกันเองระหว่าง
ครูพ่ีเลี้ยงและนักศึกษา เอกสารที่ใช้ในการอบรม และโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนในด้านการเข้า
ร่วมการอบรมเกี่ยวกับหัวข้อที่ใช้ในการอบรมทันสมัย หัวข้อที่ใช้ในการอบรมถูกต้อง
เหมาะสม มีเนื้อหาสอดคล้องกับการท างานในปัจจุบัน เนื้อหาในการอบรมสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง วันและเวลารวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสม วิทยากรมีความรู้
ความช านาญ ห้องอบรมเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา ในด้านความคาดหวังของนักศึกษา
ในการเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษามีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมก่อนอกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาได้รับการพัฒนาความสามารถใน
การปรับตัวเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ายิ่งอย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้ นักศึกษาสามารถออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ด้วยความพร้อมและมั่นใจ นักศึกษาสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เมื่อ
ออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษามีความเชื่อมั่นว่าได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องมี
มาตรฐาน และในด้านอ่ืนๆ เกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศในการจัดอบรม และอาหารเครื่องดื่ม 
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 

 2.2 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการเก่ียวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา
โดยเฉลี่ยพบว่า ผู้แทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุดในด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลเกี่ยวกับ วุฒิภาวะความอ่อนน้อมถ่อมตน ความประพฤติ คุณธรรม 
จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กร เช่น การลา การขาดงาน การแต่ง
กาย และด้านประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับเกี่ยวกับ ประโยชน์ที่สถานประกอบการ
ได้รับ ส่วนในด้านผลส าเร็จของงานเกี่ยวกับ ด้านบุคลิกภาพและการวางตัว การปรับตัว 
มนุษยสัมพันธ์ สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม ทัศนคติที่มีต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ด้านผลส าเร็จของงานเกี่ยวกับคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ
เรียบร้อยครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา ปริมาณงานที่ปฏิบัติส าเร็จตามที่ได้รับ
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มอบหมาย ด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความสามารถการติดต่อสื่อสาร เช่น การพูด 
การอ่าน การเขียนและการน าเสนอ มีการวางแผนการท างานและจัดล าดับงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่เกี่ยวกับการมีความสามารถ
ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่มากกว่างานประจ า โดยไม่ต้องควบคุมมากเกินไป     
มีความอุตสาหพยายามตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 
สามารถเริ่มท างานได้เอง โดยไม่ต้องรอค าสั่ง เสนอตัวเข้าช่วยงาน และขอรับงานใหม่ๆ ไป
ท า โดยจะไม่ปล่อยให้เวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์ ด้านประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ
เกี่ยวกับความเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษา และด้านการด าเนินงานของโครงการ             
สหกิจศึกษาเกี่ยวกับความสะดวก รวดเร็ว และความชัดเจนในการประสานงาน ผู้ แทน
สถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมาก ในด้านการแสดงความคิดเห็น                 
การแสดงออก ด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะท างาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถเรียนรู้งานใหม่และน าความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในงานมี
การตัดสินใจได้ดี  ถูกต้อง รวดเร็ว  และมีการวิ เคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และด้านประโยชน์ที่สถาน
ประกอบการได้รับเกี่ยวกับการได้รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามต้องการ ผู้แทนสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ส่วนในด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ 
การพัฒนาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ การท างานกับ
ชาวต่างชาติ ผู้แทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับไม่ค่อยดี 

3. ปัญหาและอุปสรรคของโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวาง
แผนการจัดท าโครงการต่อไปในอนาคต 

3.1 ด้านผู้ประกอบการ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการพบปัญหา
และอุปสรรคระหว่างเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา คือ นักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบบัญชี ภาษี ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องใบก ากับภาษี เช่น ภงด. 1, ภงด. 3, 
ภงด. 53 และ กพ. 30 และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าอยากให้วิทยาลัยช่วยเน้นการเรียน
การสอนเฉพาะทางให้นักศึกษามีความแตกต่างจากบัณฑิตทั่วไป เช่น เน้นทางด้านต้นทุน 
หรือทางด้านการเงิน เพ่ือนักศึกษาจะได้มีความแตกต่าง และมีจุดเด่นที่เหนือกว่าบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาทั่วไป อยากให้นักศึกษาคอยพัฒนาความรู้ความสามารถด้านระบบบัญชี
ภาษี มาตรฐานบัญชี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการท างานและ
ต้องใช้แน่นอน ส่วนด้านภาษาควรมีความรู้หรือศึกษาเพ่ิมเติมไว้เบื้องต้นคือ ภาษาอังกฤษ  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2557 

  
 

153 

และควรจัดนักศึกษาฝึกงาน 2 คน เพ่ือสลับกันเรียนรู้งานด้านเอกสารและงานด้านการคีย์
ข้อมลู เพ่ือให้มีเวลาศึกษางานได้หลายด้าน 

3.2 ด้านนักศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า อุปกรณ์ส านักงานของสถาน
ประกอบการมีไม่เพียงพอ และค่อนข้างล้าสมัย โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่ใช้ และ
โปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโปรแกรม windows นั้นยังเป็นเวอร์ชั่นเก่า และโปรแกรมไม่
อัพเดท ไม่มีความคุ้นเคยกับโปรแกรม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีความเสื่อมสภาพมาก 
หน้าจอมืดมัวมากจนมองไม่เห็น และไม่สามารถเบิกวัสดุสิ้นเปลื้องที่ใช้ในการท างานได้ เช่น 
ปากกา สก๊อตเทป (ต้องจัดหาเอง) การติดต่อสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน พ่ีเลี้ยงไม่มีเวลาสอน
งาน และนักศึกษายังไม่เข้าใจงานเท่าไร จึงเป็นสาเหตุให้การท างานมีความผิดพลาดบ้างใน
บางครั้ง 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะน าเสนออภิปรายผลตามรายละเอียด
การค้นพบดังนี ้
 1. ด้านระดับผลสัมฤทธิของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการสหกิจศึกษา 
พบว่า นักศึกษาได้น าความรู้ หลักการ ทักษะแนวคิดในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากการการจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ด้านวิชาการ/วิชาชีพนักศึกษาได้รับประสบการณ์การท างานไม่ว่าจะเป็นด้าน
ระบบบัญชีทั่วไป การใช้โปรแกรมส าเร็ จรูปทางบัญชี และการจัดท ารายงานภาษี                
ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการนักศึกษาได้ความรู้ในเรื่องของการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ด้านการพัฒนาตนเองในส่วนของมนุษย์สัมพันธ์
นั้นนักศึกษาจะต้องมีระเบียบในตนเอง รอบคอบ การตรงต่อเวลา และการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นภายในองค์กร ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการ
วิจัยเรื่อง ผลการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในหลักสูตร  ระดับ
ปริญญาตรี ระยะที ่2 ของ ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร และคณะ (2543) ที่พบว่า 1) นักศึกษาที่
จะออกปฏิบัติงานต้องผ่านการคัดเลือกจากคณาจารย์ว่ามีคุณสมบัติทางวิชาการและความ
ประพฤติดีและต้องผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างครบถ้วน 2) คุณภาพของนักศึกษาที่
ร่วมโครงการฯ สถานประกอบการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 239 คน 
ปรากฏว่านักศึกษาทุกคนผ่านการประเมินผลจากสถานประกอบการ ในระดับที่สูงกว่า
มาตรฐานคือ ดีมากและดีเยี่ยม) คณาจารย์ และสถานประกอบการมีความคิดเห็นต่อ
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คุณสมบัติของนักศึกษาไปในด้านเดียวกัน คือ นักศึกษาในโครงการ มีคุณสมบัติในระดับดี 
โดยเฉพาะบุคลิกภาพและวุฒิภาวะ ความรู้พ้ืนฐานเรื่องการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในระดับที่สูงกว่าคุณสมบัติอ่ืนๆ  
 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะบัญชีที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา และความ  
พึงพอใจของผู้ประกอบการที่ดูแลนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา พบว่า นักศึกษามีความ
พึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในการอบรมเตรียมความพร้อมและการปฐมนิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านความเป็น
กันเอง และการประสานงานของครูพ่ีเลี้ยงและนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัย
เรื่อง ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีต่อตนเอง อาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ ของ ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด และคณะ (2556)             
ที่พบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อตนเองในด้านสิ่งที่
ได้รับจากการเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และด้านทักษะ พฤติกรรมที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการโดยรวม
อยู่ในระดับมาก 

ส่วนความพึงพอใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดย
เฉลี่ย พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
เกี่ยวกับวุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และ              
การปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กร ส่วนในด้านผลส าเร็จของงานเกี่ยวกับด้าน
บุคลิกภาพและการวางตัว การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์ สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนการท างาน
เป็นทีม ทัศนคติที่มีต่องานที่ได้รับมอบหมาย ด้านผลส าเร็จของงานเกี่ยวกับคุณภาพของ
งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จเรียบร้อยครบถ้วน ด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
ความสามารถการติดต่อสื่อสาร เช่น การพูด การอ่าน การเขียนและการน าเสนอ มีการวาง
แผนการท างานและจัดล าดับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่เกี่ยวกับการมีความสามารถได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่
มากกว่างานประจ า ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ที่มีต่อคุณภาพการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนของ                 
ก าจร ตันวัฒนา (2553) ที่พบว่า ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณภาพ               
การฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก                
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับความพึงพอใจมาก เรียงตามล าดับดังนี้   
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
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รองลงมาคือ ด้านความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการตามลักษณะ งานในสาขาที่เรียน 
และด้านความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการท างานมีระดับความพึงพอใจน้อย
ที่สุด  

2. ปัญหาและอุปสรรคของโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวาง
แผนการจัดท าโครงการต่อไปในอนาคตพบว่า ด้านผู้ประกอบการพบปัญหาและอุปสรรค
ระหว่างเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาคือ นักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
บัญชี ภาษี ซึ่งต้องการให้วิทยาลัยช่วยเน้นการเรียนการสอนเฉพาะทางให้นักศึกษามีความ
แตกต่างจากบัณฑิต ด้านภาษาควรมีความรู้หรือศึกษาเพ่ิมเติมในด้านภาษาอังกฤษ  ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตของวิทยาลั ย
นอร์ท-เชียงใหม่ และความพึงพอใจของบัณฑิตต่อวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ของ                     
พิกุล โค้วสุวรรณ์ (2547) ที่พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างส่วนใหญ่ที่มีต่อบัณฑิตใน
ระดับมากในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่บัณฑิตปฏิบัติความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน ความมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

ส่วนด้านนักศึกษา พบว่า อุปกรณ์ส านักงานของสถานประกอบการมีไม่เพียงพอ 
และค่อนข้างล้าสมัย โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่ใช้ และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน พ่ีเลี้ยงไม่มีเวลาสอนงาน และนักศึกษายังไม่
เข้าใจงานท า จึงเป็นสาเหตุให้การท างานมีความผิดพลาดในบางครั้ง  

ทั้งนี้วิทยาลัยราชพฤกษ์จึงให้ความส าคัญกับโครงการสหกิจศึกษาโดยการน าข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์จากงานวิจัยมาปรับปรุงในการอบรมหลักสูตรของโครงการสหกิจศึกษาใน
การเสริมสร้างความรู้ หลักการ ทักษะ แนวคิด และด้านวิชาการ/วิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษามี
ความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้งน าข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและ
ผู้ประกอบการมาปรับปรุงให้เกิดความพร้อมในด้านต่างๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการสหกิจศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรของ
โครงการสหกิจศึกษาในการเสริมสร้างความรู้ หลักการ ทักษะ แนวคิด และด้านวิชาการ/
วิชาชีพ โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับงานบัญชี 
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2. โครงการสหกิจศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ควรมีการจัดการอบรม หรือ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกเพ่ือเป็นการ
ฝึกในเรื่องการแสดงความคิดเห็น  และการแสดงออกของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา   

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. วิทยาลัยราชพฤกษ์ สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงโครงการสหกิจศึกษา ในด้านการเสริมสร้างความรู้ หลักการ ทักษะ แนวคิด 
และด้านวิชาการ/วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วิทยาลัยราชพฤกษ์ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการสหกิจ
ศึกษา ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ด้วยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสถาบันในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการในอนาคต 
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