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บทคัดย่ อ
การศึ กษาการค้นคว้าอิส ระเรื่ อง การเปรี ยบเที ยบทักษะในการปฏิ บตั ิงานตามวิชาชี พ ของ
ผูส้ อบบัญชี อนุ ญาตและนักบัญชี ในเขตพื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะ
ทางวิชาชี พของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตและนักบัญชี ในจังหวัดเชี ยงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 200 คนประกอบไปด้วย นักบัญชี 100 คน และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 100 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนาข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และสถิ ติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ การใช้ t-test
และ Anova เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 3140 ปี มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู งสุ ดในระดั บ ปริ ญญาตรี ด ารงต าแหน่ ง เจ้า หน้ า ที่ ฝ่ ายบั ญ ชี และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีมากกว่า 15 ปี มากที่สุด
ด้านข้อ มู ล ทั่วไปของธุ รกิ จ ผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ส่ วนใหญ่ ท างานอยู่ใ นหน่ วยงาน
ภาคเอกชน มีจานวนพนักงานบัญชี ในหน่ วยงานจานวน 1-5 คน และมีการส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชี พ บัญ ชี วิธีก ารส่ งเสริ มทัก ษะทางวิช าชี พ โดยการสนับ สนุ นให้ค ้นคว้าหาความรู ้ ผ่านสื่ อ
อินเตอร์เน็ต
ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มนักบัญชี มีค่าเฉลี่ยระดับการประเมินทักษะทางวิชาชี พในภาพรวม
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.74) โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับการประเมิ นมากที่สุด คือทักษะทางปั ญญา
ง

รองลงมาคือ ทักษะทางคุ ณลักษณะเฉพาะบุ คคล และทักษะการบริ หารองค์กรและการจัดการทาง
ธุ รกิจ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ ม ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต มี ค่ าเฉลี่ ยระดับ การประเมิ น ทัก ษะทาง
วิชาชี พในภาพรวม ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19) โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับการประเมินมากที่สุดคือ
ทักษะทางปั ญญา รองลงมาคือ ทักษะทางปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและการสื่ อสาร และทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการประเมินทักษะทางวิชาชี พระหว่างกลุ่ม
นักบัญชี และกลุ่มผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต พบว่า มีค่าเฉลี่ ยแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในด้าน
ทักษะทางปั ญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่การงาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
และทักษะการบริ หารองค์กรและการจัดการทางธุ รกิ จ สาหรับทักษะทางปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และการสื่ อสาร ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ABSTRACT
The objective of this independent study is to compare the Professional Skills of
Accountants and Certified Public Accountants in Chiang Mai Province. The sample group is
consisted of 200; as 100 person who are accountants and 100 person who are Certified Public
Accountants. The data obtained from questionnaires were analyzed by Descriptive Statistics
including frequency, percentage and means, as well as Inferential Statistics as t-test and anova.
It was shown that the samples were consisted of female, aged 31 – 40 years old, who have
bachelor degree, work as an accountant and working experience is more than 15 years.
Almost of the samples work in private companies that employ 1 – 5 accountants. They
improve their Professional Skills by using the internet.
Those samples who are accountants have the average score of Professional Skills at “good”
level (3.74). The highest average score is Intellectual Skills, the second is Personal Skills. But
Organizational and Business Management Skills is the lowest score.
As for those who are Certified Public Accountants have the average score of Professional
Skills at “good” level (4.19). The highest average score is Intellectual Skills, the second is
Interpersonal and Communication Skills. But Personal Skills is the lowest score.
In addition, the study found the significant difference of between accountants and certified
public accountants in a statistical significance of 0.05 (p = 0.05) in 4 skills (Intellectual Skills,
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Technical and Functional Skills, Personal Skills and Organizational and Business Management
Skills), but Interpersonal and Communication Skills was not significantly different at a statistical
significance of 0.05.
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