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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการคน้ควา้อิสระเร่ือง การเปรียบเทียบทกัษะในการปฏิบติังานตามวิชาชีพของผูส้อบบญัชี
อนุญาตและนักบัญชีในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะทาง
วิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและนกับญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจยัและการศึกษาคน้ควา้อิสระท่ีเก่ียวขอ้ง และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 
คนประกอบไปดว้ย นกับญัชี 100 คน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติเชิง
พรรณนา (ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน  โดยสามารถ
สรุปผลการศึกษาแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกับญัชี จ  านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76      อายอุยูใ่นช่วง
ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 49 มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 79ด ารงต าแหน่ง
เจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชี ร้อยละ 73 และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีประมาณ 11 -15 ปี ร้อย
ละ 29 

ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 98      
อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 41-50  ปี ร้อยละ 37 มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 52
ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ร้อยละ 60 และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีประมาณ 
11-15 ปี ร้อยละ 29 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ไปของธุรกจิทีต่อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกับญัชี จ  านวน 100 คน ส่วนใหญ่ท างานอยูใ่นหน่วยงานภาคเอกชน ร้อย

ละ 69 มีจ  านวนพนกังานบญัชีในหน่วยงานจ านวน 6-10 คน ร้อยละ 40 และมีการส่งเสริมการพฒันา

ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี ร้อยละ 99วิธีการส่งเสริมทกัษะทางวิชาชีพโดยการสนับสนุนให้คน้ควา้หา

ความรู้ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต ร้อยละ 56 
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ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาติ จ  านวน 100 คน ส่วนใหญ่ท างานอยูใ่นหน่วยงาน

ภาคเอกชน ร้อยละ 86 มีจ  านวนพนกังานบญัชีในหน่วยงานจ านวน 1-5 คน ร้อยละ 76 และมีการ

ส่งเสริมการพฒันาทกัษะทางวชิาชีพบญัชี ร้อยละ 98วธีิการส่งเสริมทกัษะทางวชิาชีพโดยการ

สนบัสนุนใหค้น้ควา้หาความรู้ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต ร้อยละ 77 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านทกัษะทางวชิาชีพตามแนวทางทีก่ าหนดโดยมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

ส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีฉบับที ่3 

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ ค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวิชาชีพตามแนวทาง

ท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 3สามารถ

น ามาเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

ตารางที ่46  สรุปค่าเฉลีย่ระดับการประเมินทกัษะทางวชิาชีพตามแนวทางทีก่ าหนดโดยมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีฉบับที ่3 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยของ

กลุ่มนักบัญชี 

ล าดับ ประเด็นย่อย ทักษะด้านทาง ค่าเฉลีย่ แปลผล 
1 ท่านมีความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจยั คิดเชิงเหตุผล 

และวิเคราะห์ 
ปัญญา 4.09 มาก 

2 ท่านมีความสามารถตดัสินใจไดว้า่ควรใช้
แหล่งขอ้มูลใดเพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังาน 

ปัญญา 4.01 มาก 

3 ท่านมีความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและปรับตวัใหเ้ขา้
กบัการเปล่ียนแปลง 

คุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 

3.94 มาก 

4 ท่านมีความสามารถในการจดัการตนเอง คุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 

3.93 มาก 

5 ท่านมีความสามารถท่ีจะระบแุละแกไ้ขปัญหาท่ีไม่
เคยเจอมาก่อน 

ปัญญา 3.91 มาก 

6 ท่านมีความสามารถท างานเป็นทีม ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

3.87 มาก 

7 ท่านมีความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบั คุณลกัษณะเฉพาะ 3.84 มาก 
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ล าดับ ประเด็นย่อย ทักษะด้านทาง ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัและจดัแจงงานใหเ้สร็จตาม
ก าหนดเวลา 

บุคคล 

8 ท่านมีความสามารถท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

3.80 มาก 

9 ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการส่ือสาร ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

3.79 มาก 

10 ท่านมีความสามารถเจรจาเพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปหรือ
ขอ้ตกลงท่ียอมรับไดใ้นสถานการณ์ทางวิชาชีพ 
 

ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

3.78 มาก 

11 ท่านมีความสามารถท างานร่วมกนักบับุคคลท่ีต่าง
วฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกนัได ้

ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

3.77 มาก 

12 ท่านมีความสามารถในการน าเสนอการพดูคุยการ
รายงาน และการปกป้องมุมมองของตนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผา่นการเขียนและพดูทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

3.74 มาก 

13 ท่านมีความสามารถจดัท ารายงานและปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑข์อ้บงัคบั กฎหมาย ท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นและตามก าหนดเวลา 

วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

3.73 มาก 

14 ท่านมีความช านาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

3.72 มาก 

15 ท่านมีความสามารถพิจารณาปรับใชค้่านิยมทาง
วิชาชีพจรรยาบรรณและทศันคติใหเ้ขา้กบัการ
ตดัสินใจ 

คุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 

3.71 มาก 

16 ท่านมีความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี โดยค านึงถึงกิจการ 

คุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 

3.69 มาก 

17 ท่านมีความสามารถจดัท าและน าเสนอรายงาน
การเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ 

วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

3.69 มาก 

18 ท่านมีความคิดริเร่ิม มีความสามารถโนม้นา้วผูอ่ื้นให้
ปฏิบติัตามและมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 

3.68 มาก 

19 ท่านมีความช านาญทางตวัเลข(การใชค้ณิตศาสตร์
และสถิติ) 

ปัญญา 3.65 มาก 

20 ท่านมีความสามารถในการฟังและอ่านอยา่งมี
ประสิทธิภาพรวมถึงใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรม

ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

3.65 มาก 

ตารางที ่46 (ต่อ) 
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ล าดับ ประเด็นย่อย ทักษะด้านทาง ค่าเฉลีย่ แปลผล 
และภาษาท่ีแตกต่าง 

21 ท่านมีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและแสดงรายการ 

วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

3.61 มาก 

22 ท่านมีความเขา้ใจและมีความสามารถวิเคราะห์งบ
การเงินได ้

วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

3.61 มาก 

23 ท่านทราบถึงหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั กฎหมาย ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและการด าเนินธุรกิจของ
กิจการ 

วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

3.57 มาก 

24 ท่านมีความสามารถวิเคราะห์ความเส่ียงของการ
ปฏิบติังานบญัชี 

วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

3.55 มาก 

25 ท่านมีภาวะความเป็นผูน้ า การบริหารองคก์ร 
และการจดัการทาง

ธุรกิจ 

3.55 มาก 

26 ท่านสามารถพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้
วิชาชีพบญัชี 

การบริหารองคก์ร 
และการจดัการทาง

ธุรกิจ 

3.54 มาก 

27 ท่านมีความสามารถท่ีจะจดัแบ่งหนา้ท่ีมี
ความสามารถจงูใจและพฒันาบุคลากร 

การบริหารองคก์ร 
และการจดัการทาง

ธุรกิจ 

3.48 มาก 

28 ท่านมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยทุธก์าร
บริหารโครงการ การบริหารงานบคุคลและทรัพยากร
การตดัสินใจต่าง ๆ 

การบริหารองคก์ร 
และการจดัการทาง

ธุรกิจ 

3.38 ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่46 (ต่อ) 
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ตารางที่ 47 สรุปค่าเฉลี่ยระดับการประเมินทักษะทางวิชาชีพตามแนวทางที่ก าหนดโดยมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 3 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยของ

กลุ่มผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ล าดับ ประเด็นย่อย ทักษะด้านทาง ค่าเฉลีย่ แปลผล 
1 ท่านมีความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจยั คิดเชิงเหตุผล 

และวิเคราะห์ 
ปัญญา 4.44 มากท่ีสุด 

2 ท่านมีความเขา้ใจและมีความสามารถวิเคราะห์งบ
การเงินได ้

วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

4.38 มากท่ีสุด 

3 ท่านสามารถพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้
วิชาชีพบญัชี 

การบริหารองคก์ร 
และการจดัการทาง

ธุรกิจ 

4.36 มากท่ีสุด 

4 ท่านมีความสามารถเจรจาเพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปหรือ
ขอ้ตกลงท่ียอมรับไดใ้นสถานการณ์ทางวิชาชีพ 
 

ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

4.29 มากท่ีสุด 

5 ท่านมีความสามารถในการฟังและอ่านอยา่งมี
ประสิทธิภาพรวมถึงใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรม
และภาษาท่ีแตกต่าง 

ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

4.29 มากท่ีสุด 

6 ท่านมีความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบั
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัและจดัแจงงานใหเ้สร็จตาม
ก าหนดเวลา 

คุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 

4.26 มากท่ีสุด 

7 ท่านมีความสามารถในการน าเสนอการพดูคุยการ
รายงาน และการปกป้องมุมมองของตนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผา่นการเขียนและพดูทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

4.25 มากท่ีสุด 

8 ท่านมีความสามารถท างานเป็นทีม ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

4.22 มากท่ีสุด 

9 ท่านมีความสามารถวิเคราะห์ความเส่ียงของการ
ปฏิบติังานบญัชี 

วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

4.22 มากท่ีสุด 

10 ท่านมีความสามารถจดัท าและน าเสนอรายงาน
การเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ 

วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

4.21 มากท่ีสุด 

11 ท่านมีความสามารถพิจารณาปรับใชค้่านิยมทาง
วิชาชีพจรรยาบรรณและทศันคติใหเ้ขา้กบัการ
ตดัสินใจ 

คุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 

4.21 มากท่ีสุด 
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ล าดับ ประเด็นย่อย ทักษะด้านทาง ค่าเฉลีย่ แปลผล 
 

12 ท่านทราบถึงหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั กฎหมาย ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและการด าเนินธุรกิจของ
กิจการ 

วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

 

4.20 มาก 

13 ท่านมีภาวะความเป็นผูน้ า การบริหารองคก์ร 
และการจดัการทาง

ธุรกิจ 

4.20 มาก 

14 ท่านมีความสามารถจดัท ารายงานและปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑข์อ้บงัคบั กฎหมาย ท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นและตามก าหนดเวลา 

วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

4.19 มาก 

15 ท่านมีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นใน
กระบวนการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 

ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

4.19 มาก 

16 ท่านมีความสามารถตดัสินใจไดว้า่ควรใช้
แหล่งขอ้มูลใดเพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังาน 

ปัญญา 4.18 มาก 

17 ท่านมีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและแสดงรายการ 

วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

4.17 มาก 

18 ท่านมีความสามารถท่ีจะจดัแบ่งหนา้ท่ีมี
ความสามารถจงูใจและพฒันาบุคลากร 

การบริหารองคก์ร 
และการจดัการทาง

ธุรกิจ 

4.16 มาก 

19 ท่านมีความช านาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

4.14 มาก 

20 ท่านมีความสามารถท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

4.13 มาก 

21 ท่านมีความสามารถท างานร่วมกนักบับุคคลท่ีต่าง
วฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกนัได ้

ปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร 

4.12 มาก 

22 ท่านมีความสามารถท่ีจะระบแุละแกไ้ขปัญหาท่ีไม่
เคยเจอมาก่อน 

ปัญญา 4.12 มาก 

23 ท่านมีความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและปรับตวัใหเ้ขา้
กบัการเปล่ียนแปลง 

คุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 

4.11 มาก 

24 ท่านมีความช านาญทางตวัเลข(การใชค้ณิตศาสตร์
และสถิติ) 

วิชาการเชิงปฏิบติั 
และหนา้ท่ีการงาน 

4.08 มาก 

25 ท่านมีความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ คุณลกัษณะเฉพาะ 4.07 มาก 

ตารางที ่47 (ต่อ) 
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ล าดับ ประเด็นย่อย ทักษะด้านทาง ค่าเฉลีย่ แปลผล 
บญัชี โดยค านึงถึงกิจการ 
 

บุคคล 

26 ท่านมีความคิดริเร่ิม มีความสามารถโนม้นา้วผูอ่ื้นให้
ปฏิบติัตามและมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 

4.05 มาก 

27 ท่านมีความสามารถในการจดัการตนเอง คุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 

4.02 มาก 

28 ท่านมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยทุธก์าร
บริหารโครงการ การบริหารงานบคุคลและทรัพยากร
การตดัสินใจต่าง ๆ 

การบริหารองคก์ร 
และการจดัการทาง

ธุรกิจ 

3.98 มาก 

 

จากผลการศึกษา ค่าเฉล่ียการประเมินทกัษะทางวิชาชีพตามแนวทางท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการศึกษา

ระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกับญัชีและกลุ่มผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 33 

ตารางที่  48  แสดงค่าเฉลี่ยระดับความการประเมินทักษะทางวิชาชีพตามแนวทางที่ก าหนดโดย

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 

ทักษะ 
 

นักบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต 
รวม 

ค่าเฉลีย่ ระดบั ค่าเฉลีย่ ระดบั ค่าเฉลีย่ ระดบั 
ทกัษะทางปัญญา 4.00 มาก 4.25 มากท่ีสุด 4.13 มาก 

ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ี 

การงาน 
3.65 มาก 4.20 มาก 3.93 มาก 

ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 3.80 มาก 4.12 มาก 3.96 มาก 

ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
การส่ือสาร 

3.77 มาก 4.21 มากท่ีสุด 4.00 มาก 

ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทาง
ธุรกิจ 

3.49 มาก 4.18 มาก 3.84 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมทักษะ 3.74 มาก 4.19 มาก 3.97 มาก 
 

 

ตารางที ่47 (ต่อ) 
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ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบระดับการประเมินทักษะทางวิชาชีพตามแนวทางที่ก าหนดโดยมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศระหว่างนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
จากการการเปรียบเทียบระดบัการประเมินทกัษะทางวิชาชีพตามแนวทางท่ีก าหนดโดยมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทั้ง 2 กลุ่มพบว่ามีความแตกต่างกนัใน 13 
ปัจจยัยอ่ย ดงัสรุปในตารางท่ี 29 
 

ตารางที่ 49 สรุปการเปรียบเทียบระดับการประเมินทักษะทางวิชาชีพตามแนวทางที่ก าหนดโดย
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 

ทกัษะทางวชิาชีพ ผลการทดลอบ 

ทกัษะทางปัญญา แตกต่าง 
ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ท่านมีความสามารถตดัสินใจไดว้า่ควรใชแ้หล่งขอ้มูลใดเพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบติังาน เช่น จากคน ส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ไม่แตกต่าง 
 

ท่านมีความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผล และวิเคราะห์ เช่น เม่ือมี
ปัญหาหรือขอ้สงสยัเกิดข้ึนมีการซกัถามและท าการคิดเชิงเหตุผลเพ่ือหาทางแกไ้ข
ปัญหานั้น 

ไม่แตกต่าง 

ท่านมีความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน แตกต่าง 

ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบัตแิละหน้าทีก่ารงาน แตกต่าง 
ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ท่านมีความช านาญทางตวัเลข(การใชค้ณิตศาสตร์และสถิติ) แตกต่าง 
ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ท่านมีความช านาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การใช ้โปรแกรม Word Excel 
PowerPoint หรือการสืบคน้ขอ้มูลผา่นระบบInternet มาช่วยในการปฏิบติังาน 

แตกต่าง 
ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ท่านมีความสามารถวิเคราะห์ความเส่ียงของการปฏิบัติงานบัญชีเช่น ความ
ผิดพลาดของการบนัทึกบญัชีหรือปัญหาจากระบบการควบคุมภายใน และจดัการ
ลดความเส่ียงเหล่านั้นได ้

แตกต่าง 
ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ท่านมีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของทรัพยากรทางเศรษฐกิจและแสดง
รายการ เช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

แตกต่าง 
ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ท่านมีความสามารถจดัท ารายงานและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั กฎหมาย ท่ี
ก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นและตามก าหนดเวลา 

ไม่แตกต่าง 
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ทกัษะทางวชิาชีพ ผลการทดลอบ 
ท่านมีความสามารถจดัท าและน าเสนอรายงานการเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความ
เขา้ใจ 

ไม่แตกต่าง 

ท่านมีความเขา้ใจและมีความสามารถวเิคราะห์งบการเงินได ้ แตกต่าง 
ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ท่านทราบถึงหลกัเกณฑข์อ้บงัคบั กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและการ
ด าเนินธุรกิจของกิจการ เช่น พ.ร.บ.การบญัชี มาตรฐานการบญัชี พ.ร.บ.ศุลกากร 
พ.ร.บ.การส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ 

แตกต่าง 
ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล แตกต่าง 
ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ท่านมีความสามารถในการจัดการตนเอง เช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือ
ประสบปัญหากบังานเพ่ือนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

แตกต่าง 

ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ท่านมีความคิดริเร่ิม มีความสามารถโนม้นา้วผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัตามและมีการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 

แตกต่าง 

ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ท่านมีความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบัทรัพยากรท่ีมีจ ากดัและจดัแจงงานให้
เสร็จตามก าหนดเวลา 

ไม่แตกต่าง 

ท่านมีความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง ไม่แตกต่าง 

ท่านมีความสามารถพิจารณาปรับใชค้่านิยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณและทศันคติ
ใหเ้ขา้กบัการตดัสินใจ 

แตกต่าง 

ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ท่านมีความระมดัระวงัสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีโดยค านึงถึงกิจการ แตกต่าง 

ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร ไม่แตกต่าง 
ท่านมีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในกระบวนการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ไม่แตกต่าง 

ท่านมีความสามารถท างานเป็นทีม เช่น การให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุน
ให้ก าลงัใจแก่เพ่ือนร่วมงานการปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นหรือแสดงบทบาทผูน้ า ผูต้าม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ไม่แตกต่าง 

ท่านมีความสามารถท างานร่วมกันกับบุคคลท่ีต่างวฒันธรรมหรือความคิดเห็น
ต่างกนัได ้

ไม่แตกต่าง 

ท่านมีความสามารถเจรจาเพ่ือให้ได้ข้อสรุปหรือข้อตกลงท่ียอมรับได้ใน
สถานการณ์ทางวชิาชีพ 

ไม่แตกต่าง 

ท่านมีความสามารถท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่แตกต่าง 

ท่านมีความสามารถในการน าเสนอการพดูคุยการรายงาน และการปกป้องมุมมอง
ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเขียนและพูดทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ไม่แตกต่าง 

ตารางที ่49 (ต่อ) 
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ทกัษะทางวชิาชีพ ผลการทดลอบ 
ทางการ 
ท่านมีความสามารถในการฟังและอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึงให้ความส าคญั
กบัวฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง 

แตกต่าง 

ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกจิ แตกต่าง 
ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ท่านมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์การบริหารโครงการ การ
บริหารงานบุคคลและทรัพยากรการตดัสินใจต่างๆ 

แตกต่าง 

ผูส้อบบญัชี > นกับญัชี 

ท่านมีความสามารถท่ีจะจดัแบ่งหนา้ท่ีมีความสามารถจูงใจและพฒันาบุคลากร ไม่แตกต่าง 

ท่านมีภาวะความเป็นผู ้น า เช่น มีความสามารถจูงใจให้บุคลากรในองค์กร
ปฏิบติังานได ้

ไม่แตกต่าง 

ท่านสามารถพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วชิาชีพบญัชี ไม่แตกต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่49 (ต่อ) 
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ส่วนที่ 5 สรุปค่าเฉลี่ยระดับการประเมินทักษะทางวิชาชีพ จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ทางด้านบัญชี และจ านวนพนักงานบัญชีในกจิการ/หน่วยงาน 

ตารางที ่50 สรุปค่าเฉลีย่ระดับการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของนักบัญชี จ าแนกตามประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานทางด้านบัญชี 

ทกัษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานทางด้านบัญชี (ปี) 

1-5 
(n=23) 

6-10 
(n=28) 

11-15 
(n=29) 

> 15 
(n=20) 

ทกัษะทางปัญญา ท่านมีความสามารถ
ตดัสินใจไดว้า่ควรใช้

แหล่ง ขอ้มูลใด
เพื่อให้เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติังาน 

ท่านมีความสามารถ
ตดัสินใจไดว้า่ควรใช้

แหล่ง ขอ้มูลใด
เพื่อให้เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติังาน 

ท่านมีความสามารถ
ตดัสินใจไดว้า่ควรใช้

แหล่ง ขอ้มูลใด
เพื่อให้เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติังาน 

ท่านมีความสามารถ
ตดัสินใจไดว้า่ควรใช้

แหล่ง ขอ้มูลใด
เพื่อให้เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติังาน 

ทั ก ษ ะท างวิ ช าก าร เชิ ง
ปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน 

ท่านมีความช านาญ 
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ท่านมีความช านาญ 
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ท่านมีความสามารถ
จดัท ารายงานและ
ปฏิบติัตามหลกั 
เกณฑไ์ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและตาม
ก าหนดเวลา 

ท่านมีความเขา้ใจ
และมีความสามารถ
วิเคราะห์งบการเงิน

ได ้

ทั กษ ะท าง คุณ ลัก ษณ ะ
เฉพาะบุคคล 

ท่านมีความสามารถ
ท่ีจะเขา้ร่วมและ

ปรับตวัให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลง 

ท่านมีความสามารถ
ท่ีจะเขา้ร่วมและ

ปรับตวัให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลง 

ท่านมีความสามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลง /ท่านมี
ความสามารถในการ

จดัการตนเอง 

ท่านมีความสามารถ
ในการจดัการตนเอง 

ทั ก ษ ะท างป ฏิ สั ม พัน ธ์
ระห ว่าง บุ คคลและการ
ส่ือสาร 

ท่านมีความสามารถ
ท างานเป็นทีม 

ท่านมีความสามารถ
ท างานเป็นทีม 

ท่านมีความสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ใน การแกไ้ขปัญหา

ความขดัแยง้ 

ท่านมีความสามารถ
เจรจาเพ่ือให้ได้

ขอ้สรุปท่ียอมรับได้
ในสถานการณ์ทาง

วิชาชีพ 

ทักษะการบริหารองค์กร
และการจดัการทางธุรกิจ 

ท่านมีภาวะความเป็น
ผูน้ า 

ท่านสามารถ
พิจารณาและ

ตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้
วิชาชีพบญัชี 

ท่านมีภาวะความเป็น
ผูน้ า 

ท่านมีภาวะความเป็น
ผูน้ า / ท่านมี

ความสามารถท่ีจะ
สามารถจูงใจและ
พฒันาบุคลากร 
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ตารางที่ 51 สรุปค่าเฉลี่ยระดับการประเมินทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี 

ทกัษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานทางด้านบัญชี (ปี) 

ไม่เกิน 15 ปี 
(n=21) 

15 ปีข้ึนไป 
(n=79) 

ทกัษะทางปัญญา ท่านมีความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ข
ปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 

ท่านมีความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจยั 
คิดเชิงเหตุผล และวิเคราะห์ 

ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและ
หนา้ท่ีการงาน 

ท่านมีความสามารถจดัท ารายงานและ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์อยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นและตามก าหนดเวลา / ท่านมี
ความสามารถจดัท าและน าเสนอรายงาน
การเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ 

ท่านมีความเขา้ใจและมีความสามารถ
วิเคราะห์งบการเงินได ้

ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล 

ท่านมีความคิดริเร่ิม มีความสามารถโนม้
นา้วผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตามและมีการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 

ท่านมีความสามารถท่ีจะเลือกและ
เรียงล าดบัทรัพยากรท่ีมีจ  ากดัและจดัแจง

งานให้เสร็จตามก าหนดเวลา 

ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและการส่ือสาร 

ท่านมีความสามารถในการน าเสนอการ
พดูคุยการรายงาน และการปกป้องมุมมอง
ของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ / ท่านมีความสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในการแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ / ท่านมีความสามารถในการฟังและ

อ่านอยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึงให้
ความส าคญักบัวฒันธรรมและภาษาท่ี

แตกต่าง 

ท่านมีความสามารถเจรจาเพ่ือให้ได้
ขอ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับไดใ้น

สถานการณ์ทางวิชาชีพ 

ทกัษะการบริหารองค์กรและการ
จดัการทางธุรกิจ 

ท่านสามารถพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่ง
ผูมี้วิชาชีพบญัชี 

ท่านสามารถพิจารณาและตดัสินใจได้
อยา่งผูมี้วิชาชีพบญัชี 
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ตารางที่ 52 สรุปค่าเฉลี่ยระดับการประเมินทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี จ านวนพนักงานบัญชีใน

กจิการ/หน่วยงาน 

ทกัษะทางปัญญา 
จ านวนพนักงานบัญชีในกจิการ/หน่วยงาน (คน) 

1-5 
(n=32) 

6-10 
(n=40) 

มากกวา่ 10 คน 
(n=28) 

ทกัษะทางปัญญา ท่านมีความสามารถ
ตดัสินใจไดว้า่ควรใช้

แหล่งขอ้มูลใดเพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

ท่านมีความสามารถ
ตดัสินใจไดว้า่ควรใช้

แหล่งขอ้มูลใดเพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

ท่านมีความสามารถ
ตดัสินใจไดว้า่ควรใช้

แหล่งขอ้มูลใดเพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหนา้ท่ีการงาน 

ท่านมีความช านาญทาง
ตวัเลข 

ท่านมีความช านาญดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ / 

ท่านมีความสามารถจดัท า
รายงานและปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑอ์ยา่งถูกตอ้งตาม
ก าหนด เวลา / ท่านมีความ 
สามารถวิเคราะห์งบการเงิน
ได ้

ท่านมีความสามารถจดัท า
รายงานและปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั 
กฎหมาย ท่ีก าหนดไวไ้ด้
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นและ
ตามก าหนดเวลา 

ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล 

ท่านมีความสามารถในการ
จดัการตนเอง 

ท่านมีความสามารถท่ีจะเขา้
ร่วมและปรับตวัให้เขา้กบั

การเปล่ียนแปลง 

ท่านมีความสามารถท่ีจะเขา้
ร่วมและปรับตวัให้เขา้กบั

การเปล่ียนแปลง 

ทักษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและการส่ือสาร 

ท่านมีความสามารถท างาน
เป็นทีม 

ท่านมีความสามารถท างาน
เป็นทีม 

ท่านมีความสามารถท างาน
ในวฒันธรรมท่ีต่างกนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการบริหารองค์กรและ
การจดัการทางธุรกิจ 

ท่านสามารถตดัสินใจได้

อยา่งผูมี้วิชาชีพบญัชี / ท่าน

มีภาวะความเป็นผูน้ า 

ท่านสามารถพิจารณาและ

ตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วิชาชีพ

บญัชี 

ท่านสามารถพิจารณาและ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วิชาชีพ

บญัชี 
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ตารางที่ 53 สรุปค่าเฉลี่ยระดับการประเมินทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวน

พนักงานบัญชีในกจิการ/หน่วยงาน 

ทกัษะทางปัญญา 
จ านวนพนักงานบัญชีในกจิการ/หน่วยงาน (คน) 

1-5 
(n=32) 

6-10 
(n=40) 

ทกัษะทางปัญญา ท่านมีความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจยั คิด
เชิงเหตุผล และวิเคราะห์ 

ท่านมีความสามารถตดัสินใจไดว้า่ควรใช้
แหล่งขอ้มูลใดเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังาน 

ทักษะทางวิช าการ เชิ ง
ปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน 

ท่านมีความเขา้ใจและมีความสามารถ
วิเคราะห์งบการเงินได ้

ท่านมีความสามารถจดัท ารายงานและปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั กฎหมาย ท่ีก าหนดไว้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นและตามก าหนดเวลา 

ทักษะทางคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล 

ท่านมีความสามารถท่ีจะเลือกและ
เรียงล าดบัทรัพยากรท่ีมีจ  ากดัและจดัแจง
งานให้เสร็จตามก าหนดเวลา 

ท่านมีความสามารถพิจารณาปรับใชค้่านิยมทาง
วิชาชีพจรรยาบรรณและทศันคติให้เขา้กบัการ
ตดัสินใจ 

ทักษะทางป ฏิสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคลและการ
ส่ือสาร 

ท่านมีความสามารถในการน าเสนอการ
พดูคุยการรายงาน และการปกป้องมุมมอง
ของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นการเขียน
และพดูทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ท่านมีความสามารถท างานร่วมกนักบับุคคลท่ี
ต่างวฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกนัได ้

ทักษะการบริหารองค์กร
และการจดัการทางธุรกิจ 

ท่านสามารถพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่ง
ผูมี้วิชาชีพบญัชี 

ท่านสามารถพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้
วิชาชีพบญัชี / ท่านมีความสามารถท่ีจะจดัแบ่ง
หนา้ท่ีมีความสามารถจูงใจและพฒันาบุคลากร 
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อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบทักษะทางวิชาชีพของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและนักบัญชีใน

จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

1. จากการผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีการประเมินเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาชีพตาม
แนวทางท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.97 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ    สรศกัด์ิ ธนันไชย 
(2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการวดัทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดั
ล าพูนและสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ธิพาดา แก้วปัญโญ (2554) ท่ีศึกษาในเร่ืองการประเมิน
ทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชีในสังกดัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ 
และเปรมกมล เศรษฐีกุล (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการวดัทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชีในกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรท่ีใชเ้ทคโนโลยทีางการบญัชีในการปฏิบติังานท่ีตั้งอยูใ่นเขตส านกังานตรวจสอบบญัชีท่ี 7
ซ่ึงผลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีการประเมินเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาชีพโดยรวมทั้ง 5 ดา้น (ทกัษะ
ทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงานทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะ
ทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร และทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ) 
อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนักบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 
2. ทกัษะทางปัญญา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีระดบัการ
ประเมินสูงท่ีสุดในประเด็นยอ่ยท่านมีความสามารถท่ีจะสอบถาม วจิยั คิดเชิงเหตุผล และวเิคราะห์ ซ่ึง
มีผลสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เปรมกมล เศรษฐีกุล (2554) และธิพาดา แกว้ปัญโญ (2554)  
3. ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกับญัชี    มีระดบั
การประเมินสูงท่ีสุด ในประเด็นย่อยท่านมีความสามารถจดัท ารายงานและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
ข้อบงัคบั กฎหมาย ท่ีก าหนดไวไ้ด้อย่างถูกต้องครบถ้วน และตามก าหนดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของ สรศกัด์ิ ธนนัไชย (2551) กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีระดบัการประเมินสูงท่ีสุดใน
ประเด็นยอ่ยท่านมีความเขา้ใจและมีความสามารถวเิคราะห์งบการเงินได ้
4. ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกับญัชี มีระดบัการประเมินสูง
ท่ีสุด ในประเด็นย่อยท่านมีความสามารถท่ีจะเข้าร่วมและปรับตวัให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธิพาดา แก้วปัญโญ (2554) กลุ่มผูส้อบบัญชีรับอนุญาตมีระดับการ
ประเมินสูงท่ีสุด ในประเด็นยอ่ยท่านมีความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบัทรัพยากรท่ีมีจ ากดัและ
จดัแจงงานใหเ้สร็จตามก าหนดเวลา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สรศกัด์ิ ธนนัไชย (2551)  
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5. ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนักบญัชี มี
ระดับการประเมินสูงท่ีสุด ในประเด็นย่อยท่านมีความสามารถท างานเป็นทีม ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สรศกัด์ิ ธนันไชย (2551) และ เปรมกมล เศรษฐีกุล (2554) ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต คือ ท่านมีความสามารถเจรจาเพื่อให้ไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับไดใ้นสถานการณ์ทาง
วิชาชีพ และท่านมีความสามารถในการฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้ความส าคญักับ
วฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง 
6. ทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกับญัชี มีระดบั
การประเมินสูงท่ีสุด ในประเด็นย่อยท่านมีภาวะความเป็นผูน้ าซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เปรม
กมล เศรษฐีกุล (2554) และธิพาดา แกว้ปัญโญ (2554) ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีระดบัการ
ประเมินสูงท่ีสุด ในประเด็นย่อยท่านสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผู ้มีวิชาชีพบัญชี 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สรศกัด์ิ ธนนัไชย (2551) 
7. การส่งเสริมทกัษะทางวิชาชีพ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ไดรั้บการส่งเสริมโดยวิธีการสนบัสนุนให้คน้ควา้หาความรู้ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาท่ีผ่านมาของทั้ ง สรศักด์ิ ธนันไชย (2551) เปรมกมล เศรษฐีกุล (2554)  และธิพาดา 
แกว้ปัญโญ (2554) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บการส่งเสริมโดยการให้เขา้รับการอบรมตามท่ี
หน่วยงานหรือองคก์รทางวชิาชีพบญัชีจดัข้ึน ซ่ึงสาเหตุของการไม่สอดคลอ้งกนันั้นอาจจะเกิดจากการ
ท่ีในปัจจุบนัระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีการพฒันา และข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบญัชีก็มีการ
เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตมากยิง่ข้ึน 
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ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบทักษะทางวิชาชีพของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและนักบัญชีใน

จงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้คน้พบไดด้งัน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถามมีการประเมินเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาชีพตามแนวทางท่ีก าหนดโดยมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่าทั้งกลุ่ม

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และกลุ่มนกับญัชี นั้นมีระดบัการประเมินอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 

2. ทกัษะทางดา้นปัญญา พบว่าปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินสูงท่ีสุดส าหรับกลุ่มนกับญัชี 

และกลุ่มผูส้อบบัญชีรับอนุญาต คือ ท่านมีความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผล และ

วิเคราะห์ เช่นเดียวกนั แต่กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และกลุ่มนักบญัชี มีความแตกต่างกนัท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 ในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 

การจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี กลุ่มนกับญัชีพบวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ใน

ทุกช่วงมีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถตดัสินใจไดว้า่ควรใชแ้หล่ง ขอ้มูลใดเพื่อให้

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบวา่ ผูท่ี้มีประสบการณ์ ไม่เกิน 15 

ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน และ

กลุ่มช่วงประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัย่อยท่านมีความสามารถท่ีจะสอบถาม 

วจิยั คิดเชิงเหตุผล และวเิคราะห์ 

การจ าแนกตามจ านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน กลุ่มนกับญัชีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทุก

กลุ่ม มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถตดัสินใจไดว้า่ควรใชแ้หล่งขอ้มูลใดเพื่อใหเ้ป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบวา่ กลุ่มท่ีมีจ  านวนนกับญัชี 1-5 คน มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถท่ีจะสอบถาม วจิยั คิดเชิงเหตุผล และวเิคราะห์ กลุ่มท่ีมี

นกับญัชี 6-10 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถตดัสินใจไดว้า่ควรใชแ้หล่งขอ้มูล

ใดเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
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3. ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีการงาน พบว่าปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินสูง

ท่ีสุดส าหรับกลุ่มนกับญัชี คือ ท่านมีความสามารถจดัท ารายงานและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบั 

กฎหมาย ท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น และตามก าหนดเวลา ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

คือ ท่านมีความเขา้ใจและมีความสามารถวิเคราะห์งบการเงินไดโ้ดยทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัท่ี

ระดบันยัส าคญั 0.05 ในปัจจยัย่อยช านาญทางตวัเลข(การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ)ปัจจยัยอ่ยช านาญ

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจยัย่อยความสามารถวิเคราะห์ความเส่ียงของการปฏิบติังานบญัชีเช่น 

ความผิดพลาดของการบนัทึกบญัชีหรือปัญหาจากระบบการควบคุมภายใน และจดัการลดความเส่ียง

เหล่านั้นได ้ปัจจยัย่อยสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของทรัพยากรทางเศรษฐกิจและแสดงรายการ และ

ปัจจยัยอ่ยเขา้ใจและมีความสามารถวเิคราะห์งบการเงินได ้

การจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี กลุ่มนกับญัชีพบวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ใน

1-5 ปี และ 6-10 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัย่อยท่านมีความช านาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วง 

11-15 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถจดัท ารายงานและปฏิบติัตามหลกั เกณฑ์ได้

อยา่งถูกตอ้งและตามก าหนดเวลา และกลุ่มช่วงประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยั

ย่อย ท่านมีความเขา้ใจและมีความสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

พบวา่ ผูท่ี้มีประสบการณ์ ไม่เกิน 15 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถจดัท ารายงาน

และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ อยา่งถูกตอ้งครบถว้นและตามก าหนดเวลา และท่านมีความสามารถจดัท า

และน าเสนอรายงานการเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ  และกลุ่มช่วงประสบการณ์มากกวา่ 15 ปี 

มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความเขา้ใจและมีความสามารถวเิคราะห์งบการเงินได ้

การจ าแนกตามจ านวนพนักงานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน กลุ่มนักบญัชีพบว่า กลุ่มท่ีมีจ  านวนนัก

บญัชี 1-5 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความช านาญทางตวัเลข กลุ่มท่ีมีนกับญัชี 6-10 คน มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความช านาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่านมีความสามารถจดัท า

รายงานและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์อย่างถูกตอ้งตามก าหนด เวลา  ท่านมีความ สามารถวิเคราะห์งบ

การเงินได้ และกลุ่มท่ีมีนักบญัชี มากกว่า 10 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัย่อยท่านมีความสามารถ

จดัท ารายงานและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบั กฎหมาย ท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นและ

ตามก าหนดเวลา ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบว่า กลุ่มท่ีมีจ  านวนนักบญัชี 1-5 คน มีค่าเฉล่ีย

สูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความเขา้ใจและมีความสามารถวเิคราะห์งบการเงินได ้กลุ่มท่ีมีนกับญัชี 6-10 
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คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในประเด็นย่อยท่านมีความสามารถจดัท ารายงานและปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

ขอ้บงัคบั กฎหมาย ท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นและตามก าหนดเวลา 

4. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลพบ พบว่าปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับการประเมินสูงท่ีสุด

ส าหรับกลุ่มนกับญัชี คือ ท่านมีความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงส่วน

กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต คือ ท่านมีความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบัทรัพยากรท่ีมีจ ากดัและ

จดัแจงงานให้เสร็จตามก าหนดเวลาโดยทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในปัจจยั

ยอ่ยสามารถในการจดัการตนเองความคิดริเร่ิม ปัจจยัยอ่ยมีความสามารถโน้มน้าวผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตาม

และมีการเรียนรู้ด้วยตนเองปัจจยัย่อยสามารถพิจารณาปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณและ

ทัศนคติให้เข้ากับการตดัสินใจ และปัจจยัย่อยระมัดระวงัสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีโดย

ค านึงถึงกิจการ 

การจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี กลุ่มนกับญัชีพบวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ใน

1-5 ปี   6-10 ปี และ 11-15 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและปรับตวั

ใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง โดยกลุ่มช่วง 11-15 ปี และช่วงประสบการณ์มากกวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุด

ในปัจจยัย่อยท่านมีความสามารถในการจดัการตนเอง ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบว่า ผูท่ี้มี

ประสบการณ์ ไม่เกิน 15 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความคิดริเร่ิม มีความสามารถโนม้นา้ว

ผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตามและมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และกลุ่มช่วงประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ีย

สูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความคิดริเร่ิม มีความสามารถโน้มน้าวผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตามและมีการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

การจ าแนกตามจ านวนพนักงานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน กลุ่มนักบญัชีพบว่า กลุ่มท่ีมีจ  านวนนัก

บญัชี 1-5 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ย ท่านมีความสามารถในการจดัการตนเอง  กลุ่มท่ีมีนกับญัชี 

6-10 คน และกลุ่มท่ีมีนกับญัชี มากกวา่ 10 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัย่อยท่านมีความสามารถท่ีจะ

เขา้ร่วมและปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบวา่ กลุ่มท่ีมีจ  านวน

นกับญัชี 1-5 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบัทรัพยากรท่ี

มีจ ากดัและจดัแจงงานให้เสร็จตามก าหนดเวลา กลุ่มท่ีมีนกับญัชี 6-10 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยั
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ย่อยท่านมีความสามารถพิจารณาปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณและทศันคติให้เขา้กบัการ

ตดัสินใจ 

5. ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการประเมิน

สูงท่ีสุดส าหรับกลุ่มนกับญัชี คือ ท่านมีความสามารถท างานเป็นทีม ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

คือ ท่านมีความสามารถเจรจาเพื่อให้ไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับไดใ้นสถานการณ์ทางวิชาชีพ 

และท่านมีความสามารถในการฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้ความส าคญักบัวฒันธรรม

และภาษาท่ีแตกต่างโดยทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในปัจจยัยอ่ยสามารถใน

การฟังและอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึงใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง 

การจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี กลุ่มนกับญัชีพบวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ใน

1-5 ปี   และ6-10 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถท างานเป็นทีม กลุ่มประสบการณ์ 

11-15 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในการแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้ และกลุ่มประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถเจรจา

เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ียอมรับไดใ้นสถานการณ์ทางวชิาชีพ ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบวา่ ผูท่ี้มี

ประสบการณ์ ไม่เกิน 15 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถในการน าเสนอการพูดคุย

การรายงาน และการปกป้องมุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ท่านมีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ และท่านมีความสามารถใน

การฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้ความส าคญักบัวฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง  และ

กลุ่มช่วงประสบการณ์มากกวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถเจรจาเพื่อให้ได้

ขอ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับไดใ้นสถานการณ์ทางวชิาชีพ 

การจ าแนกตามจ านวนพนักงานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน กลุ่มนักบญัชีพบว่า กลุ่มท่ีมีจ  านวนนัก

บญัชี 1-5 และ 6-10 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถท างานเป็นทีม  และและกลุ่ม

ท่ีมีนกับญัชี มากกวา่ 10 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัย่อยท่านมีความสามารถท างานในวฒันธรรมท่ี

ต่างกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบว่า กลุ่มท่ีมีจ  านวนนักบญัชี 1-5 

คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัย่อยท่านมีความสามารถในการน าเสนอการพูดคุยการรายงาน และการ

ปกป้องมุมมองของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นการเขียนและพดูทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
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กลุ่มท่ีมีนกับญัชี 6-10 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีความสามารถท างานร่วมกนักบับุคคลท่ี

ต่างวฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกนัได ้

6. ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินสูง

ท่ีสุดส าหรับกลุ่มนักบญัชี คือ ท่านมีภาวะความเป็นผูน้ าส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต คือ  ท่าน

สามารถพิจารณาและตดัสินใจได้อย่างผูมี้วิชาชีพบญัชีโดยทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันท่ีระดับ

นยัส าคญั 0.05 ในปัจจยัยอ่ยสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์การบริหารโครงการ การบริหารงาน

บุคคลและทรัพยากรการตดัสินใจต่างๆ 

การจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี กลุ่มนกับญัชีพบวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ใน

1-5 ปี   11-15 ปี และช่วงประสบการณ์มากกวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านมีภาวะความ

เป็นผูน้ า กลุ่มประสบการณ์ 6-10 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัย่อยท่านสามารถพิจารณาและตดัสินใจ

ไดอ้ยา่งผูมี้วิชาชีพบญัชี และกลุ่มช่วงประสบการณ์มากกวา่ 15 ปี ยงัมีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่าน

มีความสามารถท่ีจะสามารถจูงใจและพฒันาบุคลากร  ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบว่า ผูท่ี้มี

ประสบการณ์ ไม่เกิน 15 ปี และกลุ่มช่วงประสบการณ์มากกวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่าน

สามารถพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วชิาชีพบญัชี   

การจ าแนกตามจ านวนพนักงานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน กลุ่มนักบญัชีพบว่า กลุ่มท่ีมีจ  านวนนัก

บญัชี 1-5 คน และ 6-10 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่านสามารถพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผู ้

มีวิชาชีพบญัชี และและกลุ่มท่ีมีนักบญัชี มากกว่า 10 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัย่อยท่านสามารถ

พิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วิชาชีพบญัชี ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบวา่ กลุ่มท่ีมีจ  านวน

นกับญัชี 1-5 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในประเด็นยอ่ยท่านสามารถพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วิชาชีพ

บญัชี กลุ่มท่ีมีนกับญัชี 6-10 คน มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัย่อยท่านสามารถพิจารณาและตดัสินใจได้

อย่างผูมี้วิชาชีพบญัชี  และท่านมีความสามารถท่ีจะจดัแบ่งหน้าท่ีมีความสามารถจูงใจและพฒันา

บุคลากร 

7. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บการส่งเสริมทกัษะทางวิชาชีพของพนกังานบญัชี โดยวิธีการ

สนบัสนุนใหค้น้ควา้หาความรู้ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาและขอ้คน้พบต่างๆ ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการเปรียบเทียบทกัษะทางวิชาชีพของผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตและนกับญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถน าใช้เป็นขอ้มูลเสนอแนะต่อองค์กร หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะทางวชิาชีพทางบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

1. ทกัษะทางดา้นปัญญา พบวา่จากค่าเฉล่ียระดบัการประเมินในประเด็นยอ่ยท่านมีความสามารถท่ีจะ

ระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน ของกลุ่มนกับญัชี และ กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีค่าเฉล่ีย

ต ่าท่ีสุด ควรมีการฝึกอบรมและสัมมนากบัทางองค์กรทางดา้นการบญัชี หรือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวกบั

วิชาชีพบญัชีเขา้มาจดั In-House Training เช่น สภาวิชาชีพบญัชี เพื่อท าให้ทราบเทคนิคการท าบญัชี

รูปแบบใหม่ โดยจะมีหลกัสูตรการอบรมสัมมนาอยู่ตลอด เพื่อพฒันาทกัษะทางด้านต่างๆ ของนัก

บญัชี นอกจากน้ียงัสามารถสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัประกาศหรือขอ้บงัคบัได้ท่ีเว็บไซต์ของทางสภา

วชิาชีพบญัชี อยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงหรือกรณีท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 

จากการจ าแนกดว้ยประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี พบวา่กลุ่มนกับญัชี และกลุ่มผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชีมา  มากกว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียระดบั

การประเมินทกัษะทางวชิาชีพทางบญัชี  ดา้นทกัษะทางปัญญา ท่ีสูงกวา่กลุ่มท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

ดงันั้นผูป้ระกอบวชิาชีพทางบญัชีจึงควรมีการพฒันาทกัษะทั้งในเร่ืองความสามารถท่ีจะสอบถาม วจิยั 

คิดเชิงเหตุผล และวิเคราะห์ และสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน เพื่อให้มีความ

เป็นมืออาชีพเพิ่มมากข้ึน โดยอาจจะมีการใหมี้พี่เล้ียงท่ีคอยสอนและดูแล 

จากการจ าแนกดว้ยจ านวนพนักงานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน ดา้นทกัษะทางปัญญาพบว่า กลุ่มนัก

บญัชีท่ีจ  านวนพนักงานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 1-5 คน มีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทาง

วิชาชีพทางบญัชีสูงท่ีสุด ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พบว่ากลุ่มท่ีมีจ  านวนพนักงานบญัชีใน

กิจการ/หน่วยงาน มากกว่า 10 คน มีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวิชาชีพทางบญัชีสูงท่ีสุด  

ดงันั้นผูป้ระกอบวชิาชีพทางบญัชีกลุ่มอ่ืนๆ จึงควรมีการพฒันาทกัษะทั้งในเร่ืองการเรียนรู้วิจยั คิดเชิง

เหตุผล และวเิคราะห์ส าหรับการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 
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2. ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงานพบวา่จากค่าเฉล่ียระดบัการประเมินในทุกประเด็น

ย่อย ทั้งความช านาญทางตวัเลข และความช านาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ส าหรับกลุ่มนัก

บัญชีนั้นมีค่าเฉล่ียท่ีค่อนข้างน้อย ต่างกับกลุ่มผูส้อบบัญชีค่อนข้างมาก ดังนั้ นเห็นควรให้มีการ

สนับสนุนทักษะความช านาญทางด้านตวัเลขและเทคโนโลยีตั้ งแต่สถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอน

สาขาวชิาบญัชี เช่นเพิ่มกระบวนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนกับญัชี และกระบวนวิชาคอมพิวเตอร์

พื้นฐานส าหรับนักบญัชี ซ่ึงจะตอ้งมุ่งเน้นการโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานพื้นฐาน 

จ าพวกโปรแกรม Microsoft Office และการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

จากการจ าแนกดว้ยประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี พบวา่กลุ่มนกับญัชี และกลุ่มผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชีมา  มากกว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียระดบั

การประเมินทกัษะทางวชิาชีพทางบญัชี  ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน ท่ีสูงกวา่

กลุ่มท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ ดงันั้นผูป้ระกอบวิชาชีพทางบญัชี จึงควรมีการพฒันาทกัษะทั้งในเร่ือง

ความช านาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถวิเคราะห์ความเส่ียงของการปฏิบติังานบญัชี 

และความเขา้ใจและมีความสามารถวเิคราะห์งบการเงินได้ ซ่ึงสามารถเขา้ร่วมการอบรมผา่นหลกัสูตร

ต่างๆ ของทางหน่วยงานทางดา้นการบญัชี 

จากการจ าแนกดว้ยจ านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ี

การงาน พบวา่ กลุ่มนกับญัชีท่ีจ  านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 1-5 คน มีค่าเฉล่ียระดบัการ

ประเมินทกัษะทางวิชาชีพทางบญัชีสูงท่ีสุด ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พบว่ากลุ่มท่ีมีจ  านวน

พนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน มากกวา่ 10 คน มีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพทาง

บญัชีสูงท่ีสุด  ดงันั้นผูป้ระกอบวิชาชีพทางบญัชีกลุ่มอ่ืนๆ จึงควรมีการพฒันาทกัษะทั้งในเร่ืองความ

ช านาญทางตวัเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานควรมีการจดัอบรมดา้นการใชเ้ทคโนโลยีขั้น

พื้นฐาน  

3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลจากค่าเฉล่ียระดับการประเมินในประเด็นย่อยท่านมีความ

ระมดัระวงัสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีโดยค านึงถึงกิจการเป็นการเปล่ียนแปลงท่ียากเพราะเป็น

เร่ืองของทศันคติและพฤติกรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีการพฒันาทกัษะเหล่าน้ีจะช่วยการเรียนรู้

และการปรับคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลนอกจากน้ีประเด็นย่อยท่านมีความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและ
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ปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของทั้ง 2 กลุ่มจะไดร้ะดบัการประเมินท่ีค่อนขา้งมาก แต่ประเด็นน้ี

เป็นส่ิงท่ีควรมีการพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปล่ียนแปลงของประกาศและขอ้บงัคบัของสภาวชิาชีพบญัชี 

จากการจ าแนกดว้ยประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี พบวา่กลุ่มนกับญัชี และกลุ่มผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชีมา  มากกว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียระดบั

การประเมินทกัษะทางวิชาชีพทางบญัชี  ด้านทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ท่ีสูงกว่ากลุ่มท่ีมี

ประสบการณ์น้อยกว่า ดงันั้นผูป้ระกอบวิชาชีพทางบญัชี จึงควรมีการพฒันาทกัษะทั้งในเร่ืองท่านมี

ความระมดัระวงัสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีโดยค านึงถึงกิจการ และสามารถพิจารณาปรับใช้

ค่านิยมทางวชิาชีพจรรยาบรรณและทศันคติใหเ้ขา้กบัการตดัสินใจ  

จากการจ าแนกดว้ยจ านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

ว่า กลุ่มนักบญัชีท่ีจ  านวนพนักงานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 1-5 คน มีค่าเฉล่ียระดบัการประเมิน

ทกัษะทางวิชาชีพทางบญัชีสูงท่ีสุด ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พบวา่กลุ่มท่ีมีจ  านวนพนกังาน

บญัชีในกิจการ/หน่วยงาน มากกวา่ 10 คน มีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวิชาชีพทางบญัชีสูง

ท่ีสุด  ดงันั้นผูป้ระกอบวิชาชีพทางบญัชีกลุ่มอ่ืนๆ จึงควรมีการพฒันาทกัษะทั้งในเร่ืองความคิดริเร่ิม มี

ความสามารถโน้มน้าวผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตามและมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่นการให้เพิ่มเติมความรู้ทาง

อินเตอร์เน็ทเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบนัการเขา้ถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆเขา้ได้ง่ายและมีมากข้ึน 

เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

4. ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารจากค่าเฉล่ียระดบัการประเมินในประเด็นยอ่ย

ท่านมีความสามารถท างานร่วมกนักบับุคคลท่ีต่างวฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกนัประเด็นย่อย

ท่านมีความสามารถท างานเป็นทีม และประเด็นยอ่ยท่านมีความสามารถท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนั

ได้อย่างมีประสิทธิภาพดงันั้นสถาบนัการศึกษาและองค์กรต่างๆ ควรจดัให้มีหลกัสูตรอบรมหรือ

พฒันาทกัษะภาษาจีนและภาษาองักฤษ และวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ เพื่อ

รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเขา้มาของบรรษทัขา้ม

ชาติ ฯลฯ 
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จากการจ าแนกดว้ยประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี พบวา่กลุ่มนกับญัชีท่ีมีประสบการณ์

ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชีมา 1-5 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวิชาชีพทางบญัชีสูง

กว่ากลุ่มช่วงอายุอ่ืน ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พบว่ากลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

ทางด้านบญัชีมา มากกวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวิชาชีพทางบญัชี  ดา้นทกัษะ

ทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร ท่ีสูงกว่ากลุ่มท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า ดังนั้ นผู ้

ประกอบวิชาชีพทางบญัชี จึงควรมีการพฒันาทกัษะทั้งในเร่ืองความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นใน

กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และความสามารถท างานเป็นทีม เพื่อให้การท างานมี

ประสิทธิภาพ และสนบัสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มอาย ุ

จากการจ าแนกด้วยจ านวนพนักงานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน ด้านทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและการส่ือสารวา่ กลุ่มนกับญัชีท่ีจ  านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 1-5 คน มีค่าเฉล่ีย

ระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพทางบญัชีสูงท่ีสุด ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พบวา่กลุ่มท่ีมี

จ านวนพนักงานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน มากกว่า 10 คน มีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทาง

วชิาชีพทางบญัชีสูงท่ีสุด  ดงันั้นผูป้ระกอบวชิาชีพทางบญัชีกลุ่มอ่ืนๆ จึงควรมีการพฒันาทกัษะทั้งใน

เร่ืองความสามารถในการฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้ความส าคญักบัวฒันธรรมและ

ภาษาท่ีแตกต่าง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

5. ทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจพบว่าจากค่าเฉล่ียระดบัการประเมินในประเด็น

ยอ่ยท่านมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การบริหารงานบุคคลและ

ทรัพยากรการตดัสินใจต่าง ๆ ของกลุ่มนักบญัชี และ กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด

สถาบนัการศึกษาควรมีกระบวนวชิาเก่ียวกบัการวางแผนธุรกิจ หรือแผนกลยุทธ์และองคก์รต่างๆ ควร

จดัโครงการอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะทางการบริหาร หรือสนบัสนุนการศึกษา เพื่อลบจุดอ่อนในดา้นน้ี 

จากการจ าแนกดว้ยประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี พบวา่กลุ่มนกับญัชี และกลุ่มผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชีมา  มากกว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียระดบั

การประเมินทกัษะทางวิชาชีพทางบญัชี  ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ ท่ีสูง

กวา่กลุ่มท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ ดงันั้นผูป้ระกอบวิชาชีพทางบญัชี จึงควรมีการพฒันาทกัษะทั้งใน

เร่ืองความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์การบริหารโครงการ การบริหารงานบุคคล  มีภาวะความ
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เป็นผูน้ า  โดยอาจจะมีการให้มีส่วนร่วมในการวางแผนทางการเงินของบริษทั เพื่อให้เรียนรู้การจดัท า

แผน และมององคก์รในมุมท่ีกวา้งข้ึน 

จากการจ าแนกด้วยจ านวนพนักงานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน ด้านทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและการส่ือสารวา่ กลุ่มนกับญัชีท่ีจ  านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 1-5 คน มีค่าเฉล่ีย

ระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพทางบญัชีสูงท่ีสุด ส่วนกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พบวา่กลุ่มท่ีมี

จ  านวนพนักงานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน มากกว่า 10 คน มีค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทาง

วชิาชีพทางบญัชีสูงท่ีสุด  ดงันั้นผูป้ระกอบวชิาชีพทางบญัชีกลุ่มอ่ืนๆ จึงควรมีการพฒันาทกัษะทั้งใน

เร่ืองความสามารถในการวางแผนเชิงกลยทุธ์การบริหารโครงการ การบริหารงานบุคคลและทรัพยากร

การตดัสินใจต่างๆ เพราะแผนกลยุทธ์เป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อองค์กร ควรมีการอบรมในการเขียน หรือมี

ส่วนร่วมในการจดัท าแผน วพิากษแ์ผน ฯลฯ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการเปรียบเทียบทกัษะทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและนัก

บญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาชีพส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตาม

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีซ่ึงเม่ือมีการบงัคบัใช้มาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศแล้ว ย่อมมีผลกระทบต่อนักบญัชีทัว่ประเทศ ดงันั้น จึงควรมีการศึกษา

การศึกษาการเปรียบเทียบทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและนกับญัชีในเขตจงัหวดัอ่ืน 

เพื่อทราบถึงศกัยภาพและความสามารถของนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แล้วน าขอ้มูลจาก

การศึกษาน้ีไปวิเคราะห์และท าการเปรียบเทียบเพื่อให้หน่วยงาน/องค์การและผูเ้ก่ียวขอ้งได้ทราบ  

และส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถตามมาตรฐานทาง

วิชาชีพเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวข้องสามารถน าปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุงแก้ไขได้ตรงประเด็น  ใน

การศึกษาคร้ังต่อไป อาจเลือกปัจจยั และวิธีการทางสถิติอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อ

ใหผ้ลการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 


