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ความคาดหวังของผูป ระกอบการในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
The Expectation of Entrepreneurs in Mueang District Chiang Mai Province
Concerning Desired Characteristic of Graduate Accounting
เจนจิรา ขันแกว*
บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความคาดหวังของผูป ระกอบการตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
กลุม ตัวอยางคือ ผูป ระกอบการของหางหุน สวนจํากัด และบริษทั จํากัดทีจ่ ดทะเบียนตอสํานักงานธุรกิจการคาจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 386 ราย ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 325 ราย คิดเปนรอยละ 84.20 วิเคราะหขอมูล
โดยใชคา รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา ผูป ระกอบการมีความคาดหวังตอคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดา นคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคมของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
เรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในดานความละเอียดรอบคอบ
ความแมนยํา อยูในระดับมากที่สุด และมีความคาดหวังในระดับมาก คือ ดานความสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห
บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ ไดแก เรื่องความสามารถวัดและ/หรือ
คํานวณมูลคาของสินทรัพย หนีส้ นิ รายได คาใชจา ยไดอยางถูกตอง และเรือ่ งความเขาใจทีเ่ กีย่ วของกับการทําบัญชี
ในด า นการวางระบบบั ญ ชี แ ละสารสนเทศทางการบั ญ ชี และด า นโลกทั ศ น ที่ ก ว า งไกล ความคิ ด สร า งสรรค
พัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม เรื่องสามารถ
ปฏิสัมพันธกับผูที่มีวัฒนธรรม หรือความคิดเห็นที่ตางกันได
คําสําคัญ
ผูประกอบการ คุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี จังหวัดเชียงใหม
Abstract
The objective of this research is to study the Expectation of Entrepreneur Concerning Desired
Characteristic of Graduate Accounting in Muang District, Chiang Mai Province. A survey method was
employed in this study. The data collecting method was questionnaires. The Sample is 386 entrepreneurs
of partnership and companies which registered to Chiang Mai Trade. 325 questionnaires were returned
(84.20%). The statistics used were Percentages, Arithmetic mean and Standard deviation. The results
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were found that the most expectation of entrepreneurs concerning desired characteristic of graduate
accounting were morale, ethics, responsibilities for the selves profession and society in term of the
ability to work with caution as a professional. Moreover, the results were found that the entrepreneur has
high expectation level about analytical, synthesis thinking, integration of knowledge and accounting
experience in term of the ability and/or calculation of asset, debt, income and expense correctly and in
term of accounting and information system management and the entrepreneur has high expectation
level about the wide vision, creativity, continuous self-development in knowledge in term of the
professional skill including appropriate teamwork colleagues interaction were required.
Keyword
Entrepreneurs, Concerning Desired Characteristics of Graduate Accounting, Chiang Mai Province
บทนํา
ประเทศไทย มีการเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศที่พัฒนา
แลว ทําใหแนวโนมการเปลีย่ นแปลงของตลาดแรงงานในอนาคตมีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วเกีย่ วกับการใชปจ จัย
ดานแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปสูภ าคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการผลิตเนนการใชเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึน้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตตอหนวย ระบบบริหารงานมีบทบาทที่ทําใหสามารถแขงขันกับ
ต า งประเทศได นอกจากนี้ อุ ป ทานแรงงานมี ม ากเกิ น ความต อ งการของตลาดแรงงาน ส ง ผลให บั ณ ฑิ ต ที่ จ บ
การศึกษาใหมที่เขาสูตลาดแรงงานมีการแขงขันมากขึ้น ดังนั้นกลยุทธหนึ่งที่จะชวยลดตนทุนการผลิตลงไดคือ
การพัฒนาแรงงานใหมคี ณ
ุ ภาพหรือทักษะทีต่ อบสนองตอการเปลีย่ นแปลง ฉะนัน้ การเตรียมแรงงานใหระบบเศรษฐกิจ
และสังคมเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูที่มีสวนรวมกับการจัดการเรียนการศึกษาของชาติ คือ การมีสถาบัน
การศึกษาและอาจารยที่มีคุณภาพ (กรรณิการ ลําลือ,2552)
งานบัญชีถือเปนสวนงานหนึ่งของกิจการที่มีความสําคัญและเปนสวนงานที่สนับสนุนใหกิจการดําเนินไป
ตามวัตถุประสงคซึ่งงานขั้นสุดทายของการบัญชีก็คือการใหขอมูลทางการเงินที่เปนประโยชนแกบุคคลหลายฝาย
ที่มีความสนใจในกิจกรรมของกิจการและสามารถใชเปนเครื่องมือของฝายบริหารในการวางแผนและควบคุม
การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีองคกร และหนวยงานธุรกิจตาง ๆ ตองสําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ดังนัน้ สถาบันการศึกษาทีเ่ ปดสอนในสาขาดังกลาวควรใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิต
ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยไมเพียงใหนกั ศึกษามีความรูด า นวิชาการเทานัน้ แตควรเนนคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย (ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย, 2555, 159-160) ทั้งนี้ไดมีการกําหนด
แนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผูซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับ
สภาวิชาชีพบัญชี ใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชีไวในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง
จรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 กําหนดใหผปู ระกอบวิชาชีพบัญชีมี 1) ความโปรงใส ความเปนอิสระ
ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต 2) ความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3) การรักษา
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ความลับ 4) ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ 5) ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคล
ทีผ่ ปู ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ นาทีใ่ ห 6) ความรับผิดชอบตอเพือ่ นรวมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไป (สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, ม.ป.ป.)
จากผลการวิจยั เกีย่ วกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีในความตองการของสถานประกอบการ
สวนใหญพบวามีวธิ กี ารคัดเลือกบุคลากรในแผนกบัญชีเขามาปฏิบตั งิ านดวยวิธกี ารสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
คิดเปนรอยละ 97.30 ดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีในดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณธรรม
จริยธรรม มีระดับความตองการของสถานประกอบการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานความรูความสามารถ
ทางการบัญชี ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับความตองการของสถานประกอบการในภาพรวม อยูใ นระดับ
มากและดานการใชภาษาตางประเทศ มีระดับความตองการของสถานประกอบการในภาพรวมอยูในระดับกลาง
(บวรลักษณ เงินมา, 2553) และจากผลการศึกษาเรื่องคุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่พึงประสงค
ตามทัศนะของสถานประกอบการ ศึกษากรณีสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ของ ประนอม
ตัง้ ปรีชาพาณิชย (2555) พบวาสถานประกอบการตองการคุณลักษณะของพนักงานบัญชีทพี่ งึ ประสงคดา นคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สุด รองลงคือ ดานมนุษยสัมพันธ ดานการสื่อสาร ดานบุคลิกภาพ
ดานวิสัยทัศน ดานความสามารถทางสังคม ดานความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชี รองลงมาคือ ดานความรู
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางานและดานความรูทั่วไป
ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยในสาขาวิชาการบัญชีจึงสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของผูประกอบ
การตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพือ่ นําผลการวิจยั
ที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชีใหมีคุณภาพ และสามารถผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ผูประกอบการหางหุนสวนจํากัด จํานวน 4,918 ราย และบริษัทจํากัด จํานวน 5,891 ราย ที่จดทะเบียน
ตอสํานักงานธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คํานวณขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชสูตร
ของยามาเน (YAMANE) ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยตองใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 386 ราย
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีงาน
วิจัยที่เกี่ยวของในกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา มี 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม เปนการรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน
สวนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับกิจการและการปฏิบตั งิ านทางการบัญชี ไดแก รูปแบบของสถานประกอบการ ประเภท
ธุรกิจ ระยะเวลาในการดําเนินงาน จํานวนนักบัญชีในปจจุบัน ระดับการศึกษาของนักบัญชี ดานการศึกษาของ
นักบัญชี ลักษณะการจัดทําบัญชี วิธีการจัดทําบัญชี โปรแกรมทางการบัญชี
สวนที่ 3 ขอมูลเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องนักบัญชีทพี่ งึ ประสงคของผูป ระกอบการแบงเปน 5 ดาน ตามหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน ดังนี้ (หลักสูตรมหาวิทยาลัย ฟารอสี เทอรน, 2554)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
2. ดานความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอื่นที่เเกี่ยวของ
3. ดานความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพ
บัญชีอยางเปนระบบ
4. ดานโลกทัศนทกี่ วางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองทัง้ ดานความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
และทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม
5. ดานความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ เปนสวนที่ใหทางผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
และขอเสนอแนะ เรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคของผูประกอบการ
ขั้นตอนการเก็บขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บแบบสอบถาม โดยสงทางไปรษณีย จํานวน 386 รายและไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จํานวน 325 ราย คิดเปน 84.20%
การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติวิเคราะหการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
1. ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 61.23 มีอายุระหวาง 41-50 ป มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 27.69 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.23 ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารงานหรือกรรมการ
บริหารงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.92
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2. ขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการและการปฏิบัติงานทางการบัญชี
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบกิจการประเภทบริษัทจํากัด คิดเปนรอยละ 59.69 โดยประกอบ
ธุรกิจประเภทบริการมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 43.08 สวนใหญจาํ นวนรอยละ 63.69 ดําเนินงานมาแลว มากกวา 20 ป
มีการจัดทําบัญชีเองรวมกับการใชบริการสํานักงานบัญชี คิดเปนรอยละ 50.15 โดยสวนใหญจะมีพนักงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในการทําบัญชี จํานวน 1 - 5 คน คิดเปนรอยละ 57.85 พนักงานที่รับผิดชอบในการทําบัญชีของสถานประกอบการ
สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.15 และจบการศึกษาดานบัญชีมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 51.89 สถานประกอบการมีการจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (โปรแกรมทางบัญชี) มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 60.92 และใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี Express for Windows มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44
3. ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีอันพึงประสงคของผูประกอบการ
ตารางที่ 1
ตารางแสดงคุณสมบัติของนักบัญชีอันพึงประสงคของผูประกอบการ
สวน
คาเฉลีย่ เบีย่ งเบน แปลผล
มาตราฐาน

คุณลักษณะ
1.

คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
1.1 มีทกั ษะหรือความชํานาญในการจัดการตนเอง เชน การควบคุม
อารมณใหคงที่เมื่อประสบปญหากับงาน เพื่อนรวมงาน
หรือฝายที่เกี่ยวของ
1.2 มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค และการเรียนรูดวยตนเอง
เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.3 มีความสามารถเลือกและจัดเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจํากัด
และจัดแจงงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา
1.4 มีความสามารถที่จะเขารวมและปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลง
1.5 มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระมัดระวังเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพ
1.6 มีความสามารถพิจารณาการปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ
จรรยาบรรณ และทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจ
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4.38
4.43

062
0.58

มาก
มาก

4.36

0.61

มาก

4.36

0.63

มาก

4.31

0.64

มาก

4.53

0.60

มากทีส่ ดุ

4.29

0.64

มาก

สวน
คาเฉลีย่ เบีย่ งเบน แปลผล
มาตราฐาน

คุณลักษณะ
2.

3.

ความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ
และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
2.1 มีความรู ความเขาใจดานอื่น ๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง
2.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป ดานพฤติกรรม
องคกร และดานการตลาด การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
และการวิเคราะหเชิงปริมาณ และสถิติ
2.3 มีความรู ความเขาใจทีเ่ กีย่ วของกับการทําบัญชีในดานตางๆ ดังนี้
- ความรูดานการสอบบัญชี
- ความรูดานกฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
- ความรูดานการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
- ความรูดานการเงินและการจัดการทางการเงิน
- การคํานวณตนทุน
- การวางระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี
2.4 มีขดี ความสามารถ การไดมา จัด นําไปใช และเขาใจสารสนเทศ
จากคน สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
2.5 สามารถประเมิน ระบุ และแกไขปญหาที่ไมเคยมากอน

4.02

0.80

มาก

4.04

0.86

มาก

4.19

0.80

มาก

4.18
4.18
4.04
4.06
3.57
4.36
3.68

0.84
0.78
0.90
0.84
0.75
0.70
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.89

0.72

มาก

ความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและ
ประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ
3.1 มีความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ)
3.2 มีความสามารถในการวิเคราะหความเสีย่ งของการปฏิบตั งิ าน
บัญชี เชน ความผิดพลาดของการบันทึกบัญชี หรือ ปญหาจาก
ระบบการควบคุมภายใน และจัดการลดความเสี่ยงเหลานั้นได
3.3 มีความสามารถในการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินในรูปแบบ
ทีง่ า ยตอความเขาใจ ถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ และทันตอเวลา
3.4 มีความสามารถวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน รายได
คาใชจาย ไดอยางถูกตอง
3.5 มีความเขาใจและมีความสามารถในการวิเคราะหงบการเงินได

4.27

0.74

มาก

4.06
4.19

0.73
0.74

มาก
มาก

4.33

0.71

มาก

4.40

0.76

มาก

4.38

0.78

มาก
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สวน
คาเฉลีย่ เบีย่ งเบน แปลผล
มาตราฐาน

คุณลักษณะ
4.

5.

มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเอง
ทัง้ ดานความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง และทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางเหมาะสม
4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในกระบวนการปรึกษาหารือ
เพื่อแกปญหาความขัดแยง
4.2 สามารถทํางานเปนทีม
4.3 สามารถปฏิสมั พันธกบั ผูท มี่ วี ฒ
ั นธรรม หรือความคิดเห็นทีต่ า งกันได
4.4 สามารถเจรจาเพื่อไดขอสรุป หรือขอตกลงที่ยอมรับได
ในสถานการณทางวิชาชีพ
4.5 สามารถทํางานในวัฒนธรรมที่ตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.6 สามารถนําเสนอ พูดคุย รายงาน และปกปองมุมมองของตน
อยางมีประสิทธิภาพ ผานการเขียนและพูดทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ
4.7 สามารถฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหความสําคัญ
กับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกตางกัน

4.28

0.74

มาก

4.31

0.82

มาก

4.38
4.40
4.31

0.66
0.69
0.70

มาก
มาก
มาก

4.25
4.19

0.75
0.82

มาก
มาก

4.15

0.74

มาก

ความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสาร
และใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1 มีความสามารถตัดสินใจไดวาควรใชขอมูลจากแหลงใด
เพื่อใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เชน จากคน วารสาร
สิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็คทรอนิคส
5.2 มีความชํานาญดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
การใชโปรแกรม Microsoft office, Word, Excel
และการสืบคนทาง Internet

4.05

0.73

มาก

4.06

0.75

มาก

4.04

0.72

มาก

จากตารางที่ 1 โดยภาพรวมพบวา คุณสมบัติของนักบัญชีอันพึงประสงคของผูประกอบการทุกดาน อยูใน
ระดับมาก โดย ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลง
คือ ดานการมีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่องและ
ทํางานรวมกับผูอ นื่ ไดอยางเหมาะสม ดานความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูแ ละประสบการณ
ทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ ดานความรูท างดานเทคโนโลยีทที่ นั สมัย สามารถสือ่ สารและใชเทคโนโลยีไดอยาง
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มีประสิทธิภาพ และดานความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ ตามลําดับ
เมื่อมองเปนรายดานพบวา ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม เรื่อง
ความมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด และ
เรื่องอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนดานการมีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองทั้งดาน
ความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่องและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม ดานความสามารถคิด วิเคราะห
สังเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ ดานความรูทางดานเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ และดานความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี
ทักษะทางวิชาชีพและศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกเรื่อง
4. ปญหาและขอเสนอแนะ
ผูป ระกอบการมีขอ เสนอแนะใหสถาบันการศึกษาผลิตนักบัญชีทสี่ ามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางยืดหยุน มีความใฝรู มีจิตอาสา และควรรักษาผลประโยชนใหกับองคกร
รวมทัง้ มีความซือ่ สัตยตอ องคกร มีวนิ ยั และมีความอดทนตอการทํางานทีก่ ดดัน ตลอดจนมีความสามารถในการปรับใช
ระบบบัญชีใหสอดคลองกับสถานประกอบการที่ตนทําได
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ผูประกอบการตองการมากที่สุด คือ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม เรื่อง ความสามารถในการปฎิบัติงานดวยความระมัดระวัง
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย (2555) และผลการศึกษาของ
บวรลักษณ เงินมา (2553) ทีพ่ บวา คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม มีระดับความตองการของสถานประกอบการ
อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือคุณลักษณะดานความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรู
และประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ ในเรื่อง ความสามารถในการวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย
หนี้สิน รายได คาใชจายไดอยางถูกตอง เชนเดียวกับผลการศึกษากรรณิการ ลําลือ (2552) ที่พบวาคุณสมบัติของ
นักบัญชีในทักษะทางวิชาชีพทีผ่ ปู ระกอบการพึงประสงคในระดับมาก ดานทักษะทางปญญา ไดแก มีความรูค วามเขาใจ
ที่เกี่ยวของกับการทําบัญชีในดานการคํานวณตนทุน มากที่สุด สวนดานปญหาที่ผูประกอบการพบมากที่สุด
คือ พนักงานบัญชีไมมีความอดทน และเปลี่ยนงานบอย สงผลใหงานบัญชีไมตอเนื่อง และจากปญหาดังกลาว
ที่ผูประกอบการสวนใหญอาจสะทอนความตองการคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
ดานคุณธรรมและจริยธรรม ทีอ่ ยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เพราะเปนคุณลักษณะสําคัญทีม่ อี ธิพลตอการทํางานรวมกับองคกร
เปนอยางมาก

158

»‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

สรุป
จากผลการศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการ
บัญชี พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ เปนคุณลักษณะที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดใน 5 ดานที่ทําการศึกษา และ
พบวา เรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด
รองมาคือ ความสามารถวัด คํานวณมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจายไดอยางสูงตอง และ ความสามารถ
ปฏิสัมพันธกับผูมีวัฒนธรรม หรือความคิดเห็นที่ตางกันได ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี ดังนี้
1. สถาบันการศึกษาควรใหความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบนั ไมใชเพียงการใหความสําคัญ
กับเนื้อหาสาระของรายวิชาเทานั้น แตควรมุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อใหการพัฒนาผูเรียนตรงกับความตองการผูประกอบการ
2. การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชีไมควรมุงเนนการสอนใหผูเรียนมีความรูเฉพาะดานการ
บัญชีเทานั้น แตควรใหความสําคัญกับความรูพื้นฐานอื่น และความรูทั่วไปของผูเรียนดวย ซึ่งผูประกอบการเห็นวา
ความรูตางๆ เหลานั้นมีความสําคัญเทาเทียมกับความรูดานการบัญชี
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