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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีของ
ผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพฯ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำ�
บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพฯ 3) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกับความสำ�เร็จ
ในการปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเฉพาะ
เจาะจง จำ�นวน 114 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐานประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุสว่ นใหญ่ตาํ่ กว่า 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การทำ�งาน น้อยกว่า 5 ปี และ รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท 2) ผู้ทำ�บัญชีในสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ
เฉพาะของบุคคล ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ และด้านความรูท้ างวิชาชีพบัญชี 3) ความ
คิดเห็นเกีย่ วกับความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ าน โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านความทันเวลาของ
ผลลัพธ์ ด้านมาตรฐานความน่าเชือ่ ถือ ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย 4) การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี ด้าน
ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำ�สำ�คัญ

การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี  ความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน  ผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญคุณภาพใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Abstract
The aims of this research were 1) to investigate the opinions on the development of
competence in the accounting profession of accountants in Certified Thai Accounting Practices
in the Northeastern region; 2) to examine the opinions on the success of the accountants
in the Certified Thai Accounting Practices in the Northeastern region, and 3) to examine the
relationship between the development of competence in the accounting Profession and
the operational success of the accountants in the Certified Thai Accounting Practices in the
Northeastern region. The data was collected from 114 accountants in the certified accounting
practice offices in the Northeastern region using questionnaires as a statistical tool. The statistics
used for the data analysis were percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis
testing statistics were also employed in this study, multiple correlation analysis, simple
regression analysis, and multiple regression analysis.  The results of this research revealed that:  
1) The majority of accountants in the Certified Accounting Practices in the Northeastern region
were female. Moreover, most of them were under the age of 30, graduated with a bachelor’s
degree, and had less than five years of work experience with an average monthly income of
less than 20,000 Baht. 2) The opinions of accountants in the Certified Accounting Practices in
the Northeastern region on the development of competence in the accounting profession,
consisting of personal characteristics, values, ethics, and professional attitudes of
professional accounting knowledge and professional accounting skills, were overall and in
each aspect at a high level; 3) The opinions on the individuals’ operational success, including
reliability standards, the satisfaction of all parties, operational processes, and achievement of
success, were overall and in each aspect at a high level. And 4) regarding the development
of competence in the accounting profession, the relationships, and positive effects on suc-
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cess at work (SWB), including achievement goals (AGB1), standardized reliability (SRB2),
timeliness of outcomes (TOB3), work processes (WPB4) and participatory satisfaction in all
parties (PSB5), were overall at the 0.05 significance level.
Keywords
Accounting Profession Development, Performance Success, Accountants of Quality
Accounting Firms in the Northeastern Region

ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
ปัจจุบนั โลกมีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเมือ่ เทียบกับในอดีตทีผ่ า่ นมามีเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เกิดขึน้ อยูเ่ สมอ มีการติดต่อสือ่ สารเกิดขึน้ มากมาย และเป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าในการดำ�เนินงานทางธุรกิจนัน้
องค์กรทุกองค์กรต้องมีการจัดทำ�บัญชีตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด เพือ่ บันทึกรายการค้าต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำ�แนกและ
สรุปผลเพื่อให้ได้สารสนเทศทางการบัญชี และนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียภายในและภายนอกองค์กร จะช่วยให้องค์กรทราบถึงรายงานทางการเงินขององค์กรในรอบปีทผี่ า่ นมา และ
เพือ่ ให้เป็นไปตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 คือ ผูท้ �ำ บัญชีมหี น้าทีใ่ นการจัดทำ�รายงานทางการเงิน
เพือ่ ให้แสดงถึงผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินทีเ่ ป็นอยูต่ ามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญชี
ที่สภาวิชาชีพบัญชีได้กำ�หนดไว้ ดังนั้น ผู้ทำ�บัญชีจึงจำ�เป็นต้องมี คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ในด้านการบัญชีเป็นอย่างดี เพื่อนำ�มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
เหล่านัน้ เป็นสมรรถนะในตัวของผูท้ �ำ บัญชีเอง ผูท้ �ำ บัญชีตอ้ งพยายาม ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ให้มสี มรรถนะ
ในการทำ�งานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งสมรรถนะ ในการทำ�งานของผู้ทำ�บัญชีจะส่งผลไป
ยังสมรรถนะทางการบัญชีขององค์กร สมรรถนะของผู้ทำ�บัญชีในองค์กร จึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุดในการที่จะผลัก
ดันธุรกิจให้มรี ายงานทางการเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ นำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และส่งผลให้ประสบความสำ�เร็จ
ตามเป้าหมายและแผนการดำ�เนินงานที่วางไว้ (สุจิตตรา ประครองสี, 2559, น. 1)
การพั ฒนาสมรรถนะด้านวิช าชีพบัญ ชี (Accounting Professional Competency
Improvement) เป็ น กระบวนการที่ทำ�ให้ผู้ป ระกอบวิช าชี พ บั ญชี ไ ด้ ร ั บการพั ฒ นาเติ บโตของ
ขีดความสามารถที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพให้ปรากฏผลสำ�เร็จ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในด้านวิชาชีพ สามารถ พัฒนา
ความรู้ ทักษะ ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน
และความรับผิดชอบทางวิชาชีพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต หากนักวิชาชีพ บัญชีมีผลของการปฏิบัติ
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งานที่ยอดเยี่ยมตามที่ได้กำ�หนดไว้ในมาตรฐาน ก็ถือว่าบุคคลนั้นมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน จะเห็น
ว่าการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพบัญชีชว่ ยเสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบตั ใิ ห้แก่ นักวิชาชีพบัญชี เพือ่ ก้าว
ไปสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพพร้อมทั้งมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและ
สามารถประยุกต์ความรู้ ทางทฤษฎีไปในการประกอบวิชาชีพบัญชี ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่
ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น (ปราณี คำ�มา, 2561, น. 1)
ความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ าน (Success of Performing the Work) เป็นลักษณะของ ความก้าวหน้า
ในการทำ�งาน การได้รับความเชื่อถือจากผู้บังคับบัญชา และมีความมั่นคงในการทำ�งาน รวมถึงการพัฒนาไปสู่
ความสำ�เร็จในชีวิตหรือความสำ�เร็จในการทำ�งานของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง โดยมีเป้าหมายสำ�คัญอยู่ที่การสร้าง
ผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และการสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบัติงาน โดยให้มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามต่างก็มุ่งเน้นความสำ�เร็จใน
การปฏิบัติงานที่กำ�หนดไว้ ซึ่งจำ�เป็นต้องอาศัยความมีประสิทธิภาพในการทำ�งานของบุคลากรในองค์กร และ
การพัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพขององค์กร (ประภาพร วีระสอน, 2559, น. 2) การทีอ่ งค์กรจะเพิม่ ความสำ�เร็จ
ความเจริญก้าวหน้า และความพึงพอใจในผลผลิตขององค์กรนั้น จำ�เป็นต้องศึกษาแนวคิดแนวปฏิบัติในการ
ปรับปรุงองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ ประสิทธิภาพ การทำ�งานของบุคลากรในองค์กร
เป็นหัวใจสำ�คัญทีส่ ดุ ของความสำ�เร็จ บุคลากรจะต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ ความชำ�นาญความเชีย่ วชาญ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานนั้น เป็นเป้าหมายหลักของการบริหารงาน เพื่อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ผลสำ�เร็จตามเป้าหมายการทำ�งานที่องค์กรได้กำ�หนดไว้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั เป็นอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรรี มั ย์ มีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกบั ความสำ�เร็จ
ในการปฏิบตั งิ านของผูท้ �ำ บัญชีส�ำ นักงานบัญชีคณ
ุ ภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริม่ ศึกษาจากสำ�นักงาน
บัญชีคณ
ุ ภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับสำ�นักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ค้นหา
วิธีการทำ�งานที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำ�ผลการศึกษาสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์กับสำ�นักงานบัญชีได้
อย่างกว้างขวาง โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลทางบัญชีที่มีคุณภาพในการพัฒนา ส่งเสริม และช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชี และเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถกำ�หนดนโยบายในการพัฒนา  
ผู้ทำ�บัญชีให้ประสบผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีของผูท้ �ำ บัญชีส�ำ นักงานบัญชีคณ
ุ ภาพ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ทดสอบความสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกับความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำ�
บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
บัญชีประกอบด้วย
  1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี
  2. ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี
  3. ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และ
      ทัศนคติทางวิชาชีพ
  4. ด้านคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล

ความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. ด้านการบรรลุเป้าหมายความสำ�เร็จ
2. ด้านมาตรฐานความน่าเชื่อถือ
3. ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์
4. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
5. ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา : พัฒนามาจาก กานดา แซ่หลิว, 2560
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีของสำ�นักงาน
บัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวน 146 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2564,  ออนไลน์)
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้แบบสอบถาม จำ�นวนทั้งสิ้น 146 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (simple Random Sampling) 2) กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดยคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จากนักทำ�บัญชีในสำ�นักงาน
คุณภาพระดับหัวหน้างานจำ�นวน 5 ท่าน จากสำ�นักงานละ 1 คน โดยมีข้อคำ�ถามจำ�นวน 5 ข้อ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญดังนี้
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองศาสตราจารย์ ดร. สายใจ ทันการ
ผูช้ ว่ ยคณบดีคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์แก้วมณี  อุทริ มั ย์และได้สร้างตามวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิดที่กำ�หนดขึ้น โดยแบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2 แบบ ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จำ�นวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำ�งาน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของสำ�นักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลกั ษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จำ�นวน 4 ข้อ ประกอบด้วย ประเภทของสถานประกอบการ ทุนจด
ทะเบียน ระยะเวลาในการดำ�เนินงาน และจำ�นวนพนักงาน
   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชี
คุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
จำ�นวน 20 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพบัญชี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้
ทางวิชาชีพบัญชี จำ�นวน 5 ข้อ ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชีจ�ำ นวน 5 ข้อ ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติ
ทางวิชาชีพ และจำ�นวน 5 ข้อ ด้านคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล จำ�นวน 5 ข้อ
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชี
คุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
จำ�นวน 25 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชี 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
บรรลุเป้าหมาย จำ�นวน 5 ข้อ ด้านมาตรฐานความน่าเชื่อถือ จำ�นวน 5 ข้อ ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์ จำ�นวน 5 ข้อ
ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย จำ�นวน 5 ข้อ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง ตัง้ ประเด็นคำ�ถามในการสัมภาษณ์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ในการวิจยั การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือในการวิจยั นัน้ ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ ประเด็นคำ�ถามทีส่ ร้างขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ตรวจ
สอบความสอดคล้อง (IOC) เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหา
ของการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำ�การเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยได้ดำ�เนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ดำ�เนินการจัดทำ�แบบสอบถามตามจำ�นวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยพร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของเอกสารก่อนนำ�ส่งทางไปรษณีย์
2. ขอหนังสือราชการจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยแนบไปพร้อม
กับแบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ สำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
3. ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 146 ชุด และตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมา พบว่า มีความสมบูรณ์ จำ�นวน 114 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 78.08 % เมื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวนแบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง
4. นำ�แบบสอบถามทีม่ คี วามครบถ้วนสมบูรณ์เพือ่ นำ�ไปวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลและหาค่า
อำ�นาจจำ�แนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item - total Correlation
และการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach)
5. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากข้อคำ�ถามที่ได้สร้างขึ้น ใน
การสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ต่อ 1 คน โดยการบันทึกการสัมภาษณ์ในกระดาษและเครือ่ งบันทึกเสียง
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การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้แนะนำ�ตนเอง พร้อมทัง้ แจ้งวัตถุประสงค์การทำ�วิจยั และขอความร่วมมือจากกลุม่ ตัวอย่าง
ในการให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง และขออนุญาตในการเปิดเผยชื่อผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัย และ
รายงานวิจัยจะเสนอผลโดยรวมจากการสัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิในการปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปโดยแบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีประมวลผลทางหลักสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนำ�ข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย
ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 - 3 การวิเคราะห์คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีและความสำ�เร็จใน
การปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยใช้วธิ กี ารประมวลผลทางหลักสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การนำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคูก่ บั บรรยายและสรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ของการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกับความสำ�เร็จในการ
ปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สห
สัมพันธ์แบบพหุคณ
ู (Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression
Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยนำ�ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ตรวจสอบความถูกต้องจากการทอดเทป และข้อมูลทีไ่ ด้จากการบันทึกการสังเกต นำ�เสนอโดยการพรรณนาเชิง
วิเคราะห์
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ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกับความสำ�เร็จใน
การปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
               ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
        ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การทำ�งาน
น้อยกว่า 5 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท
ตอนที่ 2 - 3 การวิเคราะห์คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีและความสำ�เร็จใน
การปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชี   คุณภาพใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมและเป็นรายด้าน
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีของผู้ทำ�บัญชี
สำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี
2. ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี
3. ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ
4. ด้านคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล
โดยรวม

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.23
4.12
4.31
4.38

0.45
0.57
0.50
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก

4.33

0.47

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ทำ�บัญชีในสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.47)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำ�ดับแรก ดังนี้
ด้านคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ( = 4.38, S.D. = 0.56) ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ
( = 4.31, S.D. = 0.50) และด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ( = 4.23, S.D. = 0.45)
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ตาราง 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมและเป็นรายด้าน
ความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชี
คุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ด้านการบรรลุเป้าหมายความสำ�เร็จ
2. ด้านมาตรฐานความน่าเชื่อถือ
3. ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์
4. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
5. ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย
โดยรวม

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.19
4.30
4.31
4.25
4.26

0.53
0.49
0.56
0.51
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.22

0.54

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ทำ�บัญชีในสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.22, S.D. = 0.54) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำ�ดับแรก ดังนี้
ด้ า นมาตรฐานความน่ า เชื ่ อ ถื อ ( = 4.31, S.D. = 0.56)  ด้ า นมาตรฐานความน่ า เชื ่ อ ถื อ
( = 4.30, S.D. = 0.49) และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย ( = 4.26, S.D. = 0.58)
ตอนที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ของการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกบั ความสำ�เร็จในการปฏิบตั ิ
งานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังตารางที่ 4
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ตาราง 4  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกับความสำ�เร็จใน           
การปฏิบัติงานโดยรวม (SWB) ของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแปร
S.D.
SWB
AKA1
PSA2
VEPAA3
AA4

SWB

AKA1

PSA2

VEPAA3

AA4

VIFs

4.2193
0.53644
-

4.2325
0.44711
0.542**
-

4.1184
0.56952
0.544**
0.612**
-

4.3070
0.49559
0.360**
0.254**
0.380**
-

4.3772
0.56271
0.530**
0.352**
0.419**
0.501**
-

1.629
1.799
1.402
1.480

* มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันหรือเกิดเป็น Multicollinearity
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทำ�การทดสอบ Multicollinearity โดยใช้คา่ VIF ปรากฏว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพบัญชี มีคา่ ตัง้ แต่ 1.402 - 1.799 ซึง่ มีคา่ น้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
ที่ทำ�ให้ไม่เกิดปัญหาระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Black, 2006, 585) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีในแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปร
ตามความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม (SWB) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.360 - 0.544 จากนั้นผู้วิจัยได้ทำ�การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการ
พยากรณ์ความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม (SWB) ได้ดังนี้
SWB = 0.390+ 0.341 (AKA1) + 0.208 (PSA2) 0.051 (VEPAA3) + 0.299 (AA4)
ซึง่ สมการทีไ่ ด้นสี้ ามารถพยากรณ์ความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ านโดยรวม (SWB) ได้อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (F = 22.981 ; p = 0.000b) และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ
0.438 (ตาราง 5) เมือ่ นำ�ไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีในแต่ละ
ด้านกับตัวแปรตามความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม (SWB) ปรากฏ ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์การถดถอย โดยใช้ตัวแปรตามความสำ�เร็จ
ในการปฏิบัติงานโดยรวม (SWB) ของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี

ความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานโดย
รวม (SWB)

t

p-value

0.443
0.108
0.089

0.881
3.157
2.338

0.380
0.002*
0.021*

0.051

0.090

0.561

0.576

0.299

0.082

3.654

0.000*

สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย

ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน

0.390
0.341
0.208

ค่าคงที่ (α)
1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี (AKA1)
2. ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี (PSA2)
3. ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทาง
วิชาชีพ (VEPAA3)
4. ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (AA4)
F = 22.981 p = 0.000b Adjusted R2 = 0.438   
* มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 5 พบว่า การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี (AKA1)  ด้าน
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี (PSA2) ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (AA4) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำ�เร็จ
ในการปฏิบัติงานโดยรวม (SWB) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1,2 และ 4
สำ�หรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ (VEPAA3) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม (SWB)
เมื่อนำ�การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี ด้านความรูท้ างวิชาชีพบัญชี (AKA1) ด้านทักษะทางวิชาชีพ
บัญชี (PSA2) และ ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (AA4) ไปสร้างสมการพยากรณ์ของความสำ�เร็จในการปฏิบัติ
งานโดยรวม (SWB) โดยได้สมการพยากรณ์ ดังนี้
SWB = 0.494 + 0.339 (AKA1) + 0.218 (PSA2) + 0.318 (AA4)
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกับความสำ�เร็จใน
การปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปผล
การวิจัย ได้ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่ตํ่ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การทำ�งาน น้อยกว่า
5 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท
2. สำ�นักงานบัญชีคณ
ุ ภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ประเภทของสถานประกอบ
การเป็นบริษัทจำ�กัด ทุนจดทะเบียน 500,000 - 1,000,000 บาท ระยะเวลาในการดำ�เนินงาน 5 - 10 ปี และ
จำ�นวนพนักงานมากกว่า 15 คน
3. ผู้ทำ�บัญชีในสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำ�ดับแรก ดังนี้ ด้านคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ด้าน
ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ และด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี
4. ผู้ทำ�บัญชีในสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำ�ดับแรก ดังนี้ ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์ ด้านมาตรฐาน
ความน่าเชื่อถือ และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย
5. การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี
ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ านโดยรวม อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำ�หรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทาง
วิชาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม

อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จ ั ย เรื ่ อ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ บั ญ ชี ก ั บ ความสำ � เร็ จ ใน
การปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ ดังนี้

Vol. 14 No. 1 January - June 2022

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

63

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

1. ผู้ทำ�บัญชีของสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีของผูท้ �ำ บัญชีส�ำ นักงานคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมและเป็นราย
ด้านอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ
และด้านความรูท้ างวิชาชีพบัญชี เนือ่ งจาก การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี เป็นคุณลักษณะของบุคคลทีอ่ งค์กร
ต้องการทัง้ ในด้านความรู้ ทักษะ ค่านิยม จรรยาบรรณ ทัศนคติ และคุณสมบัตเิ ฉพาะบุคคลทีเ่ กิดจากการเรียนรู้
ประสบการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม และการปฏิบตั ทิ จี่ �ำ เป็นต่อการพัฒนาองค์กร ได้แก่ ด้านความรูท้ างวิชาชีพ
บัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะเฉพาะ
ของบุคคล เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำ�เร็จอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำ�งานของ
แต่ละบุคคล ซึง่ อาจจะมาจากแรงผลักดันภายในจิตใจทีส่ ง่ ผลต่อความสำ�เร็จของบุคคล ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ รักษิณา กวีขำ�คม และคณะ (2563, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ความสำ�คัญกับสมรรถนะ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ด้านองค์ความรู้ และ
ด้านทักษะทางวิชาชีพตามลำ�ดับ และมีการให้ความสำ�คัญกับประสิทธิภาพในการทำ�งานโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ คุณภาพของงาน ความทันต่อเวลา จากการวิเคราะห์ความสำ�คัญและผลกระทบเชิงบวก
พบว่า สมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ
และทัศนคติทางวิชาชีพ มีความสำ�คัญและมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการทำ�งานอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับสมรรถนะ ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำ�
มาใช้ในการปฏิบตั งิ านเป็นผูส้ อบบัญชีภาษีอากร โดยการนำ�องค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ค่านิยม จรรยาบรรณ
และทัศนคติทางวิชาชีพมาใช้กำ�หนด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลกนก โฆษิตคณิน (2563, บทคัดย่อ)
พบว่า 1) ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ ด้านพลังการทำ�งาน ด้านการอุทิศตน และด้านความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับงานมีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จในวิชาชีพ 2) สมรรถนะทางวิชาชีพ ด้านความรู้และความสามารถทาง
เทคนิคด้านความถนัดและทักษะ และ ด้านคุณค่า จริยธรรม และทัศนคติต่อวิชาชีพ มีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จ
ในวิชาชีพผลการวิจยั ทีไ่ ด้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต สามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในด้านการ
เรียนรู้โดยเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ และปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วย
ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์ สุจริตเพื่อทำ�ให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการสอบบัญชี
2. ผู้ทำ�บัญชีของสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์
ด้านมาตรฐานความน่าเชื่อถือ และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย เนื่องจากความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน เป็น
ผลลัพธ์ขององค์กรที่บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์โดยผลงานที่ทำ�ได้เป็นงานที่มีคุณภาพ การปฏิบัติงานที่มี
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ความถูกต้องครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ ซึง่ มีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ผลงานตามวัตถุประสงค์ ทัง้ นี้
ยังส่งผลถึงการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานหรือทีมงานให้เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธราริ
นทร์ ใจเอื้อพลสุข (2560, บทคัดย่อ) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานของสำ�นักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยระบบคุณภาพของสำ�นักงานบัญชีได้แก่ ด้าน
ความรับผิดชอบของหัวหน้าสำ�นักงาน ด้านข้อกำ�หนดทางด้านจรรยาบรรณ ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้า ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงานของสำ�นักงานบัญชี ด้านการติดตามตรวจสอบ
ของสำ�นักงานบัญชี และด้านการจัดการเอกสารของสำ�นักงานบัญชีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำ�เร็จในการ
ปฏิบัติงานของสำ�นักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกนกวรรณ การุณวิบูลย์ (2559, บทคัดย่อ) พบว่า1) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
ด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสำ�เร็จใน
การปฏิบัติงานโดยรวม ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์ และด้านความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง 2) ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ดา้ นการนำ�เข้าข้อมูล มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับความสำ�เร็จในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมาย ด้านมาตรฐานและความเชื่อถือได้ ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์
และด้านความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง 3) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ด้านการคิดวิเคราะห์ไม่มี
ความสัมพันธ์ และผลกระทบกับความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการบรรลุเป้าหมาย ด้านมาตรฐานและ
ความเชื่อถือได้ ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์ และด้านความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง และ 4) ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ด้านการจัดเก็บ และแสดงผลลัพธ์มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการบรรลุเป้าหมาย
3. การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้าน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ านโดยรวม เนือ่ งจากการทำ�งานให้
เสร็จลุลว่ งตามทีอ่ งค์กรกำ�หนดอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนทีก่ �ำ หนดไว้ ผลงานทีท่ �ำ ได้ตอ้ งเป็นงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เกิดจากการปฏิบตั งิ านทีม่ มี าตรฐานและความน่าเชือ่ ถือ ซึง่ ตัวช่วยผูท้ �ำ บัญชีท�ำ งานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความทันเวลาของผลลัพธ์ เพื่อให้ผลงานเสร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์ ต้องอาศัย
กระบวนการปฏิบตั งิ าน รวมถึงกระบวนการขัน้ ตอนในการจัดทำ�บัญชีทเี่ ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รอง
ต้องอาศัยการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผล
โดยตรงกับความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา แซ่หลิว (2560, บทคัดย่อ) พบว่า
1) ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ และด้าน
เจตคติมีผลเชิงบวกต่อความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม 2) ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ
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ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ และเจคติมีผลเชิงบวกต่อความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความ
สำ�เร็จ ด้านกระบวนการปฏิบตั งิ านด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย 3) นักบัญชีควรให้ความสำ�คัญกับศักยภาพใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน และควรพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นำ�มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน และนำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ านต่อไป ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ (2561, บทคัดย่อ) พบว่า ผลกระทบของสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่
ที่มีต่อความสำ�เร็จในการทำ�งานของนักบัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรูใ้ นวิชาชีพ ด้านจริยธรรม
ในวิชาชีพ ด้านการจัดทำ�และนำ�เสนอข้อมูลทางการบัญชี ด้านการตรวจสอบภายในด้านการวางแผนกลยุทธ์
มีผลกระทบเชิงบวกกับความสำ�เร็จในการทำ�งานโดยรวม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาพร วีระสอน
(2559, บทคัดย่อ) พบว่า การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั งิ านทางการบัญชีดา้ นความรูใ้ นวิชาชีพมีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานและความเชื่อถือได้ การพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบตั งิ านทางการบัญชีดา้ นทักษะทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับความสำ�เร็จในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม และด้านความทันเวลาของผลลัพธ์
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยนำ�ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของหัวหน้า
งานของสำ�นักงานบัญชีคุณภาพฯ ตรวจสอบความถูกต้องจากการทอดเทป และข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการ
สังเกต นำ�เสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ พบว่า 1) การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีของผูท้ �ำ บัญชีส�ำ นักงาน
บัญชีคณ
ุ ภาพให้ความสำ�คัญมากทีส่ ดุ คือสมรรถนะด้านความรูค้ วามสามารถทีต่ อ้ งพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจาก
มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทักษะความรู้ความสามารถต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ พบว่า ให้ความ
สำ�คัญมากที่สุดคือ ด้านความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเนื่องจากมีผลต่อการเสียภาษีที่ถูกต้องตามมา ข้อมูล
ที่รายงานผลทางการเงินต้องถูกต้องครบถ้วนผิดพลาดไม่ได้ 3) การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีมีสัมพันธ์ต่อ
ความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ านของผูท้ �ำ บัญชีส�ำ นักงานบัญชีคณ
ุ ภาพ พบว่า การมีสมรรถนะทีด่ แี ละมีการพัฒนา
สมรรถนะอย่างต่อเนือ่ งมีความสำ�คัญมากต่อความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ านของผูท้ �ำ บัญชี 4) นักบัญชีในสำ�นักงาน
บัญชีคณ
ุ ภาพ ควรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเพิม่ เติมในด้านของเทคโนโลยีทมี่ กี ารพัฒนาโปรแกรมสำ�เร็จรูปทีม่ มี า
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการรายงานงบการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน
5) สมรรถนะวิชาชีพด้านใดที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำ�บัญชีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพมาก
ทีส่ ดุ พบว่า ด้านทักษะความรูค้ วามสามารถ รวบถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพทีไ่ ด้สะสมอย่างต่อเนือ่ งจะเกิดความ
เชีย่ วชาญในงานทีท่ � 
ำ และส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
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และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nelson และคณะ (2010, บทคัดย่อ) พบว่า ทักษะและความรู้ความสามารถใน
การสอบบัญชีช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ซึ่งในการเรียนและฝึกอบรมช่วย
ให้ผสู้ อบบัญชีได้เรียนรูถ้ งึ รูปแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการและได้ศกึ ษาทัง้ ผลการลงความเห็นแบบทีม่ ี
หลักฐานและไม่มีหลักฐาน ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถมองเห็นข้อสรุปใด ๆ ที่มีหลักฐาน และ
ไม่มีหลักฐานมากกว่าทั้ง 2 กลุ่ม แต่ผู้มีประสบการณ์มากจะสามารถมองเห็นสมมุติฐานทั้งที่น่าเชื่อถือและไม่
น่าเชื่อถือดีกว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการฝึกฝน ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพการสอบบัญชีขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถของผูส้ อบบัญชีรวมทัง้ ประสบการณ์ในด้านการสอบบัญชีควบคูก่ นั ไป และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของณัฏฐ์รมณ ศรีสขุ (2560, บทคัดย่อ) พบว่า สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ในมิตดิ า้ นการตรวจสอบภายใน
มีอิทธิพลทางบวกต่อความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ในมิติด้านการทำ�และนำ�
เสนอข้อมูลทางบัญชีเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ าน สมรรถนะทางการ
บัญชีสมัยใหม่ในมิติด้านความรู้และทักษะด้านบัญชีมีอิทธิพลทางบวกต่อความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน และ
สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ในมิตดิ า้ นจริยธรรมในวิชาชีพมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ าน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. สำ�นักงานบัญชีคุณภาพในเขตพื้นที่อื่น สามารถใช้เป็นแนวทางในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีแก่ผู้ทำ�บัญชีและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำ�บัญชีเพื่อ
ความถูกต้องครบถ้วนของงาน
2. ใช้ในการพัฒนาองค์กรโดยการส่งเสริมและให้ความสำ�คัญแก่ผทู้ �ำ บัญชีในพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
บัญชีแก่ผู้ทำ�บัญชี เพื่อเพิ่มศักยภาพและความน่าเชื่อถือขององค์กร
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกบั ความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ านของผูท้ �ำ บัญชีส�ำ นักงาน
บัญชีคุณภาพในเขตพื้นที่อื่น ๆ เพื่อนำ�ผลงานวิจัยที่ได้มาทำ�การเปรียบเทียบ
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