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บทคัดยอ
  การวิจยัน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการตอคณุลักษณะอันพึงประสงคของบณัฑิต
สาขาวิชาการบัญชี ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
กลุมตวัอยางคอื ผูประกอบการของหางหุนสวนจาํกัด และบรษิทัจาํกัดทีจ่ดทะเบยีนตอสาํนักงานธุรกจิการคาจังหวดั
เชียงใหม จํานวน 386 ราย ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 325 ราย คิดเปนรอยละ 84.20 วิเคราะหขอมูล         
โดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ผลการวิจยัพบวา ผูประกอบการมคีวามคาดหวังตอคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงคดานคุณธรรม จรยิธรรม ความรบัผดิชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคมของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
เรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเย่ียงผูประกอบวิชาชีพในดานความละเอียดรอบคอบ      
ความแมนยํา อยูในระดับมากท่ีสุด และมีความคาดหวังในระดับมาก คือ ดานความสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห 
บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ ไดแก เร่ืองความสามารถวัดและ/หรือ            
คาํนวณมูลคาของสนิทรพัย หน้ีสนิ รายได คาใชจายไดอยางถูกตอง  และเร่ืองความเขาใจทีเ่ก่ียวของกบัการทําบัญชี
ในดานการวางระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี และดานโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค                
พัฒนาตนเองท้ังดานความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ือง และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม เร่ืองสามารถ
ปฏิสัมพันธกับผูที่มีวัฒนธรรม หรือความคิดเห็นท่ีตางกันได  

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 มีการเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศท่ีพัฒนา
แลว ทาํใหแนวโนมการเปลีย่นแปลงของตลาดแรงงานในอนาคตมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วเก่ียวกับการใชปจจยั
ดานแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการผลิตเนนการใชเทคโนโลยีสมยัใหมมากข้ึน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตตอหนวย ระบบบริหารงานมีบทบาทท่ีทําใหสามารถแขงขันกับ
ตางประเทศได นอกจากน้ีอุปทานแรงงานมีมากเกินความตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหบัณฑิตท่ีจบ                      
การศึกษาใหมที่เขาสูตลาดแรงงานมีการแขงขันมากข้ึน ดังน้ันกลยุทธหน่ึงท่ีจะชวยลดตนทุนการผลิตลงไดคือ            
การพัฒนาแรงงานใหมคีณุภาพหรือทกัษะท่ีตอบสนองตอการเปลีย่นแปลง ฉะน้ันการเตรียมแรงงานใหระบบเศรษฐกจิ
และสังคมเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูที่มีสวนรวมกับการจัดการเรียนการศึกษาของชาติ คือ  การมีสถาบัน   
การศึกษาและอาจารยที่มีคุณภาพ (กรรณิการ ลําลือ,2552) 
  งานบัญชีถือเปนสวนงานหน่ึงของกิจการท่ีมีความสําคัญและเปนสวนงานท่ีสนับสนุนใหกิจการดําเนินไป
ตามวัตถุประสงคซึ่งงานข้ันสุดทายของการบัญชีก็คือการใหขอมูลทางการเงินท่ีเปนประโยชนแกบุคคลหลายฝาย      
ที่มีความสนใจในกิจกรรมของกิจการและสามารถใชเปนเคร่ืองมือของฝายบริหารในการวางแผนและควบคุม               
การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีองคกร และหนวยงานธุรกิจตาง ๆ ตองสําเร็จ    
การศึกษาสาขาวิชาการบัญช ี ดงัน้ันสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนในสาขาดังกลาวควรใหความสําคัญกับการผลิตบณัฑิต
ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยไมเพียงใหนกัศึกษามีความรูดานวิชาการเทาน้ัน แตควรเนนคุณธรรม 
จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย (ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย, 2555, 159-160) ทั้งน้ีไดมีการกําหนด
แนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผูซึ่งข้ึนทะเบียนไวกับ        
สภาวิชาชีพบัญชี ใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชีไวในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เร่ือง    
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชพีบัญช ีพ.ศ. 2553 กําหนดใหผูประกอบวิชาชพีบัญชีม ี1) ความโปรงใส ความเปนอสิระ 
ความเท่ียงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต 2) ความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3) การรักษา   
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ความลับ 4) ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ 5) ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคล               
ทีผู่ประกอบวิชาชพีบญัชปีฏบิตัหินาท่ีให  6) ความรบัผดิชอบตอเพ่ือนรวมวชิาชพี และจรรยาบรรณทัว่ไป (สภาวิชาชพี
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, ม.ป.ป.)
  จากผลการวจิยัเก่ียวกับคณุลกัษณะของบณัฑิตสาขาวชิาการบญัชใีนความตองการของสถานประกอบการ 
สวนใหญพบวามีวิธีการคัดเลือกบุคลากรในแผนกบัญชเีขามาปฏิบตังิานดวยวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
คิดเปนรอยละ 97.30  ดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีในดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณธรรม
จริยธรรม มีระดับความตองการของสถานประกอบการในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ดานความรูความสามารถ
ทางการบัญช ี  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับความตองการของสถานประกอบการในภาพรวม อยูในระดับ
มากและดานการใชภาษาตางประเทศ มีระดับความตองการของสถานประกอบการในภาพรวมอยูในระดับกลาง   
(บวรลักษณ เงินมา, 2553) และจากผลการศึกษาเร่ืองคุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่พึงประสงค   
ตามทศันะของสถานประกอบการ ศกึษากรณีสถานประกอบการในนคิมอตุสาหกรรมจงัหวดัสมทุรสาคร ของ ประนอม 
ตัง้ปรชีาพาณิชย (2555) พบวาสถานประกอบการตองการคณุลกัษณะของพนักงานบญัชทีีพึ่งประสงคดานคณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมากท่ีสุด รองลงคือ ดานมนุษยสัมพันธ ดานการส่ือสาร ดานบุคลิกภาพ             
ดานวิสัยทัศน ดานความสามารถทางสังคม  ดานความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชี รองลงมาคือ ดานความรู  
พ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทํางานและดานความรูทั่วไป
  ดังน้ัน  ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนอาจารยในสาขาวิชาการบัญชีจึงสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของผูประกอบ
การตอคณุลกัษณะอันพึงประสงคของบณัฑิตสาขาวิชาการบญัชใีนอาํเภอเมือง จงัหวัดเชยีงใหม เพ่ือ นาํผลการวิจยั
ที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชีใหมีคุณภาพ และสามารถผลิตบัณฑิต                       
ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ

วัตถุประสงคของการวิจัย
  เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี   
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

วิธีการดําเนินการวิจัย
  ประชากรที่ใชในการวิจัย
  ผูประกอบการหางหุนสวนจํากัด จํานวน 4,918 ราย และบริษัทจํากัด จํานวน 5,891 ราย ที่จดทะเบียน       
ตอสํานักงานธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คํานวณขนาดตัวอยางท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชสูตร       
ของยามาเน (YAMANE) ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยตองใช      
กลุมตัวอยาง จาํนวน 386 ราย
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  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
  เคร่ืองมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลู คอื แบบสอบถามท่ีผูวิจยัสรางข้ึนจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีงาน
วิจัยท่ีเก่ียวของในกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา มี 4 สวน ดังน้ี
  สวนท่ี 1 ขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนการรวบรวมขอมลูเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน
  สวนท่ี 2 ขอมลูเก่ียวกับกจิการและการปฏิบตังิานทางการบัญช ีไดแก รปูแบบของสถานประกอบการ ประเภท
ธุรกิจ ระยะเวลาในการดําเนินงาน จํานวนนักบัญชีในปจจุบัน ระดับการศึกษาของนักบัญชี ดานการศึกษาของ           
นักบัญชี ลักษณะการจัดทําบัญชี วิธีการจัดทําบัญชี โปรแกรมทางการบัญชี
  สวนท่ี 3 ขอมลูเก่ียวกับคุณสมบตัขิองนกับญัชทีีพึ่งประสงคของผูประกอบการแบงเปน 5 ดาน ตามหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญช ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน  ดงัน้ี (หลักสูตรมหาวิทยาลัย ฟารอสีเทอรน, 2554) 
   1. ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
   2. ดานความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอื่นท่ีเเก่ียวของ 
   3. ดานความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพ
บัญชีอยางเปนระบบ 
   4. ดานโลกทัศนทีก่วางไกล ความคดิสรางสรรค พัฒนาตนเองทัง้ดานความรู ทกัษะวิชาชพีอยางตอเนือ่ง
และทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม 
   5. ดานความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถส่ือสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  สวนท่ี 4  ปญหาและขอเสนอแนะ เปนสวนท่ีใหทางผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา
และขอเสนอแนะ เร่ือง คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคของผูประกอบการ
  ขั้นตอนการเก็บขอมูล
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บแบบสอบถาม โดยสงทางไปรษณีย  จํานวน 386 รายและไดรับแบบสอบถาม                    
กลับคนืมา จํานวน 325 ราย คิดเปน 84.20%
  การวิเคราะหขอมูล
  ใชสถิติวิเคราะหการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
  1.  ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 61.23 มีอายุระหวาง  41-50 ป มากที่สุด คิดเปน        
รอยละ 27.69  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.23 ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารงานหรือกรรมการ
บริหารงานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.92 
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  2. ขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการและการปฏิบัติงานทางการบัญชี
     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบกิจการประเภทบริษัทจํากัด คิดเปนรอยละ 59.69 โดยประกอบ
ธุรกิจประเภทบริการมากท่ีสดุ คดิเปนรอยละ 43.08  สวนใหญจาํนวนรอยละ 63.69 ดาํเนินงานมาแลว มากกวา 20 ป  
มกีารจัดทําบญัชีเองรวมกับการใชบรกิารสํานักงานบัญช ีคดิเปนรอยละ 50.15 โดยสวนใหญจะมพีนักงานท่ีรบัผดิชอบ
ในการทําบัญชี จํานวน 1 - 5 คน คิดเปนรอยละ 57.85 พนักงานท่ีรับผิดชอบในการทําบัญชีของสถานประกอบการ
สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.15 และจบการศึกษาดานบัญชีมากท่ีสุด        
คิดเปนรอยละ 51.89 สถานประกอบการมีการจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (โปรแกรมทางบัญชี) มากท่ีสุด      
คิดเปนรอยละ 60.92 และใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี Express for Windows มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44
  3. ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีอันพึงประสงคของผูประกอบการ

ตารางที่ 1
ตารางแสดงคุณสมบัติของนักบัญชีอันพึงประสงคของผูประกอบการ

                                          สวน 
                 คุณลกัษณะ                        คาเฉลีย่   เบีย่งเบน     แปลผล
                                                                          มาตราฐาน

1. คุณธรรม จรยิธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วชิาชพี และสงัคม   
1.1  มทีกัษะหรือความชาํนาญในการจัดการตนเอง เชน การควบคุม 
  อารมณใหคงท่ีเมื่อประสบปญหากับงาน เพ่ือนรวมงาน 
  หรือฝายท่ีเก่ียวของ
1.2  มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค และการเรียนรูดวยตนเอง 
  เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
1.3  มีความสามารถเลือกและจัดเรียงลําดับทรัพยากรท่ีมีจํากัด
  และจัดแจงงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา
1.4  มีความสามารถท่ีจะเขารวมและปรับตัวใหเขากับ
  การเปล่ียนแปลง
1.5  มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระมัดระวังเย่ียง
  ผูประกอบวิชาชีพ
1.6 มีความสามารถพิจารณาการปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ 
  จรรยาบรรณ และทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจ

4.38
4.43

4.36

4.36

4.31

4.53

4.29

062
0.58

0.61

0.63

0.64

0.60

0.64

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

มากท่ีสดุ

มาก
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                                          สวน 
                 คุณลกัษณะ                        คาเฉลีย่   เบีย่งเบน     แปลผล
                                                                          มาตราฐาน

2.

3.

ความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ
และศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
2.1  มีความรู ความเขาใจดานอ่ืน ๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
  การปกครอง
2.2 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการท่ัวไป ดานพฤติกรรม 
  องคกร และดานการตลาด การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
  และการวิเคราะหเชิงปริมาณ และสถิติ
2.3  มคีวามรู ความเขาใจทีเ่ก่ียวของกบัการทําบญัชใีนดานตางๆ ดงันี้ 
  -  ความรูดานการสอบบัญชี
  -   ความรูดานกฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
  -   ความรูดานการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
  -  ความรูดานการเงินและการจัดการทางการเงิน
  -  การคํานวณตนทุน
  -  การวางระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี
2.4 มขีดีความสามารถ การไดมา จดั นาํไปใช และเขาใจสารสนเทศ
  จากคน สิ่งพิมพ  และส่ืออิเล็กทรอนิกส
2.5  สามารถประเมิน ระบุ และแกไขปญหาท่ีไมเคยมากอน

ความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและ
ประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ
3.1  มีความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ)
3.2 มคีวามสามารถในการวิเคราะหความเส่ียงของการปฏิบตังิาน  
  บญัช ีเชน ความผดิพลาดของการบันทึกบัญช ีหรอื ปญหาจาก 
  ระบบการควบคุมภายใน และจัดการลดความเส่ียงเหลาน้ันได
3.3  มคีวามสามารถในการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินในรปูแบบ
  ทีง่ายตอความเขาใจ ถูกตองครบถวนตามหลกัเกณฑ และทันตอเวลา
3.4 มีความสามารถวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย หน้ีสิน รายได 
  คาใชจาย ไดอยางถูกตอง
3.5 มีความเขาใจและมีความสามารถในการวิเคราะหงบการเงินได

4.02

4.04

4.19

4.18
4.18
4.04
4.06
3.57
4.36
3.68

3.89

4.27

4.06
4.19

4.33

4.40

4.38

0.80

0.86

0.80

0.84
0.78
0.90
0.84
0.75
0.70
0.78

0.72

0.74

0.73
0.74

0.71

0.76

0.78

มาก

มาก

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

มาก

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก
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                                          สวน 
                 คุณลกัษณะ                        คาเฉลีย่   เบีย่งเบน     แปลผล
                                                                          มาตราฐาน

4.

5.

มีโลกทัศนท่ีกวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเอง
ท้ังดานความรู   ทักษะวิชาชพีอยางตอเน่ือง และทาํงานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม
4.1  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในกระบวนการปรึกษาหารือ
  เพ่ือแกปญหาความขัดแยง
4.2  สามารถทํางานเปนทีม
4.3  สามารถปฏิสมัพันธกับผูทีม่วัีฒนธรรม หรอืความคดิเห็นท่ีตางกนัได
4.4  สามารถเจรจาเพ่ือไดขอสรุป หรือขอตกลงท่ียอมรับได
  ในสถานการณทางวิชาชีพ
4.5  สามารถทํางานในวัฒนธรรมท่ีตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.6  สามารถนําเสนอ พูดคุย รายงาน และปกปองมุมมองของตน
  อยางมีประสิทธิภาพ ผานการเขียนและพูดท้ังท่ีเปนทางการ
  และไมเปนทางการ
4.7 สามารถฟงและอานอยางมปีระสทิธิภาพ รวมถงึใหความสาํคัญ
  กับวัฒนธรรมและภาษาท่ีแตกตางกัน

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

4.28

4.31

4.38
4.40
4.31

4.25
4.19

4.15

   4.05

4.06

4.04

0.74

0.82

0.66
0.69
0.70

0.75
0.82

0.74

0.73

0.75

0.72

มาก

มาก

มาก
มาก
มาก

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

  จากตารางท่ี 1  โดยภาพรวมพบวา คุณสมบัติของนักบัญชีอันพึงประสงคของผูประกอบการทุกดาน อยูใน    
ระดับมาก โดย ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม มีคาเฉล่ียสูงที่สุด รองลง          
คือ ดานการมีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองท้ังดานความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ืองและ
ทาํงานรวมกบัผูอืน่ไดอยางเหมาะสม  ดานความสามารถคดิ วิเคราะห สงัเคราะห บรูณาการความรูและประสบการณ
ทางวิชาชพีบญัชีอยางเปนระบบ  ดานความรูทางดานเทคโนโลยีทีท่นัสมยั สามารถสือ่สารและใชเทคโนโลยีไดอยาง
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มีประสิทธิภาพ  และดานความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอื่นท่ีเก่ียวของ ตามลําดับ   
   เม่ือมองเปนรายดานพบวา ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม เร่ือง         
ความมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระมัดระวังเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ มีคาเฉล่ียในระดับมากที่สุด และ         
เร่ืองอื่น ๆ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนดานการมีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองท้ังดาน
ความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ืองและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม  ดานความสามารถคิด วิเคราะห 
สังเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ  ดานความรูทางดานเทคโนโลยี           
ที่ทันสมัย สามารถส่ือสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ  และดานความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี   
ทักษะทางวิชาชีพและศาสตรอื่นท่ีเก่ียวของ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกเร่ือง
   4.  ปญหาและขอเสนอแนะ
    ผูประกอบการมีขอเสนอแนะใหสถาบันการศึกษาผลิตนกับัญชีทีส่ามารถปรบัตวัเขากับวฒันธรรมองคกร 
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางยืดหยุน มีความใฝรู มีจิตอาสา และควรรักษาผลประโยชนใหกับองคกร       
รวมท้ังมคีวามซ่ือสตัยตอองคกร มวิีนยั และมีความอดทนตอการทํางานท่ีกดดัน ตลอดจนมคีวามสามารถในการปรับใช
ระบบบัญชีใหสอดคลองกับสถานประกอบการท่ีตนทําได

อภิปรายผลการวิจัย
   จากผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ผูประกอบการตองการมากท่ีสุด คือ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม เร่ือง ความสามารถในการปฎิบัติงานดวยความระมัดระวัง
เย่ียงผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย (2555) และผลการศึกษาของ      
บวรลกัษณ เงินมา (2553) ทีพ่บวา คณุลกัษณะดานคุณธรรม จรยิธรรม มรีะดับความตองการของสถานประกอบการ
อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือคุณลักษณะดานความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรู    
และประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ ในเร่ือง ความสามารถในการวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย        
หน้ีสิน รายได คาใชจายไดอยางถูกตอง เชนเดียวกับผลการศึกษากรรณิการ ลําลือ (2552) ที่พบวาคุณสมบัติของ   
นกับญัชใีนทกัษะทางวิชาชพีท่ีผูประกอบการพึงประสงคในระดบัมาก ดานทักษะทางปญญา ไดแก มคีวามรูความเขาใจ
ที่เก่ียวของกับการทําบัญชีในดานการคํานวณตนทุน มากท่ีสุด สวนดานปญหาท่ีผูประกอบการพบมากท่ีสุด                  
คือ พนักงานบัญชีไมมีความอดทน และเปล่ียนงานบอย สงผลใหงานบัญชีไมตอเน่ือง และจากปญหาดังกลาว              
ที่ผู ประกอบการสวนใหญอาจสะทอนความตองการคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี            
ดานคณุธรรมและจรยิธรรม ทีอ่ยูในระดบัมากทีส่ดุ เพราะเปนคณุลกัษณะสําคัญท่ีมอีธิพลตอการทาํงานรวมกบัองคกร
เปนอยางมาก
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สรุป
   จากผลการศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการ
บัญชี พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ เปนคุณลักษณะท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดใน 5 ดานท่ีทําการศึกษา และ      
พบวา เร่ืองความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด           
รองมาคือ ความสามารถวัด คํานวณมูลคาของสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจายไดอยางสูงตอง และ ความสามารถ
ปฏิสัมพันธกับผูมีวัฒนธรรม หรือความคิดเห็นท่ีตางกันได  ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี ดังน้ี
   1. สถาบันการศึกษาควรใหความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนในปจจบุนัไมใชเพียงการใหความสําคัญ
กับเน้ือหาสาระของรายวิชาเทาน้ัน แตควรมุงเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพเพ่ือใหการพัฒนาผูเรียนตรงกับความตองการผูประกอบการ
   2. การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชีไมควรมุงเนนการสอนใหผูเรียนมีความรูเฉพาะดานการ
บัญชีเทาน้ัน แตควรใหความสําคัญกับความรูพ้ืนฐานอ่ืน และความรูทั่วไปของผูเรียนดวย ซึ่งผูประกอบการเห็นวา
ความรูตางๆ เหลาน้ันมีความสําคัญเทาเทียมกับความรูดานการบัญชี 
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