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บทที่ 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเร่ือง คุณลักษณะของนักบัญชีตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
เชียงใหม่  แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด 
สาขาที่ส าเร็จการศึกษา ต  าแหน่งงานที่ท  า ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

ส่วนที่ 2  ขอ้มูลทัว่ไปของสหกรณ์ ไดแ้ก่ ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ถึงปัจจุบนั ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ จ านวนเจา้หนา้ที่บญัชี  

ส่วนที่ 3  ผลการศึกษาคุณลกัษณะของนักบญัชีตามทศันะของผูบ้ริหาร ตามแนวทางที่ก  าหนด
โดยมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพ ฉบับที่ 3  (International Education 
Standards for Professional Accountants: IES) โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ 

ส่วนที่ 4  ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนักบญัชีที่เป็นจริงและที่พงึประสงคต์ามทศันะของ
ผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่ ทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการส่ือสาร และทกัษะการบริหารองคก์รและการ
จดัการทางธุรกิจ  

ส่วนที่ 5  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาทกัษะทางวชิาชีพ 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร ผูศ้ึกษาได้ศึกษาเร่ืองเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สาขาที่ส าเร็จการศึกษา ต  าแหน่งที่ด  ารงอยูใ่นปัจจุบนั และระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง ซ่ึงมี      
ผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ชาย 24 36.36 
หญิง 42 63.64 

รวม 66 100.00 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.64aและ  
เพศชาย ร้อยละ 36.36 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จ าแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
25 – 34 ปี 8 12.12 
35 – 44 ปี 14 21.21 
44 ปีขึ้นไป 44 66.67 

รวม 66 100.00 

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่อายุ 44aปีขึ้ นไป ร้อยละ 66.67a
รองลงมา อาย ุ35 – 44 ปี ร้อยละ 21.21 และอาย ุ25 – 34 ปี ร้อยละ 12.12 

ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ปวส. หรืออนุปริญญา 6 9.09 
ปริญญาตรี 30 45.46 
ปริญญาโท 8 12.12 
อ่ืนๆ 22 33.33 

รวม 66 100.00 

หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มธัยมศึกษา 12 รายและประถมศึกษา 10 ราย  
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จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 45.46 รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดบัอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่มธัยมศึกษาและประถมศึกษา ร้อยละ 33.33a
และส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ร้อยละ 12.12 

ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จ าแนกตามสาขาการศึกษา (n = 44) 
 

สาขาการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ดา้นเศรษฐศาสตร์ 10 22.73 
ดา้นบริหารธุรกิจ 20 45.45 
ดา้นเกษตรศาสตร์ 4 9.09 
ดา้นรัฐศาสตร์ 6 13.64 
อ่ืนๆ 4 9.09 

รวม 44 100.00 

หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นอุตสาหกรรมการเกษตร 2 รายและดา้นศิลปศาสตร์ 2 ราย 
                   n = 44 เน่ืองจากมีผู ้บริหารสหกรณ์การเกษตรส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษา จ านวน 22 ราย 

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรที่ส าเร็จการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่าส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ร้อยละ 45.45 รองลงมาส าเร็จการศึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 22.73 และดา้นรัฐศาสตร์  ร้อยละ 13.64  

ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จ าแนกตามต าแหน่งที่ด  ารงอยูใ่น
ปัจจุบนั 
 

ต าแหน่ง จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ประธานกรรมการ 18 27.27 
ผูจ้ดัการ 48 72.73 

รวม 66 100.00 

จากตารางที่ 4.5 พบวา่ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ ร้อยละ 72.73a
และประธานกรรมการ ร้อยละ 27.27 
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ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
โดยจ าแนกตามระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง 
 

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1 - 3 ปี 12 66.67 
4 – 6 ปี 4 22.22 
9 ปีขึ้นไป 2 11.11 

รวม 18 100.00 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ           
1 - 3 ปี ร้อยละ 66.67 รองลงมาด ารงต าแหน่ง 4 – 6 ปี ร้อยละ 22.22 และด ารงต าแหน่ง 9 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
11.11  

ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรที่ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการโดยจ าแนก
ตามระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง 
 

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1 - 3 ปี 8 16.67 
4 - 6 ปี 2 4.16 
7 – 9 ปี 6 12.50 
9 ปีขึ้นไป 32 66.67 

รวม 48 100.00 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่าผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ 9 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 66.67 รองลงมาด ารงต าแหน่ง 1 – 3 ปี ร้อยละ 16.67 และด ารงต าแหน่ง 7 – 9 ปี ร้อยละ 12.50 
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4.2  ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์การเกษตร 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของสหกรณ์การเกษตร ผูศ้ึกษาไดศ้ึกษาเร่ืองลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ถึงปัจจุบนั ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ จ  านวนเจา้หน้าที่บญัชี     
ซ่ึงมีผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของสหกรณ์ จ  าแนกตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ธุรกิจสินเช่ือ 50 75.76 
ธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย 64 96.97 
ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 38 57.58 
ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินคา้ 20 30.30 
ธุรกิจใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตร 26 39.39 
ธุรกิจใหบ้ริการรับฝากเงิน 50 75.76 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

จากตารางที่ 4.8 พบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจจดัหาสินค้ามาจ าหน่าย ร้อยละ 96.97 
รองลงมาด าเนินธุรกิจสินเช่ือรวมถึงธุรกิจให้บริการรับฝากเงิน ร้อยละ 75.76 และธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
ร้อยละ 57.58 

ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของสหกรณ์ จ  าแนกตามระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ 
 

ระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5 ปี 2 3.03 
5 – 9 ปี 4 6.06 
10 – 14 ปี 6 9.09 
14 ปีขึ้นไป 54 81.82 

รวม 66 100.00 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้ว 14aปีขึ้ นไป ร้อยละ 81.82 
รองลงมาเปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 10 - 14 ปี ร้อยละ 9.09 และเปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 5 – 9 ร้อยละ 6.06  
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของสหกรณ์ จ  าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชี
สุดทา้ย 
 

ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมื่อส้ินปีบัญชีสุดท้าย จ านวน (ราย) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 10 15.15 
1 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 12 18.18 
5 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 2 3.03 
10 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 15 ลา้นบาท 4 6.06 
มากกวา่ 20 ลา้นบาท 38 57.58 

รวม 66 100.00 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า สหกรณ์ส่วนใหญ่มีทุนด าเนินงานเม่ือส้ินปีบัญชีสุดทา้ยมากกว่า 20       
ล้านบาท ร้อยละ 57.58 รองลงมามีทุนด าเนินงาน1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ร้อยละ 18.18 และ       
ทุนด าเนินงานนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท ร้อยละ 15.15  

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของสหกรณ์ จ าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 
 

รายได้ของสหกรณ์ต่อปี จ านวน (ราย) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 23,000 บาท 6 9.09 
23,001 – 107,000 บาท 6 9.09 
107,001 – 500,000 บาท 6 9.09 
มากกวา่ 500,000 บาท 48 72.73 

รวม 66 100.00 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่สหกรณ์ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 500,000aบาท         
ร้อยละ 72.73 รองลงมามีรายได้น้อยกว่า 23,000 บาท  และ 23,001a-a107,000 บาท และ 107,001 -   
500,000 บาท ร้อยละ 9.09 เท่ากนั 

 
 
 



 

 

22 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของสหกรณ์ จ าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 
 

จ านวนสมาชิก จ านวน (ราย) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 55 คน 4 6.06 
56 – 108 คน 6 9.09 
109 – 213 คน 6 9.09 
มากกวา่ 214 คน 50 75.76 

รวม 66 100.00 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่มีสมาชิกมากกว่า 214aคน ร้อยละ 75.76aรองลงมา           
มีสมาชิก 109 – 213 คน และสมาชิก 56 – 108 คน ร้อยละ 9.09 เท่ากนั และสมาชิกนอ้ยกวา่ 55 คน ร้อยละ 
6.06 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของสหกรณ์ จ าแนกตามจ านวนเจา้หนา้ที่บญัชีประจ าสหกรณ์ 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่บัญชีประจ าสหกรณ์ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

มี 1 – 2 คน 52 78.79 
มี 3 – 4 คน 8 12.12 
มี 5 คนขึ้นไป 6 9.09 

รวม 66 100.00 

จากตารางที่ 4.13 พบวา่สหกรณ์ส่วนใหญ่มีเจา้หน้าที่บญัชีประจ าสหกรณ์ 1 – 2 คน ร้อยละ 78.79 
รองลงมามีเจา้หนา้ที่บญัชีประจ าสหกรณ์ 3 – 4 คน ร้อยละ 12.12 และมี 5 คนขึ้นไป ร้อยละ 9.09  
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของสหกรณ์ จ าแนกตามระดบัการศึกษาของเจา้หนา้ที่บญัชีประจ า
สหกรณ์ 
 

ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่บัญชี 
ประจ าสหกรณ์ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 32 48.48 
ปริญญาตรี 50 75.76 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

จากตารางที่ 4.14 พบวา่สหกรณ์ส่วนใหญ่มีเจา้หนา้ที่บญัชีประจ าสหกรณ์ที่ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ร้อยละ 75.76 และต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 48.48 

ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของสหกรณ์ จ าแนกตามวธีิการคดัเลือกเจา้หนา้ที่บญัชีเขา้มาท างาน 
 

วิธีการคดัเลอืกเจ้าหน้าที่บัญชีเข้ามาท างาน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

สอบสมัภาษณ์ 62 93.94 
สอบขอ้เขียน 56 84.85 
สอบปฏิบตัิ 28 42.42 
อ่ืนๆ 4 6.06 
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้ อ่ืนๆ ได้แก่ การคดัเลือกบุตรหลานของสมาชิก 3aรายและการเล่ือน
ต าแหน่ง 1 ราย 

จากตารางที่ 4.15 พบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่มีวิธีการคดัเลือกเจา้หน้าที่บญัชีเขา้มาท างานโดยการ
สอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 93.94aรองลงมามีวิธีการสอบขอ้เขียนaร้อยละ 84.85aและวิธีการสอบปฏิบัติ       
ร้อยละ 42.42  
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของสหกรณ์ จ าแนกตามการใชโ้ปรแกรมบญัชี 
 

โปรแกรมบัญชี จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ไม่ใชโ้ปรแกรมบญัชี 10 15.15 
ใชโ้ปรแกรมบญัชี 56 84.85 

รวม 66 100.00 

จากตารางที่ 4.16 พบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่ใชโ้ปรแกรมบญัชี ร้อยละ 84.85 และไม่ใชโ้ปรแกรม
บญัชี ร้อยละ 15.15a 

ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของสหกรณ์ที่มีการใชโ้ปรแกรมบญัชี จ  าแนกตามโปรแกรมบญัชี 
(n = 56) 
 

โปรแกรมบัญชี จ านวน (ราย) ร้อยละ 
โปรแกรมบญัชีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 56 100.00 
อ่ืนๆ 12 21.43 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  

    อ่ืนๆ ไดแ้ก่aโปรแกรมบญัชีไฮโซแคร์ 1 รายและระยอง 11 ราย  

จากตารางที่ 4.17 พบว่าสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบญัชีทั้งหมดใชโ้ปรแกรมของกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ ร้อยละ 100.00 และมีการใช้โปรแกรมบญัชีอ่ืนๆ ได้แก่โปรแกรมบญัชีไฮโซแคร์และระยอง         
ร้อยละ 21.43 

ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของสหกรณ์ จ  าแนกตามการส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพของ
พนกังานบญัชี 
 

การส่งเสริมทกัษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชี จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ไม่มี 10 15.15 
มี 56 84.85 

รวม 66 100.00 
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จากตารางที่ 4.18 พบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่มีการส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชี       
ร้อยละ 84.85 และไม่มีการส่งเสริมเสริมทกัษะทางวชิาชีพของพนกังานบญัชี ร้อยละ 15.15 

ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของสหกรณ์ จ  าแนกตามวิธีการส่งเสริมทกัษะทางวิชาชีพของ
พนกังานบญัชี 
 

วิธีการส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชี จ านวน (ราย) ร้อยละ 
จดัอบรมสมัมนาโดยเชิญวทิยากรจากหน่วยงานหรือองคก์ร
ทางวชิาชีพบญัชีจดัขึ้น 

10 15.15 

ใหพ้นกังานเขา้รับการอบรมที่หน่วยงานหรือองคก์รทาง
วชิาชีพบญัชีจดัขึ้น 

54 81.82 

สนบัสนุนใหค้น้ควา้หาความรู้ผา่นอินเตอร์เน็ต 36 54.55 
สนบัสนุนใหข้อค าปรึกษาปัญหาจากผูท้รงคุณวฒิุ 28 42.42 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

จากตารางที่ 4.19 พบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่ส่งเสริมให้ให้พนักงานเขา้รับการอบรมที่หน่วยงาน
หรือองค์กรทางวิชาชีพบัญชีจัดขึ้ น ร้อยละ 81.82aรองลงมาสนับสนุนให้ค้นคว้าหาความรู้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 54.55 และสนบัสนุนใหข้อค าปรึกษาปัญหาจากผูท้รงคุณวฒิุ ร้อยละ 42.42  
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4.3  ความคดิเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของ      

นักบญัชีตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นทกัษะทางปัญญา ทกัษะทาง
วชิาการเชิงปฏิบติัและหน้าที่การงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและการส่ือสาร ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ 

ตารางที่  4.20aค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค ์                
และที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ในภาพรวมและรายดา้น 

 

 
รายการ 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีพ่ึงประสงค์ 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีเ่ป็นจริง 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 
1. ทกัษะทางปัญญา 4.43 0.681 มาก 3.57 0.760 มาก 
2. ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการ
งาน 

4.46 0.580 มาก 3.58 0.739 มาก 

3. ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 4.47 0.555 มาก 3.65 0.665 มาก 
4. ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
การส่ือสาร 

4.47 0.599 มาก 3.66 0.743 มาก 

5. ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทาง
ธุรกิจ 

4.42 0.644 มาก 3.60 0.758 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.45 0.612 มาก 3.61 0.733 มาก 

จากตารางที่ 4.20 สามารถแบ่งการอธิบายเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.45, SD = 0.612) ทั้งน้ีพบว่าดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ทกัษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย = 4.47, SD = 0.599) รวมถึงทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล (ค่าเฉล่ีย = 4.47, SD = 0.555) รองลงมาคือทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 4.46,  SD = 0.580) และทกัษะทางปัญญา (ค่าเฉล่ีย = 4.43, SD = 0.681) ตามล าดบั 

2. ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะโดยรวมในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.61, SD = 0.733) ทั้งน้ีพบว่าด้านที่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ทักษะทาง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย =a3.66, SDa=a0.743) รองลงมาคือทักษะทาง
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คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล (ค่าเฉล่ีย = 3.65, SD = 0.665) และทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทาง
ธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย = 3.60, SD = 0.758) ตามล าดบั 

ตารางที่  4.21aค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนักบัญชีที่ เป็นจริงและ                   
ที่พงึประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ในดา้นทกัษะทางปัญญา 
 

 
ทกัษะทางปัญญา 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีพ่ึงประสงค์ 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีเ่ป็นจริง 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 
1. ความสามารถในการประยกุตใ์ชส้ารสนเทศ
จากผูค้น ส่ิงพิมพแ์ละแหล่งขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์ 
      1.1 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ี
ไดรั้บโดยตรงจากคนมาใชใ้นการปฏิบติังานได ้
เช่น การเขา้ฟังบรรยายและอบรมทางวิชาชีพ
บญัชี 

4.46 0.612 มาก 3.58 0.609 มาก 

      1.2 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ี
ไดรั้บจากส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น 
การศึกษาขอ้มลูจากหนงัสือ วารสารทางการ
บญัชี เป็นตน้ 

4.33 0.730 มาก 3.61 0.820 มาก 

      1.3 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีได้
จากแหล่งขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน เช่น การสืบคน้ขอ้มลูผา่น
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

4.46 0.706 มาก 3.48 0.827 ปานกลาง 

2. เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการบญัชี
นกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพ่ือ
หาทางแกไ้ขปัญหานั้น 

4.48 0.614 มาก 3.73 0.795 มาก 
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ตารางที่  4.21 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และ                  
ทีเ่ป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ในดา้นทกัษะทางปัญญา (ต่อ) 

 
ทกัษะทางปัญญา 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีพ่ึงประสงค์ 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีเ่ป็นจริง 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 
3. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน        
นกับญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและ
แกไ้ขปัญหานั้น 

4.42 0.745 มาก 3.45 0.748 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 4.43 0.681 มาก 3.57 0.760 มาก 

จากตารางที่ 4.21 สามารถแบ่งการอธิบายเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะในด้าน

ทกัษะทางปัญญาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.43, SD = 0.681) ทั้งน้ีพบว่าดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ
แรกไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการบญัชี นักบญัชีจะท าการซักถามและคิดเชิงเหตุผลเพื่อ
หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย = 4.48, SD = 0.614) รองลงมาคือสามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่
ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น การสืบคน้ขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย = 4.46, SD = 0.706) รวมถึงสามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ไดรั้บโดยตรงจากคนมาใชใ้น
การปฏิบติังานได ้เช่น การเขา้ฟังบรรยายและอบรมทางวิชาชีพบญัชี (ค่าเฉล่ีย = 4.46, SD = 0.612) และ
เม่ือเกิดสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน นักบญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหานั้น
(ค่าเฉล่ีย = 4.42, SD = 0.745) ตามล าดบั 

2. ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เห็นวา่นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะในดา้นทกัษะ
ทางปัญญาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.57, SD = 0.760) โดยดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ เม่ือ
เกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางด้านการบญัชีนักบญัชีจะท าการซักถามและคิดเชิงเหตุผลเพื่อหาทางแกไ้ข
ปัญหานั้ น (ค่าเฉล่ีย = 3.73, SD = 0.795) รองลงมาคือสามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ได้รับจาก
ส่ิงพิมพ์มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ เช่น การศึกษาข้อมูลจากหนังสือ วารสารทางการบัญชี เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย = 3.61, SD = 0.820) และสามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ไดรั้บโดยตรงจากคนมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้เช่น การเขา้ฟังบรรยายและอบรมทางวชิาชีพบญัชี (ค่าเฉล่ีย = 3.58, SD = 0.609) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.22aค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และ              
ทีเ่ป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติั
และหนา้ที่การงาน 
 

 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏบิัตแิละหน้าทีก่ารงาน 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีพ่ึงประสงค์ 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีเ่ป็นจริง 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 
1. สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข  ในการ
ค านวณจ านวนเงินหรือมลูค่าของรายการ ท่ีน ามา
บนัทึกบญัชีได ้

4.48 0.561 มาก 3.90 0.717 มาก 

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของสหกรณ์, 
Word, Excel หรือ Power Point  ในการจดัท าและ
น าเสนอรายงานได ้

4.48 0.561 มาก 3.70 0.764 มาก 

3. การวิเคราะห์ความเส่ียงของการปฏิบติังานบญัชี
และการจดัการลดความเส่ียง 
    3.1 สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงในงานบญัชีได ้

4.42 0.556 มาก 3.39 0.699 ปานกลาง 

    3.2 เม่ือพบความเส่ียงตามขอ้  3.1  นกับญัชี
สามารถจดัการกบัความเส่ียงนั้นได ้

4.30 0.632 มาก 3.30 0.764 ปานกลาง 

4. มีความสามารถวดัหรือค านวณมลูค่าของ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได ้เช่น 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 

4.52 0.561 มากท่ีสุด 3.58 0.745 มาก 

5. มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

4.56 0.612 มากท่ีสุด 3.58 0.745 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.46 0.580 มาก 3.58 0.739 มาก 
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จากตารางที่ 4.22 สามารถแบ่งการอธิบายเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะในด้าน

ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.46, SD = 0.580) ทั้งน้ีพบว่า 
ดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น 
พรบ.สหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  (ค่าเฉล่ีย =a4.56,aSDa=a0.612) รองลงมาคือ  มี
ความสามารถวดัหรือค านวณมูลค่าของทรัพยากรทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได ้เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย (ค่าเฉล่ีย = 4.52, SD = 0.561) และสามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข  ในการ
ค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการ ที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้รวมถึงสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของสหกรณ์, Word, Excel หรือ Power Point  ในการจดัท าและ
น าเสนอรายงานได ้(ค่าเฉล่ีย = 4.48, SD = 0.561 เท่ากนั) ตามล าดบั 

2. ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่าพนักงานบญัชีของตนมีคุณลกัษณะในดา้น
ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.58, SD = 0.739) โดยด้านที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลขในการค านวณจ านวนเงินหรือ
มูลค่าของรายการ ที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย = 3.90, SD = 0.717) รองลงมาคือสามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของสหกรณ์, Word, Excel หรือ Power Point  ในการ
จดัท าและน าเสนอรายงานได ้(ค่าเฉล่ีย = 3.70, SD = 0.764) และมีความสามารถวดัหรือค านวณมูลค่าของ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได้ เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย รวมถึงมีความรู้
เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.58, SD = 0.745 เท่ากนั) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.23aค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะของนักบญัชีที่พึงประสงค์และที่เป็น
จริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
 

 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีพ่ึงประสงค์ 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีเ่ป็นจริง 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 
1. มีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น 
ควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังาน
หรือเพ่ือนร่วมงาน 

4.39   0.551 มาก 3.67 0.640 มาก 

2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 4.33 0.591 มาก 3.61 0.605 มาก 
3. มีความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น 4.30 0.632 มาก 3.42 0.703 ปานกลาง 
4. มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษา
เก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาชีพ 

4.36 0.544 มาก 3.64 0.777 มาก 

5. สามารถท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดบั
ความส าคญัของงานเพ่ือท าให้งานเสร็จทนัตาม
ก าหนดเวลา 

4.58 0.609 มากท่ีสุด 3.67 0.730 มาก 

6. สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนได ้

4.48 0.504 มาก 3.67 0.640 มาก 

7. ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชี
ประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี 

4.55 0.560 มากท่ีสุด 3.73 0.669 มาก 

8. มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 4.73 0.449 มากท่ีสุด 3.76 0.556 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.47 0.555 มาก 3.65 0.665 มาก 

จากตารางที่ 4.23 สามารถแบ่งการอธิบายเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะในด้าน

ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.47, SD = 0.555) ทั้งน้ีพบวา่ดา้นที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการใช้ความระมัดระวงัในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย = 4.73, SD = 0.449) 
รองลงมาคือสามารถท าการเลือกหรือจัดเรียงล าดับความส าคญัของงานเพื่อท าให้งานเสร็จทันตาม
ก าหนดเวลา (ค่าเฉล่ีย = 4.58, SD = 0.609) และใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชีประกอบการ
ตดัสินใจในการท าบญัชี (ค่าเฉล่ีย = 4.55, SD = 0.560) ตามล าดบั 
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2. ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เห็นวา่นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะในดา้นทกัษะ
ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.65, SD = 0.665) โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.76, SD = 0.556) รองลงมาคือ
ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชีประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี (ค่าเฉล่ีย = 3.73, SD = 
0.669)aและสามารถท าการเลือกหรือจัดเรียงล าดับความส าคัญของงานเพื่อท าให้งานเสร็จทันตาม
ก าหนดเวลา (ค่าเฉล่ีย = 3.67, SD = 0.730) รวมถึงมีความสามารถในการจัดการตนเอง เช่น ควบคุม
อารมณ์ใหค้งที่เม่ือประสบปัญหากบังานหรือเพือ่นร่วมงานและสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้นได ้(ค่าเฉล่ีย = 3.67, SD = 0.640 เท่ากนั) ตามล าดบั 

ตารางที่  4.24aค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และ             
ที่เป็นจริงตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ในด้านทักษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
 

ทกัษะทางปฏสัิมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ

ส่ือสาร 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีพ่ึงประสงค์ 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีเ่ป็นจริง 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 
1. เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน นกับญัชีสามารถท า
การปรึกษาหารือร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือท าการ
แกไ้ขปัญหานั้นได ้

4.45 0.502 มาก 3.64 0.777 มาก 

2. สามารถท างานเป็นทีมได ้ 4.52 0.662 มากท่ีสุด 3.88 0.775 มาก 
3. มีความสามารถท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความคิดเห็น
ต่างกนัในท่ีท างานได ้

4.48 0.561 มาก 3.70 0.723 มาก 

4. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้น
บญัชี นกับญัชีสามารถเจรจาเพ่ือให้ไดข้อ้สรุปหรือ
ขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้

4.42 0.658 มาก 3.58 0.703 มาก 

5. มีความสามารถเลือกใชว้ิธีการน าเสนอเพ่ือ
ส่ือสารกบับุคคลท่ีแตกต่างกนัทางดา้นความคิด 
วฒันธรรม โดยมีวิธีการน าเสนอในมุมมองของ
ตนเอง 

4.39 0.653 มาก 3.51 0.662 มาก 
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ตารางที่  4.24aค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และ                
ที่เป็นจริงตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ในด้านทักษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (ต่อ) 
 

ทกัษะทางปฏสัิมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ

ส่ือสาร 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีพ่ึงประสงค์ 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีเ่ป็นจริง 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 
6. มีการใชท้กัษะเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน อยา่งมี ประสิทธิภาพ 

4.54 0.560 มาท่ีสุด 3.64 0.816 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.47 0.599 มาก 3.66 0.743 มาก 

จากตารางที่ 4.24 สามารถแบ่งการอธิบายเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีความตอ้งการตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะใน

ดา้นทกัษะทางปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.47, SD = 0.599) ทั้งน้ี
พบว่าดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  มีการใชท้กัษะเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียน อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 4.54, SD = 0.560) รองลงมาคือสามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย = 4.52, SD = 
0.662) และมีความสามารถท างานร่วมกบัผูท้ี่มีความคิดเห็นต่างกนัในที่ท  างานได ้(ค่าเฉล่ีย = 4.48, SD = 
0.561) ตามล าดบั 

2. ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่าพนักงานบญัชีของตนมีคุณลกัษณะในดา้น
ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.66, SD = 0.743) โดยดา้น
ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได้ (ค่าเฉล่ีย = 3.88, SD = 0.775) รองลงมา
คือ มีความสามารถท างานร่วมกบัผูท้ี่มีความคิดเห็นต่างกนัในที่ท  างานได ้(ค่าเฉล่ีย = 3.70, SD = 0.723) 
และมีการใชท้กัษะเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และเขียน อยา่งมี ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.64, SD = 0.816) 
รวมถึงเม่ือมีความขดัแยง้เกิดขึ้น นกับญัชีสามารถท าการปรึกษาหารือร่วมกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งเพือ่ท  าการแกไ้ข
ปัญหานั้นได ้(ค่าเฉล่ีย = 3.64, SD = 0.777) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.25aค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และ                
ทีเ่ป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและ
การจดัการทางธุรกิจ 
 

 
ทกัษะการบริหารองค์กรและการจัดการ         

ทางธุรกจิ 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีพ่ึงประสงค์ 

คุณลกัษณะของนักบัญชี 
ทีเ่ป็นจริง 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 

1. สามารถน าขอ้มลูทางการบญัชีมาใชเ้พ่ือการ
วางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได ้เช่น การ
วางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย 
การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

4.48 0.561 มาก 3.51 0.827 มาก 

2. มีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพ่ือจูงใจ
และพฒันาพนกังานท่านอ่ืนให้สามารถท างานได้
เช่นกนั 

4.33 0.687 มาก 3.51 0.707 มาก 

3. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
    3.1 ใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพ่ือป้องกนัความ
ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสหกรณ์ 

4.48 0.707 มาก 3.58 0.786 มาก 

 3.2 มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้
ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

4.39 0.605 มาก 3.73 0.621 มาก 

4. สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในการพิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชี
ได ้

4.42 0.658 มาก 3.67 0.847 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.42 0.644 มาก 3.60 0.758 มาก 
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จากตารางที่ 4.25 สามารถแบ่งการอธิบายเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะในด้าน

ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.42, SD = 0.644) ทั้งน้ีพบว่า
ดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ใชดุ้ลยพนิิจตดัสินใจเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นกบั
สหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย = 4.48, SD = 0.707) รวมถึงสามารถน าขอ้มูลทางการบญัชีมาใชเ้พื่อการวางแผนการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ได ้เช่น การวางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการ
รายได้และค่าใช้จ่าย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย = 4.48, SD = 0.561) รองลงมาคือ สามารถใช้ความช านาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการพิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย = 4.42, SD = 0.658) และมี
ความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้  (ค่าเฉล่ีย = 4.39, SD = 
0.605) ตามล าดบั 

2. ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่าพนักงานบญัชีของตนมีคุณลกัษณะในดา้น
ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.60, SD = 0.758) โดยดา้นที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย = 3.73, SD = 0.621) รองลงมาคือ สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพในการ
พิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได้ (ค่าเฉล่ีย = 3.67, SD = 0.847) และใช้ดุลยพินิจตดัสินใจเพื่อ
ป้องกนัความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นกบัสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.58, SD = 0.786) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.26aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางปัญญา 
จ าแนกตามระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ 

 

 
ทกัษะทางปัญญา 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

ระยะเวลาทีส่หกรณ์เปิดด าเนินธุรกจิ 

ต า่กว่า 5 ปี 5 – 9 ปี 10 – 14 ปี 14 ปีขึน้ไป 

n=2 n=4 n=6 n=54 

ค่าเฉลีย่    
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. ความสามารถในการประยกุตใ์ชส้ารสนเทศจาก
ผูค้น ส่ิงพิมพแ์ละแหล่งขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ 
     1.1 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บ
โดยตรงจากคนมาใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การ
เขา้ฟังบรรยายและอบรมทางวิชาชีพบญัชี 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

      1.2 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บ
จากส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การศึกษา
ขอ้มลูจากหนงัสือ วารสารทางการบญัชี เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

      1.3 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดจ้าก
แหล่งขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
เช่น การสืบคน้ขอ้มลูผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.59 
(มากท่ีสุด) 

2. เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการบญัชีนกั
บญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพ่ือหาทาง
แกไ้ขปัญหานั้น 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

3. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน นกับญัชี
สามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหา
นั้น 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.48 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.80 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.51 
(มากทีสุ่ด) 
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จากตารางที่ 4.26 พบว่าaสหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจต ่ากว่า 5aปี มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลักษณะด้านทกัษะทางปัญญาในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
สามารถน าสารสนเทศทางการบัญชีที่ไดรั้บจากส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังานได้ เช่น การศึกษาขอ้มูล
จากหนังสือ วารสารทางการบญัชี เป็นตน้ และสามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ไดจ้ากแหล่งขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น การสืบคน้ขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ และเม่ือเกิดปัญหา
หรือขอ้สงสัยทางด้านการบญัชีนักบญัชีจะท าการซักถามและคิดเชิงเหตุผลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น 
และเม่ือเกิดสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน นักบญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหา
นั้น (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 5-9 ปี มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะดา้นทกัษะทาง
ปัญญาในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.00) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาทกัษะยอ่ยพบวา่ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 10-14 ปี มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
ปัญญาในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.20) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัย
ทางดา้นการบญัชีนกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพือ่หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 4.67) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางปัญญาในระดับมากที่ สุด  (ค่าเฉล่ีย 4.51) โดยทักษะย่อยที่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ สามารถน า
สารสนเทศทางการบญัชีที่ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น การสืบคน้ขอ้มูล
ผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.59) 
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ตารางที่  4.27aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี              
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางปัญญา จ าแนก
ตามระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ 

 

 
ทกัษะทางปัญญา 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ระยะเวลาทีส่หกรณ์เปิดด าเนินธุรกจิ 

ต า่กว่า 5 ปี 5 – 9 ปี 10 – 14 ปี 14 ปีขึน้ไป 

n=2 n=4 n=6 n=54 

ค่าเฉลีย่    
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. ความสามารถในการประยกุตใ์ชส้ารสนเทศจาก
ผูค้น ส่ิงพิมพแ์ละแหล่งขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ 
    1.1 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บ
โดยตรงจากคนมาใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การ
เขา้ฟังบรรยายและอบรมทางวิชาชีพบญัชี 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.63 
(มาก) 

    1.2 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บ
จากส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การศึกษา
ขอ้มลูจากหนงัสือ วารสารทางการบญัชี เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

    1.3 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดจ้าก
แหล่งขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
เช่น การสืบคน้ขอ้มลูผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

2. เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการบญัชีนกั
บญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพ่ือหาทาง
แกไ้ขปัญหานั้น 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน นักบญัชี
สามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหา
นั้น 

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.41 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.60 
(มาก) 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.87 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 
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จากตารางที่  4.27 พบว่า สหกรณ์ที่ เปิดด าเนินธุรกิจต ่ ากว่าa5aปี  เห็นว่านักบัญชีของตน                   
มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญาในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ไดรั้บจากส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังานได้ เช่น การศึกษาขอ้มูล
จากหนังสือ วารสารทางการบญัชี เป็นตน้ และเม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการบญัชี นักบญัชีจะ
ท าการซักถามและคิดเชิงเหตุผลเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหานั้น และเม่ือเกิดสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน 
นกับญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้ว 5-9aปี เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะทาง
ปัญญาในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 3.20) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถน าสารสนเทศ
ทางการบญัชีที่ได้รับโดยตรงจากคนมาใช้ในการปฏิบติังานได้ เช่น การเขา้ฟังบรรยายและอบรมทาง
วชิาชีพบญัชีและเม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสยัทางดา้นการบญัชีนกับญัชีจะท าการซักถามและคิดเชิงเหตุผล
เพือ่หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 3.50 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 10-14 ปี เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทกัษะทาง
ปัญญาในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.87) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัย
ทางดา้นการบญัชีนกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพือ่หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป เห็นวา่นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
ปัญญาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัย
ทางดา้นการบญัชีนกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพือ่หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 3.67) 
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ตารางที่  4.28aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี                     
ที่พึงประสงค์ตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทกัษะทางวิชาการ     
เชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงาน จ าแนกตามระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ 

 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏบิัตแิละหน้าทีก่ารงาน 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

ระยะเวลาทีส่หกรณ์เปิดด าเนินธุรกจิ 

ต า่กว่า 5 ปี 5 – 9 ปี 10 – 14 ปี 14 ปีขึน้ไป 

n=2 n=4 n=6 n=54 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการ
ค านวณจ านวนเงินหรือมลูค่าของรายการท่ีน ามา
บนัทึกบญัชีได ้

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.44 
(มาก) 

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชีของสหกรณ์, Word, Excel 
หรือ Power Point ในการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ได ้

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

3. การวิเคราะห์ความเส่ียงของการปฏิบติังานบญัชี
และการจดัการลดความเส่ียง 
    3.1 สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงในงานบญัชีได ้

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

    3.2 เม่ือพบความเส่ียงตามขอ้ 3.1 นกับญัชีสามารถ
จดัการกบัความเส่ียงนั้นได ้

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4. ความสามารถวดัหรือค านวณมลูค่าของทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได ้เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย 

4.00 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.33 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

5. มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.00 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.52 
(มากทีสุ่ด) 
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จากตารางที่ 4.28 พบว่า สหกรณ์ที่ เปิดด าเนินธุรกิจต ่ากว่า 5aปี มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยทกัษะ
ยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่า
ของรายการที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 5.00) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 5-9 ปี มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะดา้นทกัษะทาง
วชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ที่การงานในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.25) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการที่น ามาบนัทึก
บญัชีไดแ้ละความสามารถวดัหรือค านวณมูลค่าของทรัพยากรทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได ้เช่น สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได้ และค่าใชจ่้ายและมีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น พรบ.
สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.50 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 10-14 ปี มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
วชิาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการที่น ามาบนัทึก
บญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 4.67) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าที่การงานในระดบัมากที่สุด  (ค่าเฉล่ีย 4.52) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์  (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
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ตารางที่  4.29aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติั
และหนา้ที่การงาน จ าแนกตามระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ 

 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏบิัตแิละหน้าทีก่ารงาน 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ระยะเวลาทีส่หกรณ์เปิดด าเนินธุรกจิ 

ต า่กว่า 5 ปี 5 – 9 ปี 10 – 14 ปี 14 ปีขึน้ไป 

n=2 n=4 n=6 n=54 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการ
ค านวณจ านวนเงินหรือมลูค่าของรายการท่ีน ามา
บนัทึกบญัชีได ้

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

3.78 
(มาก) 

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชีของสหกรณ์, Word, Excel 
หรือ Power Point ในการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ได ้

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3. การวิเคราะห์ความเส่ียงของการปฏิบติังานบญัชี
และการจดัการลดความเส่ียง 
    3.1 สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงในงานบญัชีได ้

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.37 
(ปานกลาง) 

    3.2 เม่ือพบความเส่ียงตามขอ้ 3.1 นกับญัชีสามารถ
จดัการกบัความเส่ียงนั้นได ้

4.00 
(มาก) 

2.50 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.30 
(ปานกลาง) 

4. ความสามารถวดัหรือค านวณมลูค่าของทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได ้เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย 

4.00 
(มาก) 

2.50 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

5. มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.50 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.00 
(มาก) 

2.92 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 
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จากตารางที่  4.29 พบว่า สหกรณ์ที่ เปิดด าเนินธุรกิจต ่ ากว่า 5aปี  เห็นว่านักบัญชีของตน                 
มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงานในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยทกัษะ
ยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่า
ของรายการที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 5.00) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้ว 5-9aปี เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะทาง
วชิาการเชิงปฏิบติัและหน้าที่การงานในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 2.92) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการที่น ามา
บนัทึกบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้ว 10-14aปี เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
วชิาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงานในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการที่น ามาบนัทึก
บญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 4.67) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป เห็นวา่นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
วชิาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการที่น ามาบนัทึก
บญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 3.78) 
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ตารางที่  4.30aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่พึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล จ าแนกตามระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ 

 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

ระยะเวลาทีส่หกรณ์เปิดด าเนินธุรกจิ 

ต า่กว่า 5 ปี 5 – 9 ปี 10 – 14 ปี 14 ปีขึน้ไป 

n=2 n=4 n=6 n=54 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น ควบคุม
อารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังานหรือเพ่ือน
ร่วมงาน 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.48 
(มาก) 

2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

3. มีความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น 4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4. มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษา
เก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาชีพ 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

5. สามารถท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดบัความส าคญั
ของงานเพ่ือท าให้งานเสร็จทนัตามก าหนดเวลา 

4.00 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

6. สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนได ้

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

7. ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชี
ประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี 

4.00 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

8. มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 4.00 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.33 
(มากท่ีสุด) 

4.81 
(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.00 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

4.51 
(มากทีสุ่ด) 
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จากตารางที่ 4.30 พบว่า สหกรณ์ที่ เปิดด าเนินธุรกิจต ่ากว่า 5aปี มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.00) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาทกัษะ
ยอ่ยพบวา่ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 5-9 ปี มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะดา้นทกัษะทาง
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.19) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท า
การเลือกหรือจดัเรียงล าดบัความส าคญัของงานเพือ่ท  าใหง้านเสร็จทนัตามก าหนดเวลาและใชจ้รรยาบรรณ
และค่านิยมทางวิชาชีพบญัชีประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี และมีการใชค้วามระมดัระวงัในการ
ปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.50 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 10-14 ปี มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมากa(ค่าเฉล่ีย 4.39)aโดยทักษะย่อยที่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่                    
ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวชิาชีพบญัชีประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.67) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) โดยทกัษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่             
มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

46 

ตารางที่  4.31aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล จ าแนกตามระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ 

 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ระยะเวลาทีส่หกรณ์เปิดด าเนินธุรกจิ 

ต า่กว่า 5 ปี 5 – 9 ปี 10 – 14 ปี 14 ปีขึน้ไป 

n=2 n=4 n=6 n=54 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น ควบคุม
อารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังานหรือเพ่ือน
ร่วมงาน 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

3. มีความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น 4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.41 
(ปานกลาง) 

4. มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษา
เก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาชีพ 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

5. สามารถท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดบัความส าคญั
ของงานเพ่ือท าให้งานเสร็จทนัตามก าหนดเวลา 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.33 
 (มาก) 

3.59 
(มาก) 

6. สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนได ้

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

7. ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชี
ประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

3.59 
(มาก) 

8. มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 



 

 

47 

จากตารางที่  4.31 พบว่า สหกรณ์ที่ เปิดด าเนินธุรกิจต ่ ากว่า 5aปี  เห็นว่านักบัญชีของตน                 
มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาทกัษะ
ยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

 สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้ว 5-9 ปี เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทกัษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้ นได้และใช้จรรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบัญชี
ประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 10-14 ปี เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทกัษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก (ค่ าเฉล่ีย 4.00) โดยทักษะย่อยที่ มีค่าเฉ ล่ียสูงสุด ได้แก่                   
ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวชิาชีพบญัชีประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.67) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป เห็นวา่นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีการใช้
ความระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 3.74) 
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ตารางที่  4.32aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่พึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตามระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ 

 
ทกัษะทางปฏสัิมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

ระยะเวลาทีส่หกรณ์เปิดด าเนินธุรกจิ 

ต า่กว่า 5 ปี 5 – 9 ปี 10 – 14 ปี 14 ปีขึน้ไป 

n=2 n=4 n=6 n=54 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน นกับญัชีสามารถท าการ
ปรึกษาหารือร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือท าการแกไ้ข
ปัญหานั้นได ้

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

2. สามารถท างานเป็นทีมได ้ 5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.59 
(มากท่ีสุด) 

3. มีความสามารถท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความคิดเห็น
ต่างกนัในท่ีท างานได ้

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้น
บญัชี นกับญัชีสามารถเจรจาเพ่ือให้ไดข้อ้สรุปหรือ
ขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.48 
(มาก) 

5. มีความสามารถเลือกใชว้ิธีการน าเสนอเพ่ือส่ือสาร
กบับุคคลท่ีแตกต่างกนัทางดา้นความคิด วฒันธรรม 
โดยมีวิธีการน าเสนอในมุมมองของตนเอง 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

6. มีการใชท้กัษะท่ีเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.44 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.17 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

4.51 
(มากทีสุ่ด) 
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จากตารางที่ 4.32 พบว่า สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจต ่ากว่า 5aปีaมีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.17) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 5.00) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 5-9 ปี มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะดา้นทกัษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.00) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาทกัษะยอ่ยพบว่า
ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 10-14 ปี มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.39) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ มีการใชท้กัษะที่เก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และเขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 5.00) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการส่ือสารในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 4.59) 
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ตารางที่  4.33aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี              
ที่เป็นจริงตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตามระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ 

 
ทกัษะทางปฏสัิมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ระยะเวลาทีส่หกรณ์เปิดด าเนินธุรกจิ 

ต า่กว่า 5 ปี 5 – 9 ปี 10 – 14 ปี 14 ปีขึน้ไป 

n=2 n=4 n=6 n=54 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน นกับญัชีสามารถท าการ
ปรึกษาหารือร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือท าการแกไ้ข
ปัญหานั้นได ้

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

3.52 
(มาก) 

2. สามารถท างานเป็นทีมได ้ 5.00 
(มากท่ีสุด) 

3.50 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

3.78 
(มาก) 

3. มีความสามารถท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความคิดเห็น
ต่างกนัในท่ีท างานได ้

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

4. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้น
บญัชี นกับญัชีสามารถเจรจาเพ่ือให้ไดข้อ้สรุปหรือ
ขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.33 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

5. มีความสามารถเลือกใชว้ิธีการน าเสนอเพ่ือส่ือสาร
กบับุคคลท่ีแตกต่างกนัทางดา้นความคิด วฒันธรรม 
โดยมีวิธีการน าเสนอในมุมมองของตนเอง 

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.33 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

6. มีการใชท้กัษะท่ีเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

3.56 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.17 
(มาก) 

3.25 
(ปานกลาง) 

4.39 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 
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จากตารางที่  4.33 พบว่าสหกรณ์ที่ เปิดด าเนินธุรกิจต ่ ากว่า 5aปีaเห็นว่านักบัญชีของตนมี
คุณลักษณะดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 5.00) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้ว 5-9aปี เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ เม่ือมีความขดัแยง้เกิดขึ้น นักบญัชีสามารถท าการปรึกษาหารือร่วมกับผูท้ี่เก่ียวขอ้งเพื่อ        
ท  าการแกไ้ขปัญหานั้นไดแ้ละ สามารถท างานเป็นทีมได ้และมีความสามารถท างานร่วมกบัผูท้ี่มีความ
คิดเห็นต่างกนัในที่ท  างานได ้(ค่าเฉล่ีย 3.50 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้ว 10-14 ปีaเห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.39) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ เม่ือมีความขดัแยง้เกิดขึ้น นกับญัชีสามารถท าการปรึกษาหารือร่วมกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งเพื่อท าการแกไ้ข
ปัญหานั้นไดแ้ละ สามารถท างานเป็นทีมได ้และมีการใชท้กัษะที่เก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียน อยา่ง
มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.67 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป เห็นวา่นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 3.78) 
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ตารางที่  4.34aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มี ต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่พงึประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์ร
และการจดัการทางธุรกิจ จ  าแนกตามระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ 

 
ทกัษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกจิ 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

ระยะเวลาทีส่หกรณ์เปิดด าเนินธุรกจิ 

ต า่กว่า 5 ปี 5 – 9 ปี 10 – 14 ปี 14 ปีขึน้ไป 

n=2 n=4 n=6 n=54 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. สามารถน าขอ้มลูทางการบญัชีมาใชเ้พ่ือการวาง
แผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได ้เช่น การวางแผน
ระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การ
ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

2. มีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพ่ือจูงใจและ
พฒันาพนกังานท่านอ่ืนให้สามารถท างานไดเ้ช่นกนั 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

3. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
    3.1 ใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพ่ือป้องกนัความ
ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสหกรณ์ 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

    3.2 มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้
ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.48 
(มาก) 

4. สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพใน
การพิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได้ 

4.00 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.33 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.00 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.49 
(มาก) 

 
 
 
 
 



 

 

53 

จากตารางที่ 4.34 พบว่า สหกรณ์ที่ เปิดด าเนินธุรกิจต ่ากว่า 5aปี มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.00) ทั้งน้ีเม่ือ
พจิารณาทกัษะยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 5-9 ปี มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะการ
บริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพในการพิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.50) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 10-14 ปี มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะการ
บริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่aสามารถน าข้อมูลทางการบญัชีมาใช้เพื่อการวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ เช่น การ
วางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ และใช้
ดุลยพินิจตดัสินใจเพื่อป้องกนัความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกบัสหกรณ์ และสามารถใช้ความช านาญตาม
มาตรฐานวชิาชีพในการพจิารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 4.33 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
การบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ สามารถน าขอ้มูลทางการบัญชีมาใช้เพื่อการวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ เช่น การ
วางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ และใช้
ดุลยพนิิจตดัสินใจเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นกบัสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.56 เท่ากนั) 
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ตารางที่  4.35aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์ร
และการจดัการทางธุรกิจ จ  าแนกตามระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ 

 
ทกัษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกจิ 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ระยะเวลาทีส่หกรณ์เปิดด าเนินธุรกจิ 

ต า่กว่า 5 ปี 5 – 9 ปี 10 – 14 ปี 14 ปีขึน้ไป 

n=2 n=4 n=6 n=54 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. สามารถน าขอ้มลูทางการบญัชีมาใชเ้พ่ือการวาง
แผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได ้เช่น การวางแผน
ระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การ
ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

2.50 
(ปานกลาง) 

4.33 
(มาก) 

3.48 
(มาก) 

2. มีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพ่ือจูงใจและ
พฒันาพนกังานท่านอ่ืนให้สามารถท างานไดเ้ช่นกนั 

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.33 
(มาก) 

3.44 
(มาก) 

3. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
    3.1 ใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพ่ือป้องกนัความ
ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสหกรณ์ 

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.33 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

    3.2 มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้
ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

4. สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพใน
การพิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได้ 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.00 
(มาก) 

3.20 
(ปานกลาง) 

4.20 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 
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จากตารางที่  4.35 พบว่า สหกรณ์ที่ เปิดด าเนินธุรกิจต ่ ากว่า 5aปี  เห็นว่านักบัญชีของตนมี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.00) ทั้งน้ีเม่ือ
พจิารณาทกัษะยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีคุณลกัษณะในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้ว 5-9 ปี เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะการ
บริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 10-14 ปี เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะการ
บริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.20) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ สามารถน าขอ้มูลทางการบัญชีมาใช้เพื่อการวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ เช่น การ
วางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการรายได้และค่าใชจ่้าย เป็นตน้และมี
ความสามารถในการจดัแบ่งงานเพือ่จูงใจและพฒันาพนกังานท่านอ่ืนให้สามารถท างานไดเ้ช่นกนั และใช้
ดุลยพินิจตดัสินใจเพื่อป้องกนัความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกบัสหกรณ์  และสามารถใชค้วามช านาญตาม
มาตรฐานวชิาชีพในการพจิารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 4.33 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป เห็นวา่นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะการ
บริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
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ตารางที่  4.36aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางปัญญา 
จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 

 
ทกัษะทางปัญญา 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ความสามารถในการประยกุตใ์ช้
สารสนเทศจากผูค้น ส่ิงพิมพแ์ละ
แหล่งขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์ 
      1.1 สามารถน าสารสนเทศทางการ
บญัชีท่ีไดรั้บโดยตรงจากคนมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้เช่น การเขา้ฟังบรรยายและ
อบรมทางวิชาชีพบญัชี 

3.80 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

        1.2 สามารถน าสารสนเทศทางการ
บญัชีท่ีไดรั้บจากส่ิงพิมพม์าใชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้เช่น การศึกษาขอ้มลูจาก
หนงัสือ วารสารทางการบญัชี เป็นตน้ 

3.80 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.42 
(มาก) 

        1.3 สามารถน าสารสนเทศทางการ
บญัชีท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์
มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น การสืบคน้
ขอ้มลูผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 
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ตารางที่  4.36 ค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มี ต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            

ที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางปัญญา 

จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย (ต่อ) 

 
ทกัษะทางปัญญา 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

2. เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการ
บญัชีนกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิง
เหตุผลเพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหานั้น 

4.00 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

3. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 
นกับญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหา
และแกไ้ขปัญหานั้น 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.92 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

4.58 
(มากทีสุ่ด) 

หมายเหตุ: จากการรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร ผลปรากฏว่าไม่มีสหกรณ์ที่ มี             
ทุนด าเนินงาน 15 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

จากตารางที่ 4.36 พบวา่สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานน้อยกว่า 1 ลา้นบาท มีความตอ้งการนักบญัชี       
ที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น การ
สืบคน้ขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ และเม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการบญัชีนักบญัชีจะท า
การซักถามและคิดเชิงเหตุผลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น และเม่ือเกิดสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน     
นกับญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 
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สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานa1aล้านบาทaแต่ไม่เกินa5aล้านบาทaมีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลักษณะด้านทกัษะทางปัญญาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ได้รับโดยตรงจากคนมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ เช่น การเขา้ฟัง
บรรยายและอบรมทางวชิาชีพบญัชี และสามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ไดรั้บจากส่ิงพมิพม์าใชใ้น
การปฏิบติังานได ้เช่น การศึกษาขอ้มูลจากหนังสือ วารสารทางการบญัชี เป็นตน้และเม่ือเกิดปัญหาหรือ
ขอ้สงสยัทางดา้นการบญัชีนกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพือ่หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 
4.17 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 5aล้านบาท แต่ไม่เกินa10aล้านบาท  มีความต้องการนักบัญชีที่มี
คุณลักษณะดา้นทกัษะทางปัญญาในระดับมากที่สุดa(ค่าเฉล่ีย 5.00) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาทกัษะย่อยพบว่า          
ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 10aล้านบาท แต่ไม่เกินa15aล้านบาท  มีความตอ้งการนักบัญชีที่มี
คุณลักษณะด้านทกัษะทางปัญญาในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉล่ีย 5.00) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาทกัษะยอ่ยพบว่า        
ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00 เท่ากนั) 
 สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานมากกว่า 20aล้านบาทaมีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะด้าน
ทกัษะทางปัญญาในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) โดยทกัษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ สามารถน า
สารสนเทศทางการบญัชีที่ไดรั้บโดยตรงจากคนมาใช้ในการปฏิบติังานได้ เช่น การเขา้ฟังบรรยายและ
สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น การ
สืบคน้ขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นตน้aและเม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางด้านการบญัชีนักบญัชีจะ        
ท  าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพือ่หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 4.63 เท่ากนั) 
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ตารางที่  4.37aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางปัญญา จ าแนก
ตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 

 
ทกัษะทางปัญญา 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ความสามารถในการประยกุตใ์ช้
สารสนเทศจากผูค้น ส่ิงพิมพแ์ละ
แหล่งขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์ 
    1.1 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชี
ท่ีไดรั้บโดยตรงจากคนมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้เช่น การเขา้ฟังบรรยายและ
อบรมทางวิชาชีพบญัชี 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

    1.2 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชี
ท่ีไดรั้บจากส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังาน
ได ้เช่น การศึกษาขอ้มลูจากหนงัสือ 
วารสารทางการบญัชี เป็นตน้ 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

    1.3 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชี
ท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการปฏิบติังาน เช่น การสืบคน้ขอ้มลู
ผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

2.80 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 
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ตารางที่  4.37 ค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มี ต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางปัญญา จ าแนก
ตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย (ต่อ) 

 
ทกัษะทางปัญญา 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

2. เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการ
บญัชีนกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิง
เหตุผลเพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหานั้น 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 
นกับญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหา
และแกไ้ขปัญหานั้น 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

หมายเหตุ: จากการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ผลปรากฏว่าไม่มีสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 15             
ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

จากตารางที่ 4.37 พบวา่ สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานน้อยกว่า 1 ลา้นบาท เห็นวา่นักบญัชีของตนมี
คุณลักษณะด้านทกัษะทางปัญญาในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) โดยทักษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ไดรั้บโดยตรงจากคนมาใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การเขา้
ฟังบรรยายและอบรมทางวิชาชีพบญัชี และสามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ไดรั้บจากส่ิงพิมพม์าใช้
ในการปฏิบติังานได้ เช่น การศึกษาขอ้มูลจากหนังสือ วารสารทางการบญัชี เป็นตน้ และเม่ือเกิดปัญหา
หรือขอ้สงสัยทางด้านการบญัชีนักบญัชีจะท าการซักถามและคิดเชิงเหตุผลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น 
และเม่ือเกิดสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน นักบญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหา
นั้น (ค่าเฉล่ีย 3.20 เท่ากนั) 
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สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  เห็นวา่นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะ
ดา้นทกัษะทางปัญญาในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.10) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เม่ือเกิด
ปัญหาหรือขอ้สงสยัทางดา้นการบญัชีนักบญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพือ่หาทางแกไ้ขปัญหา
นั้น (ค่าเฉล่ีย 3.33) 

สหกรณ์ที่ มีทุนด าเนินงาน 5 ล้านบาท แต่ไม่ เกินa10aล้านบาท เห็นว่านักบัญชีของตนมี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญาในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.00) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาทกัษะยอ่ยพบว่า ทุกดา้น
มีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 10aล้านบาท แต่ไม่เกินa15aล้านบาท  เห็นว่านักบัญชีของตนมี
คุณลักษณะด้านทกัษะทางปัญญาในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ได้รับโดยตรงจากคนมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ เช่น การเขา้ฟัง
บรรยายและอบรมทางวชิาชีพบญัชีและสามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ไดรั้บจากส่ิงพิมพม์าใชใ้น
การปฏิบัติงานได้ เช่น การศึกษาข้อมูลจากหนังสือ วารสารทางการบัญชี เป็นต้น และสามารถน า
สารสนเทศทางการบญัชีที่ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น การสืบคน้ขอ้มูล
ผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานมากกวา่ 20 ลา้นบาท  เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางปัญญาในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยทักษะย่อยที่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ เม่ือเกิดปัญหาหรือ         
ขอ้สงสยัทางดา้นการบญัชีนกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพือ่หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 
4.00) 
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ตารางที่  4.38aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่พึงประสงค์ตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทกัษะทางวิชาการ        
เชิงปฏิบติัและหนา้ที่การงาน จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 

 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏบิัตแิละ 

หน้าทีก่ารงาน 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข 
ในการค านวณจ านวนเงินหรือมลูค่าของ
รายการท่ีน ามาบนัทึกบญัชีได้ 

4.40 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของ
สหกรณ์, Word, Excel หรือ Power Point 
ในการจดัท าและน าเสนอรายงานได ้

4.00 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

3. การวิเคราะห์ความเส่ียงของการปฏิบติั 
งานบญัชีและการจดัการลดความเส่ียง 
    3.1 สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงในงาน
บญัชีได ้

3.80 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

    3.2 เม่ือพบความเส่ียงตามขอ้ 3.1 นกั
บญัชีสามารถจดัการกบัความเส่ียงนั้นได ้

3.80 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.42 
(มาก) 
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ตารางที่  4.38 ค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มี ต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่พึงประสงค์ตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทกัษะทางวิชาการ          
เชิงปฏิบติัและหนา้ที่การงาน จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย (ต่อ) 

 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏบิัตแิละ 

หน้าทีก่ารงาน 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4. ความสามารถวดัหรือค านวณมลูค่าของ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได ้
เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 

4.40 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

5. มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ 
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

3.80 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.74 
(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.03 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

4.61 
(มากทีสุ่ด) 

หมายเหตุ: จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผลปรากฏว่าไม่มีสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 15              
ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

จากตารางที่ 4.38 พบวา่ สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานน้อยกว่า 1 ลา้นบาท มีความตอ้งการนักบญัชี         
ที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยทกัษะ
ยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่า
ของรายการที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้และความสามารถวดัหรือค านวณมูลค่าของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
ของสหกรณ์ได ้เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.40 เท่ากนั) 
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สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5aล้านบาท  มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าที่การงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดยทกัษะ
ยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ 
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

สหกรณ์ที่ มีทุนด าเนินงาน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10aล้านบาท มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงานในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00) ทั้งน้ีเม่ือ
พจิารณาทกัษะยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 15aล้านบาท  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงานในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00) ทั้งน้ีเม่ือ
พจิารณาทกัษะยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานมากกวา่ 20 ลา้นบาท มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.61) โดยทักษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.74) 
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ตารางที่  4.39aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติั
และหนา้ที่การงาน จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 

 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏบิัตแิละ 

หน้าทีก่ารงาน 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข 
ในการค านวณจ านวนเงินหรือมลูค่าของ
รายการท่ีน ามาบนัทึกบญัชีได้ 

3.80 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของ
สหกรณ์, Word, Excel หรือ Power Point 
ในการจดัท าและน าเสนอรายงานได ้

3.00 
(ปานกลาง) 

3.50 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

3.84 
(มาก) 

3. การวิเคราะห์ความเส่ียงของการ
ปฏิบติังานบญัชีและการจดัการลดความ
เส่ียง 
    3.1 สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงในงาน
บญัชีได ้

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.63 
(มาก) 

    3.2 เม่ือพบความเส่ียงตามขอ้ 3.1 นกั
บญัชีสามารถจดัการกบัความเส่ียงนั้นได ้

3.00 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.53 
(มาก) 
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ตารางที่  4.39aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติั
และหนา้ที่การงาน จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย (ต่อ) 

 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏบิัตแิละ 

หน้าทีก่ารงาน 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4. ความสามารถวดัหรือค านวณมลูค่าของ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได ้
เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

5. มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ 
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

2.80 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

3.79 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.10 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

หมายเหตุ: จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผลปรากฏว่าไม่มีสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 15                
ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

จากตารางที่ 4.39 พบว่า สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานน้อยกว่า 1 ลา้นบาท เห็นว่านักบญัชีของตน        
มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ที่การงานในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 3.10) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือ
มูลค่าของรายการที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 3.80) 
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สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  เห็นวา่นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะ
ดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ที่การงานในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11) โดยทกัษะยอ่ยที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของสหกรณ์, 
Word, Excel หรือ Power Point ในการจดัท าและน าเสนอรายงานได ้(ค่าเฉล่ีย 3.50) 

สหกรณ์ที่ มีทุนด าเนินงาน  5 ล้านบาท แต่ไม่ เกิน  10 ล้านบาท เห็นว่านักบัญ ชีของตน                    
มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ทั้งน้ีเม่ือ
พจิารณาทกัษะยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีคุณลกัษณะในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่ มีทุนด าเนินงาน 10 ล้านบาท แต่ไม่ เกิน 15aล้านบาทaเห็นว่านักบัญชีของตน                 
มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงานในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.83) โดยทกัษะ
ยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของ
สหกรณ์, Word, Excel หรือ Power Point ในการจดัท าและน าเสนอรายงานได้ และมีความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 
4.50 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานมากกว่า 20 ลา้นบาท เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยทกัษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการที่น ามา
บนัทึกบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 4.11) 
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ตารางที่  4.40aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่พึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 

 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

ทุนด าเนินงานเมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น 
ควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบั
งานหรือเพ่ือนร่วมงาน 

4.00 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.47 
(มาก) 

2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.47 
(มาก) 

3. มีความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น 4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.42 
(มาก) 

4. มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการ
ศึกษาเก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ ทาง
วิชาชีพ 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.47 
(มาก) 

5. สามารถท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดบั
ความส าคญัของงานเพ่ือท าให้งานเสร็จทนั
ตามก าหนดเวลา 

4.20 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.68 
(มากท่ีสุด) 

6. สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนได ้

4.20 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 
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ตารางที่  4.40aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่พึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย (ต่อ) 

 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

ทุนด าเนินงานเมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

7. ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพ
บญัชีประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

8. มีการใชค้วามระมดัระวงัในการ
ปฏิบติังาน 

4.40 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.84 
(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.10 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

4.52 
(มากทีสุ่ด) 

หมายเหตุ: จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผลปรากฏว่าไม่มีสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 15            
ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

จากตารางที่ 4.40 พบว่าสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานน้อยกว่า 1 ลา้นบาท มีความตอ้งการนักบญัชี         
ที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยทกัษะยอ่ยที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชีประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี 
(ค่าเฉล่ีย 4.60) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 1aล้านบาท แต่ไม่เกินa5aล้านบาท  มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
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สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 5aล้านบาท แต่ไม่เกินa10 ล้านบาท  มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมากที่สุด  (ค่าเฉล่ีย 5.00) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณา
ทกัษะยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 10aล้านบาท แต่ไม่เกินa15aล้านบาท  มีความตอ้งการนักบัญชีที่มี
คุณลักษณะดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณา
ทกัษะยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00 เท่ากนั)  

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานมากกว่า 20aล้านบาท  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะด้าน
ทกัษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 4.84) 

ตารางที่  4.41aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มี ต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 

 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ทุนด าเนินงานเมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น 
ควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหา
กบังานหรือเพ่ือนร่วมงาน 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 3.20 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3. มีความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น 3.00 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.63 
(มาก) 
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ตารางที่  4.41aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย (ต่อ) 

 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ทุนด าเนินงานเมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4. มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการ
ศึกษาเก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ ทาง
วิชาชีพ 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

5. สามารถท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดบั
ความส าคญัของงานเพ่ือท าให้งานเสร็จทนั
ตามก าหนดเวลา 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

6. สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนได ้

3.40 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

7. ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพ
บญัชีประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี 

3.80 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

8. มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 3.40 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

หมายเหตุ: จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผลปรากฏว่าไม่มีสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 15               
ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
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จากตารางที่  4.41 สหกรณ์ที่ มีทุนด าเนินงานน้อยกว่า 1aล้านบาท เห็นว่านักบัญชีของตน               
มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยทกัษะยอ่ยที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชีประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี 
(ค่าเฉล่ีย 3.80) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  เห็นวา่นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะ
ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้ นได้และมีการใช้ความระมัดระวงัในการ
ปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 3.67 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่ มีทุนด าเนินงาน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10aล้านบาท  เห็นว่านักบัญชีของตนมี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.00) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาทกัษะ
ยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่ มีทุนด าเนินงาน 10 ล้านบาท แต่ไม่ เกิน 15aล้านบาท เห็นว่านักบัญชีของตน                 
มีคุณลักษณะด้านทกัษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมากa(ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยทกัษะย่อยที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น ควบคุมอารมณ์ให้คงที่เม่ือประสบปัญหา
กบังานหรือเพือ่นร่วมงาน และมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ 
ทางวิชาชีพ และสามารถท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดับความส าคญัของงานเพื่อท าให้งานเสร็จทนัตาม
ก าหนดเวลา และมีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานมากกว่า 20 ลา้นบาท เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ ทางวชิาชีพ (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
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ตารางที่  4.42aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มี ต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่พึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 

 
ทกัษะทางปฏสัิมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และการส่ือสาร 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้าน
บาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน นกับญัชีสามารถท า
การปรึกษาหารือร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือท าการ
แกไ้ขปัญหานั้นได ้

4.20 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

2. สามารถท างานเป็นทีมได ้ 4.00 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

3. มีความสามารถท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความ
คิดเห็นต่างกนัในท่ีท างานได ้

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้น
บญัชี นกับญัชีสามารถเจรจาเพ่ือให้ไดข้อ้สรุป
หรือขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้

4.00 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

5. มีความสามารถเลือกใชว้ิธีการน าเสนอเพื่อส่ือสาร
กบับุคคลท่ีแตกต่างกนัทางดา้นความคิด วฒันธรรม 
โดยมีวิธีการน าเสนอในมุมมองของตนเอง 

4.00 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.47 
(มาก) 

6. มีการใชท้กัษะท่ีเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.40 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.42 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.10 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

4.52 
(มากทีสุ่ด) 

หมายเหตุ: จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง ผลปรากฏว่าไม่มีสหกรณ์ท่ีมีทุนด าเนินงาน 15 ล้านบาท                  
แต่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
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จากตารางที่ 4.42 พบว่าสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานน้อยกว่า 1 ลา้นบาท มีความตอ้งการนักบญัชี           
ที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดย
ทักษะย่อยที่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  มีการใช้ทักษะที่ เก่ียวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.40) 

สหกรณ์ที่ มีทุนด าเนินงานa1aล้านบาท แต่ไม่เกินa5aล้านบาท  มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลักษณะดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 4.50) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานa5aล้านบาท แต่ไม่เกินa10aล้านบาท มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลักษณะด้านทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00) 
ทั้งน้ีเม่ือพจิารณาทกัษะยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 10aล้านบาทแต่ไม่เกินa15aล้านบาท  มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลกัษณะด้านทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดบัมากที่สุด  (ค่าเฉล่ีย 5.00) 
ทั้งน้ีเม่ือพจิารณาทกัษะยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00 เท่ากนั)  

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานมากกวา่ 20 ลา้นบาท มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการส่ือสารในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได้ และมีความสามารถท างานร่วมกบัผูท้ี่มีความคิดเห็นต่างกันใน      
ที่ท  างานได ้(ค่าเฉล่ีย 4.58 เท่ากนั) 
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ตารางที่  4.43aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่เป็นจริงตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 

 
ทกัษะทางปฏสัิมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และการส่ือสาร 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   
5 ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 

15 ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้าน
บาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน นกับญัชีสามารถท า
การปรึกษาหารือร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือท าการ
แกไ้ขปัญหานั้นได ้

3.40 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.79 
(มาก) 

2. สามารถท างานเป็นทีมได ้ 3.60 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

3. มีความสามารถท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความ
คิดเห็นต่างกนัในท่ีท างานได ้

3.20 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้น
บญัชี นกับญัชีสามารถเจรจาเพ่ือให้ไดข้อ้สรุป
หรือขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้

3.40 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

5. มีความสามารถเลือกใชว้ิธีการน าเสนอเพื่อส่ือสาร
กบับุคคลท่ีแตกต่างกนัทางดา้นความคิด วฒันธรรม 
โดยมีวิธีการน าเสนอในมุมมองของตนเอง 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

6. มีการใชท้กัษะท่ีเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.60 
(มาก) 

3.17 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.43 
(ปานกลาง) 

3.47 
(ปานกลาง) 

4.17 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

หมายเหตุ: จากการรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง ผลปรากฏว่าไม่มีสหกรณ์ท่ีมีทุนด าเนินงาน 15 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 20 
ลา้นบาท 
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จากตารางที่ 4.43 พบว่า สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานน้อยกว่า 1 ลา้นบาท เห็นว่านักบญัชีของตน         
มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) 
โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้และมีการใชท้กัษะที่เก่ียวกบัการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.60 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  เห็นวา่นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะ
ดา้นทกัษะทางปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการส่ือสารในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยทกัษะยอ่ย
ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ สามารถท างานเป็นทีมไดแ้ละมีความสามารถท างานร่วมกบัผูท้ี่มีความคิดเห็น
ต่างกนัในที่ท  างานได ้(ค่าเฉล่ีย 3.67 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 5 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท เห็นวา่นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะ
ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) โดยทกัษะยอ่ยที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 5.00) 

สหกรณ์ที่ มีทุนด าเนินงาน 10 ล้านบาท แต่ไม่ เกิน 15aล้านบาท เห็นว่านักบัญชีของตน                 
มีคุณลกัษณะด้านทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได้และเม่ือเกิดสถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับงาน
ทางดา้นบญัชี นกับญัชีสามารถเจรจาเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงที่ยอมรับได้ (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานมากกว่า 20 ลา้นบาท เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 3.95) 
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ตารางที่  4.44aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่พงึประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์ร
และการจดัการทางธุรกิจ จ  าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 

 
ทกัษะการบริหารองค์กร 

และการจัดการทางธุรกจิ 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า     
1 ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ   5 
ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 10 
ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 15 
ล้านบาท 

มากกว่า 20 
ล้านบาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. สามารถน าขอ้มลูทางการบญัชีมาใชเ้พ่ือการ
วางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได ้เช่น 
การวางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ 
การขาย การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
เป็นตน้ 

4.20 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

2. มีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพ่ือจูงใจ
และพฒันาพนกังานท่านอ่ืนให้สามารถท างาน
ไดเ้ช่นกนั 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.42 
(มาก) 

3. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
    3.1 ใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพ่ือป้องกนัความ
ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสหกรณ์ 

4.00 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

    3.2 มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้
ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.47 
(มาก) 

4. สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในการพิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได ้

4.20 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.47 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.08 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

4.49 
(มาก) 

หมายเหตุ: จากการรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง ผลปรากฏว่าไม่มีสหกรณ์ท่ีมีทุนด าเนินงาน 15 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 20 
ลา้นบาท 
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จากตารางที่ 4.44 พบว่า สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานน้อยกว่า 1 ลา้นบาท มีความตอ้งการนักบญัชี                 
ที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถน าขอ้มูลทางการบญัชีมาใช้เพื่อการวางแผนการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ได้ เช่น การวางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการรายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่าย เป็นต้น และสามารถใช้ความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพในการพิจารณาและตัดสินใจ               
งานทางดา้นบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 4.20 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 1aล้านบาท แต่ไม่เกิน 5aล้านบาท  มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) โดยทกัษะ
ยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ใช้ดุลยพินิจตดัสินใจเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) 

สหกรณ์ที่ มีทุนด าเนินงาน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10aล้านบาท มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00) ทั้งน้ี
เม่ือพจิารณาทกัษะยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 15aล้านบาท  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00) ทั้งน้ี
เม่ือพจิารณาทกัษะยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 5.00 เท่ากนั)  

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานมากกว่า 20aล้านบาท  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะด้าน
ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ สามารถน าขอ้มูลทางการบญัชีมาใชเ้พือ่การวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได ้เช่น การ
วางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.58) 
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ตารางที่  4.45aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี                 
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์ร
และการจดัการทางธุรกิจ จ  าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 

 
ทกัษะการบริหารองค์กร 

และการจัดการทางธุรกจิ 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมือ่ส้ินปีบัญชีสุดท้าย 

น้อยกว่า 1 
ล้านบาท 

1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 5 
ล้านบาท 

5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 10 
ล้านบาท 

10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 15 
ล้านบาท 

มากกว่า    
20 ล้าน
บาท 

n=10 n=12 n=2 n=4 n=38 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. สามารถน าขอ้มลูทางการบญัชีมาใชเ้พ่ือการ
วางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได ้เช่น 
การวางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ 
การขาย การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
เป็นตน้ 

3.40 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

2. มีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพ่ือจูงใจ
และพฒันาพนกังานท่านอ่ืนให้สามารถท างาน
ไดเ้ช่นกนั 

3.80 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

3. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
    3.1 ใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพ่ือป้องกนัความ
ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสหกรณ์ 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

    3.2 มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้
ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.83 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

4. สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในการพิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได ้

3.40 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.30 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.72 
(มาก) 

หมายเหตุ: จากการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ผลปรากฏว่าไม่มีสหกรณ์ท่ีมีทุนด าเนินงาน 15 ลา้นบาทแต่
ไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
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จากตารางที่ 4.45 พบว่า สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานน้อยกว่า 1 ลา้นบาท เห็นวา่นักบญัชีของตนมี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพือ่จูงใจและพฒันาพนักงานท่านอ่ืน
ใหส้ามารถท างานไดเ้ช่นกนั (ค่าเฉล่ีย 3.80) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  เห็นวา่นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะ
ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยทกัษะยอ่ยที่
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.83) 

สหกรณ์ที่ มีทุนด าเนินงาน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10aล้านบาท  เห็นว่านักบัญชีของตนมี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.00) ทั้งน้ีเม่ือ
พจิารณาทกัษะยอ่ยพบวา่ ทุกดา้นมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่ มีทุนด าเนินงาน 10 ล้านบาท แต่ไม่ เกิน 15aล้านบาท  เห็นว่านักบัญชีของตน                
มีคุณลักษณะด้านทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานมากกว่า 20 ลา้นบาท เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
การบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพในการพิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.79) 
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ตารางที่  4.46aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางปัญญา 
จ าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 

 
ทกัษะทางปัญญา 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

รายได้ของสหกรณ์ต่อปี 

น้อยกว่า 
23,000 บาท 

23,001 – 
107,000 บาท 

107,001 – 
500,000 บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

n=6 n=6 n=6 n=48 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. ความสามารถในการประยกุตใ์ชส้ารสนเทศจาก
ผูค้น ส่ิงพิมพแ์ละแหล่งขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ 
     1.1 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บ
โดยตรงจากคนมาใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การเขา้
ฟังบรรยายและอบรมทางวิชาชีพบญัชี 

3.67 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

      1.2 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บ
จากส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การศึกษา
ขอ้มลูจากหนงัสือ วารสารทางการบญัชี เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.47 
(มาก) 

      1.3 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดจ้าก
แหล่งขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น 
การสืบคน้ขอ้มลูผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

2. เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการบญัชีนกั
บญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพ่ือหาทาง
แกไ้ขปัญหานั้น 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

3. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน นกับญัชี
สามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหานั้น 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.46 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.93 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.67 
(มากทีสุ่ด) 

4.49 
(มาก) 
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จากตารางที่ 4.46 พบว่าสหกรณ์ที่มีรายได้น้อยกว่า 23,000aบาท มีความตอ้งการนักบญัชีที่มี
คุณลักษณะดา้นทกัษะทางปัญญาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93)aโดยทกัษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ไดรั้บจากส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังานได้ เช่น การศึกษาขอ้มูล
จากหนังสือ วารสารทางการบญัชี เป็นตน้ และสามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ไดจ้ากแหล่งขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น การสืบคน้ขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ และเม่ือเกิดปัญหา
หรือขอ้สงสัยทางด้านการบญัชีนักบญัชีจะท าการซักถามและคิดเชิงเหตุผลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น 
และเม่ือเกิดสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน นักบญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหา
นั้น (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีรายได ้23,001-107,000 บาท  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
ปัญญาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถน าสารสนเทศทางการ
บญัชีที่ไดรั้บโดยตรงจากคนมาใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การเขา้ฟังบรรยายและอบรมทางวชิาชีพบญัชี 
และเม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการบญัชีนักบญัชีจะท าการซักถามและคิดเชิงเหตุผลเพือ่หาทาง
แกไ้ขปัญหานั้น และเม่ือเกิดสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน นักบญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหา
และแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 4.33 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีรายได ้107,001-500,000 บาท มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
ปัญญาในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ สามารถน าสารสนเทศ
ทางการบญัชีที่ได้รับโดยตรงจากคนมาใช้ในการปฏิบติังานได้ เช่น การเขา้ฟังบรรยายและอบรมทาง
วชิาชีพบญัชี (ค่าเฉล่ีย 5.00) 

สหกรณ์ที่มีรายไดม้ากกว่า 500,000 บาท  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
ปัญญาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถน าสารสนเทศทางการ
บญัชีที่ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น การสืบคน้ขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
เป็นตน้ และเม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสยัทางดา้นการบญัชีนักบญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพื่อ
หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 4.54 เท่ากนั) 
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ตารางที่  4.47aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี                
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางปัญญา จ าแนก
ตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 

 
ทกัษะทางปัญญา 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

รายได้ของสหกรณ์ต่อปี 

น้อยกว่า 
23,000 บาท 

23,001 – 
107,000 บาท 

107,001 – 
500,000 บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

n=6 n=6 n=6 n=48 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. ความสามารถในการประยกุตใ์ชส้ารสนเทศจาก
ผูค้น ส่ิงพิมพแ์ละแหล่งขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ 
     1.1 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บ
โดยตรงจากคนมาใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การเขา้
ฟังบรรยายและอบรมทางวิชาชีพบญัชี 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.71 
(มาก) 

      1.2 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บ
จากส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การศึกษา
ขอ้มลูจากหนงัสือ วารสารทางการบญัชี เป็นตน้ 

3.33 
(ปานกลาง) 

2.67 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.79 
(มาก) 

      1.3 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดจ้าก
แหล่งขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น 
การสืบคน้ขอ้มลูผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.67 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

2. เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการบญัชีนกั
บญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพ่ือหาทาง
แกไ้ขปัญหานั้น 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน นกับญัชี
สามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหานั้น 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.58 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.20 
(ปานกลาง) 

2.93 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.73 
(มาก) 
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จากตารางที่  4.47 พบว่าสหกรณ์ที่ มีรายได้น้อยกว่า 23,000aบาท เห็นว่านักบัญชีของตน                
มีคุณลกัษณะด้านทกัษะทางปัญญาในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีที่ไดรั้บจากส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การศึกษา
ขอ้มูลจากหนังสือ วารสารทางการบัญชี เป็นต้น  และเม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางด้านการบัญชี        
นักบญัชีจะท าการซักถามและคิดเชิงเหตุผลเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหานั้น และเม่ือเกิดสถานการณ์ที่ไม่เคย
เจอมาก่อน นกับญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 3.33 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 23,001-107,000 บาท เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางปัญญาในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.93)โดยทักษะย่อยที่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ สามารถน า
สารสนเทศทางการบญัชีที่ไดรั้บโดยตรงจากคนมาใช้ในการปฏิบติังานได้ เช่น การเขา้ฟังบรรยายและ
อบรมทางวชิาชีพบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.33) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 107,001-500,000 บาท  เห็นวา่นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางปัญญาในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยทักษะย่อยที่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ เม่ือเกิดปัญหาหรือ         
ขอ้สงสยัทางดา้นการบญัชีนกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพือ่หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 
3.67) 

สหกรณ์ที่มีรายได้มากกว่า 500,000aบาท เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทกัษะทาง
ปัญญาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัย
ทางดา้นการบญัชีนกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพือ่หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
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ตารางที่  4.48aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่พึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบตัิและหนา้ที่การงาน จ าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 

 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏบิัตแิละหน้าทีก่ารงาน 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

รายได้ของสหกรณ์ต่อปี 

น้อยกว่า 
23,000 บาท 

23,001 – 
107,000 บาท 

107,001 – 
500,000 บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

n=6 n=6 n=6 n=48 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการ
ค านวณจ านวนเงินหรือมลูค่าของรายการท่ีน ามา
บนัทึกบญัชีได ้

4.33 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชีของสหกรณ์, Word, Excel หรือ 
Power Point ในการจดัท าและน าเสนอรายงานได ้

4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

3. การวิเคราะห์ความเส่ียงของการปฏิบติังานบญัชีและ
การจดัการลดความเส่ียง 
    3.1 สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงในงานบญัชีได ้

4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

    3.2 เม่ือพบความเส่ียงตามขอ้ 3.1 นกับญัชีสามารถ
จดัการกบัความเส่ียงนั้นได ้

4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.38 
(มาก) 

4. ความสามารถวดัหรือค านวณมลูค่าของทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได ้เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

5. มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ 

3.67 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.72 
(มากทีสุ่ด) 

4.54 
(มากทีสุ่ด) 
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จากตารางที่  4.48 พบว่าสหกรณ์ที่ มีรายได้น้อยกว่า 23,000aบาท มีความต้องการนักบัญชี              
ที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยทกัษะ
ยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่า
ของรายการที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 4.33) 

สหกรณ์ที่มีรายได ้23,001-107,000 บาท มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
วชิาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการที่น ามาบนัทึก
บัญชีได้ และความสามารถวดัหรือค านวณมูลค่าของทรัพยากรทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได้ เช่น 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย และมีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น 
พรบ.สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.33 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีรายได ้107,001-500,000 บาท  มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.72)โดยทกัษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่  มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบ                       
นายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 5.00) 

สหกรณ์ที่มีรายไดม้ากกว่า 500,000 บาท มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.54) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของสหกรณ์, Word, Excel 
หรือ Power Point ในการจดัท าและน าเสนอรายงานได ้และมีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง
กบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.63 เท่ากนั) 
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ตารางที่  4.49aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติั
และหนา้ที่การงาน จ าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 

 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏบิัตแิละหน้าทีก่ารงาน 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

รายได้ของสหกรณ์ต่อปี 

น้อยกว่า 
23,000 บาท 

23,001 – 
107,000 บาท 

107,001 – 
500,000 บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

n=6 n=6 n=6 n=48 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการ
ค านวณจ านวนเงินหรือมลูค่าของรายการท่ีน ามา
บนัทึกบญัชีได ้

3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชีของสหกรณ์, Word, Excel หรือ 
Power Point ในการจดัท าและน าเสนอรายงานได ้

3.33 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3. การวิเคราะห์ความเส่ียงของการปฏิบติังานบญัชีและ
การจดัการลดความเส่ียง 
    3.1 สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงในงานบญัชีได ้

3.33 
(ปานกลาง) 

2.67 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

    3.2 เม่ือพบความเส่ียงตามขอ้ 3.1 นกับญัชีสามารถ
จดัการกบัความเส่ียงนั้นได ้

3.33 
(ปานกลาง) 

2.67 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.42 
(ปานกลาง) 

4. ความสามารถวดัหรือค านวณมลูค่าของทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได ้เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย 

3.33 
(ปานกลาง) 

2.67 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

5. มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.38 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 
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จากตารางที่ 4.49 พบว่า สหกรณ์ที่ มีรายได้น้อยกว่า 23,000aบาท เห็นว่านักบัญชีของตนมี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือ
มูลค่าของรายการที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 3.67) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 23,001-107,000 บาท เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.89) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการ          
ที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 3.33) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 107,001-500,000 บาท  เห็นวา่นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยทกัษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบ           
นายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

สหกรณ์ที่มีรายได้มากกว่า 500,000 บาท เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะทาง
วชิาการเชิงปฏิบติัและหน้าที่การงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการที่น ามาบนัทึก
บญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 4.04) 
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ตารางที่  4.50aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่พึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล จ าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 

 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

รายได้ของสหกรณ์ต่อปี 

น้อยกว่า 
23,000 บาท 

23,001 – 
107,000 บาท 

107,001 – 
500,000 บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

n=6 n=6 n=6 n=48 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. มีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น ควบคุม
อารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังานหรือเพ่ือน
ร่วมงาน 

4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.46 
(มาก) 

3. มีความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น 4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

4. มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษา
เก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาชีพ 

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

5. สามารถท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดบัความส าคญั
ของงานเพ่ือท าให้งานเสร็จทนัตามก าหนดเวลา 

4.33 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

6. สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง           
ท่ีเกิดข้ึนได ้

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

7. ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชี
ประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี 

4.33 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

8. มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 4.33 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.75 
(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.39 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

4.67 
(มากทีสุ่ด) 

4.52 
(มากทีสุ่ด) 
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จากตารางที่ 4.50 พบว่าสหกรณ์ที่มีรายได้น้อยกว่า 23,000 บาท มีความต้องการนักบัญชีที่มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.39) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน  และมีความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น และมีการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษาเก่ียวกับการหาความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาชีพ และสามารถท าการ
เลือกหรือจดัเรียงล าดบัความส าคญัของงานเพื่อท าให้งานเสร็จทนัตามก าหนดเวลา และสามารถปรับตวั
ให้เขา้กับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และใช้จรรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชีประกอบการ
ตดัสินใจในการท าบญัชี และมีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.33 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีรายได ้23,001-107,000 บาท  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78)โดยทักษะย่อยที่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  ใช้
จรรยาบรรณและมีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 4.67 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีรายได ้107,001-500,000 บาท มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถ
ท าการเลือกหรือจัดเรียงล าดับความส าคัญของงานเพื่อท าให้งานเสร็จทันตามก าหนดเวลาและใช้
จรรยาบรรณและมีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 5.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีรายไดม้ากกว่า 500,000 บาท  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการใช้
ความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.75) 
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ตารางที่ 4.51aค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรที่มีต่อคุณลกัษณะของนักบญัชี             
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล จ าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 

 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

ปริมาณรายได้ของสหกรณ์ต่อปี 

น้อยกว่า 
23,000 บาท 

23,001 – 
107,000 บาท 

107,001 – 
500,000 บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

n=6 n=6 n=6 n=48 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. มีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น ควบคุม
อารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังานหรือเพ่ือน
ร่วมงาน 

3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.75 
(มาก) 

2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 3.67 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.75 
(มาก) 

3. มีความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น 3.67 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.67 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

4. มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษา
เก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาชีพ 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.79 
(มาก) 

5. สามารถท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดบัความส าคญั
ของงานเพ่ือท าให้งานเสร็จทนัตามก าหนดเวลา 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

6. สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง           
ท่ีเกิดข้ึนได ้

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.71 
(มาก) 

7. ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชี
ประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี 

3.33 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

8. มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.54 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.73 
(มาก) 
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จากตารางที่  4.51 พบว่าสหกรณ์ที่ มีรายได้น้อยกว่า 23,000aบาท เห็นว่านักบัญชีของตน               
มีคุณลักษณะด้านทกัษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยทักษะย่อยที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น ควบคุมอารมณ์ให้คงที่เม่ือประสบปัญหา
กับงานหรือเพื่อนร่วมงานและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท างานและมีความสามารถในการ                 
โน้มน้าวผูอ่ื้นและสามารถปรับตวัให้เขา้กับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได้และมีการใชค้วามระมัดระวงั               
ในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 3.67 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีรายได้ 23,001-107,000aบาท  เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับปานกลางa(ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยทักษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่          
ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวชิาชีพบญัชีประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 107,001-500,000 บาท  เห็นวา่นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
สามารถท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดบัความส าคญัของงานเพือ่ท  าให้งานเสร็จทนัตามก าหนดเวลาและใช้
จรรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบัญชีประกอบการตัดสินใจในการท าบัญชีและมีการใช้ความ
ระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 3.67 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานมากกวา่ 500,000 บาท  เห็นวา่นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการใช้
ความระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 3.83) 
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ตารางที่ 4.52aค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูท้ี่มีต่อคุณลกัษณะบริหารสหกรณ์การเกษตรของนักบญัชี            
ที่พึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 

 
ทกัษะทางปฏสัิมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

รายได้ของสหกรณ์ต่อปี 

น้อยกว่า 
23,000 บาท 

23,001 – 
107,000 บาท 

107,001 – 
500,000 บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

n=6 n=6 n=6 n=48 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน นกับญัชีสามารถท าการ
ปรึกษาหารือร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือท าการแกไ้ข
ปัญหานั้นได ้

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

2. สามารถท างานเป็นทีมได ้ 4.67 
(มากท่ีสุด) 

3.33 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

3. มีความสามารถท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความคิดเห็น
ต่างกนัในท่ีท างานได ้

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้น
บญัชี นกับญัชีสามารถเจรจาเพ่ือให้ไดข้อ้สรุปหรือ
ขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

5. มีความสามารถเลือกใชว้ิธีการน าเสนอเพ่ือส่ือสาร
กบับุคคลท่ีแตกต่างกนัทางดา้นความคิด วฒันธรรม 
โดยมีวิธีการน าเสนอในมุมมองของตนเอง 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.46 
(มาก) 

6. มีการใชท้กัษะท่ีเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.33 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.39 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

4.67 
(มากทีสุ่ด) 

4.52 
(มากทีสุ่ด) 
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จากตารางที่  4.52 พบว่า สหกรณ์ที่ มีรายได้น้อยกว่า 23,000aบาท มีความต้องการนักบัญชี                  
ที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.39) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 4.67) 

สหกรณ์ที่มีรายได้ 23,001-107,000 บาท  มีความต้องการนักบัญชีที่มีคุณลักษณะด้านทักษะ    
ทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ มีการใชท้กัษะที่เก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และเขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

สหกรณ์ที่มีรายได ้107,001-500,000 บาท  มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 5.00) 

สหกรณ์ที่มีรายไดม้ากกว่า 500,000 บาท  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ สามารถท างานเป็นทีมไดแ้ละมีความสามารถท างานร่วมกบัผูท้ี่มีความคิดเห็นต่างกนัใน      
ที่ท  างานได ้(ค่าเฉล่ีย 4.58 เท่ากนั) 
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ตารางที่  4.53aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี                 
ที่เป็นจริงตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 

 
ทกัษะทางปฏสัิมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

รายได้ของสหกรณ์ต่อปี 

น้อยกว่า 
23,000 บาท 

23,001 – 
107,000 บาท 

107,001 – 
500,000 บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

n=6 n=6 n=6 n=48 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน นกับญัชีสามารถท าการ
ปรึกษาหารือร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือท าการแกไ้ข
ปัญหานั้นได ้

3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.71 
(มาก) 

2. สามารถท างานเป็นทีมได ้ 4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3. มีความสามารถท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความคิดเห็น
ต่างกนัในท่ีท างานได ้

3.67 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.88 
(มาก) 

4. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้น
บญัชี นกับญัชีสามารถเจรจาเพ่ือให้ไดข้อ้สรุปหรือ
ขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้

3.33 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

5. มีความสามารถเลือกใชว้ิธีการน าเสนอเพ่ือส่ือสาร
กบับุคคลท่ีแตกต่างกนัทางดา้นความคิด วฒันธรรม 
โดยมีวิธีการน าเสนอในมุมมองของตนเอง 

3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

6. มีการใชท้กัษะท่ีเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.33 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.79 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.61 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.74 
(มาก) 
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จากตารางที่  4.53 พบว่าสหกรณ์ที่ มีรายได้น้อยกว่า 23,000aบาท เห็นว่านักบัญชีของตน               
มีคุณลกัษณะด้านทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

สหกรณ์ที่มีรายได้ 23,001-107,000 บาท  เห็นว่านักบัญชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 3.67) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 107,001-500,000 บาท  เห็นวา่นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการส่ือสารในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได้และเม่ือเกิดสถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นบญัชี นักบญัชี
สามารถเจรจาเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงที่ยอมรับได ้(ค่าเฉล่ีย 3.67 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานมากกวา่ 500,000 บาท  เห็นวา่นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
ทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 3.92) 
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ตารางที่  4.54aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่พงึประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์ร
และการจดัการทางธุรกิจ จ  าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 

 
ทกัษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกจิ 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

รายได้ของสหกรณ์ต่อปี 

น้อยกว่า 
23,000 บาท 

23,001 – 
107,000 บาท 

107,001 – 
500,000 บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

n=6 n=6 n=6 n=48 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. สามารถน าขอ้มลูทางการบญัชีมาใชเ้พ่ือการวาง
แผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได ้เช่น การวางแผน
ระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย              
การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

4.33 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

2. มีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพ่ือจูงใจและ
พฒันาพนกังานท่านอ่ืนให้สามารถท างานไดเ้ช่นกนั 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

3. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
    3.1 ใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพ่ือป้องกนัความ
ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสหกรณ์ 

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

    3.2 มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้
ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.46 
(มาก) 

4. สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพใน
การพิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได้ 

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.46 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.33 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

4.53 
(มากทีสุ่ด) 

4.48 
(มาก) 
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จากตารางที่ 4.54 พบว่า สหกรณ์ที่มีรายได้น้อยกว่า 23,000aบาท มีความตอ้งการนักบญัชีที่มี
คุณลกัษณะดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) ทั้งน้ีเม่ือ
พจิารณาทกัษะยอ่ยพบวา่ทุกดา้นมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีรายได ้23,001-107,000 บาท  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะการ
บริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ สามารถน าขอ้มูลทางการบัญชีมาใช้เพื่อการวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ เช่น การ
วางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.33) 

สหกรณ์ที่มีรายได ้107,001-500,000 บาท  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะการ
บริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.53) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่  ใชดุ้ลยพนิิจตดัสินใจเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นกบัสหกรณ์และมีมีความเห็นอกเห็นใจ
ต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้และสามารถใช้ความช านาญตามมาตรฐาน
วชิาชีพในการพจิารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 4.67 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีรายไดม้ากกวา่ 500,000 บาท  มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะการ
บริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.48) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ สามารถน าข้อมูลทางการบัญชีมาใช้เพื่อการวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ เช่น               
การวางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ และ
ใชดุ้ลยพนิิจตดัสินใจเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นกบัสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.54 เท่ากนั) 
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ตารางที่  4.55aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์ร
และการจดัการทางธุรกิจ จ  าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 

 
ทกัษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกจิ 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

รายได้ของสหกรณ์ต่อปี 

น้อยกว่า 
23,000 บาท 

23,001 – 
107,000 บาท 

107,001 – 
500,000 บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

n=6 n=6 n=6 n=48 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. สามารถน าขอ้มลูทางการบญัชีมาใชเ้พ่ือการวาง
แผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได ้เช่น การวางแผน
ระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย              
การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

3.67 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.63 
(มาก) 

2. มีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพ่ือจูงใจและ
พฒันาพนกังานท่านอ่ืนให้สามารถท างานไดเ้ช่นกนั 

3.67 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

3. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
    3.1 ใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพ่ือป้องกนัความ
ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสหกรณ์ 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.71 
(มาก) 

    3.2 มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้
ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

4. สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพใน
การพิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได้ 

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.60 
(มาก) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.66 
(มาก) 
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จากตารางที่  4.55 พบว่าสหกรณ์ที่ มีรายได้น้อยกว่า 23,000aบาท เห็นว่านักบัญชีของตน               
มีคุณลักษณะด้านทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถน าขอ้มูลทางการบญัชีมาใช้เพื่อการวางแผนการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ได้ เช่น การวางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย เป็นตน้ และมีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพื่อจูงใจและพฒันาพนกังานท่านอ่ืนให้สามารถ
ท างานไดเ้ช่นกนัและมีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ และ
สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพในการพจิารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได้ (ค่าเฉล่ีย 
3.67 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีรายได้ 23,001-107,000 บาท  เห็นว่านักบัญชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะการ
บริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ มีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพือ่จูงใจและพฒันาพนกังานท่านอ่ืนใหส้ามารถท างานไดเ้ช่นกนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 107,001-500,000 บาท  เห็นวา่นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ
การบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้และ สามารถ
ใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพในการพิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 3.67 
เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีรายได้มากกว่า 500,000 บาท เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะการ
บริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) 
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ตารางที่  4.56aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี              
ที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางปัญญา 
จ าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

 
ทกัษะทางปัญญา 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

น้อยกว่า 55 
คน 

56 – 108 
คน 

109 – 213 
คน 

มากกว่า 
214 คน 

n=4 n=6 n=6 n=50 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. ความสามารถในการประยกุตใ์ชส้ารสนเทศจากผูค้น 
ส่ิงพิมพแ์ละแหล่งขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ 
    1.1 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บ
โดยตรงจากคนมาใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การเขา้ฟัง
บรรยายและอบรมทางวิชาชีพบญัชี 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

     1.2 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บจาก
ส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การศึกษาขอ้มลู
จากหนงัสือ วารสารทางการบญัชี เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

     1.3 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดจ้าก
แหล่งขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น 
การสืบคน้ขอ้มลูผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

2. เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการบญัชีนกับญัชี
จะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพ่ือหาทางแกไ้ข
ปัญหานั้น 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

3. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน นกับญัชี
สามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหานั้น 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.48 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.53 
(มากทีสุ่ด) 
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จากตารางที่  4.56 พบว่าสหกรณ์ที่ มีสมาชิกน้อยกว่า 55aคน มีความต้องการนักบัญชีที่                  
มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ทั้งน้ีเม่ือพจิารณาทกัษะยอ่ยพบวา่ทุกดา้น
มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 56-108 คน  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญาใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาทักษะย่อยพบว่า ทุกด้านมีความต้องการอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉล่ีย 4.33 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 109-213 คน  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญา       
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยทกัษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ เม่ือเกิดสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอ         
มาก่อน นกับญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิกมากกว่า 214aคน  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะด้านทักษะทาง
ปัญญาในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.53) โดยทักษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่เม่ือเกิดปัญหาหรือ         
ขอ้สงสยัทางดา้นการบญัชีนกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพือ่หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 
4.60) 
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ตารางที่  4.57aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี               
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางปัญญา จ าแนก
ตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

 
ทกัษะทางปัญญา 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

น้อยกว่า 55 
คน 

56 – 108 
คน 

109 – 213 
คน 

มากกว่า 
214 คน 

n=4 n=6 n=6 n=50 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. ความสามารถในการประยกุตใ์ชส้ารสนเทศจากผูค้น 
ส่ิงพิมพแ์ละแหล่งขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ 
      1.1 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บ
โดยตรงจากคนมาใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การเขา้ฟัง
บรรยายและอบรมทางวิชาชีพบญัชี 

3.50 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.64 
(มาก) 

        1.2 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บจาก
ส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การศึกษาขอ้มลู
จากหนงัสือ วารสารทางการบญัชี เป็นตน้ 

3.50 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.60 
(มาก) 

        1.3 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดจ้าก
แหล่งขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น 
การสืบคน้ขอ้มลูผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.48 
(ปานกลาง) 

2. เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการบญัชีนกับญัชี
จะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพ่ือหาทางแกไ้ข
ปัญหานั้น 

4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.72 
(มาก) 

3. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน นกับญัชี
สามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหานั้น 

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.40 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.60 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.47 
(ปานกลาง) 

3.57 
(มาก) 
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จากตารางที่ 4.57 พบวา่ สหกรณ์ที่มีสมาชิกนอ้ยกวา่ 55 คน เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะ
ดา้นทกัษะทางปัญญาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหา
หรือขอ้สงสัยทางด้านการบญัชีนักบญัชีจะท าการซักถามและคิดเชิงเหตุผลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 56-108aคน  เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญาใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยทกัษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชี          
ที่ได้รับจากส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังานได้ เช่น การศึกษาขอ้มูลจากหนังสือ วารสารทางการบญัชี          
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 109-213aคน  เห็นว่านักบัญชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะทางปัญญา               
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยทกัษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัย
ทางด้านการบญัชีนักบญัชีจะท าการซักถามและคิดเชิงเหตุผลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น และเม่ือเกิด
สถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน นกับญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 
3.67 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิกมากกว่า 214 คน  เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญา
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้น
การบญัชีนกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพือ่หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 3.72) 
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ตารางที่  4.58aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่พึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบตัิและหนา้ที่การงาน จ าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏบิัตแิละหน้าทีก่ารงาน 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

น้อยกว่า 55 
คน 

56 – 108 
คน 

109 – 213 
คน 

มากกว่า 
214 คน 

n=4 n=6 n=6 n=50 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการ
ค านวณจ านวนเงินหรือมลูค่าของรายการท่ีน ามาบนัทึก
บญัชีได ้

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชีของสหกรณ์, Word, Excel หรือ 
Power Point ในการจดัท าและน าเสนอรายงานได ้

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

3. การวิเคราะห์ความเส่ียงของการปฏิบติังานบญัชีและ
การจดัการลดความเส่ียง 
    3.1 สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงในงานบญัชีได ้

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

    3.2 เม่ือพบความเส่ียงตามขอ้ 3.1 นกับญัชีสามารถ
จดัการกบัความเส่ียงนั้นได ้

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4. ความสามารถวดัหรือค านวณมลูค่าของทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจของสหกรณ์ได ้เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้
และค่าใชจ่้าย 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.33 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

5. มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.64 
(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.25 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.54 
(มากทีสุ่ด) 
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จากตารางที่  4.58 พบว่าสหกรณ์ที่ มีสมาชิกน้อยกว่า  55aคน มีความต้องการนักบัญ ชี                    
ทีมี่คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25) โดยทกัษะ
ยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่า
ของรายการที่น ามาบนัทึกบญัชีได้ และมีความสามารถวดัหรือค านวณมูลค่าของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
ของสหกรณ์ได้ เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย และมีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ขอ้บังคับ            
ที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.50 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 56-108 คน  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะดา้นทกัษะทางวิชาการ               
เชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.39) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถ
ใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.67) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 109-213 คน  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวิชาการ
เชิงปฏิบัติและหน้าที่การงานในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยทักษะย่อยที่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
ความสามารถวดัหรือค านวณมูลค่าของทรัพยากรทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได ้เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิกมากกว่า 214aคน มีความต้องการนักบัญชีที่มีคุณลักษณะด้านทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.54) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบ                   
นายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.64) 
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ตารางที่  4.59aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี               
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติั
และหนา้ที่การงาน จ าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏบิัตแิละหน้าทีก่ารงาน 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

น้อยกว่า 55 
คน 

56 – 108 
คน 

109 – 213 
คน 

มากกว่า 
214 คน 

n=4 n=6 n=6 n=50 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการ
ค านวณจ านวนเงินหรือมลูค่าของรายการท่ีน ามาบนัทึก
บญัชีได ้

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชีของสหกรณ์, Word, Excel หรือ 
Power Point ในการจดัท าและน าเสนอรายงานได ้

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.80 
(มาก) 

3. การวิเคราะห์ความเส่ียงของการปฏิบติังานบญัชีและ
การจดัการลดความเส่ียง 
    3.1 สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงในงานบญัชีได ้

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.40 
(ปานกลาง) 

    3.2 เม่ือพบความเส่ียงตามขอ้ 3.1 นกับญัชีสามารถ
จดัการกบัความเส่ียงนั้นได ้

3.00 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

4. ความสามารถวดัหรือค านวณมลูค่าของทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจของสหกรณ์ได ้เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้
และค่าใชจ่้าย 

3.00 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.60 
(มาก) 

5. มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.64 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.83 
(มาก) 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.60 
(มาก) 
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จากตารางที่ 4.59 พบวา่ สหกรณ์ที่มีสมาชิกนอ้ยกวา่ 55 คน เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะ
ดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงานในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยทกัษะยอ่ยที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถใชท้กัษะด้านการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของ
รายการที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 56-108aคน  เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะทางวิชาการ           
เชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถ
ใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.33) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 109-213aคน  เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทกัษะทางวิชาการ     
เชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการที่น ามาบนัทึก
บญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 3.67) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิกมากกว่า 214 คน เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวิชาการ
เชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถ
ใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข ในการค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.88) 
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ตารางที่  4.60aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี              
ที่พึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล จ าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

น้อยกว่า 55 
คน 

56 – 108 
คน 

109 – 213 
คน 

มากกว่า 
214 คน 

n=4 n=6 n=6 n=50 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. มีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น ควบคุม
อารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังานหรือเพ่ือน
ร่วมงาน 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

3.67 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

3. มีความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น 4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4. มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษา
เก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาชีพ 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

5. สามารถท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดบัความส าคญัของ
งานเพ่ือท าให้งานเสร็จทนัตามก าหนดเวลา 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

4.64 
(มากท่ีสุด) 

6. สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้ 4.00 
(มาก) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

7. ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชี
ประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.64 
(มากท่ีสุด) 

8. มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.33 
(มาก) 

4.80 
(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.08 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

4.57 
(มากทีสุ่ด) 
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จากตารางที่  4.60 พบว่าสหกรณ์ที่ มีสมาชิกน้อยกว่า  55aคน มีความต้องการนักบัญ ชี                     
ที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดยทกัษะยอ่ยที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น ควบคุมอารมณ์ให้คงที่เม่ือประสบปัญหา
กบังานหรือเพื่อนร่วมงาน และสามารถท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดบัความส าคญัของงานเพื่อท าให้งาน
เสร็จทนัตามก าหนดเวลา และมีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.50 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 56-108 คน มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคลในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีความสามารถในการ
จดัการตนเอง เช่น ควบคุมอารมณ์ใหค้งที่เม่ือประสบปัญหากบังานหรือเพือ่นร่วมงาน และสามารถท าการ
เลือกหรือจดัเรียงล าดบัความส าคญัของงานเพื่อท าให้งานเสร็จทนัตามก าหนดเวลา และสามารถปรับตวั
ให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และมีการใช้ความระมัดระวงัในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย 4.67 
เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่ มีสมาชิก 109-213aคน  มีความต้องการนักบัญชีที่ มี คุณลักษณะด้านทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก (ค่ าเฉล่ีย 3.78) โดยทักษะย่อยที่ มีค่าเฉ ล่ียสูงสุด ได้แก่                    
ใช้จรรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชีประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชีaและมีการใช้ความ
ระมดัระวงัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.33 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิกมากกว่า 214aคน มีความต้องการนักบัญชีที่มีคุณลักษณะด้านทักษะทาง
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.57) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการใช้
ความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.80) 
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ตารางที่  4.61aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี               
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล จ าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

น้อยกว่า 55 
คน 

56 – 108 
คน 

109 – 213 
คน 

มากกว่า 
214 คน 

n=4 n=6 n=6 n=50 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. มีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น ควบคุม
อารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังานหรือเพ่ือน
ร่วมงาน 

3.50 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.80 
(มาก) 

2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.64 
(มาก) 

3. มีความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น 3.50 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.48 
(ปานกลาง) 

4. มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษา
เก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาชีพ 

4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.64 
(มาก) 

5. สามารถท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดบัความส าคญัของ
งานเพ่ือท าให้งานเสร็จทนัตามก าหนดเวลา 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.64 
(มาก) 

6. สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้ 4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

7. ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชี
ประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

8. มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.80 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.81 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.66 
(มาก) 
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จากตารางที่ 4.61 พบว่าสหกรณ์ที่มีสมาชิกน้อยกวา่ 55aคน เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะ
ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) โดยทกัษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ ทางวชิาชีพและสามารถ
ท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดบัความส าคญัของงานเพื่อท าให้งานเสร็จทนัตามก าหนดเวลาและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้ นได้และใช้จรรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบัญชี
ประกอบการตัดสินใจในการท าบัญชีและมีการใช้ความระมัดระวงัในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย 4.00 
เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 56-108 คน  เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคลในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่สามารถท าการเลือกหรือ
จดัเรียงล าดบัความส าคญัของงานเพื่อท าใหง้านเสร็จทนัตามก าหนดเวลา และใชจ้รรยาบรรณและค่านิยม
ทางวชิาชีพบญัชีประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 109-213aคน  เห็นว่านกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคลในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ใชจ้รรยาบรรณ
และค่านิยมทางวชิาชีพบญัชีประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

สหกรณ์ที่ มีสมาชิกมากกว่า 214aคน เห็นว่านักบัญชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก (ค่ าเฉล่ีย 3.66) โดยทักษะย่อยที่ มีค่าเฉ ล่ียสูงสุด ได้แก่                     
มีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น ควบคุมอารมณ์ให้คงที่เม่ือประสบปัญหากับงานหรือเพื่อน
ร่วมงาน และมีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 3.80 เท่ากนั) 
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ตารางที่  4.62aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่พึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

 
ทกัษะทางปฏสัิมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

น้อยกว่า 55 
คน 

56 – 108 
คน 

109 – 213 
คน 

มากกว่า 
214 คน 

n=4 n=6 n=6 n=50 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน นกับญัชีสามารถท าการ
ปรึกษาหารือร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือท าการแกไ้ขปัญหา
นั้นได ้

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

2. สามารถท างานเป็นทีมได ้ 4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

3.33 
(มาก) 

4.64 
(มากท่ีสุด) 

3. มีความสามารถท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความคิดเห็น
ต่างกนัในท่ีท างานได ้

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.64 
(มากท่ีสุด) 

4. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นบญัชี 
นกับญัชีสามารถเจรจาเพ่ือให้ไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ี
ยอมรับได ้

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

5. มีความสามารถเลือกใชว้ิธีการน าเสนอเพ่ือส่ือสารกบั
บุคคลท่ีแตกต่างกนัทางดา้นความคิด วฒันธรรม โดยมี
วิธีการน าเสนอในมุมมองของตนเอง 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

6. มีการใชท้กัษะท่ีเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และเขียน 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.08 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

4.57 
(มากทีสุ่ด) 
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จากตารางที่  4.62 พบว่า สหกรณ์ที่ มีสมาชิกน้อยกว่า 55aคน  มีความต้องการนักบัญ ชี                     
ที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เม่ือเกิดสถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นบญัชี นักบญัชีสามารถ
เจรจาเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงที่ยอมรับได ้(ค่าเฉล่ีย 4.50) 

สหกรณ์ที่ มีสมาชิก 56-108aคน  มีความต้องการนักบัญชีที่ มี คุณลักษณะด้านทักษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่  สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 5.00) 

สหกรณ์ที่ มีสมาชิก 109-213aคน  มีความต้องการนักบัญชีที่ มี คุณลักษณะด้านทักษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ มีการใชท้กัษะที่เก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และเขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิกมากกว่า 214aคน มีความต้องการนักบัญชีที่มีคุณลักษณะด้านทักษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.57) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ สามารถท างานเป็นทีมได้และมีความสามารถท างานร่วมกับผูท้ี่มีความคิดเห็นต่างกัน          
ในที่ท  างานได ้(ค่าเฉล่ีย 4.64 เท่ากนั) 
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ตารางที่  4.63aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี            
ที่เป็นจริงตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านทักษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

 
ทกัษะทางปฏสัิมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

น้อยกว่า 55 
คน 

56 – 108 
คน 

109 – 213 
คน 

มากกว่า 
214 คน 

n=4 n=6 n=6 n=50 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน นกับญัชีสามารถท าการ
ปรึกษาหารือร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือท าการแกไ้ขปัญหา
นั้นได ้

3.50 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

2. สามารถท างานเป็นทีมได ้ 3.50 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3. มีความสามารถท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความคิดเห็น
ต่างกนัในท่ีท างานได ้

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.80 
(มาก) 

4. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นบญัชี 
นกับญัชีสามารถเจรจาเพ่ือให้ไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ี
ยอมรับได ้

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

5. มีความสามารถเลือกใชว้ิธีการน าเสนอเพ่ือส่ือสารกบั
บุคคลท่ีแตกต่างกนัทางดา้นความคิด วฒันธรรม โดยมี
วิธีการน าเสนอในมุมมองของตนเอง 

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.48 
(ปานกลาง) 

6. มีการใชท้กัษะท่ีเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และเขียน 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.50 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.50 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 
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จากตารางที่ 4.63 พบว่าสหกรณ์ที่มีสมาชิกน้อยกวา่ 55aคน เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะ
ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณา
ทกัษะยอ่ยพบวา่ทุกดา้นมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 56-108 คน เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยทักษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดaได้แก่  
สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 4.33) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 109-213aคน  เห็นวา่นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่aมีการ
ใชท้กัษะที่เก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และเขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

สหกรณ์ที่ มีสมาชิกมากกว่า 214aคน เห็นว่านักบัญชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 3.88) 
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ตารางที่  4.64aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี             
ที่พงึประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์ร
และการจดัการทางธุรกิจ จ  าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

 
ทกัษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกจิ 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ 

จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

น้อยกว่า 55 
คน 

56 – 108 
คน 

109 – 213 
คน 

มากกว่า 
214 คน 

n=4 n=6 n=6 n=50 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. สามารถน าขอ้มลูทางการบญัชีมาใชเ้พ่ือการวาง
แผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได ้เช่น การวางแผน
ระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณ
การรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.33 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

2. มีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพ่ือจูงใจและพฒันา
พนกังานท่านอ่ืนให้สามารถท างานไดเ้ช่นกนั 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

3. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
    3.1 ใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพ่ือป้องกนัความผดิพลาดท่ี
อาจเกิดข้ึนกบัสหกรณ์ 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

    3.2 มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึก
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

4. สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพในการ
พิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได ้

4.00 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.20 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

4.52 
(มากทีสุ่ด) 
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จากตารางที่  4.64 พบว่าสหกรณ์ที่ มีสมาชิกน้อยกว่า  55aคน มีความต้องการนักบัญ ชี                     
ที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) โดย
ทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถน าขอ้มูลทางการบญัชีมาใช้เพื่อการวางแผนการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ได้ เช่น การวางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย เป็นตน้ และใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพื่อป้องกนัความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นกบัสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 
4.50 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 56-108aคน  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะดา้นทกัษะการบริหาร
องคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาทกัษะยอ่ยพบว่า ทุกดา้น            
มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 109-213aคน  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะการบริหาร
องค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) โดยทักษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
สามารถน าขอ้มูลทางการบญัชีมาใช้เพื่อการวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ เช่น การวางแผน  
ระดมทุน การใหสิ้นเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิกมากกว่า 214aคน  มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะด้านทักษะการ
บริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ ใชดุ้ลยพนิิจตดัสินใจเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นกบั (ค่าเฉล่ีย 4.60) 
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ตารางที่  4.65aค่าเฉล่ียและระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชี               
ที่เป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์ร
และการจดัการทางธุรกิจ จ  าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

 
ทกัษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกจิ 

คุณลกัษณะของนักบัญชีทีเ่ป็นจริง 

จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

น้อยกว่า 55 
คน 

56 – 108 
คน 

109 – 213 
คน 

มากกว่า 
214 คน 

n=4 n=6 n=6 n=50 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่   
(แปลผล) 

1. สามารถน าขอ้มลูทางการบญัชีมาใชเ้พ่ือการวาง
แผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได ้เช่น การวางแผน
ระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณ
การรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

2. มีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพ่ือจูงใจและพฒันา
พนกังานท่านอ่ืนให้สามารถท างานไดเ้ช่นกนั 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.67 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

3. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
    3.1 ใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพ่ือป้องกนัความผดิพลาดท่ี
อาจเกิดข้ึนกบัสหกรณ์ 

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.64 
(มาก) 

    3.2 มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึก
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.76 
(มาก) 

4. สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพในการ
พิจารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได ้

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.60 
(มาก) 

3.47 
(ปานกลาง) 

3.63 
(มาก) 
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จากตารางที่ 4.65 พบว่าสหกรณ์ที่มีสมาชิกน้อยกวา่ 55aคน เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะ
ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) โดยทกัษะยอ่ยที่
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 56-108aคน  เห็นว่านักบัญชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะการบริหาร
องค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยทักษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
สามารถน าขอ้มูลทางการบญัชีมาใช้เพื่อการวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ เช่น การวางแผน 
ระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้และใช้ดุลยพินิจ
ตดัสินใจเพื่อป้องกนัความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกบัสหกรณ์ และมีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้
ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นต้น และสามารถใช้ความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพในการ
พจิารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 3.67 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิก 109-213 คน เห็นว่านักบัญชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะการบริหาร
องคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยทกัษะยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
สามารถน าขอ้มูลทางการบญัชีมาใช้เพื่อการวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ เช่น การวางแผน 
ระดมทุน การให้สิน เช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นต้นaและมี
ความสามารถในการจดัแบ่งงานเพื่อจูงใจและพฒันาพนักงานท่านอ่ืนให้สามารถท างานไดเ้ช่นกนั และ
สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพในการพจิารณาและตดัสินใจงานทางดา้นบญัชีได้ (ค่าเฉล่ีย 
3.67 เท่ากนั) 

สหกรณ์ที่มีสมาชิกมากกวา่ 214 คน  เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะการบริหาร
องค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยทักษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่          
มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
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4.4  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงตามทัศนะของผู้บริหาร
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

จากการศึกษาคุณลักษณะของนักบญัชีที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงของผูบ้ริหารสหกรณ์
การเกษตร ตามแนวทางที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพ ฉบบั
ที่  3  (International Education Standards for Professional Accountants: IE) โดยแบ่ งออก เป็น  5 ด้าน 
ได้แก่ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าที่การงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทาง
ธุรกิจ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะโดยรวมดงักล่าวในระดบัมาก 
(X = 4.45) และในขณะเดียวกนัก็เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะโดยรวมในระดับมาก (X = 3.61) 
เช่นกัน การศึกษาน้ีจึงเปรียบเทียบระดับความแตกต่างของคุณลักษณะของนักบญัชีที่พึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรและคุณลกัษณะที่เป็นจริงของนักบญัชีที่สหกรณ์มีอยู ่ตามตารางที่ 4.66-4.71 
โดยผูศึ้กษาไดต้ั้งสมมติฐานดงัน้ี 

H0  : คุณลกัษณะของนกับญัชีที่พงึประสงค ์≤ คุณลกัษณะของนกับญัชีที่เป็นจริง 
H1  : คุณลกัษณะของนกับญัชีที่พงึประสงค ์> คุณลกัษณะของนกับญัชีที่เป็นจริง 

 

ตารางที่ 4.66 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงของสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวมและรายดา้น 
 

รายการ 

ค่าเฉลีย่ (MEAN) 
การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณลกัษณะ 
ของนกับัญชีทีพ่ึงประสงค์และทีเ่ป็นจริง 

คุณลกัษณะ 
ทีพ่ึงประสงค์ 

(1) 

คุณลกัษณะ 
ทีเ่ป็นจริง 

(2) 

MEAN 
(1)-(2) 

t-test 
p 

Sig.(1-tailed) 

1. ดา้นทกัษะทางปัญญา 4.43 3.57 0.86 9.200 0.000* 
2. ดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและ
หนา้ท่ีการงาน 

4.46 3.58 0.88 10.374 0.000* 

3. ดา้นทกัษะทางคุณลกัษะเฉพาะบุคคล 4.47 3.65 0.82 8.756 0.403 

 
ตารางที่ 4.66 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงของสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวมและรายดา้น (ต่อ) 
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รายการ 

ค่าเฉลีย่ (MEAN) 
การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณลกัษณะ 
ของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์และทีเ่ป็นจริง 

คุณลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงค์ 

(1) 

คุณลกัษณะ 
ทีเ่ป็นจริง 

(2) 

MEAN 
(1)-(2) 

t-test 
p 

Sig.(1-tailed) 

4. ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง 
บุคคลและการส่ือสาร 

4.47 3.66 0.81 8.976 0.022* 

5. ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการ
จดัการทางธุรกิจ 

4.42 3.60 0.82 9.117 0.018* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.45 3.61 0.84 7.661 0.089 

หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.66 พบว่า ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีความเห็นว่านักบัญชี          
ในสหกรณ์ของตนมีทักษะทางวิชาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05            
ในขณะเดียวกนัพบวา่ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงการปฏิบตัิงานและหน้าที่การงาน 
ดา้นทกัษะทางปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการส่ือสาร และดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการ
ทางธุรกิจ อยู่ในระดับที่น้อยกว่าที่ผูบ้ริหารตอ้งการอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวน้ด้าน
ทกัษะทางคุณลักษะเฉพาะบุคคล ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่าคุณลักษณะของนักบญัชี          
ทีพ่งึประสงคแ์ละที่เป็นจริงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.67 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงของสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางปัญญา 
 

ทกัษะทางปัญญา 

ค่าเฉลีย่ (MEAN) 
การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณลกัษณะ 
ของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์และทีเ่ป็นจริง 

คุณลกัษณะ 
ทีพ่ึงประสงค์ 

(1) 

คุณลกัษณะ 
ทีเ่ป็นจริง 

(2) 

MEAN 
(1)-(2) 

t-test 
p 

Sig.(1-tailed) 

1. ความสามารถในการประยกุตใ์ช้
สารสนเทศจากผูค้น ส่ิงพิมพแ์ละ
แหล่งขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์ 
    1.1 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชี
ท่ีไดรั้บโดยตรงจากคนมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้เช่น การเขา้ฟังบรรยายและ
อบรมทางวิชาชีพบญัชี 

4.46 3.58 0.88 11.994 0.000* 

    1.2 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชี
ท่ีไดรั้บจากส่ิงพิมพม์าใชใ้นการปฏิบติังาน
ได ้เช่น การศึกษาขอ้มลูจากหนงัสือ 
วารสารทางการบญัชี เป็นตน้ 

4.33 3.61 0.72 7.431 0.000* 

    1.3 สามารถน าสารสนเทศทางการบญัชี
ท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการปฏิบติังาน เช่น การสืบคน้ขอ้มลู
ผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

4.46 3.48 0.98 9.371 0.001* 

2. เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการ
บญัชีนกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิง
เหตุผลเพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหานั้น 

4.48 3.73 0.75 7.834 0.001* 

3. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 
นกับญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหา
และแกไ้ขปัญหานั้น 

4.42 3.45 0.97 9.371 0.002* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.43 3.57 0.86 9.200 0.000* 

หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางที่ 4.67 พบว่า คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์มากกว่าคุณลักษณะของ        
นกับญัชีที่เป็นจริงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัa0.05 โดยผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่า
นกับญัชีในสหกรณ์ของตนมีทกัษะยอ่ยทุกดา้นนอ้ยกวา่ที่ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรตอ้งการ  

ตารางที่ 4.68 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงของสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงาน 
 

ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบัต ิ
และหน้าทีก่ารงาน 

ค่าเฉลีย่ (MEAN) 
การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณลกัษณะ 
ของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์และทีเ่ป็นจริง 

คุณลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงค์ 

(1) 

คุณลกัษณะ 
ทีเ่ป็นจริง 

(2) 

MEAN 
(1)-(2) 

t-test 
p 

Sig.(1-tailed) 

1. สามารถใชท้กัษะดา้นการค านวณตวัเลข 
ในการค านวณจ านวนเงินหรือมลูค่าของ
รายการท่ีน ามาบนัทึกบญัชีได้ 

4.48 3.90 0.58 8.407 0.000* 

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของ
สหกรณ์, Word, Excel หรือ Power Point 
ในการจดัท าและน าเสนอรายงานได ้

4.48 3.70 0.78 8.719 0.000* 

3. การวิเคราะห์ความเส่ียงของการ
ปฏิบติังานบญัชีและการจดัการลดความ
เส่ียง 
    3.1 สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงในงาน
บญัชีได ้

4.42 3.39 1.03 10.956 0.025* 

    3.2 เม่ือพบความเส่ียงตามขอ้ 3.1 นกั
บญัชีสามารถจดัการกบัความเส่ียงนั้นได ้

4.30 3.30 1.00 11.579 0.000* 

4. ความสามารถวดัหรือค านวณมลูค่าของ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ได ้
เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ
ค่าใชจ่้าย 

4.52 3.58 0.94 11.678 0.000* 

ตารางที่ 4.68 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงของสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ที่การงาน (ต่อ) 
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ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบัต ิ
และหน้าทีก่ารงาน 

ค่าเฉลีย่ (MEAN) 
การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณลกัษณะ 
ของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์และทีเ่ป็นจริง 

คุณลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงค์ 

(1) 

คุณลกัษณะ 
ทีเ่ป็นจริง 

(2) 

MEAN 
(1)-(2) 

t-test 
p 

Sig.(1-tailed) 

5. มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ 
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

4.56 3.58 0.98 10.902 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.46 3.58 0.88 10.374 0.000* 

หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.68 พบว่า คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์มากกว่าคุณลักษณะของ         
นกับญัชีที่เป็นจริงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และเม่ือพจิารณารายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารสหกรณ์
การเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่านักบญัชีในสหกรณ์ของตนมีคุณลกัษณะทุกดา้นน้อยกว่าที่ผูบ้ริหารสหกรณ์
การเกษตรตอ้งการ 
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ตารางที่ 4.69 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงของสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางดา้นคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

ทกัษะคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

ค่าเฉลีย่ (MEAN) 
การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณลกัษณะ 
ของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์และทีเ่ป็นจริง 

คุณลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงค์ 

(1) 

คุณลกัษณะ 
ทีเ่ป็นจริง 

(2) 

MEAN 
(1)-(2) 

t-test 
p 

Sig.(1-tailed) 

1. มีความสามารถในการจดัการตนเอง 
เช่น ควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบ
ปัญหากบังานหรือเพ่ือนร่วมงาน 

4.39 3.67 0.72 7.094 0.817 

2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ
ท างาน 

4.33 3.61 0.72 9.510 0.000* 

3. มีความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น 4.30 3.42 0.88 8.057 0.330 
4. มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความ
ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการหาความรู้
ใหม่ๆ ทางวิชาชีพ 

4.36 3.64 0.72 7.822 0.001* 

5. สามารถท าการเลือกหรือจดัเรียงล าดบั
ความส าคญัของงานเพ่ือท าให้งานเสร็จ
ทนัตามก าหนดเวลา 

4.58 3.67 0.91 7.855 0.854 

6. สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้

4.48 3.67 0.81 8.287 0.800 

7. ใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพ
บญัชีประกอบการตดัสินใจในการท า
บญัชี 

4.55 3.73 0.82 9.814 0.001* 

8. มีการใชค้วามระมดัระวงัในการ
ปฏิบติังาน 

4.73 3.76 0.97 11.608 0.421 

ค่าเฉลีย่รวม 4.47 3.65 0.82 8.756 0.403 

หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางที่ 4.69 พบว่า คุณลกัษณะของนกับญัชีที่พึงประสงคแ์ละที่เป็นจริงไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือท าการพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู ้บริหารสหกรณ์
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การเกษตรส่วนใหญ่เห็นวา่นกับญัชีของตนมีทกัษะยอ่ยดา้นมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน มีการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษาเก่ียวกับการหาความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาชีพ และใชจ้รรยาบรรณ
และค่านิยมทางวิชาชีพบญัชีประกอบการตดัสินใจในการท าบัญชีน้อยกว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค ์        
ในขณะเดียวกันพบว่าดา้นมีความสามารถในการจดัการตนเอง เช่น ควบคุมอารมณ์ให้คงที่เม่ือประสบ
ปัญหากับงานหรือเพื่อนร่วมงานมีความสามารถในการโน้มน้าวผู ้อ่ืน สามารถท าการเลือกหรือ                
จดัเรียงล าดบัความส าคญัของงานเพื่อท าให้งานเสร็จทนัตามก าหนดเวลา สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และมีการใช้ความระมัดระวงัในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร   
ส่วนใหญ่เห็นวา่คุณลกัษณะของนักบญัชีที่พึงประสงคแ์ละที่เป็นจริงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 

ตารางที่ 4.70 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบญัชีที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงตามทศันะของ
ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
 

ด้านทกัษะทางปฏสัิมพนัธ์ระหว่างบุคคล                 
และการส่ือสาร 

ค่าเฉลีย่ (MEAN) 
การเปรียบเทยีบความแตกต่าง

คุณลกัษณะ 
ของนักบัญชีทีต้่องการและทีเ่ป็นจริง 

คุณลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงค์ 

(1) 

คุณลกัษณะ 
ทีเ่ป็นจริง 

(2) 

MEAN 
(1)-(2) 

t-test 
p 

Sig.(1-tailed) 

1. เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน นกับญัชีสามารถ
ท าการปรึกษาหารือร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือ
ท าการแกไ้ขปัญหานั้นได ้

4.45 3.64 0.81 7.917 0.119 

2. สามารถท างานเป็นทีมได ้ 4.52 3.88 0.64 6.062 0.013* 
3. มีความสามารถท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความ
คิดเห็นต่างกนัในท่ีท างานได ้

4.48 3.70 0.78 9.926 0.000* 

4. เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ทางดา้นบญัชี นกับญัชีสามารถเจรจาเพ่ือให้
ไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้

4.42 3.58 0.84 10.413 0.000* 

ตารางที่ 4.70 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบญัชีที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงตามทศันะของ
ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการส่ือสาร 
(ต่อ) 
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ด้านทกัษะทางปฏสัิมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และการส่ือสาร 

ค่าเฉลีย่ (MEAN) 
การเปรียบเทยีบความแตกต่างคุณลกัษณะ 
ของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์และทีเ่ป็นจริง 

คุณลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงค์ 

(1) 

คุณลกัษณะ 
ทีเ่ป็นจริง 

(2) 

MEAN 
(1)-(2) 

t-test 
p 

Sig.(1-tailed) 

5. มีความสามารถเลือกใชว้ิธีการน าเสนอ
เพ่ือส่ือสารกบับุคคลท่ีแตกต่างกนั
ทางดา้นความคิด วฒันธรรม โดยมีวิธีการ
น าเสนอในมุมมองของตนเอง 

4.39 3.51 0.88 9.725 0.002* 

6. มีการใชท้กัษะเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน 
และเขียน อยา่งมี ประสิทธิภาพ 

4.54 3.64 0.90 9.814 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.47 3.66 0.81 8.976 0.022* 

หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางที่ 4.70 พบวา่ คุณลกัษณะของนักบญัชีที่พึงประสงคม์ากกว่าคุณลกัษณะของนัก
บญัชีที่เป็นจริงอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารสหกรณ์
การเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่าพนกังานบญัชีของตนมีคุณลกัษณะในทกัษะยอ่ยทุกขอ้น้อยกว่าที่พึงประสงค ์
ยกเวน้เม่ือมีความขดัแยง้เกิดขึ้น นกับญัชีสามารถท าการปรึกษาหารือร่วมกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งเพือ่ท  าการแกไ้ข
ปัญหานั้นได้ ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่าคุณลักษณะของนักบญัชีที่พึงประสงค์และ        
ทีเ่ป็นจริงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.71 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบญัชีที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงตามทศันะของ
ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ 
 

ทกัษะการบริการองค์กรและ 
การจัดการทางธุรกจิ 

ค่าเฉลีย่ (MEAN) 
เปรียบเทยีบความแตกต่างคุณลกัษณะ 
ของนักบัญชีทีต้่องการและทีเ่ป็นจริง 

คุณลกัษณะที่
พงึประสงค์ 

(1) 

คุณลกัษณะ
ทีเ่ป็นจริง 

(2) 

MEAN    
(1)-(2) 

t-test 
p 

Sig.(1-tailed) 

1. สามารถน าขอ้มลูทางการบญัชีมาใชเ้พ่ือการ
วางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได ้เช่น 
การวางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ 
การขาย การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย    
เป็นตน้ 

4.48 3.51 0.97 10.311 0.000* 

2. มีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพ่ือจูงใจ
และพฒันาพนกังานท่านอ่ืนให้สามารถท างาน
ไดเ้ช่นกนั 

4.33 3.51 0.82 7.592 0.089 

3. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
    3.1 ใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพ่ือป้องกนัความ
ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสหกรณ์ 

4.48 3.58 0.90 10.971 0.000* 

    3.2 ความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้
ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

4.39 3.73 0.66 8.456 0.000* 

4. สามารถใชค้วามช านาญตามมาตรฐาน
วิชาชีพในการพิจารณาและตดัสินใจงาน
ทางดา้นบญัชีได ้

4.42 3.67 0.75 8.256 0.000* 

เฉลีย่รวม 4.42 3.60 0.82 9.117 0.018* 

หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางที่ 4.71 พบว่า คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์มากกว่าคุณลักษณะของ      
นักบญัชีที่เป็นจริงอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ผูบ้ริหารสหกรณ์
การเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่าพนกังานบญัชีของตนมีคุณลกัษณะในทกัษะยอ่ยทุกขอ้น้อยกว่าที่พึงประสงค ์
ยกเวน้มีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพื่อจูงใจและพฒันาพนักงานท่านอ่ืนใหส้ามารถท างานไดเ้ช่นกนั 
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่าคุณลักษณะของนักบญัชีที่พึงประสงคแ์ละที่เป็นจริงไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

4.5  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพฒันาทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี 
ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรเห็นว่าเจา้หน้าที่จากทางราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง      

ควรเขา้ไปให้ความช่วยเหลือ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการหรือนักบญัชีของสหกรณ์ และ
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เก่ียวกับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั (จ  านวน 3 ราย) 
 
 


