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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาน้ี ศึกษาถึงคุณลกัษณะของนักบญัชีตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรจงัหวดั
เชียงใหม่ และเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และที่ เป็นจริงตามทัศนะของ
ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยงั        
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการของสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 171 
ราย และได้รับคืนมาจ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.60aของประชากร และใช้สถิติในการวิเคราะห์
ขอ้มูลอันประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ทดสอบความแตกต่างแบบจบัคู่ (Paired-Sample t-test) สามารถสรุปผลการศึกษาดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

      5.1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 44 ปีขึ้นไป       
ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี สาขาดา้นบริหารธุรกิจ ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์มาเป็น
ระยะเวลามากกวา่ 9 ปี  

     5.1.2  ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์การเกษตร 
 ผลการศึกษาพบว่าสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย        
เปิดด าเนินการมากกว่า 14 ปี มีทุนด าเนินงานเม่ือส้ินปีบัญชีสุดท้ายมากกว่า 20 ล้านบาท รายได้ของ
สหกรณ์ต่อปีมากกวา่ 500,000 บาท มีจ านวนสมาชิกมากกวา่ 214 คน  

สหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีเจา้หน้าที่บญัชีประจ าสหกรณ์ 1-2aคน ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และมีวิธีการคัดเลือกเจา้หน้าที่เข้ามาท างานโดยการสอบสัมภาษณ์ สหกรณ์ ส่วนใหญ่            
ใช้โปรแกรมบญัชีที่พฒันาโดยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์aและสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีการส่งเสริม
ทกัษะทางวชิาชีพของพนักงานบญัชีโดยให้พนกังานเขา้รับการอบรมที่หน่วยงานหรือองคก์รทางวิชาชีพ
บญัชีจดัขึ้น  
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     5.1.3  ความคดิเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) ความเห็นของผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และ 

ที่ เป็นจริง ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน ทักษะทางด้าน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และทักษะการบริหาร
องค์กรและการจัดการทางธุรกิจ  

ผลการศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของนักบญัชีตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
เชียงใหม่  ซ่ึงประกอบไปดว้ยทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงาน ทกัษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และทักษะการบริหาร
องคก์รและการจดัการทางธุรกิจ พบว่า ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีความตอ้งการนักบญัชี         
ที่มีคุณลกัษณะโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) และเห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะโดยรวม        
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) เช่นกนั ทั้งน้ีเม่ือท าการวเิคราะห์สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

ทักษะทางปัญญา พบวา่ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีความรู้
ความสามารถในดา้นทกัษะทางปัญญาในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43) ซ่ึงดา้นที่ตอ้งการมากที่สุด คือ  เม่ือ
เกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางด้านการบญัชีนักบญัชีจะท าการซักถามและคิดเชิงเหตุผลเพื่อหาทางแกไ้ข
ปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 4.48) ในขณะเดียวกนัเห็นวา่นกับญัชีของตนมีความรู้ความสามารถในดา้นทกัษะทาง
ปัญญาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) ซ่ึงดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ  เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้น
การบญัชีนกับญัชีจะท าการซกัถามและคิดเชิงเหตุผลเพือ่หาทางแกไ้ขปัญหานั้น (ค่าเฉล่ีย 3.73)  

การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบญัชีที่พึงประสงคแ์ละที่เป็นจริงในดา้นทกัษะทางปัญญา 
พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรเห็นว่านักบญัชี
ของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญานอ้ยกวา่คุณลกัษณะที่พงึประสงคท์ุกดา้น  

ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน พบว่าผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่        
มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีความรู้ความสามารถในดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงาน     
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.46) ซ่ึงดา้นที่ตอ้งการมากที่สุด คือ มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง
กบัสหกรณ์ เช่น พรบ. สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.56) ในขณะเดียวกนัเห็นว่า
นักบญัชีของตนมีความรู้ความสามารถในดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดับ
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มาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) ซ่ึงด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ สามารถใช้ทักษะด้านการค านวณตัวเลขในการ
ค านวณจ านวนเงินหรือมูลค่าของรายการ ที่น ามาบนัทึกบญัชีได ้(ค่าเฉล่ีย 3.90)  

การเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนกับญัชีที่พงึประสงคแ์ละที่เป็นจริงในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิง
ปฏิบตัิและหน้าที่การงาน พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสหกรณ์
การเกษตรเห็นว่านักบัญชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน      
นอ้ยกวา่คุณลกัษณะที่พงึประสงคท์ุกดา้น 

ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล พบว่าผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีความตอ้งการ
นกับญัชีที่มีความรู้ความสามารถในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) 
ซ่ึงดา้นที่ตอ้งการมากที่สุด คือ มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.73) ในขณะเดียวกนั
เห็นว่านักบญัชีของตนมีความรู้ความสามารถในด้านทกัษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.65) ซ่ึงดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ มีการใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังาน(ค่าเฉล่ีย 3.76)  

การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีที่ พึงประสงค์และที่ เป็นจริงในด้านทักษะทาง
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดยเม่ือพิจารณา
ทกัษะย่อยรายด้าน พบว่า มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท างาน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและความ
ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาชีพ และใชจ้รรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพบญัชี
ประกอบการตดัสินใจในการท าบญัชี มีคุณลกัษณะที่เป็นจริงน้อยกว่าระดบัคุณลักษณะที่พึงประสงค ์    
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการนักบญัชีที่มีความรู้ความสามารถในด้านทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร      
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) ซ่ึงดา้นที่ตอ้งการมากที่สุด คือ มีการใชท้กัษะเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.54) ในขณะเดียวกนัเห็นว่านักบญัชีของตนมีความรู้ความสามารถ
ในด้านทักษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) ซ่ึงด้านที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ สามารถท างานเป็นทีมได ้(ค่าเฉล่ีย 3.88)   

การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีที่ พึงประสงค์และที่ เป็นจริงในด้านทักษะทาง
ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการส่ือสาร พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยผูบ้ริหาร
สหกรณ์การเกษตรเห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการ
ส่ือสารนอ้ยกวา่คุณลกัษณะที่พงึประสงคท์ุกดา้น ยกเวน้เม่ือมีความขดัแยง้เกิดขึ้น นกับญัชีสามารถท าการ
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ปรึกษาหารือร่วมกับผู ้ที่ เก่ียวข้องเพื่อท าการแก้ไขปัญหานั้ นได้ ซ่ึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
คุณลกัษณะที่เป็นจริงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ 0.05 

ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ พบว่าผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่     
มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีความรู้ความสามารถในดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ 
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.42) ซ่ึงดา้นที่ตอ้งการมากที่สุด คือ สามารถน าขอ้มูลทางการบญัชีมาใชเ้พื่อการ
วางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ เช่น การวางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย          
การประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นตน้และใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นกบัสหกรณ์ (ค่าเฉล่ียa4.48)aในขณะเดียวกนัเห็นว่านักบญัชีของตนมีความรู้ความสามารถในดา้น
ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ซ่ึงดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
คือaมีความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73)  

การเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนกับญัชีที่พงึประสงคแ์ละที่เป็นจริงในดา้นทกัษะทางการบริหาร
องค์กรและการจดัการธุรกิจ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยผูบ้ริหารสหกรณ์
การเกษตรเห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะด้านทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจ   
นอ้ยกว่าที่พงึประสงคท์ุกดา้น ยกเวน้ การมีความสามารถในการจดัแบ่งงานเพื่อจูงใจและพฒันาพนกังาน
ท่านอ่ืนใหส้ามารถท างานไดเ้ช่นกนั ซ่ึงคุณลกัษณะที่พงึประสงคแ์ละคุณลกัษณะที่เป็นจริงไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัที่ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 

2) ความเห็นของผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และ 
ที่เป็นจริง ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ ทักษะทางด้านคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการ
ทางธุรกิจ จ าแนกตามระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมื่อส้ินปีบัญชี
สุดท้าย ปริมาณรายได้ของสหกรณ์ และจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 

จ าแนกตามระยะเวลาที่สหกรณ์เปิดด าเนินธุรกิจ 
สหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ต ่ากวา่ 14aปี มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะ

ดา้นทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล
และทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรที่เปิด
ด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป มีความตอ้งการในระดบัมากที่สุด ในขณะที่ดา้นคุณลกัษณะของนกับญัชี
ที่เป็นจริงพบว่า สหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจเห็นว่า นักบญัชีของตนมีคุณลักษณะที่เป็นจริง       
ในระดับมาก ยกเว้นสหกรณ์การเกษตรที่ เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้ว 5–9aปี เห็นว่านักบัญชีของตน                 
มีคุณลกัษณะดงักล่าวในระดบัปานกลาง 

 สหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ต ่ากวา่ 14aปี มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะ
ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล อยูใ่นระดบัมาก ส่วนสหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 
14 ปีขึ้นไป มีความตอ้งการในระดับมากที่สุด ในขณะที่ด้านคุณลักษณะของนักบญัชีที่เป็นจริงพบว่า
สหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้วต่างเห็นว่านักบัญชีของตนมีคุณลักษณะด้านทกัษะทาง
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลที่เป็นจริงในระดบัมาก 

สหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้วต่างมีความต้องการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะด้าน
ทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจอยูใ่นระดับมาก ในขณะที่ดา้นคุณลักษณะของ        
นักบัญชีที่ เป็นจริง พบว่าสหกรณ์การเกษตรที่ เปิดด าเนินธุรกิจแล้วต่างเห็นว่านักบัญชีของตน                    
มีคุณลักษณะดังกล่าวในระดับมาก ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้ว 5–9aปี เห็นว่า             
นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะในระดบัปานกลาง 
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จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์เมื่อส้ินปีบัญชีสุดท้าย 
สหกรณ์การเกษตรที่มีทุนด าเนินงาน 5 ลา้นบาทขึ้น มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้น

ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล และ
ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารอยู่ในระดบัมากที่สุด ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรที่          
มี  ทุนด าเนินงานไม่เกิน 5 ล้านบาท มีความตอ้งการอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ด้านคุณลักษณะของ         
นักบญัชีที่เป็นจริงพบว่า สหกรณ์การเกษตรที่มีทุนด าเนินงานตั้งแต่ 5 ลา้นบาทขึ้นไป เห็นว่านักบญัชี             
ของตนมีคุณลกัษณะดงักล่าวในระดบัมาก ส่วนสหกรณ์การเกษตรที่มีทุนด าเนินงานไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
เห็นวา่นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะที่เป็นจริงในระดบัปานกลาง            

สหกรณ์การเกษตรที่มีทุนด าเนินงานไม่เกินa5aล้านบาท และมากกว่า 20aล้านบาทaมีความ
ตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนสหกรณ์การเกษตรที่มีทุนด าเนินงาน 5 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 15 ลา้นบาทมีความตอ้งการอยูใ่นระดบั
มากที่สุด ในขณะที่ดา้นคุณลักษณะของนักบญัชีที่ เป็นจริงพบว่า สหกรณ์การเกษตรที่มีทุนด าเนินงาน       
5 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 15 ลา้นบาท และมากกวา่ 20 ลา้นบาท เห็นว่านกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะดงักล่าว
ในระดับมาก ส่วนสหกรณ์การเกษตรที่มีทุนด าเนินงานไม่เกินa5aล้านบาท เห็นว่านักบัญชีของตน            
มีคุณลกัษณะดงักล่าวในระดบัปานกลาง 

จ าแนกตามรายได้ของสหกรณ์ต่อปี 
สหกรณ์การเกษตรที่มีรายได้ต่อปีไม่เกินa107,000aบาท และมากกว่า 500,000aบาท มีความ

ตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะดา้นทกัษะทางปัญญาในระดบัมาก ส่วนสหกรณ์การเกษตรที่มีรายได้
ระหวา่ง 107,001–500,000 บาท มีความตอ้งการในระดบัมากที่สุด ในขณะที่ดา้นคุณลกัษณะของนกับญัชี
ที่ เป็นจริงพบว่า สหกรณ์การเกษตรที่ มีรายได้ต่อปีไม่ เกินa500,000aบาท เห็นว่านักบัญชีของตน                 
มีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญาในระดบัปานกลาง ส่วนสหกรณ์การเกษตรที่มีรายไดม้ากกวา่ 500,000 
บาท เห็นวา่นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะดงักล่าวในระดบัมาก 

สหกรณ์การเกษตรที่ มีรายได้ต่อปีตั้ งแต่a107,001aบาทขึ้ นไป มีความต้องการนักบัญชีที่ มี
คุณลักษณะด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงานและทักษะคุณลักษณะเฉพาะบุคคล           
ในระดับมากที่ สุด ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรที่ มีรายได้ต่อปีไม่เกินa107,000aบาท มีความต้องการ            
อยูใ่นระดบัมาก ในขณะที่ดา้นคุณลกัษณะของนักบญัชีที่เป็นจริงพบว่า สหกรณ์การเกษตรที่มีรายไดต่้อปี 
107,001 บาทขึ้นไป เห็นว่านักบัญชีของตนมีคุณลักษณะด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่     
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การงานและทกัษะคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมาก ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรที่มีรายไดต่้อปีระหวา่ง 
23,00-107,000 บาท เห็นวา่นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะดงักล่าวในระดบัปานกลาง 

สหกรณ์การเกษตรที่มีรายได้ต่อปีไม่เกินa107,000aบาท และมากกว่า 500,000aบาท มีความ
ตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะด้านทกัษะทางปฏิสัมพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการส่ือสาร และดา้นทกัษะ
ทางการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรที่มีรายไดต่้อปี
ระหว่าง 107,001-500,000 บาท มีความตอ้งการในระดบัมากที่สุด ในขณะที่ดา้นคุณลกัษณะของนักบญัชี
ที่เป็นจริงพบวา่ สหกรณ์การเกษตรที่มีรายไดต่้อปีนอ้ยกวา่ 23,000 บาท และมากกวา่ 500,000 บาท เห็นว่า
นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และด้านทกัษะ
ทางการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจในระดับมาก ส่วนสหกรณ์การเกษตรที่มีรายได้ต่อปี
ระหวา่ง 23,001–500,000 บาท เห็นวา่นกับญัชีของตนมีคุณลกัษณะดงักล่าวในระดบัปานกลาง  

จ าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 
 สหกรณ์การเกษตรที่มีจ  านวนสมาชิกไม่เกิน 213 คน มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้น
ทกัษะทางปัญญา และทกัษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรที่มี
จ  านวนสมาชิกมากกว่า 214 คน มีความตอ้งการในระดบัมากที่สุด ในขณะที่ดา้นคุณลกัษณะของนกับญัชี
ที่เป็นจริงพบวา่ สหกรณ์การเกษตรที่มีจ  านวนสมาชิกไม่เกิน 108 คนและมากกวา่ 214 คน เห็นวา่นกับญัชี
ของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญา และทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในระดบัมาก ยกเวน้
สหกรณ์การเกษตรที่มีจ  านวนสมาชิกระหว่าง 109–213 คน เห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดงักล่าว
ในระดบัปานกลาง 

สหกรณ์การเกษตรที่มีจ  านวนสมาชิกไม่เกิน  213 คน มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้น
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ที่การงาน และทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ 
ในระดับมาก ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรที่มีจ  านวนสมาชิกมากกว่า 214aคน มีความตอ้งการในระดับ       
มากที่สุด ในขณะที่ดา้นคุณลักษณะของนักบญัชีที่เป็นจริงพบว่า สหกรณ์การเกษตรที่มีจ  านวนสมาชิก
น้อยกว่า 55 คน และ 109–213 คน เห็นวา่นักบญัชีของตนมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิ
และหน้าที่การงาน และทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจในระดับปานกลาง          
ส่วนสหกรณ์การเกษตรที่มีจ  านวนสมาชิกa56-108aคน และมากกว่า 214aคน เห็นว่านักบัญชีของตน                  
มีคุณลกัษณะดงักล่าวในระดบัมาก 

สหกรณ์การเกษตรที่มีจ  านวนสมาชิกไม่เกิน 213 คน มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีคุณลกัษณะดา้น
ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดบัมาก ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรที่มีจ  านวน
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สมาชิกมากกว่า 214 คน มีความตอ้งการในระดบัมากที่สุด ในขณะที่ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและการส่ือสารพบว่า สหกรณ์การเกษตรทุกแห่งเห็นว่านักบญัชีของตนมีคุณลักษณะดังกล่าว                
ในระดบัมาก 

3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทกัษะทางวิชาชีพ 
ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรเห็นวา่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรพฒันาหลกัสูตรใหม่ๆ เก่ียวกบั

การพฒันานกับญัชี รวมถึงการอบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการและนกับญัชีของสหกรณ์  

5.2  อภิปรายผลจากการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีทกัษะทาง
วชิาชีพอยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
(International Education Standards for Professional Accountants : IES) ฉบบัที่ 3 เร่ือง ทกัษะทางวิชาชีพ
บญัชีทั้ ง 5 ด้าน ซ่ึงประกอบไปด้วยทักษะทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงาน 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และทกัษะการ
บริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ 

ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่านักบญัชีของตนมีทกัษะทาง
วิชาชีพโดยรวมในระดับมากและในขณะเดียวกันก็มีความต้องการนักบัญชีที่มีคุณลักษณะตรงตาม          
ที่ตอ้งการในระดับมากเช่นกัน สอดคล้องกบัการศึกษาของ วราภรณ์  ปาละมะ (2556) ที่ได้ศึกษาเร่ือง
คุณลกัษณะของนักบญัชีตามทศันะของผูป้ระกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน 
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารของสถานประกอบการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมนกับญัชีของตน
ในด้านทกัษะทางวิชาชีพในระดับมาก และในขณะเดียวกนัก็มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีคุณลักษณะ       
ตรงตามที่พึงประสงค์ในระดับมากเช่นกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ สรศกัด์ิ ธนันไชยa(2551)      
ที่ไดศ้ึกษาเร่ือง การวดัทกัษะทางวิชาชีพของนักบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน         
ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบญัชีในกิจการมีทกัษะทางวชิาชีพโดยรวมในระดบัมาก 

นอกจากน้ีผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่านักบญัชีของตน     
มีทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจอยูใ่นระดบัมากซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ สังวาล  ยมเกิด (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต          
แห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง ผลการศึกษาพบว่าพนักงานบัญชีมีทักษะการบริหาร
องคก์รและการจดัการทางธุรกิจ (ระดบัปานกลาง) ทั้งน้ีอาจเกิดจากการที่กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะแตกต่าง
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กนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งการศึกษาของสังวาล  ยมเกิด (2552) ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามท าการประเมิน
ความสามารถของตนเองแต่กลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ีเป็นการส ารวจความเห็นของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร
ที่มีต่อนกับญัชีที่ปฏิบติังานในแต่ละสหกรณ์ 

ผลการศึกษายงัพบว่า ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่านักบญัชีของตนมีทกัษะ
ยอ่ยดา้นเม่ือเกิดสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน นักบญัชีสามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแกไ้ข
ปัญหานั้น ดา้นการวิเคราะห์ความเส่ียงของการปฏิบตัิงานบญัชีและการจดัการลดความเส่ียงการบริหาร 
อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของเปรมกมล  เศรษฐีกุล (2554)aที่ได้ศึกษาเร่ือง     
การวดัทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชีในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในเขตส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ที่a7         
ที่ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบญัชีมีทกัษะดงักล่าวอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพจิารณาทกัษะรายดา้น
พบวา่แต่ละดา้นมีคุณลกัษณะยอ่ยที่สูงที่สุด ดงัน้ี ดา้นทกัษะทางปัญญา ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัย
ทางดา้นการบญัชีนักบญัชีจะท าการซักถามและคิดเชิงเหตุผลเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหานั้น ดา้นทกัษะทาง
ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการส่ือสาร ไดแ้ก่ มีความสามารถท างานเป็นทีม ดา้นทกัษะทางการบริหาร
องคก์รและการจดัการทางธุรกิจ ไดแ้ก่ มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น เช่น รับรู้ความรู้สึกความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น เป็นตน้  

5.3  ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาเร่ือง คุณลักษณะของนักบญัชีตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร 

จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการส ารวจความเห็นของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร ไดแ้ก่ประธานกรรมการ
หรือผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรที่มีต่อนักบญัชีที่ปฏิบติังานในแต่ละสหกรณ์ มีขอ้คน้พบประเด็นต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรเห็นว่าพนักงานบญัชีในสหกรณ์มีทกัษะทางปัญญา ทกัษะ
ทางวิชาการเชิงการปฏิบติังานและหน้าที่การงาน ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 
และทกัษะการบริหารและการจดัการทางธุรกิจ อยูใ่นระดบัที่น้อยกว่าที่ผูบ้ริหารตอ้งการอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

2. สหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14aปีขึ้นไป หรือมีจ านวนสมาชิกมากกว่า 
214 คน มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีทกัษะทางปัญญาในระดบัมากที่สุด ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรที่เปิด
ด าเนินงานมาแลว้ต ่ากว่า 14 ปี หรือมีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า 214 คน มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีทกัษะ
ดงักล่าวในระดบัมาก 
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3. สหกรณ์การเกษตรที่ เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้ว 14aปีขึ้ นไป หรือมีรายได้ต่อปีตั้ งแต่ 
107,001 บาทขึ้นไป หรือมีจ านวนสมาชิกมากกว่า 214 คน มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีทกัษะทางวชิาการ
เชิงปฏิบตัิและหน้าที่การงานในระดับมากที่สุด ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้ว     
ต ่ากว่า 14 ปี หรือมีรายได้ต่อปีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 107,000 บาท หรือมีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า 214 คน    
มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบตัิและหนา้ที่การงานในระดบัมาก 

4. สหกรณ์การเกษตรที่ เปิดด าเนินธุรกิจมาแล้ว 14aปีขึ้ นไป หรือมีรายได้ต่อปีตั้ งแต่ 
107,001aบาทขึ้ นไป หรือมีจ านวนสมาชิกมากกว่า 214aคน มีความต้องการนักบัญชีที่ มีทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลและทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารในระดับมากที่สุด 
ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ต ่ากว่า 14 ปี หรือมีรายไดต่้อปีนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
107,000 บาท หรือมีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า 214 คน มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีทกัษะดงักล่าวในระดบั
มาก 

5. สหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป หรือมีจ านวนสมาชิกมากกว่า 
214aคน มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีทกัษะย่อยในด้านสามารถน าขอ้มูลทางการบญัชีมาใช้เพื่อการวาง
แผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ เช่น การวางแผนระดมทุน การให้สินเช่ือ การซ้ือ การขาย การ
ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ รวมถึงใชดุ้ลยพนิิจตดัสินใจเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดที่อาจเกิด
ขึ้นกบัสหกรณ์ในระดบัมากที่สุด ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ต ่ากวา่ 14 ปี หรือ
มีรายไดต่้อปีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 107,000 บาท มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีทกัษะยอ่ยดงักล่าวในระดับ
มาก 

6. นกับญัชีของสหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ ต  ่ากว่า 10aปี หรือมีรายไดต่้อปี
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500,000aบาท มีทักษะย่อยความสามารถน าสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้รับจาก
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น            
ในระดบัปานกลาง ในขณะที่นักบญัชีของสหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินงานมาแลว้ 10 ปีขึ้นไป หรือมี
รายไดต่้อปีมากกวา่ 500,000 บาท มีทกัษะดงักล่าวในระดบัมาก 

7. สหกรณ์การเกษตรที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 107,000aบาท เห็นว่านักบัญชี 
ของตนที่มีทกัษะยอ่ยในดา้นมีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ในระดับปานกลาง ในขณะที่ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรที่มีรายได้ต่อปี     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 107,000aบาท มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีทกัษะยอ่ยดงักล่าวในระดบัมาก 
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8. สหกรณ์การเกษตรที่มีจ  านวนสมาชิกนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 55 คน เห็นว่านักบญัชีของตน
ที่มีทกัษะยอ่ยในดา้นมีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบ           
นายทะเบียนสหกรณ์ในระดบัปานกลาง ในขณะที่ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรที่มีจ  านวนสมาชิกน้อยกว่า
หรือเท่ากบั 55 คน มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีทกัษะยอ่ยดงักล่าวในระดบัมากที่สุด 

9. สหกรณ์การเกษตรที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 107,000aบาท เห็นว่านักบัญชี  
ของตนที่มีทกัษะยอ่ยในดา้นมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ 
ทางวชิาชีพ และเม่ือเกิดสถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบังานดา้นบญัชี นกับญัชีสามารถเจรจาเพือ่ให้ไดข้อ้สรุป
หรือขอ้ตกลงที่ยอมรับไดใ้นระดบัปานกลาง ในขณะที่ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรที่มีรายไดต่้อปีนอ้ยกว่า
หรือเท่ากบั 107,000 บาท มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีทกัษะยอ่ยดงักล่าวในระดบัมาก 

5.4 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
จากการศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะของนักบญัชีตามทศันะของผู ้บริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั

เชียงใหม่ ผูศ้ึกษามีขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อนักบญัชีในสหกรณ์การเกษตร ผูท้ี่สนใจจะเขา้มา
ปฏิบตัิงานในสหกรณ์การเกษตรและผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.4.1  ด้านนักบัญชีของสหกรณ์การเกษตร 
1. นักบญัชีของสหกรณ์การเกษตรที่มีรายไดต่้อปีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 107,000aบาท ควรศึกษา

หาความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ข้อบังคบัเก่ียวกับสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ เน่ืองจากการศึกษาพบว่า สหกรณ์การเกษตรที่มีรายไดต่้อปีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 107,000aบาท 
เห็นว่านักบัญชี ของตนที่ มีทักษะย่อยด้านดังกล่าวในระดับปานกลาง ในขณะที่ผูบ้ริหารสหกรณ์
การเกษตรที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 107,000aบาท มีความตอ้งการนักบญัชีที่มีทกัษะยอ่ยด้าน
ดงักล่าวในระดบัมาก 

2. นักบัญชีของสหกรณ์การเกษตรที่มีจ  านวนสมาชิกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 55 คน ควรศึกษา      
หาความรู้เพิม่เติมเก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสหกรณ์ เช่น พรบ.สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร เน่ืองจากการศึกษาพบวา่ สหกรณ์
การเกษตรที่มีจ  านวนสมาชิกน้อยกวา่หรือเท่ากบั 55 คน เห็นว่านกับญัชีของตนที่มีทกัษะยอ่ยดา้นดงักล่าว
ในระดับปานกลาง ในขณะที่ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรที่มีจ  านวนสมาชิกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 55 คน    
มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีทกัษะยอ่ยดา้นดงักล่าวในระดบัมากที่สุด 

3. นกับญัชีของสหกรณ์การเกษตรที่มีรายไดต่้อปีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 107,000 บาท ควรฝึกการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและความตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการหาความรู้ใหม่ๆ ทางวชิาชีพ และเม่ือเกิดสถานการณ์
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ที่เก่ียวขอ้งกบังานด้านบญัชี นักบญัชีสามารถเจรจาเพื่อให้ไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงที่ยอมรับได ้รวมถึง  
ฝึกการใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพื่อป้องกนัความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกบัสหกรณ์ เน่ืองจากการศึกษาพบว่า
สหกรณ์การเกษตรที่มีรายไดต่้อปีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 107,000aบาท เห็นว่านักบญัชีของตนมีทกัษะยอ่ย
ดา้นดงักล่าวในระดบัปานกลาง ในขณะที่ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรที่มีรายไดต่้อปีน้อยกวา่หรือเท่ากบั 
107,000 บาท มีความตอ้งการนกับญัชีที่มีทกัษะยอ่ยดา้นดงักล่าวในระดบัมาก 

5.4.2  ด้านผู้ที่สนใจจะเข้ามาปฏิบัติงานในสหกรณ์การเกษตร 
1. ผูท้ี่สนใจเขา้มาปฏิบติังานในสหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป หรือมี

จ านวนสมาชิกมากกว่า 214aคนaควรฝึกการประยกุต์ใช้ความรู้จากสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตัิงาน  
เช่น การสืบคน้ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการนักบัญชีของผูบ้ริหารสหกรณ์
การเกษตร 

2. ผูท้ี่สนใจเขา้มาปฏิบติังานในสหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป หรือมี
รายไดต่้อปีตั้งแต่ 107,001 บาท หรือมีจ านวนสมาชิกมากกว่า 214 คน ควรฝึกการค านวณจ านวนเงินหรือ
มูลค่าของรายการบญัชีต่างๆ ฝึกการใชโ้ปรแกรม Microsoft office และศึกษาหาความรู้เก่ียวกบักฎหมาย
และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการนกับญัชีของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร 

3. ผูท้ี่สนใจเขา้มาปฏิบตัิงานในสหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป หรือมี
รายไดต่้อปีตั้งแต่ 107,001 บาท หรือมีจ านวนสมาชิกมากกวา่ 214aคน ควรมีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ให้คงที่ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจรรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพ และมีความระมดัระวงั    
ในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรในด้านทักษะทาง
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลและทกัษะทางปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการส่ือสาร  

4. ผูท้ี่สนใจเขา้มาปฏิบติังานในสหกรณ์การเกษตรที่เปิดด าเนินธุรกิจมาแลว้ 14 ปีขึ้นไป หรือมี
รายไดต่้อปีตั้งแต่ 107,001 บาท หรือมีจ านวนสมาชิกมากกว่า 214 คน ควรฝึกทกัษะยอ่ยในดา้นสามารถ
น าขอ้มูลทางการบญัชีมาใชเ้พือ่การวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ได ้เช่น การวางแผนระดมทุน การ
ใหสิ้นเช่ือ การซ้ือ การขาย การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ รวมถึงใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริหารสหกรณ์
การเกษตร  
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 5.4.3  ด้านสหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรควรส่งเสริมให้พนักงานบญัชีในสหกรณ์ของตนมีทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางวิชาการเชิงการปฏิบตัิงานและหน้าที่การงาน ทกัษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ
ส่ือสาร และทกัษะการบริหารและการจดัการทางธุรกิจ โดยจดัสรรทุนศึกษาอบรมให้นกับญัชีในสหกรณ์
ไดรั้บการอบรมสมัมนาที่หน่วยงานทางวชิาชีพหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจดัขึ้น  

ส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอ่ืน เช่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรพฒันา
หลกัสูตรในการอบรมให้ความรู้แก่นักบญัชีของสหกรณ์การเกษตร และควรมีการวดัระดบัความรู้ผูท้  า
บญัชีสหกรณ์ เพือ่เป็นกระตุน้ใหน้กับญัชีมีความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง และสหกรณ์การเกษตร
เกิดความตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมทกัษะทางวชิาชีพ    แก่นกับญัชีในสหกรณ์ของตน 

ส่วนสถานศึกษาควรเพิ่มหลกัสูตรเก่ียวกบัการบญัชีสหกรณ์เป็นวิชาเอกเลือก เพื่อผลิตบณัฑิต    
ที่มีความสนใจจะปฏิบติังานกบัสหกรณ์ต่างๆ โดยเชิญวทิยากรที่มีความรู้ความช านาญมาให้ความรู้ เพื่อ
เป็นการน าประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา นอกจากน้ีสถานศึกษาควรมีการจดัการเรียน     
การสอนที่ส่งเสริมทกัษะทางวิชาชีพที่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร เช่น      
การน ากรณีศึกษามาใช้เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ ใช้สถานการณ์จ าลอง หรือมีการกระตุ ้นให้มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และสอดแทรกความรู้ด้านจรรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพในการท าบญัชี
ใหแ้ก่ผูท้ี่เขา้รับการศึกษา  

5.5  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงคุณลักษณะของนักบญัชีตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่เท่านั้ น ดังนั้ นควรมีการวดัทักษะทางวิชาชีพส าหรับสหกรณ์การเกษตร        
ทัว่ประเทศ และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร เช่น สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหรือสหกรณ์ออมทรัพย ์เพื่อ
สามารถทราบถึงปัญหาในภาพรวมและสามารถท าให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งน าขอ้มูลไปใช้พฒันาและ                   
หาแนวทางแกไ้ข เพือ่ก าหนดมาตรฐานที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

 

 

 


