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บทคดัย่อ 

การศึกษาการค้นควา้อิสระเร่ือง การเปรียบเทียบทกัษะในการปฏิบติังานตามวิชาชีพของ
ผูส้อบบญัชีอนุญาตและนักบญัชีในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทกัษะ
ทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและนกับญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 200 คนประกอบไปดว้ย นกับญัชี 100 คน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 100 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่การใช้ t-test 
และ Anova เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง   31-
40 ปี  มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายบัญชี  และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีมากกวา่ 15 ปี มากท่ีสุด  

ด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ ผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ท างานอยู่ในหน่วยงาน
ภาคเอกชน มีจ านวนพนกังานบญัชีในหน่วยงานจ านวน 1-5 คน และมีการส่งเสริมการพฒันาทกัษะ
ทางวิชาชีพบญัชี วิธีการส่งเสริมทกัษะทางวิชาชีพโดยการสนับสนุนให้ค้นควา้หาความรู้ผ่านส่ือ
อินเตอร์เน็ต  

ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกับญัชี มีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวิชาชีพในภาพรวม 
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินมากท่ีสุด คือทกัษะทางปัญญา 
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รองลงมาคือ ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล และทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการทาง
ธุรกิจ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูส้อบบัญชีรับอนุญาต มีค่าเฉล่ียระดับการประเมินทักษะทาง
วชิาชีพในภาพรวม ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินมากท่ีสุดคือ 
ทกัษะทางปัญญา รองลงมาคือ ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และทกัษะทาง
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการประเมินทกัษะทางวิชาชีพระหวา่งกลุ่ม
นกับญัชีและกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พบว่า มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในดา้น 
ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
และทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจ ส าหรับทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และการส่ือสาร ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 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.  
      
 


