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บทคัดยอ
งานวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค เ พื ่ อ ศึ ก ษา (1)ทั ศ นคติ น ั ก ศึ ก ษาป ท ี ่ 4 สาขาการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มีตอการบัญชี และการทำงานบัญชี (2)วิเคราะหทัศนคติการนำความรูจากรายวิชามาใช
ทำงานบัญชีในการฝกงาน และ (3)เปนแนวทางปรับปรุงหลักสูตรการสอน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม และนำมา
วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอางอิงแบบไมมีพารามิเตอร จากขอมูลทุติยภูมิมีกลุมตัวอยาง153 คนนักศึกษาปที่ 4
สาขาการบัญชี
ผลการวิจัยพบวา (1)กลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอการบัญชี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (2)กลุมตัวอยางมี
ทัศนคติที่ดีตอการนำความรูจากรายวิชามาใชทำงานบัญชีในการฝกงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ไมขึ้นอยูกับ
การฝกงานจากการเลือกสถานประกอบการของนักศึกษา (3)จากการผลวิจัยสามารถนำไปเปนตนแบบการปรับปรุงหลักสูตร
การสอนใหสอดคลองกับการทำงานของนักศึกษา
คำสำคัญ: ทัศนคติ, การบัญชี
Abstract
The purpose of this research were to study (1) Attitude of the 4th year accounting students in
private universities in Bangkok and Metropolitan Area to wards accounting and Accounting Work (2) Analyze
the attitude, apply knowledge from the course to be used in accounting work in an internships and (3) The
guideline to improve teaching curriculum. By collecting data with questionnaires and to analyze the
descriptive statistics. And statistics without parameters from secondary data. The samples were 153 of the
4th year accounting student.
The results of the research found that; (1) The samples had good attitude towards accounting,
with statistical significance at .05 level. (2) they had good apply knowledge from the course to be used in
accounting work in an internships, with statistical significance at.05 level, not depended on the internship
students choice of establishment (3) From the results, capable to be used as a model to improve the
curriculum in accordance with the work of students.
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บทนำ
ยุคปจจุบันเปนยุคแหงการพัฒนาศักยภาพ ไมวาจะเปนการพัฒนาศักยภาพมนุษย การพัฒนาศักยภาพความรู การ
พัฒนาศักยภาพเครื่องจักรและเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ เกิดธุรกิจในภาคเอกชนขึ้นมากมาย จึงจะเห็นไดวาการพัฒนา
ศักยภาพมนุษยนั้นเปนพื้นฐานของจุดเริ่มตนตางๆ
การศึกษาสรางคน สรางชาติ กระบวนการสรางชาติซึ่งประเทศตองใชกำลังปญญา กำลังปญญา หมายถึง คุณภาพ
ของกำลังคนอันเปนแรงงาน ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งประเทศไทยยังต่ำมากเมื่อเทียบ
กับประเทศชั้นนำอื่น ๆ (อัญญาศรีสมพร 2552,ออนไลน) การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการกำหนดอนาคตใหนักศึกษาเลย
ก็วาได เนื่องจากการศึกษาแตละสาขาแตละรายวิชานั้นลวนแลวแตเปนลักษณะเฉพาะทางของแตละอาชีพ การบัญชีก็
เชนเดียวกัน เปนรายวิชาชีพแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญตอภาคธุรกิจเปนอยางมาก การบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการใน
สวนของบันทึกรายการทางการคา ไดแก การเขียนบันทึกรายการทางการคา การจำแนกแยกประเภทหมวดหมูทางการคา การ
สรุ ป ผลการดำเนิ น งาน รวมไปถึ ง การวิ เ คราะห แ ละการแปลความหมายข อ มู ล ของนั ก บั ญ ชี เพื่ อ ให ผู ที่ มี ส ว นได เ สี ย ใน
กิ จ การนั้น ๆ ไดทราบผลประกอบการที่สามารถวัดมูลคาได ดังนั้นจะเห็นไดวาการบัญชีและนักบัญชีมีความสำคัญตอทุกภาค
สวน และนักบัญชีไทยก็เริ่มลดนอยลงเนื่องจากเหตุผลนานาปราการ ดังนั้นทางคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเล็งเห็น
ถึงความสำคัญของทัศนคตินักศึกษาปที่ 4 คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่มีตอการบัญชี และการ
ทำงานบัญชี
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคตินักศึกษาปที่ 4 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มี
ตอการบัญชี
2. เพื่อวิเคราะหทัศนคติการนำความรูจากรายวิชามาใชทำงานบัญชีในการฝกงาน
3. เพื่อเปนแนวทางปรับปรุงหลักสูตรการสอน
ขอบเขตวิธีการวิจัย
1.ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาทัศนคติของนักศึกษาปที่ 4 คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่มีตอการ
บัญชี และการทำงานบัญชี ดวยการตอบแบบสอบถามปลายเปด และปลายปดของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ปการศึกษา 2562 จำนวน 153 คน
2. ขอบเขตดานพื้นที่
ศึกษาเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปการศึกษา 2562

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาปที่ 4 คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีมีตอการ
บัญชี และการทำงานบัญชี ดวยการตอบแบบสอบถามปลายเปด และปลายปดของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ปการศึกษา 2562(รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย)

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
-เพศ
-อายุ
-ระดับชั้นที่กำลังศึกษา

การประเมินตนเองจาการฝกงาน
- คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามผลการเรียนรูก้ ารสอน
และการประเมิ น ผลของหลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต สาขา
รายวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556 (มคอ.2)
รวม 6 ด้าน

ทัศนคติทางด้านการทํางานบัญชี

- การนําความรูจ้ ากรายวิชามาใช้กลุ่มหมวดรายวิชาเฉพาะ
และกลุ่มหมวดรายวิชาเอกเลือก

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
𝐻𝐻0 : 𝜌𝜌 = 0 ทัศนคติตอการทำงานบัญชี ไมขนึ้ อยูกับการฝกประสบการณ

วิธีการศึกษา

𝐻𝐻1 : 𝜌𝜌 ≠ 0 ทัศนคติตอการทำงานบัญชี ขึ้นอยูกับการฝกประสบการณ

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปการศึกษา 2562 การ
กำหนดกลุมตัวอยางผูศึกษาเลือกวิธีเจาะจงโดยใชขอมูลทุติยภูมิจำนวนทั้งสิ้น 153 คน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเก็บรวมรวบขอมูลโดยสำรวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามปลายเปด และปลายปด
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสภานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามปลายปด ประกอบดวย เพศ และ
ระดับชั้นที่กำลังศึกษา
ตอนที่ 2 การประเมินตนเองจากการฝกงานโดยนำขอมูลคุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามผลการเรียนรูการสอนและการประเมินผลของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขารายวิชาการบัญชี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (มคอ.2) เปนแบบสอบถามปลายปด โดยแบงเปนรายดานทั้งหมด 6 ดาน ประกอบดวย ดาน
ความสามรถสรางปฏิสัมพันธกับกลุมอยางสรางสรรค ดานภาวะผูนำ และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง ทักษะดาน
IT ดานทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณรายวิชาชีพและ ดานบุคลิกภาพ
ตอนที่ 3 การประเมินตนเองจากการฝกงานโดยนำขอมูลการนำความรูจากรายวิชามาใชทำงานบัญชีในการฝกงาน
เปนแบบสอบถามปลายปด โดยแบงเปน 2 กลุม ประกอบดวยกลุมหมวดรายวิชาเฉพาะไดแก รายวิชาการบัญชีรายวิชาการ
ภาษีอากรรายวิชาการบัญชีตนทุนรายวิชาการตรวจสอบและควบคุมภายในและรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจกลุมหมวดราย
วิชาเอกเลือกไดแก รายวิชาการออกแบบระบบบัญชีรายวิชาการวางแผนกำไรและควบคุมรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ
บัญชีรายวิชาสัมมนาบัญชีการเงินและรายวิชาการวางแผนภาษี
ตอนที่ 4 ขอมูลทัศนคติทางดานการทำงานบัญชี เปนแบบสอบถามปลายปด
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นที่ตองปรับปรุง เปนแบบสอบถามปลายเปด
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ผูทำการศึกษาวิเคราะหจากแบบสอบถาม รวบรวมและนำมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติโปรแกรม IBM SPSS Statistics V.23 เพื่อประมวลผลทางสถิติ
1.การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา โดยใชสถิติพื้นฐาน คารอยละ และคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.การวิเคราะหสถิติอางอิงแบบไมมี่พารามิเตอร การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตาม ดวยวิธี Pearson Chi-square
สูตร
ผลการวิจัย

𝜒𝜒 = ∑𝑟𝑟𝑖𝑖=1 ∑𝑐𝑐𝑖𝑖=1
2

(𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 )2
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖

การศึกษาครั้งนี้ขอมูลตารางที่ 1 ขอมูลกลุมตัวอยาง พบวาจากขอมูลกลุมตัวอยางซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิ สามารถ
นำมาวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา โดยใชสถิติพื้นฐาน คารอยละ และคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
สถิติอางอิงแบบไมมี่พารามิเตอร การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดวยวิธี Pearson Chi-

square ที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางมีทั้งจำนวน 153 คน เปนเพศชาย 14 คน คิดเปนรอยละ 9.15 และ
เปนเพศหญิงจำนวน 139 คน คิดเปนรอยละ 90.85 และสามารถเก็บแบบสอบถามไดทั้งสิ้นคิดเปนรอยละ 100
ตารางที่ 1 ขอมูลกลุมตัวอยาง
เพศ

จำนวนกลุมตัวอยาง/คน

คารอยละ

1.ชาย

14

9.15

2.หญิง

139

90.85

153

100.00

จำนวนรวม

จากการวิเคราะหขอมูลตารางที่ 2 คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค ตามคุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึง
ประสงคพบวา คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค ประกอบดวยทักษะ 6 ดาน ดังนี้ ผลการประเมินระดับดีมาก คือ
ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณรายวิชาชีพ (คาเฉลี่ย = 4.89) ระดับดี คือ ดานบุคลิกภาพ (คาเฉลี่ย = 4.12) ดานทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง (คาเฉลี่ย = 3.95) ทักษะดาน IT (คาเฉลี่ย = 3.91) ดานความสามรถสรางปฏิสัมพันธกับกลุมอยาง
สรางสรรค (คาเฉลี่ย = 3.76) และระดับพอใช คือ ดานภาวะผูนำ และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง (คาเฉลี่ย =
3.11)
ตารางที่ 2 คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค

คาเฉลี่ย

คาสวนเบี่ยงเบน

ระดับการ

มาตรฐาน

ประเมิน

1. ดานความสามรถสรางปฏิสัมพันธกับกลุมอยางสรางสรรค

3.76

.281

ดี

2. ดานภาวะผูนำ และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง

3.11

.251

พอใช

3. ทักษะดาน IT
4. ดานทักษะการเรียนรูด วยตนเอง

3.91
3.95

.261
.152

ดี
ดี

5. ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณรายวิชาชีพ

4.89

.156

ดีมาก

6. ดานบุคลิกภาพ

4.12

.144

ดี

การวิเคราะหตารางที่ 3 การวิเคราะหทัศนคติการนำความรูจากรายวิชามาใชทำงานบัญชีในการฝกงานพบวา การ
นำความรูความสามารถในรายรายวิชามาใช โดยแบงเปน 2 กลุม คือกลุมหมวดวิชาเฉพาะ และ กลุมหมวดวิชาเอกเลือก
พบวากลุมหมวดวิชาเฉพาะผลการประเมินระดับมากที่สุด คือ รายวิชาการบัญชี (คาเฉลี่ย = 5.00) รายวิชาการบัญชีรายวิชา
การภาษีอากร (คาเฉลี่ย = 5.00) ระดับมาก คือ รายวิชาการบัญชีตนทุน (คาเฉลี่ย = 3.63) ระดับนอย คือ รายวิชาการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน (คาเฉลี่ย = 2.28) และระดับนอยมาก คือ รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (คาเฉลี่ย = 1.84)
กลุมหมวดวิชาเอกเลือก พบวาผลการประเมินระดับมาก คือ รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี(คาเฉลี่ย =
3.87) ระดับนอย คือ รายวิชาสัมมนาบัญชีการเงิน (คาเฉลี่ย = 2.00) รายวิชาการออกแบบระบบบัญชี (คาเฉลี่ย = 1.13)
รายวิชาการวางแผนกำไรและควบคุม (คาเฉลี่ย = 1.00) และรายวิชาการวางแผนภาษี (คาเฉลี่ย = 1.00)

ตารางที่ 3 การวิเคราะหทัศนคติการนำความรูจากรายวิชามาใชทำงานบัญชีในการฝกงาน
การฝกประสบการณ การนำความรูความสามารถในรายรายวิชา

คาสวนเบี่ยงเบน

ระดับการ

มาตรฐาน

ประเมิน

5.00

.000

มากที่สุด

2.รายวิชาการบัญชีรายวิชาการภาษีอากร

5.00

.000

มากที่สุด

3.รายวิชาการบัญชีตนทุน

3.63

.944

มาก

4.รายวิชาการตรวจสอบและควบคุมภายใน
5.รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

2.28
1.84

.451
.399

นอย
นอยมาก

1.รายวิชาการออกแบบระบบบัญชี

1.13

.338

นอยมาก

2.รายวิชาการวางแผนกำไรและควบคุม
3.รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี

1.00
3.87

.000
1.128

นอยมาก
มาก

4.รายวิชาสัมมนาบัญชีการเงิน

2.00

.000

นอยมาก

5.รายวิชาการวางแผนภาษี

1.00

.000

นอยมาก

มาใช
กลุมหมวดวิชาเฉพาะ
1.รายวิชาการบัญชี

คาเฉลี่ย

กลุมหมวดวิชาเอกเลือก

จากการวิเคราะหขอมูลตารางที่ 4 ทัศนคติทางดานการทำงานบัญชี พบวา ระดับการประเมินดีมาก คือ สามารถนำ
ความรูจากการเรียนมาใชประโยชนในการฝกประสบการณ(คาเฉลี่ย = 5.00) การปฏิบัติงายกวาทฤษฏี (คาเฉลี่ย = 4.53)
ระดับพอใช คือ ผลการเรียนสงผลกระทบตอการปฏิบัติทำงาน (คาเฉลี่ย = 3.18) และหลักทฤษฎีจากการเรียนแตตางจาก
ขั้นตอนการปฏิบัติทำงาน (คาเฉลี่ย = 2.65)
ตารางที่ 4 ทัศนคติทางดานการทำงานบัญชี
คาสวนเบี่ยงเบน

ระดับการ

มาตรฐาน

ประเมิน

5.00

.000

ดีมาก

2. ความแตกตางทฤษฎีจากการเรียนกับขั้นตอนการปฏิบตั ิทำงาน

2.65

1.435

พอใช

3. การปฏิบัติงายกวาทฤษฏี

4.53

.501

ดีมาก

4. ผลการเรียนสงผลกระทบตอการปฏิบัติทำงาน

3.18

1.064

พอใช

ทัศนคติทางดานการทำงานบัญชี
1. สามารถนำความรูจากการเรียนมาใชประโยชนในการฝก

คาเฉลี่ย

ประสบการณ

การวิเคราะหสมมติฐาน
𝐻𝐻0 : 𝜌𝜌 = 0 ทัศนคติตอการทำงานบัญชี ไมขนึ้ อยูกับการฝกประสบการณ
𝐻𝐻1 : 𝜌𝜌 ≠ 0 ทัศนคติตอการทำงานบัญชี ขึ้นอยูกับการฝกประสบการณ

ดังนั้น คา 𝜌𝜌(0.11 ) มีคามากวา คา 𝛼𝛼(0.05) จึงยอมรับ 𝐻𝐻0 ปฏิเสธ 𝐻𝐻1

สรุปการวิเคราะหสมมติฐานตารางที่ 5 คาสถิติการวิเคราะหสมมติฐานพบวา ทัศนคติตอการทำงานบัญชี ไมขึ้นอยู
กับการฝกประสบการณอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 คาสถิติการวิเคราะหสมมติฐาน
Asymptotic
Significance (2sided)
Pearson Chi-Square

42.061

32

.110

Likelihood Ratio

42.426

32

.103

Linear-by-Linear Association

3.677

1

.055

N of Valid Cases

153

α=0.05

สรุปแบบสอบถามปลายเปด
กรณีความคิดเห็นเพิ่มเติม
1.การฝกประสบการณนักศึกษาไมไดเรียนรูงานอยางที่ควร
2.สถานประกอบการคับแคบ วัสดุ อุปกรณ ไมครบ ไมมีโตะนั่ง ทำใหไมไดทำงาน
3.พี่เลี้ยงมีนองฝกงานหลายคน ตางสถาบัน เกิดการเลือกปฏิบัติ
4.สถานประกอบการรับนักศึกษาเขาฝกงานโดยไมไดสัมภาษณ จึงทำใหเกิดการสื่อสารไมตรงกัน

กรณีขอเสนอแนะ
1.ควรเนนการสอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ในปแรกๆ
อภิปลายผล และสรุปผล
การอภิปลายผล
ผลจากการวิเคราะหกลุมตัวอยางพบวา ผลการวิจัยพบวา (1)กลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอการบัญชี อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ .05 (2)กลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอการทำงานบัญชีจากการฝกงาน การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตาม
ผลการเรียนรูการสอนและการประเมินผล ดานคุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค ตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขา
รายวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (มคอ.2) ประกอบดวยทักษะ 6 ดาน โดยผลการประเมินเรียงจากระดับดีมาก
ไปหาระดับพอใช ดังนี้ ดานจริยธรรม จรรยาบรรณรายวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ ดานทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะดาน IT
ดานความสามรถสรางปฏิสัมพันธกับกลุมอยางสรางสรรค ดานภาวะผูนำ และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ไมขึ้นอยูกับการฝกงานจากการเลือกสถานประกอบการของนักศึกษา และ

การวิเคราะหทัศนคติการนำความรูจากรายวิชามาใชทำงานบัญชีในการฝกงาน การนำความรูความสามารถในราย
รายวิชามาใช โดยแบงเปน 2 กลุม คือกลุมหมวดวิชาเฉพาะ และ กลุมหมวดวิชาเอกเลือก พบวากลุมหมวดวิชาเฉพาะผลการ
ประเมินระดับมากที่สุดไปหานอยสุดดังนี้ รายวิชาการบัญชี รายวิชาการบัญชีรายวิชาการภาษีอากร รายวิชาการบัญชีตนทุน
รายวิชาการตรวจสอบและควบคุมภายใน และรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุมหมวดวิชาเอกเลือก พบวาผลการประเมิน
ระดับมากไปหานอยสุดดังนี้ รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี รายวิชาสัมมนาบัญชีการเงิน รายวิชาการออกแบบระบบ
บัญชี รายวิชาการวางแผนกำไรและควบคุม และรายวิชาการวางแผนภาษี
(3)จากการผลวิจัยสามารถนำไปเปนตนแบบการปรับปรุงหลักสูตรการสอนใหสอดคลองกับการทำงานของนักศึกษา
ในปการศึกษาถัดไป
จากการประเมินตนเองจากการตอบแบบสอบถามปลายเปดสามารถสรุปผลการประเมินที่มีความคลาดเลือนตาม
สถานการณตาง ๆ โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ ความพรอมของนักศึกษากอนฝกปฏิบัติงาน เรื่องการเตรียมวิชาโปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่อการบัญชีที่เปดสอนนั้น ปจจุบันทางสาขาเปดสอนใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 เนื่องจาก นักศึกษาจะตองผานรายวิชา
ตามโครงสร า งของหลั ก สู ต รฯ และป ญ หาที ่ เ กิ ด ขึ ้ น กั บ สถานประกอบการณ อาจเกิ ด จากการกดดั น จากแรงกระตุ น
สภาพแวดลอมตางๆ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาปที่ 4 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มี
ตอการบัญชี และการทำงานบัญชีสรุปไดดังนี้ (1)กลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอการบัญชี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่. 05
(2)วิเคราะหทัศนคติการนำความรูจากรายวิชามาใชทำงานบัญชีในการฝกงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ไมขึ้นอยูกับการ
ฝกงานจากการเลือกสถานประกอบการของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขารายวิชาการบัญชี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 (มคอ.2) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามผลการเรียนรูการสอนและการประเมินผล ดาน
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค และ(3)จากการผลการศึกษาสามารถนำไปเปนตนแบบการปรับปรุงหลักสูตรการ
สอนในปการศึกษาถัดไปเพื่อใหสอดคลองกับการเรียนและทำงานของนักศึกษา
ขอจำกัดของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ชั้นปที่ 4 การศึกษา 2562 ตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขารายวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (มคอ.2) ซึ่งมุงเนน
ใหนักศึกษาเปนผูทำบัญชี ผูตรวจสอบ และอื่นๆ จึงจำกัดขอบเขตใหนักศึกษาฝกงานกับสำนักงานบัญชีเทานั้น
กิจกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ มหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณาจารย และผูปฏิบัติหนาที่ของคณะบัญชี ทุกทานที่เปดโอกาสในการศึกษา
และเก็บขอมูล รวมถึงการใหคำปรึกษาในการดำเนินงานวิจัย
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