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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพกับความสาเร็ จในการทางาน และศึกษาผลกระทบ
ของทักษะทางวิชาชีพที่มีต่อความสาเร็ จในการทางานของหัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากหัวหน้าส านักงานบัญชี คุณ ภาพในประเทศไทย จานวน 85 คน สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่
การวิเคราะห์สหสั มพันธ์แบบพหุ คูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า ทักษะทางวิชาชี พ ด้านปั ญญา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร ด้านการจัดการตนเอง ด้านการจัดการองค์กร และด้านการบริ หารทีม มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับความสาเร็ จในการทางานโดยรวม ดังนั้น หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยจึงควรใช้ขอ้ สนเทศที่ได้จาก
การวิจยั ครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ โดยการเข้าร่ วมอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความเชี่ยวชาญและพัฒนา
ตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทนั ต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ซึ่งจะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการทางานอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ : ทักษะทางวิชาชีพ ความสาเร็ จในการทางาน หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

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 intellectual, 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.
Keywords : professional skills, work success, head of certified accounting practice in Thailand
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บทนา
ในปั จจุบนั สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากธุรกิจมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งใน
การประกอบธุรกิจนั้น ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญต่อการจัดทาบัญชีและงบการเงิน ภาครัฐจึงเล็งเห็นความสาคัญ
ของข้อมูลทางการบัญชี จึงได้กาหนดให้กรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากากับดูแลในการยกระดับคุณภาพสานักงานบัญชี ในเรื่ องของ
คุณภาพการให้บริ การในการจัดทาบัญชี ให้มีความถูกต้อง น่ าเชื่ อถือ อีกทั้งส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพในการจัดทาบัญชี อย่าง
ถู ก ต้อ งตามมาตรฐานการบัญ ชี แ ละตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนด เพื่ อ ยกระดับ ส านัก งานบัญ ชี ไ ปสู่ ม าตรฐานระดับ สากล [1]
ซึ่งสานักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับหนังสื อรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องเข้ารับการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการ
ตรวจประเมินตามข้อกาหนดการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชีน้ นั เป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าสานักงานบัญชี ในเรื่ องของ
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีแบบแผนในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน และมีการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมาย
กาหนด ดังนั้น หัวหน้าสานักงานบัญชี จึงจาเป็ นต้องมีทกั ษะทางวิชาชี พในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้การจัดทารายงานทางการเงิน
สะท้อนความเป็ นจริ งเชิงเศรษฐกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งบการเงินได้อย่างมีคุณภาพ และส่งผลให้การทางาน
ประสบความสาเร็ จ
ทัก ษะทางวิ ชาชี พ (Professional Skills) เป็ นความสามารถและความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ในด้า นต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น
ในการปฏิ บัติ ง านด้า นบัญ ชี ซึ่ งผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี จ าเป็ นต้อ งมี เ พื่ อ ให้ มี คุ ณ สมบัติ ด้า นทัก ษะทางวิ ช าชี พ ครบถ้ว น
ซึ่ งประกอบด้วย ด้านปั ญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร ด้านการจัดการตนเอง ด้านการจัดการองค์กร [2]
และด้านการบริ หารที ม [3] โดยทักษะทางวิชาชี พถือเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี เนื่ องจากมีส่วนช่วยให้เ กิ ด
ความสาเร็ จในการทางานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ความสาเร็ จในการทางาน (Work Success) เป็ นผลลัพธ์จากการปฏิ บตั ิงานที่ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และข้อกาหนดของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งการวัดความสาเร็ จ
ในการทางาน ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรับ ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน และด้านผลสัมฤทธิ์ ในงาน [4]
การที่จะประสบความสาเร็ จในการทางานได้น้ นั จาเป็ นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นพื้นฐานสาคัญ
ที่ ทาให้การทางานประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ [5] ซึ่ งความสาเร็ จในการทางานเป็ นสิ่ งที่ผูป้ ระกอบวิชาชี พทุกคน
ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพ เนื่ องจากเป็ นการสะท้อนคุณภาพในการทางาน ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่
ช่วยรักษาคุณภาพและเพิม่ ความน่าเชื่อถือให้กบั ตนเองและองค์กรมากขึ้น
หั ว หน้า ส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพ (Head of Certified Accounting Practice) เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานของ
สานักงานบัญชีคุณภาพในการให้บริ การจัดทาบัญชีแก่ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี โดยปฏิบตั ิงานเต็มเวลา มีประสบการณ์การจัดทาบัญชี
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และแจ้งการเป็ นผูท้ าบัญชี ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า [6] ซึ่ งสานักงานบัญชี คุณภาพจะต้องเข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ในการตรวจประเมินตามข้อกาหนดการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชีน้ นั มีหลายประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับหัวหน้าสานักงานบัญชี ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ การฝึ กอบรมเพิ่มความรู ้อย่างสม่าเสมอ
และในเรื่ องของการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายกาหนด ดังนั้น หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพ จะต้องพัฒนา
ตนเองให้มีความรู ้และทักษะด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้การทางานประสบความสาเร็ จ รวมทั้งสามารถรักษามาตรฐาน
ด้านคุณภาพของสานักงานบัญชีให้ผา่ นการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพกับความสาเร็ จ
ในการท างานของหัวหน้าสานักงานบัญ ชี คุ ณภาพในประเทศไทย โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ทดสอบว่า ทักษะทางวิชาชี พ มี
ความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการทางานหรื อไม่ อย่างไร ซึ่ งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพใน
ประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจยั สามารถนาไปเป็ นข้อมูลที่ช่วยให้หวั หน้าสานักงานบัญชี ตระหนักถึงความสาคัญของทักษะ
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ทางวิชาชีพ และเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อให้มีความพร้อมปฏิบตั ิงานในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งเป็ นข้อสนเทศสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชี พกับความสาเร็ จในการทางานของหัวหน้าสานักงานบัญชี คุณภาพ
ในประเทศไทย
2. เพื่อศึ กษาผลกระทบของทักษะทางวิช าชี พที่ มี ต่อความสาเร็ จในการทางานของหัวหน้าส านักงานบัญ ชี คุ ณ ภาพ
ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ประยุกต์จากแนวคิดทักษะทางวิชาชีพตามความรู ้ความสามารถ ของ มาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 ปรับปรุ ง 2557 [2] และทักษะการบริ หารทีม [3] และความสาเร็ จในการทางาน ประยุกต์จาก
แนวคิดทฤษฎี 2 ปั จจัยของ Frederick Herzberg [4]
ทักษะทางวิชาชีพ (PFS)
- ด้านปั ญญา (IL)
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร(IC)
- ด้านการจัดการตนเอง (PS)
- ด้านการจัดการองค์กร (OM)
- ด้านการบริ หารทีม (TM)

ความสาเร็จในการทางาน (WSC)
- ด้านความก้าวหน้า (PG)
- ด้านการยอมรับ (RC)
- ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน (OP)
- ด้านผลสัมฤทธิ์ในงาน (WA)

รู ปที1่ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั

นิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในการวิจัย
สานักงานบัญชีคุณภาพ (Certified Accounting Practice) หมายถึง สานักงานบัญชีที่ประกอบกิจการจัดทาบัญชีมาไม่นอ้ ย
กว่า 1 ปี ที่ผา่ นการตรวจประเมินการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่ อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะได้รับหนังสื อรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี
ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย จานวน 161 คน [7]
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย จานวน 85 คน ซึ่ งได้จากการส่ ง
แบบสอบถามไปยังประชากรจานวน 161 ฉบับ เมื่อครบกาหนดได้รับการตอบกลับทั้งสิ้ น 87 ฉบับ เป็ นแบบสอบถามที่ถูกต้อง
ครบถ้วน จานวน 85 ฉบับ มีอตั ราผลตอบกลับร้อยละ 52.80 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับจานวนแบบสอบถามที่ ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง
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ซึ่ งสอดคล้องกับ Aaker et al. [8]ได้เสนอว่าการส่ งแบบสอบถาม ต้องมีอตั ราตอบกลับมาอย่างน้อยร้อยละ20 จึงถือว่ายอมรับได้
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลวิจยั ระหว่างวันที่ 16 สิ งหาคม - 18 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 64 วัน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของหัวหน้าสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ ของหัวหน้าสานักงานบัญ ชี คุ ณ ภาพในประเทศไทย
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็ จในการทางานของหัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 16 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ผู ้วิ จัย ได้ท าการทดสอบหาค่ า อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็ นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เ ทคนิ ค
Item-total Correlation ซึ่งทักษะทางวิชาชีพ มีค่าอานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.449 - 0.821 ความสาเร็ จในการทางาน มีค่าอานาจ
จาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.634 - 0.921 และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ งทักษะทางวิชาชีพ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา อยูร่ ะหว่าง 0.757 - 0.879
และความสาเร็ จในการทางาน มีค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา อยูร่ ะหว่าง 0.846 - 0.909
วิธีการทางสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของทักษะทางวิชาชีพกับความสาเร็ จในการทางานโดยรวม ของหัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทย
ตัวแปร
WSC
IL
IC
PS
OM
TM
VIFs
4.40
4.32
4.17
4.40
4.43
4.32
x̅
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
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งอาจเกิ ดเป็ นปั ญหา Multicollinearity แต่จากผล
การทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่า ค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ ทักษะทางวิชาชีพ มีค่าตั้งแต่ 1.854 - 2.302
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั แต่ไม่มีนยั สาคัญ
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ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ของทักษะทางวิชาชี พกับความสาเร็ จในการทางานโดยรวมของหัวหน้าสานักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย
ทักษะทางวิชาชีพ
ค่าคงที่ (a)
1. ด้านปั ญญา (IL)
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร (IC)
3. ด้านการจัดการตนเอง (PS)
4. ด้านการจัดการองค์กร (OM)
5. ด้านการบริ หารทีม (TM)
F = 33.108 p < 0.0001 Adj R2 = 0.656

ความสาเร็ จในการทางานโดยรวม
สัมประสิ ทธิ์ ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
0.654
0.297
0.133
0.066
0.150
0.071
0.194
0.073
0.165
0.081
0.221
0.076

t

p-value

2.203*
2.021*
2.119*
2.666*
2.036*
2.901*

0.031
0.047
0.037
0.009
0.045
0.005

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่ า ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ด้ า นปั ญญา ด้ า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและการสื่ อสาร
ด้านการจัดการตนเอง ด้านการจัดการองค์กร และด้านการบริ หารทีม ร่ วมกันอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของความสาเร็ จในการ
ทางานโดยรวม ได้ร้อยละ 66 โดยมีความน่าเชื่อถืออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าทักษะทางวิชาชีพทั้ง 5 ด้าน
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกกับความสาเร็ จในการทางานโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งยอมรับ
สมมติฐานที่ 1 และสมมติฐานที่ 2

สรุ ปและอภิปรายผล
จากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพกับความสาเร็ จในการทางานของหัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทย สามารถสรุ ปและอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) ทักษะทางวิชาชีพ ด้านปั ญญา มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการทางานโดยรวม และมีผลต่อความสาเร็ จในการ
ท างานโดยรวม เนื่ อ งจากทักษะทางวิชาชี พ ด้า นปั ญ ญา เป็ นความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในการประกอบวิชาชี พ ที่ ท าให้สามารถ
ปฏิ บตั ิงานได้อย่างแม่นยาและสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่ งการปฏิบตั ิงานโดยใช้ทกั ษะทางปั ญญา จะส่ งผลให้เกิดความสาเร็ จในการทางาน ผลการปฏิบตั ิงานถูกต้อง
ตามข้อกาหนดต่างๆ ของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิ ติรัตน์ มีมากและคณะ [9] ที่ พบว่า ทักษะทาง
วิชาชี พ ด้านทักษะทางปั ญญามีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกและส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของนักบัญชี ในสานักงานบัญชี
จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณฐภัทร หงส์พงษ์ และจิรพงษ์ จันทร์ งาม [10] ที่พบว่า ทักษะทางวิชาชีพในมิติ
ด้านปั ญญา มีอิทธิ พลทางบวกต่อคุ ณภาพของรายงานทางการเงิ น โดยสะท้อนให้เห็ นว่าหากผูท้ าบัญชี มีทักษะทางวิชาชี พในด้าน
ปั ญญาเพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลทาให้เกิดคุณภาพรายงานทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wells et al.
[11] ที่พบว่า ทักษะด้านปั ญญา ถือว่าเป็ นความสามารถระดับมืออาชีพที่สาคัญสาหรับการทางานให้ประสบความสาเร็ จ
2) ทักษะทางวิชาชี พ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการทางาน
โดยรวม และมีผลต่อความสาเร็ จในการทางานโดยรวม เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร เป็ นสิ่ งสาคัญในการ
ปฏิ บัติ ง านที่ จ ะต้อ งมี ก ารรั บ ส่ ง ข้อ มู ล สารสนเทศทางการบัญ ชี มี ก ารติ ด ต่ อ พู ด คุ ย กับ ผู ้ร่ ว มงานและลู ก ค้า การมี ทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสารที่ดีน้ นั ก็จะส่งผลให้สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทาให้การ
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ทางานประสบความสาเร็ จและก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการทางานโดยนาทักษะทางการสื่ อสาร ไปใช้ในการบรรยายให้ความรู ้
ทางวิชาชีพ และเมื่อมีการรับส่ งข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีได้อย่างถูกต้องนั้น ก็จะส่ งผลให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทาบัญชี
มากขึ้นและสามารถรับผิดชอบงานที่มีความซับซ้อนได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wells et al. [11] ที่พบว่า ทักษะ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คล ถื อ เป็ นความสามารถระดับ มื อ อาชี พ ที่ จ าเป็ นที่ สุด สาหรั บ การท างานให้ป ระสบความสาเร็ จ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปริ ยากร ปริ โยทัย และสุ ภทั รษร ทวีจนั ทร์ [12] ที่ พบว่า ทักษะทางวิชาชี พบัญชี มีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน และทัก ษะทางปฏิ สั ม พัน ธ์ กับ ผู ้อื่ น และการสื่ อ สารมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ด้านความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tan and Laswad [13] ซึ่ งพบว่า ทักษะวิชาชีพ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล เป็ นทักษะที่ มีความจาเป็ นกับการทางานของนักบัญชี ในประเทศออสเตรเลี ยและประเทศ
นิวซีแลนด์
3) ทักษะทางวิชาชีพ ด้านการจัดการตนเอง มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการทางานโดยรวม และมีผลต่อความสาเร็ จ
ในการทางานโดยรวม เนื่ องจากการจัดการตนเองถือเป็ นสิ่ งสาคัญในการปฏิบตั ิงาน ที่ช่วยในการวางแผน จัดลาดับความสาคัญ
ของงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุ งพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั เมื่อมีการจัดการตนเองที่ดีน้ นั ก็จะส่ งผล
ให้สามารถจัดการงานของลูกค้าได้เป็ นอย่างดีดว้ ย ทาให้การทางานประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ อย่างถูกต้องและ
ทันเวลา ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจเลือกใช้บริ การเป็ นประจาทุกปี และการจัดการตนเองในการปฏิบตั ิงานด้วย
ความซื่ อสัตย์ เป็ นกลาง ปราศจากความลาเอียง ก็จะส่ งผลให้ได้รับความเชื่ อถือและได้รับการยอมรับจากผูร้ ่ วมงานและลูกค้า
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปริ ยากร ปริ โยทัย และสุ ภทั รษร ทวีจนั ทร์ [12] ที่ พบว่า ทักษะทางวิชาชี พบัญชี ด้านทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน ด้านการได้รับการยอมรับ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Fouche and Kgapola [14] ซึ่งพบว่า นักบัญชีที่ตอ้ งการพัฒนาตนเองไปสู่ตาแหน่งผูบ้ ริ หาร จาเป็ นต้องให้ความสาคัญ
กับ การพัฒ นาทัก ษะที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งทัก ษะส่ ว นบุ คคลที่ เป็ นการคาดการณ์ แ ละการปรั บตัว ให้เ ข้า กับ สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
4) ทักษะทางวิชาชีพ ด้านการจัดการองค์กร มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการทางานโดยรวม และมีผลต่อความสาเร็จ
ในการทางานโดยรวม เนื่ องจากหัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพมีส่วนสาคัญในการวางแผน กาหนดกลยุทธ์ต่างๆของสานักงาน
โดยการบริ หารจัดการทรั พยากรที่ มีอยู่ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด และควบคุ มการดาเนิ นงานให้เป็ นระบบ เพื่อให้กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ วและทันเวลา ส่งผลให้เกิดความสาเร็ จในการทางานตามเป้ าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เยาวพา ณ นคร และนวรัตน์ ผิวนวล [15] ซึ่ งพบว่า การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีสาหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอาเภอเมือง และอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นักบัญชีที่อยูใ่ นตาแหน่งผูบ้ ริ หารต้องการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชี พ ด้านทักษะการบริ หารองค์กรและการจัดการธุ รกิ จสู งที่สุด ในเรื่ องการพิจารณาและตัดสิ นใจอย่างผูม้ ีวิชาชี พ อาจเป็ น
เพราะนักบัญชีที่เป็ นผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องบริ หารจัดการองค์กร จึงจาเป็ นต้องมีความสามารถในการพิจารณาและตัดสิ นใจอย่างผูม้ ี
วิชาชี พ จึ งจะสามารถบริ หารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิ ติรัตน์ มี มากและคณะ[9]
ซึ่ งพบว่า ทักษะทางวิชาชี พ ด้านทักษะทางการบริ หารองค์กรและการจัดการธุ รกิ จมี ความสัมพันธ์ในเชิ งบวก และส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของนักบัญชีในสานักงานบัญชี จังหวัดนครราชสี มา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณฐภัทร หงส์พงษ์
และจิ รพงษ์ จันทร์ งาม [10] ซึ่ งพบว่า ทักษะทางวิชาชี พในมิติดา้ นการจัดการบุคคลมีอิทธิ พลทางบวกต่อคุณภาพของรายงาน
การเงิน หากผูท้ าบัญชีมีความสามารถในการบริ หารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า
กับองค์กรจะส่งผลให้รายงานทางการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็ นกลาง ไม่บิดเบือน
5) ทักษะทางวิชาชีพ ด้านการบริ หารทีม มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการทางานโดยรวม และมีผลต่อความสาเร็ จ
ในการทางานโดยรวม เนื่องจากทักษะด้านการบริ หารทีมเป็ นความสามารถในการวางแผน คัดเลือก ระบุหน้าที่ของสมาชิกในทีม
ได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผูน้ าที่ดีในการทางาน ทาให้เกิดการยอมรับและไว้วางใจจากผูร้ ่ วมงาน ส่ งผลให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ
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ในการเลือกใช้บริ การจัดทาบัญชีเป็ นประจาทุกปี เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในทีมอย่างสม่าเสมอ ทาให้ผลการปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้ผรู ้ ่ วมงานและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และผลการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
และกฎหมายที่กาหนดนั้น จะส่งผลให้ได้รับหนังสื อรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ทองทิ พภา วิริยะพันธุ์ [16] ที่ กล่าวว่า การบริ หารที มเป็ นประเด็นที่ ควรให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากการบริ หารที ม
สามารถส่ งผลต่อความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวในการทางานได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุพงษ์ อินฟ้าแสง [17] กล่าวว่า การ
บริ หารทีมมีความสาคัญสาหรับผูบ้ ริ หารองค์กร ผูบ้ ริ หารจึงควรให้ความสาคัญทุกขั้นตอนในการสร้างทีมงาน เพื่อให้ดาเนินงาน
แล้วเสร็ จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wells et al. [11] ซึ่งพบว่า ทักษะวิชาชีพและความสามารถของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาสาขาการบัญชีถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดสาหรับการทางานให้ประสบความสาเร็ จ โดยเน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ การทางานเป็ นทีม และการประยุกต์ใช้การเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิวิชาชี พ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Uyar and
Gungormus [18] ที่พบว่า ความรู ้และทักษะวิชาชีพมีความจาเป็ นสาหรับผูส้ อบบัญชี ซึ่งทักษะสาคัญที่จาเป็ นต้องมี คือ การบริ หาร
ทีม จริ ยธรรมและความซื่อสัตย์

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ควรให้ความสาคัญในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร เพื่อสามารถติดต่อสื่ อสารพูดคุยกับลูกค้าและบุคคลอื่นได้มากกว่า 1 ภาษา
1.2 หัวหน้าสานักงานบัญ ชี คุ ณภาพในประเทศไทย สามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชี พ ด้านความสัม พัน ธ์
ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร โดยการนาทักษะทางการสื่ อสารไปใช้ในการเป็ นวิทยากร บรรยายให้ความรู ้ทางวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความก้าวหน้าในการทางาน
1.3 หัวหน้าสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทยที่มีทกั ษะทางวิชาชี พแล้ว ควรส่ งเสริ มให้บุคลากรมีการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชี พด้วย เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ ยวชาญในการปฏิ บตั ิงานเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้การปฏิ บตั ิงานประสบ
ความสาเร็ จ ผลการปฏิบตั ิงานมีความถูกต้องตามมาตรฐานกาหนด และสามารถรักษามาตรฐานของสานักงานบัญชีคุณภาพได้
อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาทักษะทางวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างสานักงานบัญชีทวั่ ไป เพื่อนาผลการวิจยั ใน
ครั้งนี้มาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของทักษะทางวิชาชีพระหว่างสานักงานบัญชีคุณภาพกับสานักงานบัญชีทวั่ ไป
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