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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะทางวชิาชีพกบัความส าเร็จในการท างาน และศึกษาผลกระทบ

ของทกัษะทางวชิาชีพท่ีมีต่อความส าเร็จในการท างานของหวัหนา้ส านักงานบญัชีคุณภาพในประเทศไทยโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย จ านวน 85 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการวิจยั พบว่า  ทกัษะทางวิชาชีพ ดา้นปัญญา ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร ดา้นการจดัการตนเอง ดา้นการจดัการองค์กร  และดา้นการบริหารทีม มีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม  ดงันั้น หวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพในประเทศไทยจึงควรใชข้อ้สนเทศท่ีไดจ้าก
การวจิยัคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาทกัษะทางวชิาชีพ โดยการเขา้ร่วมอบรมและสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเช่ียวชาญและพฒันา
ตนเองอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถปรับตวัไดท้นัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการท างานอยา่งต่อเน่ือง 

 

ค าส าคัญ : ทกัษะทางวชิาชีพ  ความส าเร็จในการท างาน  หวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย   
 

Abstract  
The purpose of this research was to study the relationship between professional skills, work success and study the effect of 

professional skills on work success of head of certified accounting practice in Thailand. Questionnaires were used as a tool to collect data 
and responded by 85 heads of certified accounting practice in Thailand . The statistical techniques used for data analysis were multiple 
correlation analysis and multiple regression analysis. The findings revealed that professional skills in the aspect of intell ectual, interpersonal 
and communication, personal, organizational management and team management had positive relationships with the effect on work success 
as a whole. Therefore, heads of certified accounting practice should apply the findings of this study to professional skills development by 
attending training and seminar for knowledge and expertise increasing and self-improvement regularly to adapt into the current situation to 
work success.    
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บทน า   
ในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากธุรกิจมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงใน

การประกอบธุรกิจนั้น ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ภาครัฐจึงเล็งเห็นความส าคญั
ของขอ้มูลทางการบญัชี  จึงไดก้ าหนดให้กรมพฒันาธุรกิจการคา้ก ากบัดูแลในการยกระดบัคุณภาพส านักงานบญัชี ในเร่ืองของ
คุณภาพการให้บริการในการจดัท าบญัชี ให้มีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ อีกทั้งส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพในการจดัท าบญัชีอยา่ง
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อยกระดับส านักงานบัญชีไปสู่มาตรฐานระดับสากล [1]  
ซ่ึงส านกังานบญัชีคุณภาพท่ีไดรั้บหนงัสือรับรองจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้  ตอ้งเขา้รับการตรวจประเมินอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงในการ
ตรวจประเมินตามขอ้ก าหนดการรับรองคุณภาพส านกังานบญัชีนั้น เป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัหนา้ส านกังานบญัชี  ในเร่ืองของ
ความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  มีแบบแผนในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน และมีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานและกฎหมาย
ก าหนด  ดงันั้น หัวหน้าส านักงานบญัชีจึงจ าเป็นตอ้งมีทกัษะทางวิชาชีพในดา้นต่างๆ เพ่ือช่วยให้การจดัท ารายงานทางการเงิน
สะทอ้นความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และส่งผลใหก้ารท างาน
ประสบความส าเร็จ   
 ทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) เป็นความสามารถและความเช่ียวชาญทางวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 
ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ซ่ึงผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเ ป็นต้องมีเพื่อให้มีคุณสมบัติด้านทักษะทางวิชาชีพครบถ้วน  
ซ่ึงประกอบดว้ย  ดา้นปัญญา ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร ดา้นการจดัการตนเอง  ดา้นการจดัการองคก์ร [2] 
และดา้นการบริหารทีม [3] โดยทกัษะทางวิชาชีพถือเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี เน่ืองจากมีส่วนช่วยให้เกิด
ความส าเร็จในการท างานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้    
 ความส าเร็จในการท างาน (Work Success) เป็นผลลพัธ์จากการปฏิบติังานท่ีบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้ อย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงการวดัความส าเร็จ                  
ในการท างาน ประกอบดว้ย   ดา้นความกา้วหนา้   ดา้นการยอมรับ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นผลสัมฤทธ์ิในงาน [4]     
การท่ีจะประสบความส าเร็จในการท างานไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการปฏิบติังาน อนัเป็นพ้ืนฐานส าคญั 
ท่ีท าให้การท างานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ [5] ซ่ึงความส าเร็จในการท างานเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพทุกคน
ตอ้งการ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ เน่ืองจากเป็นการสะทอ้นคุณภาพในการท างาน ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ช่วยรักษาคุณภาพและเพ่ิมความน่าเช่ือถือใหก้บัตนเองและองคก์รมากข้ึน   
 หัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพ  (Head  of  Certified  Accounting  Practice)  เป็นผู ้รับผิดชอบการด าเนินงานของ
ส านกังานบญัชีคุณภาพในการใหบ้ริการจดัท าบญัชีแก่ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี  โดยปฏิบติังานเตม็เวลา มีประสบการณ์การจดัท าบญัชี
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  และแจ้งการเป็นผูท้  าบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ [6] ซ่ึงส านักงานบัญชีคุณภาพจะตอ้งเขา้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ในการตรวจประเมินตามขอ้ก าหนดการรับรองคุณภาพส านกังานบญัชีนั้น มีหลายประเดน็ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหัวหนา้ส านกังานบญัชี  ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ  การฝึกอบรมเพ่ิมความรู้อยา่งสม ่าเสมอ  
และในเร่ืองของการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานและกฎหมายก าหนด ดงันั้น หัวหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ  จะตอ้งพฒันา
ตนเองใหมี้ความรู้และทกัษะดา้นต่างๆ ใหค้รบถว้น  เพื่อใหก้ารท างานประสบความส าเร็จ รวมทั้งสามารถรักษามาตรฐาน 
ดา้นคุณภาพของส านกังานบญัชีใหผ้า่นการตรวจประเมินอยา่งต่อเน่ือง   
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาวจิยั ความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะทางวชิาชีพกบัความส าเร็จ
ในการท างานของหัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย   โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบว่า ทักษะทางวิชาชีพมี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างานหรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก หัวหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพใน
ประเทศไทย  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวจิยั สามารถน าไปเป็นขอ้มูลท่ีช่วยใหห้วัหนา้ส านกังานบญัชี ตระหนกัถึงความส าคญัของทกัษะ
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ทางวิชาชีพ และเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพเพ่ือใหมี้ความพร้อมปฏิบติังานในสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
รวมทั้งเป็นขอ้สนเทศส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนใหมี้การพฒันาทกัษะทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะทางวิชาชีพกบัความส าเร็จในการท างานของหัวหนา้ส านักงานบญัชีคุณภาพ 

ในประเทศไทย  
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพท่ีมีต่อความส าเร็จในการท างานของหัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพ  

ในประเทศไทย 
 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

 กรอบแนวคิดของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัประยกุตจ์ากแนวคิดทกัษะทางวชิาชีพตามความรู้ความสามารถ ของ มาตรฐาน
การศึกษาระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 3 ปรับปรุง 2557 [2] และทกัษะการบริหารทีม [3] และความส าเร็จในการท างาน ประยกุตจ์าก
แนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Frederick Herzberg [4] 
 

 
 

รูปที1่ กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ส านกังานบญัชีคุณภาพ (Certified Accounting Practice) หมายถึง ส านกังานบญัชีท่ีประกอบกิจการจดัท าบญัชีมาไม่นอ้ย
กวา่ 1 ปี ท่ีผา่นการตรวจประเมินการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการรับรองคุณภาพส านกังานบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง หลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพส านกังานบญัชี พ.ศ. 2558  ซ่ึงจะไดรั้บหนงัสือรับรองคุณภาพส านกังานบญัชี
ท่ีออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้  

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  หวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย จ านวน 161 คน [7]  
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  หัวหน้าส านักงานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย จ านวน 85 คน ซ่ึงไดจ้ากการส่ง
แบบสอบถามไปยงัประชากรจ านวน 161 ฉบบั เม่ือครบก าหนดไดรั้บการตอบกลบัทั้งส้ิน 87 ฉบบั เป็นแบบสอบถามท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้น จ านวน 85 ฉบบั มีอตัราผลตอบกลบัร้อยละ 52.80 เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนแบบสอบถามท่ีส่งไปยงักลุ่มตวัอยา่ง   

ทกัษะทางวชิาชีพ (PFS) 
- ดา้นปัญญา (IL) 
- ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร(IC) 
- ดา้นการจดัการตนเอง (PS) 
- ดา้นการจดัการองคก์ร (OM) 
- ดา้นการบริหารทีม (TM) 

 ความส าเร็จในการท างาน (WSC) 
- ดา้นความกา้วหนา้ (PG) 
- ดา้นการยอมรับ (RC) 
- ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (OP) 
- ดา้นผลสมัฤทธ์ิในงาน (WA) 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Aaker et al. [8]ไดเ้สนอวา่การส่งแบบสอบถาม ตอ้งมีอตัราตอบกลบัมาอยา่งนอ้ยร้อยละ20 จึงถือวา่ยอมรับได ้
ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลวจิยัระหวา่งวนัท่ี 16 สิงหาคม - 18  ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 64 วนั  
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire)  โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
   ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของหัวหน้าส านักงานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Checklist)  จ านวน  6  ขอ้ 
   ตอนท่ี  2 ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะทางวิชาชีพ ของหัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย  
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน  20 ขอ้ 
   ตอนท่ี  3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าเร็จในการท างานของหัวหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  จ านวน 16 ขอ้ 
  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  ผู ้วิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค   
Item-total Correlation  ซ่ึงทกัษะทางวชิาชีพ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.449 - 0.821 ความส าเร็จในการท างาน มีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.634 - 0.921 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  (Reliability Test) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
(Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  ซ่ึงทกัษะทางวิชาชีพ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยูร่ะหวา่ง 0.757 - 0.879 
และความส าเร็จในการท างาน มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา อยูร่ะหวา่ง 0.846 -  0.909 
  วธีิการทางสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์แบบพหุคูณ และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ   

 

ผลการวจัิย 
ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ของทกัษะทางวชิาชีพกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม ของหวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ
ในประเทศไทย   

ตวัแปร WSC IL IC PS OM TM VIFs 

x̅ 4.40 4.32 4.17 4.40 4.43 4.32  
S.D. 0.37 0.51 0.51 0.45 0.45 0.45  
WSC  0.537* 0.618* 0.638* 0.660* 0.669*  

IL   0.678* 0.278* 0.350* 0.329* 1.928 
IC    0.457* 0.380* 0.429* 2.226 
PS     0.617* 0.538* 1.854 
OM      0.681* 2.302 
TM       2.029 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ตวัแปรอิสระแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงอาจเกิดเป็นปัญหา  Multicollinearity แต่จากผล              
การทดสอบ  Multicollinearity โดยใชค้่า VIFs ปรากฏวา่  ค่า VIFs ของตวัแปรอิสระ ทกัษะทางวิชาชีพ มีค่าตั้งแต่ 1.854 - 2.302 
ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 10  แสดงวา่ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัแต่ไม่มีนยัส าคญั  
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ตารางท่ี 2  การทดสอบความสัมพนัธ์ของทักษะทางวิชาชีพกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวมของหัวหน้าส านักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย 

ทกัษะทางวชิาชีพ 
ความส าเร็จในการท างานโดยรวม 

t p-value สมัประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน 
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี  (a) 0.654 0.297 2.203* 0.031 
1.  ดา้นปัญญา (IL) 0.133 0.066 2.021* 0.047 
2.  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (IC) 0.150 0.071 2.119* 0.037 
3.  ดา้นการจดัการตนเอง (PS) 0.194 0.073 2.666* 0.009 
4.  ดา้นการจดัการองคก์ร (OM) 0.165 0.081 2.036* 0.045 
5.  ดา้นการบริหารทีม (TM) 0.221 0.076 2.901* 0.005 
F = 33.108  p < 0.0001  Adj R2 = 0.656 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตาราง ท่ี  2  พบว่า  ทักษะทางวิชา ชีพ ด้านปัญญา  ด้านความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร  
ดา้นการจดัการตนเอง   ดา้นการจดัการองคก์ร  และดา้นการบริหารทีม ร่วมกนัอธิบายการเปล่ียนแปลงของความส าเร็จในการ
ท างานโดยรวม ไดร้้อยละ 66 โดยมีความน่าเช่ือถืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบวา่ทกัษะทางวิชาชีพทั้ง 5 ดา้น  
มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 1 และสมมติฐานท่ี 2  
 

สรุปและอภิปรายผล   
จากการศึกษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะทางวชิาชีพกบัความส าเร็จในการท างานของหวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ

ในประเทศไทย สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1) ทกัษะทางวิชาชีพ ดา้นปัญญา มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม และมีผลต่อความส าเร็จในการ
ท างานโดยรวม เน่ืองจากทักษะทางวิชาชีพด้านปัญญา เป็นความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพ ท่ีท าให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างแม่นย  าและสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑต์่างๆ  ซ่ึงการปฏิบติังานโดยใชท้กัษะทางปัญญา จะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการท างาน  ผลการปฏิบติังานถูกตอ้ง
ตามขอ้ก าหนดต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติรัตน์ มีมากและคณะ [9] ท่ีพบว่า ทกัษะทาง
วิชาชีพ ดา้นทกัษะทางปัญญามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของนักบญัชีในส านักงานบญัชี 
จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐภทัร หงส์พงษ ์และจิรพงษ ์จนัทร์งาม [10] ท่ีพบวา่ ทกัษะทางวิชาชีพในมิติ
ดา้นปัญญา มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยสะทอ้นให้เห็นว่าหากผูท้  าบญัชีมีทักษะทางวิชาชีพในด้าน
ปัญญาเพ่ิมมากข้ึน ก็จะส่งผลท าใหเ้กิดคุณภาพรายงานทางการเงินท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wells et al. 
[11] ท่ีพบวา่ ทกัษะดา้นปัญญา ถือวา่เป็นความสามารถระดบัมืออาชีพท่ีส าคญัส าหรับการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ  
 2) ทกัษะทางวิชาชีพ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร  มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างาน
โดยรวม และมีผลต่อความส าเร็จในการท างานโดยรวม เน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร เป็นส่ิงส าคญัในการ
ปฏิบัติงานท่ีจะต้องมีการรับส่งข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี มีการติดต่อ พูดคุย กับผู ้ร่วมงานและลูกค้า การมีทักษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารท่ีดีนั้น  ก็จะส่งผลใหส้ามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ ท าใหก้าร
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ท างานประสบความส าเร็จและก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการท างานโดยน าทกัษะทางการส่ือสาร ไปใชใ้นการบรรยายใหค้วามรู้
ทางวิชาชีพ และเม่ือมีการรับส่งขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งนั้น ก็จะส่งผลให้เกิดความเช่ียวชาญในการท าบญัชี
มากข้ึนและสามารถรับผิดชอบงานท่ีมีความซบัซอ้นไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Wells et al. [11] ท่ีพบวา่ ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ถือเป็นความสามารถระดับมืออาชีพท่ีจ าเป็นท่ีสุดส าหรับการท างานให้ประสบความส าเร็จ    
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริยากร ปริโยทยั และสุภทัรษร ทวีจนัทร์ [12] ท่ีพบว่า ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี  มีความสัมพนัธ์              
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืนและการส่ือสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Tan and Laswad [13] ซ่ึงพบวา่ ทกัษะวิชาชีพ 
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นทักษะท่ีมีความจ าเป็นกับการท างานของนักบัญชีในประเทศออสเตรเลียและประเทศ
นิวซีแลนด ์ 
 3) ทกัษะทางวชิาชีพ ดา้นการจดัการตนเอง มีความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม และมีผลต่อความส าเร็จ
ในการท างานโดยรวม เน่ืองจากการจดัการตนเองถือเป็นส่ิงส าคญัในการปฏิบติังาน ท่ีช่วยในการวางแผน จดัล าดบัความส าคญั
ของงาน ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงพฒันาตนเองให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั เม่ือมีการจดัการตนเองท่ีดีนั้น ก็จะส่งผล
ให้สามารถจดัการงานของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย ท าให้การท างานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ อย่างถูกตอ้งและ
ทนัเวลา ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและไวว้างใจเลือกใชบ้ริการเป็นประจ าทุกปี และการจดัการตนเองในการปฏิบติังานดว้ย
ความซ่ือสัตย ์เป็นกลาง ปราศจากความล าเอียง ก็จะส่งผลให้ไดรั้บความเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงานและลูกคา้  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริยากร ปริโยทยั และสุภทัรษร ทวีจนัทร์ [12] ท่ีพบว่า ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทาง
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ  และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Fouche and Kgapola  [14] ซ่ึงพบวา่  นกับญัชีท่ีตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ต าแหน่งผูบ้ริหาร จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญั
กับการพฒันาทักษะท่ีมีความส าคัญอย่างทักษะส่วนบุคคลท่ีเป็นการคาดการณ์และการปรับตัวให้เขา้กับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 
 4) ทกัษะทางวชิาชีพ ดา้นการจดัการองคก์ร มีความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม และมีผลต่อความส าเร็จ
ในการท างานโดยรวม  เน่ืองจากหัวหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพมีส่วนส าคญัในการวางแผน ก าหนดกลยทุธ์ต่างๆของส านกังาน  
โดยการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นระบบ เพื่อให้กระบวนการ
ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทนัเวลา  ส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จในการท างานตามเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เยาวพา ณ นคร และนวรัตน์ ผิวนวล [15] ซ่ึงพบวา่ การพฒันาทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชีส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมือง และอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  นกับญัชีท่ีอยูใ่นต าแหน่งผูบ้ริหารตอ้งการพฒันาทกัษะทาง
วิชาชีพ  ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจสูงท่ีสุด  ในเร่ืองการพิจารณาและตดัสินใจอย่างผูมี้วิชาชีพ อาจเป็น
เพราะนกับญัชีท่ีเป็นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งบริหารจดัการองคก์ร จึงจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการพิจารณาและตดัสินใจอยา่งผูมี้
วิชาชีพ จึงจะสามารถบริหารจดัการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ฐิติรัตน์ มีมากและคณะ[9]  
ซ่ึงพบว่า ทักษะทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในส านกังานบญัชี จงัหวดันครราชสีมา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ณฐภทัร หงส์พงษ ์
และจิรพงษ์ จนัทร์งาม [10] ซ่ึงพบว่า  ทกัษะทางวิชาชีพในมิติดา้นการจดัการบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพของรายงาน
การเงิน  หากผูท้  าบญัชีมีความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า
กบัองคก์รจะส่งผลใหร้ายงานทางการเงินแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นเป็นกลาง ไม่บิดเบือน 

5) ทกัษะทางวิชาชีพ  ดา้นการบริหารทีม มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม และมีผลต่อความส าเร็จ
ในการท างานโดยรวม  เน่ืองจากทกัษะดา้นการบริหารทีมเป็นความสามารถในการวางแผน คดัเลือก ระบุหนา้ท่ีของสมาชิกในทีม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีภาวะผูน้ าท่ีดีในการท างาน ท าให้เกิดการยอมรับและไวว้างใจจากผูร่้วมงาน ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจ
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ในการเลือกใชบ้ริการจดัท าบญัชีเป็นประจ าทุกปี เม่ือมีการประเมินผลการปฏิบติังานในทีมอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหผ้ลการปฏิบติังาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหผู้ร่้วมงานและลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และผลการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี
และกฎหมายท่ีก าหนดนั้น จะส่งผลใหไ้ดรั้บหนงัสือรับรองจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ [16] ท่ีกล่าวว่า การบริหารทีมเป็นประเด็นท่ีควรให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการบริหารทีม
สามารถส่งผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการท างานได ้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อนุพงษ ์อินฟ้าแสง [17] กล่าววา่ การ
บริหารทีมมีความส าคญัส าหรับผูบ้ริหารองคก์ร  ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามส าคญัทุกขั้นตอนในการสร้างทีมงาน  เพื่อใหด้ าเนินงาน
แลว้เสร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wells et al. [11] ซ่ึงพบวา่  ทกัษะวชิาชีพและความสามารถของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาสาขาการบญัชีถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับการท างานให้ประสบความส าเร็จ โดยเนน้การพฒันาทกัษะวิชาชีพ  
พฒันาการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม และการประยุกต์ใชก้ารเรียนรู้การปฏิบติัวิชาชีพ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Uyar and 
Gungormus [18] ท่ีพบวา่ ความรู้และทกัษะวชิาชีพมีความจ าเป็นส าหรับผูส้อบบญัชี ซ่ึงทกัษะส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งมี คือ การบริหาร
ทีม จริยธรรมและความซ่ือสตัย ์

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช ้

  1.1 หวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย ควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาทกัษะทางวชิาชีพ  
ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร เพ่ือสามารถติดต่อส่ือสารพดูคุยกบัลูกคา้และบุคคลอ่ืนไดม้ากกวา่ 1 ภาษา   
  1.2 หัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย สามารถพฒันาทักษะทางวิชาชีพ ด้านความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร โดยการน าทกัษะทางการส่ือสารไปใชใ้นการเป็นวทิยากร บรรยายใหค้วามรู้ทางวชิาชีพ ซ่ึงจะส่งผล
ใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการท างาน  
  1.3 หัวหน้าส านักงานบญัชีคุณภาพในประเทศไทยท่ีมีทกัษะทางวิชาชีพแลว้ ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พฒันาทกัษะทางวิชาชีพด้วย เพ่ือให้บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบติังานประสบ
ความส าเร็จ  ผลการปฏิบติังานมีความถูกตอ้งตามมาตรฐานก าหนด และสามารถรักษามาตรฐานของส านักงานบญัชีคุณภาพได้
อยา่งต่อเน่ือง 
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป   
     ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาทกัษะทางวิชาชีพของกลุ่มตวัอยา่งส านกังานบญัชีทัว่ไป เพื่อน าผลการวิจยัใน
คร้ังน้ีมาเปรียบเทียบความแตกต่างของทกัษะทางวชิาชีพระหวา่งส านกังานบญัชีคุณภาพกบัส านกังานบญัชีทัว่ไป   
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