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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ คุณลกัษณะของนกับญัชีตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผู้เขียน นางสาวภนัทิลา  แสนค าดี 

ปริญญา บญัชีมหาบณัฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย ์ดร.มนทิพย ์ ตั้งเอกจิต  

บทคดัย่อ 

 การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์และ         
ท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ตามแนวคิดเร่ืองทกัษะทางวิชาชีพ 
ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี           
ฉบบัท่ี 3 อนัประกอบไปดว้ย 1) ทกัษะทางปัญญา 2)aทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีการงานa      
3)aทกัษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 4)aทักษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และ       
5)aทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ พร้อมทั้งท าการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนกับญัชี
ท่ีพึงประสงคแ์ละท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรดงักล่าว  

การศึกษาน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จ านวน 66 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 38.60aของประชากร สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างแบบจับคู่ (Paired 
Difference Tests) 
 ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 44 ปีข้ึนไป ส าเร็จ
การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์มาเป็นระยะเวลา
มากกวา่ 9 ปี  
 ผลการศึกษาคุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์พบวา่ ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่
ตอ้งการนักบญัชีท่ีมีคุณลกัษณะทกัษะทางวิชาชีพรายดา้นและโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนการศึกษา
คุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีเป็นจริงพบวา่ นักบญัชีในสหกรณ์การเกษตรมีคุณลกัษณะทกัษะทางวิชาชีพ
รายดา้นและโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
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 ส าหรับผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนักบญัชีท่ีพึงประสงค์และท่ีเป็นจริงตามทศันะของ
ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จังหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวมพบว่า นักบัญชีของสหกรณ์การเกษตร               
มีคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงนอ้ยกวา่คุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารตอ้งการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
เม่ือพิจารณาทกัษะทางวิชาชีพแต่ละดา้นพบวา่ นกับญัชีในสหกรณ์การเกษตรมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
ปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีการงาน ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการ
ส่ือสาร และทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัท่ีนอ้ยกวา่ท่ีผูบ้ริหารตอ้งการอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในขณะท่ีทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลพบวา่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
และคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 ดงันั้น ผลการศึกษาน้ีจึงเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พนกังาน
บัญชีของสหกรณ์และผู ้ท่ีสนใจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับ         
ความตอ้งการของผูบ้ริหารได ้
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ABSTRACT 
This independent study aimed at analyzing the favorable characteristics of accountants from 

perspectives of agricultural cooperative administrators, Chiang Mai Province, in the concept of 
professional skills for professional practices according to the International Education Standards for 
Professional Accountants Issue Number 3. It consisted of 1) Intellectual Skills 2) Technical and 
Function Skills 3) Personal Skills 4) Interpersonal and Communication Skill and 5) Organizational and 
Business Management Skills. Moreover, the study aimed at comparing favorable and actual 
characteristics of accountants according to the perspectives of agricultural cooperative administrators as 
mentioned.  
 From this study, questionnaires were used to collect data from 66 agricultural cooperative 
administrators or 38.60 percent of the population. The statistics used for analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and paired difference test.  
 Results from the study showed that most of the agricultural cooperative administrators were 
female, age over 44 years old, holding Bachelor’s degree in a field of business, and have taken the 
position as cooperative managers for more than 9 years.  
 Results from studying favorable qualifications of accountants found that most of the 
agricultural cooperative administrators need accountants who had overall and each professional skill in 
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high level. For the actual characteristics of accountants, it was found that accountants in agricultural 
cooperative had high level of both each characteristic and overall characteristics of professional skills. 
 Results from the comparison of favorable characteristics of accountants from perspectives of 
agricultural cooperative administrators in Chiang Mai Province, totally it was found that agricultural 
cooperative accountants had actual characteristics which are statistical significantly less than the 
favorable characteristics preferred by administrators at 0.05. Considering on each professional skill, it 
was found that agricultural cooperative accountants had intellectual skills, technical and function skills, 
interpersonal and communication skill and organizational and business management skills which are 
statistical significantly less than what preferred by administrators at 0.05. However, it was revealed that 
the favorable and actual characteristics on personal skills of agricultural cooperative accountants are 
statistical significantly not different at 0.05.  
 Therefore, results from this study benefit for agricultural cooperative and related organizations. 
Accountants of agricultural cooperative and people who are interested can apply them as guidelines to 
develop their professional skills in order to respond the need of administrators. 

 

 


