68 SUTHIPARITHAT

Vol.32 No.103 July - September 2018

ความส�ำคัญของทักษะวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศทางการบัญชี ฉบับที่ 3
ในโครงการสหกิจศึกษา
THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL SKILLS
OF THE INTERNATIONAL ACCOUNTING
STANDARD NO. 3 IN THE COOPERATIVE
EDUCATION PROGRAM
สงกรานต์ ไกยวงษ์*
Songkran Gaivong*

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
* Assistant Professor, Education Accounting, College of Innovative Business and Accountancy (CIBA),
Dhurakij Pundit University
* Email: songkran.gag@dpu.ac.th

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 กรกฎาคม - กันยายน 2561 69

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีส้ บื เนือ่ งมาจากหลักสูตรการบัญชีได้จดั การการเรียนการสอนในรูปโครงการสหกิจ
ศึกษาทางการบัญชี โดยก�ำหนดให้นกั ศึกษาออกฝึกปฏิบตั งิ านทางด้านวิชาชีพบัญชีกบั สถานประกอบการ
อย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะทางวิชาชีพก่อนส�ำเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัย
จึงได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความส�ำคัญของทักษะวิชาชีพบัญชีตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาระหว่ า งประเทศส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี (International Education Standards
for Professional Accountants-3: IES-3) ในโครงการสหกิจศึกษา 2) เพื่อค้นหาแนวทางในการปรับปรุง
โครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีในอนาคต ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
เชิงลึกเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ส�ำเร็จการศึกษา นักศึกษา รวมถึงพี่เลี้ยงของสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษาปี 2557 และปี 2558 ตามล�ำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประมวลผล
งานวิจัยนี้จากการอ่านค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ผลตรงกันระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์บัณฑิตและพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะที่ส�ำคัญล�ำดับที่ 1 คือทักษะ
ทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร ล�ำดับที่ 2 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เมื่อได้ทดสอบ
ด้วยสมการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า เฉพาะทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร
ที่มีอิทธิพลต่อทักษะทางวิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชี อย่างมีนัยส�ำคัญในระดับนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: โครงการสหกิจศึกษา ทักษะวิชาชีพบัญชี

Abstract
This research is based on the accounting curriculum that is taught in the form of
Co-operative Education Project (Co-op). This curriculum requires students to emphasize work-based
learning in terms of professional accounting in business environment at least 16 weeks in order
to enhance their professional skills before graduation. Therefore, the aim of this project are 1) to
shed light on an importance of accounting professional skills in accordance with The International
Education Standards for Professional Accountants-3 (IES 3) in the Co-operative Education Project
and 2) to explore a guideline to improve the Co-operative Education Project of accounting students
in the future. Questionnaires and in-depth interviews were used to collect data from graduates,
students, and corporate trainers, who used to take part in the Co-operative Education Project in
2014 and 2015, respectively. Statistical measures were used in this research such as the average
(mean), standard deviation, multiple regression analysis, and related data processing. The descriptive
statistics and regression results show that the two most important skills are the interpersonal and
communication skill, and the personality skill, respectively. However, in multiple regressions model
for statistically significant at the 0.05 level shows that only the interpersonal and communication
skill is associated with the accounting professional skills in the Co-operative Education Project.
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อันเนื่องมาจากสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญการจัดการ
การเรียนการสอนโดย ก�ำหนดเป็นนโยบายให้จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริงโดย
การจัดโครงการสหกิจศึกษาเข้าเป็นรายวิชาเอกเลือก เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติจริง
กับสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานท�ำให้เพิ่มประสบการณ์ทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้นักศึกษาได้งานท�ำก่อนจบการศึกษา (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ, 2555 น. 2) หลักการนี้ได้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระหว่างประเทศทางการบัญชี (IES) ท�ำให้สถาบันการศึกษาจะต้อง
จัดการศึกษาวิชาการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีของสหพันธ์นกั บัญชีนานาชาติ (International
Federation of Accountants: IFAC) โดยเฉพาะ ของ IES- 3 ก�ำหนดให้นักบัญชีมืออาชีพต้องมีทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี ได้แก่ (ก) ทักษะทางปัญญา (ข) ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่งาน (ค) ทักษะด้าน
บุคคล (ง) ทักษะด้านการสือ่ สารและการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ และ (จ)ทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจและ
องค์กร ทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีบรู ณาการกับความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค และ ค่านิยม จริยธรรมและ
ทัศนคติทางวิชาชีพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูถมั ภ์, 2558 น. 4) นอกจากนีห้ ลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีพนั ธมิตรเครือข่ายทางวิชาชีพบัญชีอันได้แก่ สมาคมส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ
สมาคมส�ำนักงานบัญชีไทย สมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานอื่นอีกมากมายที่จะสนับสนุนให้หลักสูตรการบัญชีสามารถสร้าง
นักบัญชีมอื อาชีพควบคูไ่ ปกับโครงการสหกิจศึกษาเพือ่ สร้างทักษะทางวิชาชีพบัญชีในขณะทีก่ ำ� ลังศึกษาอยู่
และสามารถได้งานท�ำทันทีหลังส�ำเร็จการศึกษา
จากเหตุผลดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา
และบัณฑิตในโครงการสหกิจศึกษาต่อทักษะทางวิชาชีพบัญชี และส�ำรวจความคิดเห็นพี่เลี้ยงของ
สถานประกอบการได้ให้ความส�ำคัญกับทักษะด้านใดในการรับพนักงานวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมท�ำงาน และ
ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าผู้จบการศึกษาโดยมิได้เข้าร่วมในโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะ
สามารถน�ำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรที่มีผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต และสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถพร้อมท�ำงานได้เมื่อส�ำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความส�ำคัญของทักษะวิชาชีพบัญชีตามข้อก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศส�ำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants -3 :
IES-3) ในโครงการสหกิจศึกษา
2. เพื่อค้นหาแนวทางในการปรับปรุงโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะการบัญชี

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการการศึกษาระหว่างประเทศ (International
Accounting Education Standards Board, 2014) อธิบายถึงมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�ำหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของ IES-3 ก�ำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้านได้แก่ ทักษะด้านปัญญา (Intellectual Skill) ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติ
หน้าที่งาน (Technical and Functional Skill) ทักษะด้านบุคคล (Personal Skill) ทักษะด้านการสื่อสารและ
การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น (Interpersonal and Communication Skill) และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
และองค์กร (Organizational and Business Management Skill) จึงออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพ
บัญชีให้นักบัญชีมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้มากขึ้น โดยการพัฒนาให้มีขึ้นใน
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รายวิชาหรือมากว่าหนีง่ รายวิชาของหลักสูตรการบัญชี เป็นการยกระดับคุณภาพงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีและส่งเสริมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในวิชาชีพบัญชี
แนวคิดและทฤษฏีของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (2555) อธิบายถึงหลักการของโครงการ
สหกิจศึกษาทางการบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นระบบการ
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียนรู้ร่วมกันกับสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปฝึกงานทางด้านวิชาชีพ
บัญชีเสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการนั้น มีระบบ รูปแบบที่ชัดเจนในการออกฝึกปฏิบัติงาน
ตลอดจนการประเมินผลของนักศึกษาหลังจากที่มีการฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้นและมีระยะเวลาอย่างน้อย
16 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มทักษะจากประสบการณ์ทางวิชาชีพและเกิดการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบ
มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงานทั่วไป
นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับโครงการสหกิจศึกษาประกอบด้วยงานวิจยั ของ เสาวนีย์
ศรีจนั ทร์นลิ (2557) ได้ศกึ ษาการประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาการบัญชี ซึง่ พบว่า
โครงการสหกิจศึกษาท�ำให้นักศึกษาได้เพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ รู้จักการปรับตัวให้ท�ำงาน
ร่วมกับผูอ้ นื่ ได้ การตรงต่อเวลา การใช้ชวี ติ ในองค์กร รูจ้ กั การวางตัวให้เหมาะสม ฝึกความอดทนต่อความ
กดดันต่าง ๆ มีความรอบคอบ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้าน
ระบบบัญชี รายงานภาษี พัฒนาการใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางการบัญชี ส่วนทางด้านสถานประกอบการมี
ความพึงพอใจระดับมากทีส่ ดุ ด้านลักษณะส่วนบุคคลเกีย่ วกับวุฒภิ าวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความประพฤติ
คุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั ขององค์กร และมีผลส�ำเร็จของงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานวิจัยนี้เน้นด้านเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ ยังมี
แนวคิดจากงานวิจัยของทัศนีย์ ประธานและคณะ (2556) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การประเมินโดยผู้นิเทศ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมี
ผลสัมฤทธิก์ ารปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาและผลงานทางวิชาการในระดับดีมากกว่านักศึกษาสาขาอืน่ ในด้าน
ผลส�ำเร็จของงาน ความรูค้ วามสามารถ ความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับดีมาก งานวิจยั นีเ้ น้นทีก่ ารประเมินผล
นักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และงานวิจัยของฐิติมา อัศวพรหมธาดาและคณะ (2550)
การศึกษาสมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา จากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม พบว่า
คุณลักษณะด้านทัศนคติและพฤติกรรม โดยเน้นมากทีส่ ดุ คือ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ค่าเฉลีย่ ความต้องการรวม
2 กลุม่ อยูท่ รี่ ะดับมาก (4.42) รองลงมาคือ ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีคา่ เฉลีย่ ความต้องการระดับปานกลาง
(3.55) และ คุณลักษณะด้านความรูข้ องนักศึกษา มีคา่ เฉลีย่ ความต้องการระดับปานกลาง (3.52) ส่วนงาน
วิจัยที่มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยงานวิจัยของ พิเชษฐ ยังตรงและคณะ (2560)
ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21
ได้พบว่า คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียนยังขาดทักษะการคิดทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษที่ 21 ทีส่ ำ� คัญได้แก่
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไม่คอ่ ยสนใจอ่านหนังสือ แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ อีกกลยุทธ์หนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน โดยการส่งเสริมให้มีความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยพัฒนาให้
ผูเ้ รียนและสถานศึกษามีคณ
ุ ภาพต่อไป แนวคิดจากงานวิจยั ของเบญจวรรณ ถนอมชยธวัชและคณะ (2559)
ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถ
ด�ำรงชีพและยืนหยัดในโลกอนาคตได้ตอ่ ไป และบทความ Howieson (2003) กล่าวถึง นักบัญชีในทศวรรษ
ใหม่ กล่าวว่าในยุคทีม่ เี ทคโนโลยีเข้ามามีอทิ ธิพลในการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลทางการบัญชี จะท�ำให้
นักบัญชีจะต้องปรับเปลี่ยนตนเอง กลายเป็นผู้ทบทวน หรือตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เป็นผู้ให้
ค�ำปรึกษาทางธุรกิจ เพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาของธุรกิจ และมีทักษะในการติดต่อ
สือ่ สาร ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าโดยใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่ นอกจากนีย้ งั มีแนวคิดเกีย่ วกับทักษะผูป้ ระกอบ
วิชาชีพในสถานประกอบการซึง่ ประกอบด้วยงานวิจยั ของชลิดา ลิน้ จี่ (2557) ได้ศกึ ษาทักษะวิชาชีพของนัก
บัญชีส�ำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยได้พบว่า ทักษะวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก

72 SUTHIPARITHAT

Vol.32 No.103 July - September 2018

นักบัญชีมที กั ษะทางวิชาชีพในแต่ละด้านเรียงล�ำดับ ดังนี้ ล�ำดับที่ 1 ทักษะทางปัญญา ล�ำดับที่ 2
ทักษะทางปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ และการสือ่ สาร ล�ำดับที่ 3 ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั แิ ละหน้าทีง่ าน ล�ำดับ
ที่ 4 ทักษะทางองค์การ และล�ำดับที่ 5 การจัดการธุรกิจและทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีระดับนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 งานวิจยั ของวิชชุลดา เวชกูลและคณะ (2553) ศึกษา ความคาดหวังของผูว้ า่ จ้างทีม่ ตี อ่
คุณลักษณะของนักบัญชีของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของนักบัญชีในเรือ่ ง ค่านิยมวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติมากทีส่ ดุ รองลงมาคือทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี ส่วนโปรแกรมการศึกษาวิชาชีพบัญชีเป็นอันดับสุดท้าย อย่างไรก็ตามกลุม่ ธุรกิจสินค้าอุปโภค
บริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรมทรัพยากร และบริการคาดหวังทักษะมืออาชีพมากกว่าทักษะอืน่
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในอดีตที่กล่าวถึง วิธีการเรียนรู้ร่วมกันมีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะผู้เรียนได้
มากกว่าการเรียนการสอนแบบดัง้ เดิมซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยเฉพาะผูเ้ รียนทางวิชาชีพ
บัญชีหรือวิชาชีพอืน่ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีจ่ ะเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมในภาคปฏิบตั เิ พือ่ การพัฒนาทักษะ
ทัว่ ไปได้ ของ Hurtado & Lara (2015) และยังมีงานวิจยั ของ Ballantine & McCourt Larres (2007) พบว่าวิธี
การเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม โดยผูส้ อนเป็นผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำหรือทีป่ รึกษาจะเป็น ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะ
ให้กับผู้เรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ และยังพบว่าผู้เรียนที่มีความสามารถทางวิชาการที่แตกต่างกัน เมื่อใช้วิธี
การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมมีผลการเรียนรู้ไม่แตกต่าง
ข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้พบทักษะโดยแยกเป็นแต่ละเรื่องได้ดังนี้
1) ทักษะที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา โดยแบ่งเป็นด้านวิชาการ เช่น
ความรูด้ า้ นระบบบัญชี ภาษีอากร โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางการบัญชีและภาษาอังกฤษ ส�ำหรับด้านวุฒภิ าวะ
เช่น การตรงต่อเวลา อ่อนน้อมถ่อมตน มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และการปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั ขององค์กร
เป็นต้น
2) ทักษะวิชาชีพบัญชีจากส�ำนักงานบัญชี และทักษะของIES-3 ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางองค์การ
และจัดการธุรกิจ และทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
3) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ควรพัฒนานักศึกษาได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีและ ทักษะชีวิตและอาชีพ ยังต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ผู้วิจัยก�ำหนดกรอบแนวคิดการศึกษางานวิจัยดังนี้
ทักษะวิชาชีพบัญชีของ-IES-3
ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน      
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร     
ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

ทักษะทางวิชาชีพบัญชี
โครงการสหกิจศึกษา

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 กรกฎาคม - กันยายน 2561 73

สมมติฐาน

H1: ทักษะทางปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษา
H2: ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะทางวิชาชีพบัญชี
ในโครงการสหกิจศึกษา
H3: ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีในโครงการ
สหกิจศึกษา
H4: ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะทางวิชาชีพบัญชี
ในโครงการสหกิจศึกษา
H5: ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะทางวิชาชีพในโครงการ
สหกิจศึกษา

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ในการวิจยั นี้ ประชากรกลุม่ เป้าหมายมี 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ผูฝ้ กึ งาน
ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 109 คนและบัณฑิตหลักสูตร
การบัญชีประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 125 คน แจกแบบสอบจ�ำนวน 234 ชุดได้รบั กลับคืนและสมบูรณ์ จ�ำนวน
111 ชุดคิดเป็น 47.44% กลุ่มพี่เลี้ยงของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชี
จ�ำนวน 50 สถานประกอบการโดยส่งแบบสอบถามไปยังพี่เลี้ยงในสถานประกอบการจ�ำนวน 200 ชุด
ได้รับการตอบกลับและเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์จ�ำนวน 52 ชุดคิดเป็น 26 %
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การวิจัยใช้แบบสอบถามโดยแยกออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1
ส�ำหรับนักศึกษาและบัณฑิตบัญชี ชุดที่ 2 ส�ำหรับพี่เลี้ยงที่ดูแลนักศึกษาขณะที่ก�ำลังฝึกปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานประกอบการ และลงภาคสนามสัมภาษณ์หนุ้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ และบุคคลในหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลทางวิชาชีพบัญชี แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 7 ระดับคือ เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และไม่เห็นด้วยที่สุด แบบสอบถาม
สร้างขึน้ โดยได้ทดสอบแจกนักศึกษาทีก่ ำ� ลังฝึกปฏิบตั งิ านภาคเรียนที่ 1/2558 จ�ำนวน 10 ชุดและอาจารย์
ทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอีก 4 ชุดเพือ่ ทดสอบความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามและได้ทำ� การ
ปรับปรุงเพื่อน�ำมาประกอบการท�ำวิจัยในครั้งนี้
3. การวิเคราะห์ทางสถิติ วิจยั นีใ้ ช้การวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ เพื่อทดสอบทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่
งานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ และการสือ่ สาร และทักษะทางองค์การ
และการจัดการธุรกิจที่มีความส�ำคัญต่อทักษะทางวิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชี
ตลอดจนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง น�ำมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติและแปรผลของงานวิจัย

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิจัย
จากจ�ำนวนนักศึกษาและบัณฑิตหลักสูตรการบัญชีตอบแบบสอบถาม 111 คน ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นผูเ้ ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาแบบ 1 ภาคการศึกษา 82% แบบ 1 ปีการศึกษา 18% ส่วนใหญ่
มีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี ก�ำลังรอสัมภาษณ์งานและรอเรียกเข้าท�ำงาน 60% ท�ำงานในส�ำนักงานท�ำบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชีจ�ำนวน 29% และท�ำงานอื่นที่มิใช่งานบัญชี 11% ยังไม่มีรายได้จากการท�ำงานแต่คาดว่า
จะมีรายได้ต�่ำกว่า 25,000 บาท 81% มีรายได้ตั้งแต่ 25,001-40,000 บาท 18% เกิน 40,000 บาท 1%
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ส่วนพี่เลี้ยงที่ดูแลนักศึกษาของสถานประกอบการในโครงการสหกิจจ�ำนวน 52 คนเป็นเพศชาย
15.40 % เพศหญิง 84.60% มีอายุต�่ำกว่า 30 ปี 44.20% อายุเกิน 30 ปีขึ้นไป 55.80% หน่วยงานหรือ
สถานประกอบการรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาทั้งแบบ 1 ปี หรือ 2 ภาคากรศึกษาและ 1 ภาค
การศึกษา 63.50.% รับนักศึกษาสหกิจแบบ 1 ภาคการศึกษาเพียงแบบเดียว 36.50% ท�ำงานต�ำแหน่งเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ 13% เป็นพนักงาน ของสถานประกอบการ 87% การศึกษาระดับปริญญาตรี 82.70%
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 17.3% มีประสบการณ์การท�ำงานต�่ำกว่า 5 ปี 38.50% และท�ำงานตั้งแต่ 5 ปี
ขึ้นไป 61.50%
ทักษะด้านต่างๆ ที่มีความส�ำคัญต่อทักษะทางวิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชี
ตารางที่ 1: แสดงระดับความคิดเห็นของนักศึกษาและบัณฑิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
—
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี
X
SD
ระดับความคิดเห็น ล�ำดับ
ทักษะทางปัญญา
5.5205 0.59156 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน
5.4712 0.61176
เห็นด้วย
5
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
5.672
0.64613 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2
ทักษะทางปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ และการสือ่ สาร 5.7233 0.67673 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1
ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ
5.5694 0.69437 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3
จากตารางที่ 1 ทักษะทางวิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชีสำ� หรับนักศึกษาและ
บัณฑิต ให้ความส�
ำคัญต่อทักษะทางวิชาชีพเรียงล�ำดับดังนี้ ล�ำดับที่ 1 ทักษะทางปฏิ
สัมพันธ์กับผู้อื่นและ
—
—
การสื่อสาร (X = 5.7233) ล�ำดับที—่ 2 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (X =— 5.672) ล�ำดับที่ 3 ทักษะ
ทางองค์การและการจัดการธุรกิจ (X = 5.5694)
ล�ำดับที่ 4 ทักษะทางปัญญา (X = 5.5205) และล�ำดับที่ 5
—
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน (X = 5.4712)
ตารางที่ 2: แสดงระดับความคิดเห็นพี่เลี้ยงของสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
—
ระดับความคิด ล�ำดับ
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี
X
SD
เห็น
ทักษะทางปัญญา
5.5346 0.77152 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน
5.4000 0.72761
เห็นด้วย
5
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
5.7192 0.67156 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2
ทักษะทางปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ และการสือ่ สาร 5.8731 0.72925 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1
ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ
5.5173
0.7577 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4
ตารางที่ 2 ทักษะทางวิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชีส�ำหรับพี่เลี้ยงของ
สถานประกอบการ ให้—ความส�ำคัญต่อทักษะทางวิชาชีพเรียงล�ำดับดังนี้ ล�ำดับที่ 1 ทั—กษะทางปฏิสมั พันธ์กบั
ผูอ้ นื่ และการสือ่ สาร— (X = 5.8731) ล�ำดับที่ 2 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (X = —5.7192) ล�ำดับที่ 3
ทักษะทางปัญญา (X = 5.5346) ล�ำดับที่ 4 ทักษะทางองค์
การและการจัดการธุรกิจ (X = 5.5173) และ
—
ล�ำดับที่ 5 ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน (X = 5.4000)
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ตารางที่ 3: แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทักษะวิชาชีพบัญชีของ IES-3 และทักษะวิชาชีพบัญชี
ในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชี
ตัวแปร
Y
M1
M2
M3
M4
M5

กลุ่มนักศึกษาและบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ
M1
M2
M3
M4
M5
0.429** 0.442** 0.488** 0.503** 0.432**
0.812** 0.744** 0.743** 0.770**
0.758** 0.780** 0.794**
0.808** 0.803**
0.794**

VIF
3.530
4.062
3.807
3.853
4.060

กลุ่มพี่เลี้ยงของสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
M1
M2
M3
M4
M5
VIF
0.253** 0.170** 0.157** 0.162** 0.083**
0.735** 0.670** 0.675** 0.588** 2.312
0.808** 0.788** 0.792** 4.612
0.887** 0.733** 5.521
0.755** 5.477
3.073

หมายเหตุ: (1) Y คือ ทักษะทางวิชาชีพบัญชี M1 คือ ทักษะทางปัญญา M2 คือทักษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติและหน้าที่งาน M3 คือ ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล M4 คือทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
และการสื่อสาร M5 คือทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ
(2)**คือ ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01
จากตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของทักษะวิชาชีพบัญชี IES-3 ประกอบด้วย ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทาง
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ และการสือ่ สาร และทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจทีม่ คี วามส�ำคัญต่อทักษะทาง
วิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชีของกลุม่ นักศึกษาและบัณฑิต พบว่า ตัวแปรอิสระมีความ
สัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม โดยมีคา่ สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.429 – 0.812 จากนัน้ ท�ำการทดสอบ Multicollinearity
พบว่าค่า VIF อยู่ระหว่าง 3.530 – 4.062 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01
ส่วนพีเ่ ลีย้ งของสถานประกอบการมีคา่ สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.083 – 0.887 จากนัน้ ท�ำการทดสอบ
Multicollinearity พบว่าค่า VIF อยู่ระหว่าง 2.312 – 5.521 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ความสัมพันธ์กัน
ระหว่างตัวแปรอิสระนั้น ไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ซึ่ง Lee et al. (2000) เสนอว่าเมื่อค่า VIF
ของตัวแปรอิสระน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA.)
ตารางที่ 4: แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของอิทธิพลระหว่างระหว่างตัวแปรทักษะวิชาชีพบัญชีของ
IES-3 และทักษะวิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชี
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี

ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสถิติทดสอบ ระดับนัยส�ำคัญ
(B)
การถดถอย (β) (t – test)
ทางสถิติ (Sig.)
ทักษะทางปัญญา
0.084
0.064
0.410
0.683
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
0.078
0.062
0.365
0.716
และหน้าที่งาน
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะ
0.130
0.195
0.664
0.508
บุคคล
ทั ก ษะทางปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้
0.382
0.335
2.036
0.044**
อื่นและการสื่อสาร
ทักษะทางองค์การและการ
-0.022
-0.020
-0.116
0.908
จัดการธุรกิจ
หมายเหตุ: (1) R square = 0.264, Adjusted R square = 0.229, F = 7.542, p < 0.05
(2)**คือ Sig. At level 0.01
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จากตารางที่ 4 แสดงทักษะวิชาชีพบัญชีของ IES-3 ประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
และการสื่อสาร และทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจที่มีความส�ำคัญต่อทักษะทางวิชาชีพบัญชีใน
โครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชี พบว่า ทักษะทางปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ และการสือ่ สาร มีอทิ ธิพลต่อทักษะ
วิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และ ทักษะ
ทางองค์การและการจัดการธุรกิจไม่มีอิทธิพลต่อทักษะทางวิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษาทางการ
บัญชีอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
นอกจากนี้มีก ารทดสอบความคิดเห็นในส่ว นพี่ เ ลี้ ย งที่ ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาในสถานประกอบการ
ได้ทดสอบนัยส�ำคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระทุกตัว โดยพิจารณาจากค่า F-Statistic
มีค่าเท่ากับ 0.727 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ทักษะวิชาชีพบัญชีของ IES-3 ประกอบด้วย ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทาง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และ ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ ไม่มีอิทธิพลต่อทักษะ
ทางวิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ 0.01
ผลการสัมภาษณ์พี่เลี้ยงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พบว่าการฝึกปฏิบตั งิ านในโครงการสหกิจศึกษานักศึกษาจะได้รบั ทักษะในล�ำดับที่ 1 คือ ทักษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ล�ำดับที่ 2 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ล�ำดับที่ 3 ทักษะ
ทางองค์การและการจัดการธุรกิจ ล�ำดับที่ 4 ทักษะทางปัญญา และล�ำดับที่ 5 ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับ
ผูอ้ นื่ และการสือ่ สาร ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของทักษะทางวิชาชีพ ในมุมมองที่
ต้องการให้นกั ศึกษาได้รบั การฝึกทักษะวิชาชีพบัญชีจากสถานประกอบการจากล�ำดับที่ 1 - 4 ส่วนล�ำดับที่
5 ทางมหาวิทยาลัยควรจัดอบรมเพิม่ เติมเตรียมความพร้อมให้แก่นกั ศึกษาก่อนออกปฏิบตั งิ านจริง อย่างไร
ก็ตามยังคงเน้นให้หลักสูตรการบัญชีจดั การเรียนการสอนโดยฝึกให้มกี ารคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้กบั
การปฏิบัติท�ำงานให้มากขึ้น รวมถึงการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทัน
ท่วงที และสิ่งที่ส�ำคัญเป็นอย่างมากก็คือเน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาที่
สามให้มากขึ้น

อภิปรายผล

ความส�ำคัญทักษะวิชาชีพบัญชีตามข้อก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีของ IES - 3 ในโครงการสหกิจศึกษา มีทกั ษะทางวิชาชีพบัญชีในแต่ละด้านเรียงล�ำดับ
ดังนี้ ล�ำดับที่ 1 ทักษะทางปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ และการสือ่ สาร ล�ำดับที่ 2 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ล�ำดับที่ 3 ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ ล�ำดับที่ 4 ทักษะทางปัญญา และล�ำดับที่ 5 ทักษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน แต่เมื่อทดสอบสมการถดถอยเชิงพหุพบว่า ทักษะทางปฏิสัมพันธ์
กับผูอ้ นื่ และการสือ่ สาร มีอทิ ธิพลต่อทักษะทางวิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชีทมี่ รี ะดับ
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 มีผลวิจยั ของ ชลิดา ลิน้ จี่ (2557) ศึกษาทักษะวิชาชีพของนักบัญชีสำ� นักงาน
บัญชีคุณภาพในประเทศไทย ได้พบว่าทักษะวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของทักษะทางวิชาชีพจัดล�ำดับความส�ำคัญต่างกัน ดังนี้ ล�ำดับที่ 1 ทักษะทางปัญญา ล�ำดับที่ 2 ทักษะ
ทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร ล�ำดับที่ 3 ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ล�ำดับที่
4 ทักษะทางองค์การ และล�ำดับที่ 5 การจัดการธุรกิจและทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึง่ มีผลจัดล�ำดับทีแ่ ตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามล�ำดับความส�ำคัญต้น ๆ ยังเป็น
เรื่องของ ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร งานวิจัยนี้ยังมีความแตกต่างในการจัดล�ำดับกับ
งานวิจัยโสภาพรรณ ไชยพัฒน์ (2555) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท�ำบัญชีที่พึงประสงค์ของ
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ผูป้ ระกอบธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต ทุกด้านอยูร่ ะดับมาก โดยเรียงล�ำดับจากค่าเฉลีย่ คือ ทักษะทางการบริหาร
องค์กรและการจัดการธุรกิจ ทักษะทางการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสือ่ สาร ทักษะทางคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน และทักษะทางปัญญา ทักษะในล�ำดับต้น ๆ
ก็ยังคงเป็นทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร จากผลการวิจัยนี้ได้ค้นพบแนวทางใน
การปรับปรุงโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชี เพือ่ เพิม่ ทักษะทางวิชาชีพบัญชีให้กบั นักศึกษา ในทักษะทาง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร ในรายละเอียดย่อยดังนี้ ทักษะความอ่อนน้อมถ่อมตน ส�ำรวมทั้งกาย
และวาจา มีความรับผิดชอบ อดทน และมีระเบียบวินัยในการท�ำงาน สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นที่มิใช่เพื่อนร่วมวิชาชีพในการปรึกษา
หารือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลส�ำเร็จ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้
ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยสมัครใจ ตลอดจนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล (2557) ได้ศึกษาการประเมินผลโครงการสหกิจ
ศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาการบัญชี ซึง่ พบว่าโครงการสหกิจศึกษาท�ำให้นกั ศึกษาได้เพิม่ ประสบการณ์
ด้านวิชาการ วิชาชีพ รูจ้ กั การปรับตัวให้ทำ� งานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้ การตรงต่อเวลา การใช้ชวี ติ ในองค์การ รูจ้ กั
การวางตัวให้เหมาะสม ฝึกความอดทนต่อความกดดันต่างๆ มีความรอบคอบ ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รบั มอบหมาย ด้านพีเ่ ลีย้ งในสถานประกอบการมีความพึงพอใจระดับมากทีส่ ดุ ด้านลักษณะส่วนบุคคล
เกีย่ วกับ วุฒภิ าวะความอ่อมน้อมถ่อมตน ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบตั ติ ามระเบียบ
วินัยขององค์กร และมีผลส�ำเร็จของงานตามที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับพิเชษฐ ยังตรง และ
คณะ (2560) ได้ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศตวรรษที่ 21 ได้พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนยังขาดทักษะการคิดที่จ�ำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับน้อย กิจกรรมการเรียนรู้ครูยังเน้นการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเรียนเนื้อหาวิชา
มากกว่ากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นฝึกปฏิบัติ กลยุทธ์หนึ่งเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โดยการส่งเสริมให้มีความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนและ
สถานศึกษามีคุณภาพต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัย ฐิติมา อัศวพรหมธาดาและคณะ (2550) ได้ศึกษา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา จากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม พบว่า
คุณลักษณะด้านทัศนคติและพฤติกรรม โดยเน้นมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมาก
รองลงมาคือ ด้านทักษะด้านวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยความต้องการระดับปานกลาง และ คุณลักษณะด้าน
ความรู้ของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยความต้องการระดับปานกลาง

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
1. ความส�ำคัญทักษะวิชาชีพบัญชีตามข้อก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�ำหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของ-IES -3 ในโครงการสหกิจศึกษา จากการศึกษา
1.1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการแปลค่าคะแนน พบว่าล�ำดับความส�ำคัญ
ของทักษะวิชาชีพบัญชีของ IES-3 ทั้ง 2 กลุ่มของนักศึกษาและบัณฑิต กลุ่มพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ
มีความเห็นเหมือนกันคือล�ำดับ 1 ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสารเห็นด้วยอย่างยิ่ง ล�ำดับที่
2 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเห็นด้วยอย่างยิง่ และล�ำดับที่ 5 คือทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั แิ ละ
หน้าที่งานเห็นด้วย และแตกต่างกันดังนี้ ล�ำดับที่ 3 และ 4 ของกลุ่มนักศึกษาและบัณฑิต ได้แก่ ทักษะ
ทางปัญญาเห็นด้วยอย่างยิ่ง และทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจเห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนการเรียง
ล�ำดับที่ 3 และ 4 ของกลุ่มพี่เลี้ยงในสถานประกอบการจัดล�ำดับทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นล�ำดับที่ 4 และทักษะทางปัญญาเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นล�ำดับที่ 5
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1.2 ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิถ์ ดถอยแบบพหุคณ
ู ของอิทธิพลระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชี
ของ IES-3 กับทักษะวิชาชีพในโครงการสหกิจศึกษาพบว่า ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร
มีอิทธิพลต่อทักษะทางวิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปัญญา ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ
และทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั แิ ละหน้าทีง่ าน มีอทิ ธิพลต่อทักษะทางวิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษา
ทางการบัญชีอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2. แนวทางในการปรับปรุงโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี วิทยาลัย
บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
2.1 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชี จะท�ำให้นักศึกษาได้
ทักษะทีส่ ำ� คัญทางวิชาชีพจากงานวิจยั พบว่าการจัดล�ำดับความส�ำคัญของทักษะทางวิชาชีพบัญชี 5 ทักษะ
ของ IES-3 ให้ความส�ำคัญในล�ำดับที่ 1 ทักษะทางปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ และการสือ่ สาร และล�ำดับที่ 2 ทักษะ
ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เป็นล�ำดับต้นๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกันทั้ง 2 กลุ่มจึงมี
ข้อเสนอแนะใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงโครงการสหกิจศึกษาดังนี้
2.1.1 ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร ได้แก่ มีความรับผิดชอบ อดทน
และมีระเบียบวินัยในการท�ำงาน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ส�ำรวมทั้งกายและวาจา สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นที่มิใช่เพื่อนร่วม
วิชาชีพในการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลส�ำเร็จและมีการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพบัญชีโดยประพฤติตนตามข้อก�ำหนดทางจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
2.1.2 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ได้แก่ มีประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ฝึกปฏิบัติงานก่อนส�ำเร็จการศึกษาจะท�ำให้มีความมั่นใจได้ว่าท่านสามารถปฏิบัติงานมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการตนเองให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั งิ าน และสามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของงานให้เสร็จตามก�ำหนดเวลาตามแผนงานที่วางไว้
2.2 การเตรียมความพร้อมให้แก่นกั ศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบตั งิ านในโครงการสหกิจศึกษาเพิม่
จากทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นปัจจุบนั จากงานวิจยั ค�ำถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์พเี่ ลีย้ งและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องใน
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีพบทักษะทางวิชาชีพบัญชีให้เพิ่มเติมดังนี้
2.2.1 จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในกลุ่มวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ วิชา
เกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการตรวจสอบ ภาษีอากร ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามสามารถน�ำไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2.2 ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาที่สาม
เน้นการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติรวมถึงศัพท์ภาษาต่างประเทศ เพราะงบการเงินของธุรกิจใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีหลากหลายภาษา อย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษต้องสามารถใช้ประกอบการท�ำงานได้
2.2.3 การจัดการเรียนการสอนให้เพิม่ ทักษะในการคิด การวิเคราะห์ สามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
2.3 การก�ำหนดระยะเวลาการออกปฏิบตั งิ านของโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา จากงาน
วิจยั ค�ำถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์พเี่ ลีย้ งและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีให้
ความคิดเห็นดังนี้
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การจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการสหกิจศึกษาก�ำหนดให้มีระยะเวลาการฝึก
ปฏิบตั งิ านให้มากกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษามีระบบ ซึง่ การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ส่วนใหญ่ได้น�ำมาปฏิบัติเป็นปกติ แต่จากการสัมภาษณ์ได้พบว่า พี่เลี้ยงของสถานประกอบการต้องการ
รับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยปานกลางถึงดีมากเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานแบบเต็ม 1 ปีหรือ 2 ภาคการศึกษา
ซึ่งให้ความเห็นว่า ท�ำให้นักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติงานได้เห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพครบทั้ง
ระบบงาน รวมถึงท�ำให้มีความเข้าใจลักษณะงานได้ดีขี้น มีความรับผิดชอบใส่ใจในการปฏิบัติงานไม่ค่อย
มีข้อผิดพลาด จึงส่งผลให้พี่เลี้ยงหรือหัวหน้างานกล้าที่จะมอบหมายงานที่ซับซ้อนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ
ซึ่งถือเป็นการพัฒนาให้มีทักษะสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งของการปฏิบัติงาน และสถานประกอบการยินดีที่จะรับ
เข้าท�ำงานพร้อมเสนอให้เงินเดือน หรือค่าตอบแทนในระดับทีน่ กั ศึกษาพึงพอใจเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา ทีจ่ ะ
จบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและท�ำงานมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ

จากผลงานวิจยั นีจ้ ะน�ำไปพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาทางด้านการบัญชี ในหลักสูตรการบัญชีของ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบตั งิ านในเรือ่ งของ
ทักษะทางปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ และการสือ่ สาร โดยการจัดอบรมหรือสอนเสริมเข้าไปในรายวิชาทุกรายวิชา
ที่เรียนในภาคทฤษฎีก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ต�ำราบางส่วนแบบ
ฝึกหัดบางข้อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับค�ำศัพท์ทางวิชาชีพ การเรียนการสอนต้อง
เน้นให้มีการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ให้มากขึ้นรวมถึงเน้นสารสนเทศทางการบัญชีให้เป็นนักบัญชี
ในยุคดิจทิ ลั จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปต่างๆ ให้หลากหลายมากขึน้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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