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ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะนักบัญชีที่พึ่งประสงค
กับความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน

เพื่อความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Relationship Between Desired Accountant Characteristics 

and the Need of Principle of Good Governance Readiness 
to ASEAN Community

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก, วสันต พรพุทธพงศ**

บทคัดยอ
 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะนักบัญชีที่มีพึ่งประสงค 2) ความตองการ

ในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฎิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และ 3) ความสัมพนัธระหวางคุณลกัษณะนักบัญชทีีพ่งึประสงคกบัความตองการในการนําหลกัธรรมาภิบาล

มาใชในการปฏิบติังานเพือ่เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนกลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษา

ครั้งนี้ ไดแก ผูประกอบการในภาคธุรกิจจํานวน 100 คน โดยใชการสุมตัวอยางตามสะดวก เครื่องมือที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประเมินคา 5 ระดับ และดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคา

ความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสมัประสทิธิส์หสัมพนัธเพยีรสนัผลการศกึษา พบวา

 1) คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถ ตองคํานวณตัวเลขได

ถูกตองแมนยํา ดานความสนใจใฝรูตองมีความสามารถในการใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล และ

ดานการมีความสามารถในการจัดทํารายงานใหคนอื่นเขาใจได 

 2) ความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน ดานหลักนิติธรรม พบวา 

มีความตองการ กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ที่องคกรนํามาใชมีความถูกตองทันสมัย และเปนที่ยอมรับ 

ดานหลักคุณธรรม พบวา มีความตองการ ใหบุคลากรอยูร วมกันกับเพื่อนรวมงานอยางสงบสุข 

ดานหลักความโปรงใส พบวา ควรมีการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรดวยบุคลากรในองคกร 

ดานหลักการมีสวนรวม พบวา มีความตองการใหบุคลากรมีโอกาสไดรวมปฏิบัติกิจกรรมในองคกร

อยางท่ัวถึง ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา มีความตองการใหผู บริหารมีความต้ังใจท่ีจะรวมกัน

แกปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร และดานหลักความคุมคา พบวา มีความตองการใหมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรและการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ

*อาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, **อาจารยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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Abstract
 The study of the relationship between desired accountant characteristics and the 

need for principle of good governance readiness to ASEAN community aims to find out the 

following ; 1) the desired accountant characteristics ; 2) the need for the principle of good 

governance readiness for participating in ASEAN Community ; and 3) the relationship 

between desired accountant characterist ics and the need for principle of good 

governance readiness to ASEAN community. In this research the participants were 

entrepreneurs from 100 places in the business sector selected by using convenience 

sampling. The tool used in the research for collecting data was questionnaires and data 

were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson the 

collected. The findings were on follows :

 1. As for the desired characteristics of accountant on knowledge and abilities, 

entrepreneurs demanded accountants with ability of correct calculation, and inquiring mind. 

Moreover, the entrepreneurs needed for the accountants with ability of internet surfing to 

search the information. With regard to communication, entrepreneurs demanded accountants 

with ability of preparing needed reports that could make other people understand easily.

 2. The demand of utilizing the principle of good governance regarding rule of law, 

it was found that entrepreneurs demanded correct, accepted and up-to-date rules and 

regulations. As to the ethical principle, it was found that entrepreneurs desired to see their 

personnel work together with their colleagues peacefully. On the principle of transparency, 

it was found that operation monitoring should be provided and performed by internal 

personnel. On the principle of participation, it was found that entrepreneurs demanded to 

see their personnel have some opportunities to participate in organization’s activities 

extensively. On the principle of responsibility, it was found that entrepreneurs desired to 

see their executive spay much attention to solving problems occurring in the organization. 

On the principle of effectiveness, it was found that entrepreneurs desired the evaluation 

 3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงคกับความตองการในการนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชในการปฏบิตังิานเพือ่เตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมคีวามสมัพนัธ

กันในทางบวก อธิบายไดจากสมการ y=1.033+0.422 (ดานความรูความสามารถ)+(-0.027) (ดานความ

สนใจใฝรู)+0.437 (ดานการส่ือสาร) 
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บทนํา
 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคม

ปจจุบันที่มีความทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งทาง

ดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

อีกทั้งการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหมๆ ที่สงผลกระทบตอการทํางาน

ในปจจุบัน  จึงทําให การใช ทรัพยากรมนุษย 

ในการทํางานลดน อยลง  แต กลับมีการใช 

เครื่ องมือ  เครื่ อง จักรที่มี เทคโนโลยีสู งและ

ความทันสมัยเขาทดแทนแรงงานมนุษย ดังน้ัน

การพัฒนาความรู ความสามารถในดานอาชีพ

การทํางานจึงเปนสิ่งจําเปน และในสภาวะท่ีมีการ

แข งขันกันสูงในทางธุรกิจสิ่ งที่ขาดไม ได คือ

ผู ที่จะทําการรวบรวมขอมูลวิเคราะหและนํา

ขอมูลเหลาน้ันมาเสนอในรูปของรายงานทาง

การเ งินซ่ึงผู คนเหล านั้นก็คือนักบัญชีตั้ งแต 

ในอดีตนักบัญชี เป น เพียงผู  รวบรวมข อมูล

ที่ เกิดขึ้นและเสนอรายงานใหแกส วนราชการ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือกล าวอีกนัยหน่ึง

คือบริษัทว าจ างนักบัญชีไว  เพื่อจัดทําบัญชี

สําหรับใชในการเสียภาษีอยางเดียวแตความจริง

แลวอาชีพนักบัญชีมีความสําคัญมิใชเพียงเสีย

ภาษีเทานั้น ยังมีความสามารถในการคํานวณ

ตนทุนผลิตภัณฑ การนําขอมูลทางดานบัญชี

ทําการตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุน การวิเคราะห

ทางการเงิน การวางแผนโดยการทํางบประมาณ 

และนํางบประมาณท่ีทํามาใช ในการควบคุม 

เปนตน

 สําหรับสมาคมประชาชาติแห ง เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กอต้ังข้ึนโดยมี

วตัถปุระสงคเพือ่ความรวมมือในการเพ่ิมอตัราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม

ในกลุมประเทศสมาชิก การธํารงรักษาสันติภาพ

และความม่ันคงในภูมภิาค และเปดโอกาสใหคลาย

ข อพิพาทระหว างประเทศสมาชิกอย างสันติ 

และไดมีการลงนามเปนเขตการคาเสรีอาเซียน

ครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2535 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

ดั งนั้ นอุตสาหกรรมของไทยจึงต  อง เตรี ยม

ความพรอมในดานตางๆ เพื่อรองรับผลกระทบ

จากการเปดการคาเสรี (สมศักดิ์ ประดิษฐบงกช, 

2555) 

 ดวยเหตุนี้ธรรมาภิบาลจึงมีความสําคัญ

อยางยิ่งตอการเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ

นักบัญชีใหมีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานผู วิจัยจึงมีความสนใจในการ

ทําวิจัยเร่ือง “การพัฒนาคุณลักษณะนักบัญชี

ที่มีความพรอมเขาสู ประชาคมอาเซียนภายใต

หลักธรรมาภิบาล”

Keywords : accountant characteristics, ASEAN Community, principle of good governance

of personnel’s performance on a continualbasic. These demands were in the highest 

level as well.

 3. There was a relationship between desired accountant characteristics and the 

need for the of principle of good governance readiness to ASEAN community. The relationship 

between the two variables was highly positive as show by the model : y=1.033+0.422 (knowledge 

and abilities)+(-0.027) (interest and knowledge seeking)+0.437 (communication) 
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วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. ศึ กษาถึ ง คุณลั กษณะนั ก บัญชี ที่

พึงประสงค

 2. ศึกษาความตองการในการนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน

 3. ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ  ร ะ ห ว  า ง 

คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค   กับความ

ตองการในการนําหลัก ธรรมาภิบาลมาใชในการ

ปฏิบัติงาน

สมมติฐานการวิจัย
 คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงคกับความ

ตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันในทางบวก

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
 การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมุงทําการศึกษา

การพัฒนาคุณลักษณะนักบัญชีที่มีความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียนภายใตหลักธรรมาภิบาล

ใน 2 ดาน ไดแก

 1. คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค 

ดานความรู ความสามารถดานความสนใจใฝรู  

และดานการส่ือสาร

 2. การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

ปฎิบัติงาน ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบ

การในภาคธุรกิจกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก ผู ประกอบการในภาคธุรกิจ โดยกําหนด

ขนาดของกลุ มตัวอยาง คัดเลือกแบบสะดวก 

(Simple Random Sampling) จํานวน 100 คน 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 90%

3. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
 เปนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการและ

มาตราสวน 5 ระดับ แบงออกเปน 3 สวน ไดแก

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว เกี่ยวกับเพศ อายุ

ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํางาน

 สวนที่ 2 คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค 

ดานความรู ความสามารถ ดานความสนใจใฝรู  

ดานการสื่อสาร

 สวนท่ี 3  ความตองการในการนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน ดานหลัก

นิติธรรม  ดานหลักคุณธรรม  ดานหลักความ

โปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความ

รับผิดชอบ ดานหลักความคุมคา

การวิเคราะหขอมูล
 1 .  เพื่ อ ศึกษาถึง คุณลักษณะนักบัญชี

ที่พึงประสงค และความตองการในการนําหลัก 

ธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานวิเคราะห

โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ  ระหว าง 

คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค กับ ความ

ตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

ปฏิบัติโดยใชคาสหสัมพันธอยางงาย เพียรสัน 

(Pearson Correlation) ชูศรี วงศรัตนะ. (2550).
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

คุณลักษณะที่พึงประสงค

ความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาล
มาใชในการปฏิบัติงาน

- ดานความรู ความสามารถ

- ดานความสนใจใฝรู

- ดานการสื่อสาร

- ดานหลักนิติธรรม

- ดานหลักคุณธรรม

- ดานหลักความโปรงใส

- ดานหลักการมีสวนรวม

- ดานหลักความรับผิดชอบ

- ดานหลักความคุมคา

ตัวแปรตามตัวแปรอิสระ

ขอมูลสวนตัว

- เพศ

- อายุ

- ระดับการศึกษาสูงสุด

-ประสบการณการทํางาน

Descriptive 

statics

สรุปผลการวิจัย
สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ผูตอบแบบสอบถามจําแนกออกเปน

 1.1 เพศชาย  จํานวน  63 คน  คิดเป น

รอยละ 63.0 และ เพศหญิง จํานวน 37 คน คิดเปน 

รอยละ 37.0

 1.2 อายุของกลุมตัวอยางสวนมาก มีอายุ 

46 ปขึ้นไป จํานวน 35คน คิดเปนรอยละ 35.0 

รองลงมา คือ อายุไมเกิน 25 ป จํานวน 28 คน 

คิดเปน รอยละ 28.0 อายุ 36-45 ป จํานวน 23 คน 

คดิเปนรอยละ 23.0 และอายุ 26-35 จาํนวน 14 คน 

คิดเปนรอยละ 14.0 ตามลําดับ

 1.3 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางเกิน

ครึ่งมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 70 คน 

คดิเปนรอยละ 70.0 รองลงมาคอื สงูกวาปรญิญาตรี 

จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30.0 ตามลําดับ

 1.4 ประสบการณทํางานของกลุมตัวอยาง

เกอืบคร่ึง มปีระสบการณทาํงาน 15 ปขึน้ไป จาํนวน 

42 คน คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมา คือ 1-5 ป 

จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32.0 11-15 ป 

จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 17.0 และ 6-10 ป 

จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9.0 ตามลําดับ

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความตองการ

คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค

 2.1 ดานความรู ความสามารถ จากการ

ศกึษาพบวา ความตองการคุณลักษณะของนักบญัชี

ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถโดยรวม

อยู ในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม = 4.01) สวน

รายละเอียดของขอยอย ระดับความตองการ 

อยูในระดับมากทกุขอ ไดแก สามารถแกไขอปุสรรค

ตางๆ ในการทํางานได สามารถใชโปรแกรม
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สําเร็จรูปทางบัญชี สามารถคํานวณตัวเลขโดย

ไมใชเคร่ืองคํานวณอยางรวดเร็ว สามารถทํางาน

ติดตอกันเปนเวลานานหากงานนั้นยังไมเสร็จ 

วางแผนกอนการทํางานทุกอยาง มีความรูดาน

กฎหมายทางบัญชี มีความรูทางดานภาษีอากร 

และมีความแมนยําในการลงบัญชีรายวันและ

แยกประเภทบัญชี ยกเวน สามารถคํานวณตัวเลข

ไดถูกตองแมนยํา อยูในระดับมากที่สุด

 2.2 ดานความสนใจใฝรู จากการศึกษา

พบวา ความตองการคุณลักษณะของนักบัญชี

ที่พึงประสงคในดานความสนใจใฝรู  โดยรวม

อยูในระดับมากทุกขอ (คาเฉล่ียรวม = 4.15) สวน

รายละเอียดของขอยอย ระดับความตองการ 

อยูในระดับมาก ไดแก ติดตามขาวสารความกาว

ของหนาเทคโนโลยีใหม และสนใจและติดตาม

ขาวสารทางดานธุรกิจและบัญชี ยกเวน สามารถ

ใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล อยูในระดับมาก

ที่สุด

 2.3 ดานการสื่อสารจากการศึกษาพบวา 

ค ว ามต  อ ง ก า ร คุณลั ก ษณะขอ ง นั ก บัญ ชี

ที่พึงประสงคในดานการสื่อสาร โดยรวมอยู ใน

ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยรวม = 4.36) สวน

รายละเอียดของขอยอย ระดับความตองการ 

อยูในระดับมากที่สุด ไดแก สามารถจัดทํารายงาน

ใหคนอื่นเขาใจได เปนคนเขาใจสิ่งตางๆ ไดงาย 

สามารถพูดตอหนาสาธารณชนไดดวยความม่ันใจ 

และสามารถอธิบายงบการเงินทางบัญชีใหคนอ่ืน

เขาใจได

สวนที ่3 ความตองการในการนําหลกัธรรมาภบิาล

มาใชในการปฏิบัติงาน

 3.1 ดานหลักนิติธรรมจากการศึกษาพบวา

ความต องการในการนํ าห ลักธรรมาภิบาล

มาใช ในการปฏิบัติงานในด านหลักนิติธรรม 

โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยรวม=

4.23) สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความ

ตองการ อยูในระดับมากทุกขอ ไดแก ตระหนัก

ถึงสิทธิหนาที่ของตนเอง เขาใจกฎเกณฑตางๆ 

มีสวนรวมพิจารณา กฎ ระเบียบและขอบังคับ 

ที่นํามาใชในองคกร และยอมรับและปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ที่องคกร กําหนดข้ึน 

ยกเวน กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ที่องคกรนํามา

ใชมีความถูกตองทันสมัย และเปนที่ยอมรับ อยูใน

ระดับ มากที่สุด

 3.2 ดานหลักคุณธรรมจากการศึกษาพบ

วาความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในการปฏิบัติงานในดานหลักคุณธรรม โดยรวม

อยู  ในระดับมาก  (คาเฉลี่ยรวม=4.14) สวน

รายละเอยีดของขอยอย ระดบัความตองการ อยูใน

ระดับมาก และมากท่ีสุด ไดแก เม่ือมีปญหา/

อุปสรรคในการปฏิบัติ งาน  ใช ความอดทน

ปฏิบัติงานจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และอยูรวมกัน

กับเพื่อนรวมงาน อยางสงบสุข ตามลําดับ

 3.3 ดานหลักความโปรงใสจากการศึกษา

พบวาความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมา

ใชในการปฏิบัติงานในดานหลักโปรงใส โดยรวม

อยู  ในระดับมาก  (คาเฉลี่ยรวม=4.17) สวน

รายละเอียดของขอยอย ระดับความตองการ 

อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ไดแก การทํากิจกรรม

ตางๆ สวนใหญดําเนินการไปตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป   มีส วนร วมในการรับรู สภาพการณ

และปญหาขององคกร และมีการตรวจสอบการ

ดําเนินงานขององคกร ดวยบุคลากรในองคกร 

ยกเวน องคกรมีการแจงผลประโยชนตางๆ ที่ได
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รับใหบุคลากรทราบเปนระยะๆ และมีการประกาศ

หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบให

บุคลากรทราบ อยูในระดับมาก

 3.4 ดานหลักการมีสวนรวมจากการศึกษา

พบวาความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาล

มาใช ในการปฏิบัติงานในด านหลักโปร งใส 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ียรวม=4.23) 

สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความตองการ 

อยู ในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ไดแก บุคลากรมี

โอกาสไดร วมปฏิบัติกิจกรรม ในองคกรอยาง

ทั่วถึง บุคลากรมีความพึงพอใจในการดําเนินการ 

จดักจิกรรมขององคกร และบุคลากรรวมกันทาํงาน

เปนทีมและปฏิบัติงานรวมกันอยางสงบสุขดวย

ความพรอมเพรียง ยกเวน บุคลากรมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นในการจัดทําแผนปฏิบัติการการ

ประชาพิจารณหรือการแสดงประชามติอยาง

สมํ่าเสมอ อยูในระดับมาก

 3.5 ดานหลักความรับผดิชอบจากการศึกษา

พบวาความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมา

ใชในการปฏิบัติงานในดานหลักความรับผิดชอบ 

โดยรวมอยู ในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม=4.06) 

สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความตองการ 

อยูในระดับมาก ไดแก ผูบริหารใสใจเก่ียวกบัปญหา 

และมีความกระตือรือรน ในการแกปญหาที่เกิดขึ้น

ในองคกร  ผู บริหารมีความตั้งใจที่จะร วมกัน

แกปญหา ที่เกิดขึ้นภายในองคกร ผูบริหารควร

เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางกันและกลา

ที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน  และ

ตระหนักในสิทธิหน าที่และปฏิบัติงานสําเร็จ

ตามเวลาท่ีกําหนด

 3.6 ดานหลักความคุ มคาจากการศึกษา

พบวาความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมา

ใชในการปฏิบัติงานในดานหลักคุมคา โดยรวมอยู

ในระดบัมาก (คาเฉลีย่รวม=4.17) สวนรายละเอยีด

ของขอยอย ระดับความตองการ อยูในระดับมาก

ทุกขอ ไดแก ไดรับการนิเทศ การปฏิบัติงาน 

อย างสมํ่าเสมอ  มีการบริหารจัดการและใช 

ทรัพยากรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 

และมีการดูแลรักษาและใชประโยชนจาก วัสดุ 

อุปกรณ อาคารสถานที่ อยางประหยัดและคุมคา 

ยกเวน มีการพัฒนาความรู ความสามารถ ของ

บุคลากรอยางตอเน่ือง และมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและการดําเนินงานอยาง

สมํ่าเสมอ อยูในระดับ มากที่สุด

4. การทดสอบสมมติฐาน
 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะนักบัญชี

ที่พึงประสงคกับความตองการในการนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียม

ความพรอมเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มคีวามสัมพนัธกนัในทางบวก อธบิายไดจากสมการ 

y=1.033+0.422 (ดานความรูความสามารถ)+

(-0.027) (ดานความสนใจใฝรู)+0.437 (ดานการ

สื่อสาร) มีรายละเอียดดังนี้

 4.1 ความตองการในการนําหลักธรรมา-

ภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานในดานหลักนิติธรรม 

มีความสัมพันธ กับคุณลักษณะนักบัญชีที่พึง

ประสงคในดานความรูความสามารถ ดานความ

สนใจใฝรู และดานการสื่อสาร

 1. ดานหลักนิติธรรมมีความสัมพันธกับ

ดานความรูความสามารถ อยูในระดับ ปานกลาง มี

คาระดับความสัมพันธ 0.545 

 2. ดานหลักนิติธรรมมีความสัมพันธกับ 

ดานความสนใจใฝรู  อยู ในระดับ คอนขางต่ํา 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.383 
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 3. ดานหลักนิติธรรมมีความสัมพันธกับ 

ดานการสื่อสาร อยู ในระดับ คอนขางสูง มีคา

ระดับความสัมพันธ 0.617 

 4.2 ความตองการในการนําหลักธรรมา-

ภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานในดานหลักคุณธรรม 

มี ค ว า มสั ม พั น ธ  กั บ คุ ณ ลั กษณะนั ก บัญ ชี

ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถ ดาน

ความสนใจใฝรู และดานการส่ือสาร

 1. ดานหลักคุณธรรมมีความสัมพันธกับ 

ดานความรูความสามารถ อยูในระดับ ปานกลาง

มีคาระดับความสัมพันธ 0.499 

 2. ดานหลักคุณธรรมมีความสัมพันธกับ 

ดานความสนใจใฝรู  อยู ในระดับ ตํ่ามาก มีคา

ระดับความสัมพันธ 0.078 

 3. ดานหลักคุณธรรมมีความสัมพันธกับ 

ดานการส่ือสาร อยูในระดับ ปานกลาง มีคาระดับ

ความสัมพันธ 0.451 

 4.3 ความตองการในการนําหลักธรรมา-

ภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานในดานหลักความ

โปรงใสมีความสัมพันธกับคุณลักษณะนักบัญชี

ท่ีพึงประสงคในดานความรูความสามารถ ดาน

ความสนใจใฝรู และดานการส่ือสาร

 1. ดานหลักความโปรงใสมีความสัมพันธ

กบัดานความรูความสามารถ อยูในระดบั ปานกลาง 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.598 

 2. ดานหลักความโปรงใสมีความสัมพันธ

กับดานความสนใจใฝรู  อยูในระดับ ปานกลาง 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.459 

 3. ดานหลักความโปรงใสมีความสัมพันธ

กับดานการส่ือสาร อยูในระดับ ปานกลาง มีคา

ระดับความสัมพันธ 0.543

 4.4 ความตองการในการนําหลักธรรมา-

ภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานในดานหลักการมี

สวนรวมมีความสัมพันธกับคุณลักษณะนักบัญชี

ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถ ดาน

ความสนใจใฝรู และดานการสื่อสาร

 1. ดานหลักการมีสวนรวมมีความสัมพนัธ

กับดานความรูความสามารถ อยูในระดับ ตํ่ามาก 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.139

 2. ดานหลักการมีสวนรวมมีความสัมพนัธ

กับดานความสนใจใฝรู อยูในระดับตํ่ามาก มีคา

ระดับความสัมพันธ 0.019

 3. ดานหลักการมีสวนรวมมีความสัมพนัธ

กับ ดานการสื่อสาร อยูในระดับ คอนขางต่ํา มีคา

ระดับความสัมพันธ 0.255

 4.5 ความตองการในการนําหลักธรรมา-

ภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานในดานหลักความ

รับผิดชอบมีความสัมพันธกับคุณลักษณะนักบัญชี

ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถ ดาน

ความสนใจใฝรู และดานการสื่อสาร

 1. ด านหลักความรับผิดชอบมีความ

สัมพันธกับดานความรูความสามารถ อยูในระดับ 

ปานกลาง มีคาระดับความสัมพันธ 0.449

 2. ด านหลักความรับผิดชอบมีความ

สัมพันธ กับด านความสนใจใฝรู  อยู ในระดับ 

คอนขางตํ่า มีคาระดับความสัมพันธ 0.236

 3. ด านหลักความรับผิดชอบมีความ

สัมพันธกับ ดานการสื่อสาร อยูในระดับ ตํ่ามาก 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.159

 4.6 ความตองการในการนําหลักธรรมา-

ภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานในดานหลักความ

คุ มคามีความสัมพันธกับคุณลักษณะนักบัญชี

ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถ ดาน

ความสนใจใฝรู และดานการสื่อสาร
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 1. ดานหลักความคุมคามคีวามสัมพนัธกบั 

ดานความรูความสามารถ อยูในระดับ คอนขางตํ่า 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.331

 2. ดานหลักความคุมคามีความสัมพันธ

กับดานความสนใจใฝรู อยูในระดับ คอนขางตํ่า 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.310

 3. ดานหลักความคุมคามีความสัมพันธ

กับดานการสื่อสาร อยูในระดับ ตํ่ามาก มีคาระดับ

ความสัมพันธ 0.181

อภิปรายผลการวิจัย
 1. จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุม

ตัวอยาง พบวากลุ มตัวอยางเกินครึ่ง เปนเพศ

ชาย สวนใหญมีอายุ 46 ปขึ้นไป เกินคร่ึง มี

ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี สวนใหญมี

ประสบการณทํางาน 15 ป ขึ้นไป

 2. จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ต  อ ง ก า ร

คุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักบัญชีของ

กลุมตัวอยาง ในดานความรูความสามารถ พบวา 

มคีวามตองการความสามารถในการคาํนวณตวัเลข

ไดถูกตองแมนยํา มากที่สุด ดานความสนใจใฝรู 

พบวา มีความตองการความสามารถในการใช

อินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล มากท่ีสุด และ

ดานการส่ือสาร พบวา มีความตองการความ

สามารถในการจัดทํารายงานใหคนอื่นเขาใจได 

มากท่ีสุด

 3. จากการศึกษาความตองการในการนํา

หลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน ดาน

หลักนิติธรรม พบวา มีความตองการ กฎ ระเบียบ 

และขอบังคับ ที่องคกรนํามาใชมีความถูกตอง

ทันสมัย และเปนท่ียอมรับ อยูในระดับมากท่ีสุด 

ดานหลักคุณธรรม พบวา มีความตองการ การอยู

ร วมกันกับเพื่อนรวมงาน อยางสงบสุข อยู ใน

ระดับมากที่สุด ดานหลักความโปรงใส พบวา 

ควรมีการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร

ดวยบุคลากรในองคกร อยู ในระดับมากท่ีสุด 

ดานหลักการมีสวนรวม พบวา มีความตองการ 

ใหบุคลากรมีโอกาสไดร วมปฏิบัติกิจกรรมใน

องคกรอยางทั่วถึง อยูในระดับมากที่สุด ดาน

หลักความรับผิดชอบ พบวา มีความตองการให

ผู บริหารมีความต้ังใจท่ีจะร วมกันแก ป ญหา

ที่ เกิดขึ้นภายในองคกร อยู ในระดับมากที่สุด 

และดานหลักความคุมคามีความตองการใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการ

ดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ อยูในระดับมากที่สุด

 4. จากกา รทดสอบสมม ติฐานของ

การวิจัยพบวา 3 ลําดับแรกที่มีความสัมพันธกัน

มากที่สุด คือ 

 1. หลักธรรมาภิบาลดานหลักนิติธรรม 

มีความสัมพันธกับคุณลักษณะอันพึงประสงค

ดานการสื่อสาร สอดคลองกับทฤษฎีของ ไพศาล 

ตั้งสมบูรณ (2548) กลาววา หลักนิติธรรมมี

ความสําคัญกับความเปนอยูของสังคม เปนการ

ตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย

และเปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมและสังคม

ยินยอมพร อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ

ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครอง

ภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจ

ของตัวบุคคล และณภัทร ธนเตชาภัทร (2551) 

กลาวถึงความสําคัญของการส่ือสารว า เป น

กระบวนการเกิดข้ึนเปนปกติวิสัยของคนทุกคน 

และมีความเก่ียวของไปถึงบุคคลอ่ืน ตลอดจน

ถึงสังคมที่แตละคนเกี่ยวของอยู ไมวาจะทําสิ่งใด 

ลวนตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือชวยให

บรรลุจุดประสงคทั้งสิ้น จะเห็นไดจากการท่ีคน

พยายามคิดค นและพัฒนาวิธีการส่ือสารมา
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ตั้ งแต สมัยโบราณ  ทั้งภาษาพูด  ภาษาเขียน 

ตลอดจนเคร่ืองมือหรือเทคนิควิธีการตางๆ ลวน

เกิดจากความพยายามอยางสูงของคน ตอเนื่อง

มาหลายช่ัวอายุ หากการส่ือสารไมมีความสําคัญ

และจําเปนอยางยิ่งแลว เคร่ืองมือและวิธีการ

สําหรับการสื่อสารตางๆ เหลานี้ก็คงไมเกิดขึ้นและ

พัฒนามาใหเห็นดังเชนในปจจุบัน 

 2. หลักธรรมาภิบาลด านหลักความ

โปรงใส มีความสัมพันธกับ คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ด านความรู ความสามารถ  ไพศาล 

ตั้งสมบูรณ (2548) กลาววา หลักความโปรงใส 

ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน

ของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการทํางานของ

องคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผย

ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา

ดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชน

ตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได และยาเบ็น 

เรืองจรูญศรี (2556) กลาววา ความรูเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย   มนุษย  ใช 

ประโยชนสิ่งต างๆ ที่มีอยู บนโลกนี้ได อยางมี

ประสิทธิภาพก็เพราะดวยการมีความรู   และ

กระบวนการท่ีใหไดมาซ่ึงความรูคือการศึกษา แต

เน่ืองจากในปจจบุนัความรูทีไ่ดประจักษขึน้มคีวาม

หลากหลาย แตกตาง ลึกซ้ึงและแปลกไปจาก

อดีต จนทําใหมุมมองตอความรู ของคนในกลุม

มุมมองกลุมแนวคิดตางๆ มีความหลากหลาย

ดวยเชนกัน

 3. หลักธรรมาภิบาลดานหลักนิติธรรม 

มีความสัมพันธกับ คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดานความรูความสามารถ สอดคลองกับงานวิจัย

ของ สามารถอินตามูล (2548) ศึกษาเรื่องการใช

ธรรมาภบิาลในการบรหิารของผูบรหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เชียงใหมเขต 5 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดใช

หลักนิติธรรม ในการบริหารงานโดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูที่มีความรูความ

สามารถระดับผู บริหาร ยังตองใชหลักนิติธรรม

ในการทํางาน เพื่อให มีความยุติธรรม ความ

เทาเทียม ในการทํางาน

ขอเสนอแนะในการวิจัย
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการ

นําผลการวิจัยไปใชในดานตางๆ ดังนี้

 1. คณุลกัษณะอันพงึประสงคของนักบัญชี 

ในดานความรูความสามารถ ควรมีการเนนในดาน

ของการคํานวณตัวเลข ใหถูกตอง รวดเร็ว และ

แมนยํา ในหลักสูตรการศึกษาของเยาวชน เพื่อ

ปลูกฝงใหเปนคนคิดคํานวณตัวเลขใหแมนยํา

ตั้งแตเด็ก

 2. คณุลกัษณะอันพงึประสงคของนักบัญชี 

ในดานความสนใจใฝรู ควรสงเสริมใหมีการเรียน

การสอนการใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล

อยางมีประสิทธิภาพใหกับนักศึกษาในหลักสูตร

บัญชี

 3. คณุลักษณะอันพงึประสงคของนักบัญชี 

ในดานการส่ือสาร ฝกอบรมการทํารายงานตางๆ 

ใหมีความถูกตอง ชัดเจน และเขาใจไดงายใหกับ

นักบัญชี

 4. ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

การปฏิบัติงาน ดานหลักนิติธรรม สถานประกอบ

การตางๆ ควรกําหนด กฎ ระเบียบ และขอบังคับ 

ท่ีมีความถูกตองทันสมัย และเปนที่ยอมรับ 

 5. ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

การปฏิบัติงาน ดานหลักคุณธรรม สถานประกอบ

การตางๆ ควรมีการจัดกิจกรรมตางๆ ใหพนักงาน
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ไดชวยเหลือกัน และมีสัมพันธที่ดีขึ้น เปนการ

ละลายพฤติกรรมของแตละบุคคล ใหทํางาน

รวมกันไดอยางสงบสุข

 6. ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

การปฏิบัติงาน ดานหลักความโปรงใส ควรมีการ

ใหพนักงานประเมิน และตรวจการทํางานของ

ตนเอง และเพ่ือนรวมงาน รวมไปถึงระดับองคกร

เองดวย

 7. ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในการปฏิบัติงาน ดานหลักการมีสวนรวม เปด

โอกาสใหพนักงานทุกคน สามารถที่จะมีสวนรวม

กิจกรรมทุกๆ กิจกรรมในองคกร และใหพนักงาน

ไดมีสิทธิในการออกความคิดเห็น

 8. ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในการปฏิบัติงาน ในดานหลักความรับผิดชอบ 

ผู บริหารควรท่ีจะลงมาช วยแก ป ญหาต างๆ 

ที่เกิดข้ึน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจ และ

เอาใจใสในความเปนอยูขององคกร

 9. ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในการปฏิบัติงาน  ในด านหลักความคุ มค า 

สถานประกอบการ ควรมีคณะกรรมการในการ

ประเมินการทํางานของพนักงานและการดําเนินงาน

ขององคกรอยางสมํ่าเสมอ
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