ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
เรื่อง การเปรียบเทียบทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนักบัญชีใน
จังหวัดเชียงใหม่
คาอธิบาย
แบบสอบถามนี้จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระเรื่ อง ของ
นักศึกษาปริ ญญาโทหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดย
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวทักษะทางวิชาชี พของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและนัก
บัญชี ในจังหวัดเชี ยงใหม่ อันประกอบด้วย ทักษะทางปั ญญา ทักษะทางวิชาการเชิ งปฏิ บตั ิงานและ
หน้าที่ ก ารงาน ทัก ษะทางคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะบุ ค คล ทัก ษะทางปฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่างบุ ค คลและการ
สื่ อสาร และทักษะการบริ หารองค์กรและการจัดการทางธุ รกิจ โดยข้อมูลจากแบบสอบถามนี้ จะนาไป
วิเคราะห์และประเมินผลทางวิชาการในภาพรวม และนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และจะ
เก็บข้อมูลของท่านไว้เป็ นความลับ ท้ายนี้ ผศู ้ ึกษาจึงขอความอนุ เคราะห์จากท่านได้ให้คาตอบในการ
ตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง หวังว่าคงได้รับความกรุ ณาจากท่านเป็ นอย่างดี
คาชี้แจง แบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อคาถามทั้งหมด 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของธุ รกิจที่ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลด้านแนวทางการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

นายณัฐพล มอญเพชร์
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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แบบสอบถาม เรื่อง การเปรียบเทียบทักษะทางวิชาชี พของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตและนักบัญชี
ในจังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย √ ลงไปใน ( ) หรื อเติมข้อความในช่องว่าง
1. เพศ ( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ ( ) 1. 21-30 ปี
( ) 3. 41-50 ปี
( ) 5. มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

( ) 2. 31-40 ปี
( ) 4. 51-60 ปี

3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
( ) 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
( ) 3. ปริ ญญาโท

( ) 2. ปริ ญญาตรี
( ) 4. ปริ ญญาเอก

4. อาชีพในปัจจุบนั
( ) 1. นักบัญชี

( ) 2. ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

5. ตาแหน่งที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั
( ) 1. ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
( ) 3. รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

( ) 2. ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
( ) 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

( ) 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................
6. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานทางด้านบัญชี
( ) 1. 1-5 ปี
( ) 2. 6-10 ปี
( ) 3. 11-15 ปี
( ) 4. มากกว่า 15 ปี
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ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของธุ รกิจที่ตอบแบบสอบถาม
7. ประเภทของกิจการ/หน่วยงานที่ท่านทางานอยู่
( ) 1. หน่วยงานภาครัฐ
( ) 2. หน่วยงานภาคเอกชน
( ) 3. กิจการอิสระของตนเอง ( ) 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................................
8. จานวนพนักงานบัญชีในกิจการ/หน่วยงานที่ท่านทางานอยู่
( ) 1. 1-5 คน
( ) 2. 6-10 คน
( ) 3. 11-15 คน
( ) 4. 16 คนขึ้นไป
9. ในกิจการท่านมีการส่ งเสริ มทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชี ในด้านใดบ้าง
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) 2.1 จัดอบรม สัมมนา โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายความรู้ที่
เกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานบัญชี
( ) 2.2 ให้เข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานหรื อองค์กรทางวิชาชีพบัญชีจดั
ขึ้น
( ) 2.3 บอกรับเป็ นสมาชิกเอกสาร หรื อวารสารทางวิชาชีพเพื่อติดตาม
ข่าวสารที่
เกี่ยวข้อง
( ) 2.4 สนับสนุนให้ศึกษางานจากเพื่อนร่ วมงาน
( ) 2.5 มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในแผนก
( ) 2.6 สนับสนุนให้คน้ คว้าหาความรู ้ผา่ นสื่ ออินเตอร์ เน็ต
( ) 2.7 สนับสนุนให้ขอคาปรึ กษาปัญหาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
( ) 2.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................
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ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย √ ลงไปใน �เพื่อประเมินระดับทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี ที่ตรง
กับระดับทักษะของท่านมากที่สุด โดยเลือกเพียงระดับเดียวเท่านั้น
ระดับทักษะทางวิชาชีพ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับทักษะทางวิชาชีพ
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
ด้ านที่ 1 ทักษะทางปัญญา
1. ท่านมีความสามารถตัดสิ นใจได้วา่ ควรใช้แหล่งข้อมูลใด
เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน เช่น จากคน สิ่ งพิมพ์
หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2. ท่านมีความสามารถที่จะสอบถาม วิจยั คิดเชิงเหตุผล และ
วิเคราะห์ เช่น เมื่อมีปัญหาหรื อข้อสงสัยเกิดขึ้นมีการซักถาม
และทาการคิดเชิงเหตุผลเพื่อหาทางแก้ไขปั ญหานั้น
3. ท่านมีความสามารถที่จะระบุและแก้ไขปั ญหาที่ไม่เคยเจอมา
ก่อน
ด้ านที่ 2 ทักษะทางวิชาการเชิ งปฏิบั ติและหน้ าทีก่ ารงาน
4. ท่านมีความชานาญทางตัวเลข (การใช้คณิ ตศาสตร์ และสถิติ)
5. ท่านมีความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้
โปรแกรม Word Excel PowerPoint หรื อการสื บค้นข้อมูลผ่าน
ระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบตั ิงาน
6. ท่านมีความสามารถวิเคราะห์ความเสี่ ยงของการปฏิบตั ิงาน
บัญชี เช่น ความผิดพลาดของการบันทึกบัญชีหรื อปั ญหาจาก
ระบบการควบคุมภายใน และจัดการลดความเสี่ ยงเหล่านั้นได้
7. ท่านมีความสามารถวัด/คานวณมูลค่าของทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและแสดงรายการ เช่น สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้
ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง
8. ท่านมีความสามารถจัดทารายงานและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ข้อบังคับ กฎหมาย ที่กาหนดไว้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและ
ตามกาหนดเวลา
9. ท่านมีความสามารถจัดทาและนาเสนอรายงานการเงินใน
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ระดับทักษะทางวิชาชีพ
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

ความคิดเห็นเกีย่ วกับทักษะทางวิชาชีพ
รู ปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ
10. ท่านมีความเข้าใจและมีความสามารถวิเคราะห์งบการเงิน
ได้
11. ท่านทราบถึงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงานและการดาเนิ นธุ รกิจของกิจการ เช่น พ.ร.บ.การ
บัญชี มาตรฐานการบัญชี พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ร.บ.การส่ งเสริ ม
การลงทุน ฯลฯ
ด้ านที่ 3 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
12. ท่านมีความสามารถในการจัดการตนเอง เช่น การควบคุม
อารมณ์ให้คงที่เมื่อประสบปั ญหากับงานเพื่อนร่ วมงานหรื อ
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
13. ท่านมีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถโน้มน้าวผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิ
ตามและมีการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
14. ท่านมีความสามารถที่จะเลือกและเรี ยงลาดับทรัพยากรที่มี
จากัดและจัดแจงงานให้เสร็ จตามกาหนดเวลา
15. ท่านมีความสามารถที่จะเข้าร่ วมและปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง
16. ท่านมีความสามารถพิจารณาปรับใช้คา่ นิยมทางวิชาชีพ
จรรยาบรรณและทัศนคติให้เข้ากับการตัดสิ นใจ
17. ท่านมีความระมัดระวังสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
โดยคานึงถึงกิจการ
ด้ านที่ 4 ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและการสื่ อสาร
18. ท่านมีความสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในกระบวนการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
19. ท่านมีความสามารถทางานเป็ นทีม เช่น การให้ความ
ร่ วมมือช่วยเหลือสนับสนุ นให้กาลังใจแก่เพื่อนร่ วมงานการ
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ระดับทักษะทางวิชาชีพ
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

ความคิดเห็นเกีย่ วกับทักษะทางวิชาชีพ
ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นหรื อแสดงบทบาทผูน้ า ผูต้ ามได้อย่าง
เหมาะสม
20. ท่านมีความสามารถทางานร่ วมกันกับบุคคลที่ต่าง
วัฒนธรรม
หรื อความคิดเห็นต่างกันได้
21. ท่านมีความสามารถเจรจาเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปหรื อข้อตกลง
ที่ยอมรับได้ในสถานการณ์ทางวิชาชีพ
22. ท่านมีความสามารถทางานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
23. ท่านมีความสามารถในการนาเสนอการพูดคุย การรายงาน
และ
การปกป้ องมุมมองของตนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ผ่านการเขียน
และพูดทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
24. ท่านมีความสามารถในการฟังและอ่านอย่างมีประสิ ทธิภาพ
รวมถึงให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่าง
ด้ านที่ 5 ทักษะการบริหารองค์ กรและการจัดการทางธุรกิจ
25. ท่านมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
การบริ หารโครงการ การบริ หารงานบุคคลและทรัพยากร
การตัดสิ นใจต่าง ๆ
26. ท่านมีความสามารถที่จะจัดแบ่งหน้าที่มีความสามารถจูงใจ
และพัฒนาบุคลากร
27. ท่านมีภาวะความเป็ นผูน้ า เช่น มีความสามารถจูงใจให้
บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ิงานได้
28. ท่านสามารถพิจารณาและตัดสิ นใจได้อย่างผูม้ ีวชิ าชีพบัญชี
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ส่ วนที่ 4 ข้อมูลด้านแนวทางการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
คาชี้แจง กรุ ณาแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยเติมข้อความในช่องว่างท้ายคาถามแต่ละข้อ
1. ท่ านเห็ น ว่า นัก บัญ ชี ค วรมี ท ัก ษะทางวิช าชี พ ด้านใดบ้าง(ทัก ษะทางปั ญ ญา ทัก ษะทาง
วิชาการเชิ งปฏิบตั ิและหน้าที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
และการสื่ อสาร ทักษะทางองค์กรและการจัดการธุ รกิจ) เพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………
2. ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่สาคัญในการพัฒนาทักษะทางวิชาชี พบัญชี ที่สาคัญคืออะไร และมี
แนวทางแก้ไขหรื อไม่ ถ้ามีกรุ ณายกตัวอย่างประกอบ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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۞ ขอขอบคุณเป็ นอย่ างสู ง สาหรับความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม ۞
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์

นายณัฐพล มอญเพชร์
7 พฤษภาคม 2532
- มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรี ยนอังกฤษ-คณิ ตศาสตร์
โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2549
- ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี การศึกษา 2553
2554 - 2556 ตาแหน่งพนักงานปฏิบตั ิงาน
สังกัดงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556 – ปัจจุบนั ตาแหน่งพนักงานปฏิบตั ิงาน
สังกัดงานกองทุนและสวัสดิการ กองบริ หารงานบุคคล
สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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