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บทคดัย่อ 

        การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สมรรถนะในปัจจุบันของบุคลากรด้านการเงิน

และบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 2) สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกจิดิจิทลั ของบุคลากรด้าน

การเงินและบัญชีหน่วยงานภาครัฐ และ 3) เปรียบเทียบสมรรถนะในปัจจุบันและสมรรถนะที่

ต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรด้านการเงินและบัญชี ส านักงานคณะกรรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ านวน 72 คน ใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

แล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1)สมรรถนะในปัจจุบันของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี 

หน่วยงานภาครัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะหลัก

ด้านการยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉล่ียมากที่สุดอยู่ที่ 4.86 สมรรถนะเฉพาะ

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านความถูกต้องของงาน มีค่าเฉล่ียมากที่สุดอยู่ที่ 4.76 และสมรรถนะ

ทางด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งด้านทักษะการจัดการข้อมูล มีค่าเฉล่ีย

มากที่สุดอยู่ที่ 4.67  2)สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ของบุคลากรด้าน

การเงินและบัญชีหน่วยงานภาครัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

สมรรถนะหลักด้านการยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉล่ียมากที่สุดอยู่ที่ 

4.98 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านความถูกต้องของงาน มีค่าเฉล่ียมากที่สดุอยู่ที่ 

4.87 และสมรรถนะทางด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งด้านทักษะ 

การใช้คอมพิวเตอร์ และด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉล่ียมากที่สดุอยู่ที่ 4.93 และ 4.87 

ตามล าดับ  3)การเปรียบเทยีบระหว่างสมรรถนะในปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาในยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล ของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีหน่วยงานภาครัฐ พบว่า สมรรนะทางด้าน

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และด้านทักษะ 

การใช้ภาษาองักฤษ มีต้องการพัฒนาเพ่ิมขึ้นมากที่สดุในยุคเศรษฐกจิดิจิทลั  

  

*นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑติ สาขาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกจินวัตกรรมและการบัญชี 

  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก 
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1. บทน า 

 ปัจจุบันโลกก าลังเปล่ียนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่เทคโนโลยี

ดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงเคร่ืองมือสนับสนุนการท างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอม

รวมเข้ากบัวิถีชีวิตของคนอย่างแท้จริง และส่งผลให้เกดิการเปล่ียนโครงสร้างรูปแบบกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิ กระบวนการผลิต การค้า การบริการและกระบวนการทางสังคม รวมทั้งการปฎิสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวจึงเป็นโอกาสและความท้าทาย

ของประเทศในการวางแนวทางการด าเนินการด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ให้เกดิประโยชน์สงู

เพ่ือแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานและเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม            

 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญและเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าว ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี         

(พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

และแนวคิดประไทย 4.0 โมเดลขับเคล่ือนสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน โดยได้มีการกล่าวถึง

การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ

การใช้นวัตกรรม การปฎิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะ

น าไปสู่ ค วาม ม่ันคง ม่ั งคั่ ง และยั่ งยื นของประเทศต ามน โยบ ายรัฐบ าลใน ท้ายที่ สุด          

(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [กระทรวงไอซีที],2559)  ซ่ึงในการพัฒนา

ประเทศเพ่ือก้าวสู่ยุคเศรษฐกจิดิจิทลั หรือการด าเนินการตามแผนพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและ

สังคมน้ัน มีทุนมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะท าให้การเปล่ียนแปลงเกิดประสิทธิภาพและ

สัมฤทธิ์ผลสูงสุด เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นรากฐานในการผลิตนวัตกรรม ซ่ึงองค์กรต้องให้

ความส าคัญกบัการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพราะนวัตกรรมเกดิขึ้นจากคน ถึงแม้องค์กรจะมี

เงินทุน เทคโนโลยี การสนับสนุนจากผู้บริหารแล้ว แต่หากขาดบุคลากรที่มีศักยภาพกจ็ะไม่มี

นวัตกรรมเกิดขึ้ น (ยุวลักษณ์  จันทสุวรรณ,2558) เช่นเดียวกับการศึกษาของ นรวัตน์ ชุติวงศ์ (2554) 

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม คือ ปัจจัยด้าน

บุคลากร โดยให้ความส าคัญทั้งทางด้านของการพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน รวมทั้ง

พัฒนาด้านความคิดเพ่ือให้เกดิการสร้างสรรค์  

 สมรรถนะ (Competency) เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงที่ก  าลังได้รับความนิยมและทวีความส าคัญ

และมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์กรชั้นน าต่างๆได้น าเอาระบบ

สมรรถนะมาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ทรัพยากรได้

อย่างถูกทิศทางและคุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากน้ียังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บุคลากร       

ในองค์อีกแนวทางหน่ึงด้วย (ธนิษฐา  ชีวพัฒนพันธุ,์ 2558) ทั้งน้ี เพราะสมรรถนะเป็นสิ่งที่ช่วย

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์รให้ท างานหรือผลิตผลงานที่องค์การต้องการได้ อกีทั้งยังเป็น

ปัจจัยหรือเกณฑ์ในการวัดศักยภาพหรือความสามารถของบุคลากร รวมทั้งใช้เป็นองค์ประกอบใน
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การปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพต่อการเปล่ียนแปลง            

ซ่ึงจะส่งผลสนับสนุนวิสัยทศัน์หรือเป้าหมายระยะยาวขององค์กรได้ ส าหรับส่วนราชการได้มีการ

น าระบบสมรรถนะมาปรับใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทยอย่างกว้างขวาง 

ได้แก่ 1) การสรรหาและคัดเลือกบุคคล (Recruitment and Selection) 2) การางแผนฝึกอบรม 

และการพัฒนาบุคลากร (Training and Development) 3) การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

และการวางแผนทดแทนต าแหน่ง (Career Plan and Succession Plan) 4) การประเมินผล

ปฎิบัติ งาน  (Performance Appraisal) และ 5) การบ ริหารค่ าตอบแทน (Compensation 

Management) ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และส่งเสริม

ให้ปฎิบัติภารกจิในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่เรียกโดยย่อว่า 

ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน เป็นหน่วยงานหลักที่เป็นหัวใจส าคัญในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนและพัฒนาโครงสร้าง กลไก และการกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ช. และกฎหมายใหม่ที่น ามาใช้ โดยรวมแล้วเน้นที่ความรวดเรว็

และมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของงานเพ่ิมขึ้ น ทั้งงานป้องกัน ปราบปราม การตรวจสอบ

ทรัพยสนิ และงานของฝ่ายการสนับสนุนภารกจิหลัก งานด้านการเงินและบัญชีเป็นหน่วยงานหน่ึง

ในกลุ่มงานสนับสนุนภารกิจหลัก ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของการเปล่ียนแปลงของ

สังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็ในปัจจุบัน บุคลากรด้านการเงินและบัญชีขององค์กรจะต้อง

พัฒนาสมรรถนะและปรับเปล่ียนกระบวนการท างานให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป     

เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุตามพันธกจิ วิสยัทศัน์หรือเป้าหมายระยะยาวได้ 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 2.1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะในปัจจุบันของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  

 2.2 เพ่ือศึกษาสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ของบุคลากรด้านการเงิน

และบัญชหีน่วยงานภาครัฐ 

 2.3 เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างสมรรถนะในปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกิจ

ดิจิทลัของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 

 

3. ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั 

       3.1 เป็นแนวทางให้บุคลากรกรใช้ในการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การ

ปฎิบัติงานส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนด  

       3.2  เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของหน่วยงาน ให้เหมาะสมในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกจิยุคดิจิทลั  
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       3.3  เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอืน่ ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

และประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร เช่น การฝึกอบรม  

 

4. ขอบเขตของงานวิจยั 

 4.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของส านักงาน

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ านวนทั้งสิ้น 72  

 4.2 ขอบด้านเน้ือหา ศึกษาเพ่ือส ารวจสมรรถนะในปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ือเปรียบเทียบ

ระหว่างสมรรถนะในปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยศึกษา

ภายใต้กรอบสมรรถนะ 3 ประเภท คือ 1) สมรรถนะหลัก (Core competency) ประกอบด้วย     

5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 

ด้านการยึด ม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจ ริยธรรม และด้านการท างาน เป็นทีม                

2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฎิบัติ (Functional Competency) ประกอบด้วย 2 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการมองภาพองค์รวม และด้านความถูกต้องของงาน และ 3) ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับ

การปฎิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านทกัษะ

ก าร ใช้ ภ าษ าอั งก ฤษ  ด้ าน ทั ก ษ ะก ารค าน วณ  แ ล ะ ด้ าน ทั ก ษ ะก าร จั ด ก าร ข้ อ มู ล                    

(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน [ส านักงาน ก.พ.], 2552) 

 

5. ระเบียบวิธีวิจยั 

 การศึกษาวิธีวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยท าการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

บุคลากรด้านการเงินและบัญชี ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ จ านวนทั้งหมด 72 คน โดยก าหนดเอาประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยใช้เคร่ืองมือ

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบที่ตรง

กบัความคิดเหน็ของผู้ตอบมากที่สดุ มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน  อายุงาน 

  ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะในปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการ

พัฒนาในยุคเศรษฐกจิดิจิทลั ของบุคลากรด้านการเงินและบัญช ี  

  ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง

และน ามาด าเนินการจัดกระท ากับข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ     

โดยใช้สถิติเชิงพรรณา คือ วิเคราะห์ระดับสมรรถนะในปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาของ

บุคลากรด้านการเงินและบัญชีหน่วยงานภาครัฐ ในยุคเศรษฐกจิดิจิทลั ด้วยวิธกีารค านวณค่าเฉล่ีย 



5 
 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากน้ันน าค่าเฉล่ียมาแปรความหมาย โดยน าผลมาเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์การประเมินของ เบส และ คานส ์(Best & Kahn, 1989 อ้างถึงใน บุญชุม  ศรีสะอาด, 2545) 

ซ่ีงได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ดังน้ี 

  ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สดุ 

  ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 

  ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สดุ 

   

6. ผลการศึกษา 

 6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 40 ปี                 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ และมีอายุ

การท างานระหว่าง 5 – 10 ปี  

 6.2 สมรรถนะในปัจจุบันของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี  

 

ตารางท่ี 1 ระดับสมรรถนะในปัจจุบันของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 

สมรรถนะ µ σ 
ระดบัความ

คิดเห็น 

สมรรถนะหลกั    

1. ด้านการมุ่งผลสมัฤทธิ์ 4.69 .056 มากที่สดุ 

2. ด้านการบริการที่ดี  4.60 .068 มากที่สดุ 

3. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4.73 .056 มากที่สดุ 

4. ด้านการยดึม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และ

จริยธรรม 

4.86 .041 มากที่สดุ 

5. ด้านการท างานเป็นทมี 4.61 .064 มากที่สดุ 

รวม 4.70 .048 มากที่สดุ 

สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติั    

1. ด้านการมองภาพองค์รวม 4.68 .061 มากที่สดุ 

2. ด้านความถูกต้องของงาน 4.76 .057 มากที่สดุ 

รวม 4.72 .059 มากที่สดุ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

สมรรถนะ µ σ 
ระดบัความ

คิดเห็น 

ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง    

1. ด้านทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ 4.56 .065 มากที่สดุ 

2. ด้านทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ 3.81 .137 มาก 

3. ด้านทกัษะการค านวณ 4.64 .063 มากที่สดุ 

4. ด้านทกัษะการจัดการข้อมูล 4.67 .058 มากที่สดุ 

รวม 4.42 .081 มากที่สดุ 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับสมรรถนะในปัจจุบันของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี       

สรุปในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สดุทุกด้าน 

โดยแยกพิจารณาดังน้ี 1) สมรรถนะหลัก ด้านการยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม       

มีค่าเฉล่ียมากที่สุดอยู่ที่ 4.86 ในขณะที่ด้านการบริการที่ดี มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 2) สมรรถนะ

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฎิบัติ  ด้านความถูกต้องของงาน มีค่าเฉล่ียมากที่สุดอยู่ที่ 4.76           

3) ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ด้านทักษะการจัดการข้อมูล มีค่าเฉล่ียมาก

ที่สดุอยู่ที่ 4.67 ในขณะที่ด้านทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ 

 

 6.3 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกจิดิจิทลัของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี 

 

ตารางท่ี 2 ระดับสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกจิดิจิทลัของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี 

สมรรถนะ µ σ 
ระดบัความ

คิดเห็น 

สมรรถนะหลกั    

1. ด้านการมุ่งผลสมัฤทธิ์ 4.87 .040 มากที่สดุ 

2. ด้านการบริการที่ดี  4.79 .050 มากที่สดุ 

3. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4.95 .025 มากที่สดุ 

4. ด้านการยดึม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และ

จริยธรรม 

4.98 .019 มากที่สดุ 

5. ด้านการท างานเป็นทมี 4.79 .050 มากที่สดุ 

รวม 4.88 .184 มากที่สดุ 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

สมรรถนะ µ σ 
ระดบัความ

คิดเห็น 

สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะตามลกัษณะงานท่ี

ปฏิบติั 

   

1. ด้านการมองภาพองค์รวม 4.82 .050 มากที่สดุ 

2. ด้านความถูกต้องของงาน 4.87 .040 มากที่สดุ 

รวม 4.85 .045 มากที่สดุ 

ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง    

1. ด้านทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ 4.93 .029 มากที่สดุ 

2. ด้านทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ 4.87 .048 มากที่สดุ 

3. ด้านทกัษะการค านวณ 4.68 .056 มากที่สดุ 

4. ด้านทกัษะการจัดการข้อมูล 4.80 .155 มากที่สดุ 

รวม 4.82 .072 มากที่สดุ 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกจิดิจิทลั ของบุคลากร

ด้านการเงินและบัญชี สรุปในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน

ระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยแยกพิจารณาดังน้ี 1) สมรรถนะหลัก ด้านการยึดม่ันในความถูกต้อง

ชอบธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉล่ียมากที่สุดอยู่ที่ 4.98 ในขณะที่ด้านการบริการที่ดีและการท างานเป็นทีม 

มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฎิบัติ ด้านความถูกต้องของงาน       

มีค่าเฉล่ียมากที่สดุอยู่ที่ 4.87  3) ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ด้านทกัษะการ

ใช้คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียมากที่สุดอยู่ที่ 4.93 รองลงมาคือ ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ         

มีค่าเฉล่ีย 4.87 ในขณะที่ด้านทกัษะการค านวณ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ 

 

 6.4 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างสมรรถนะในปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการ

พัฒนาในยุคเศรษฐกจิดิจิทัล ของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะ

ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสมรรถนะ      

ด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านมีต้องการพัฒนา

เพ่ิมขึ้นในทุกด้าน กล่าวคือ สมรรถนะในปัจจุบันของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี อยู่ในระดับมาก

ที่สดุทุกด้าน และในขณะเดียวกันสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกจิดิจิทลั กอ็ยู่ในระดับ

มากที่สุดทุกด้านเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรด้านการเงินและบัญชี มีความตระหนักและ

เลง็เหน็ถึงความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะของตนเองที่มีอยู่ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ
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เพ่ิมมากขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

เป็นสมรรถนะด้านที่ บุคลากรด้านการเงินและบัญชี  ให้ความส าคัญและต้องการพัฒนาใน            

ยุคเศรษฐกจิดิจิทลัเพ่ิมมากขึ้นที่สดุ  

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลากรด้านการเงินและบัญชีหน่วยงานภาครัฐ           

มีสมรรถนะสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน คือ 1) สมรรถนะหลัก  2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

และ 3) สมรรถนะทางด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ในปัจจุบัน            

ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าบุคลากรด้านการเงินและบัญชี         

มีความพร้อมในด้านสมรรถนะ และในขณะเดียวกันสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกิจ

ดิจิทัล กอ็ยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรด้านการเงินและบัญชี        

มีความตระหนักและเลง็เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะของตนเองที่มีอยู่ให้มีการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเพ่ิมมากขึ้นในทุกด้าน ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

  สมรรถนะหลัก ด้านการยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม เป็นด้านที่

บุคลากรให้ความส าคัญมากที่สดุ โดยมีระดับสมรรถนะมากที่สดุในปัจจุบันและเป็นสมรรถนะด้าน

ที่มีความต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมากที่สุดเช่นเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากร

ด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต 

ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และวินัยของข้าราชการ ตลอดจนต้อง

ด ารงและประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมทั้งตามจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการ 

เพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ซ่ึงผลวิจัยสอดคล้องกบังานวิจัยของ เพญ็ธดิา  พงษ์ธานี 

(2548) ที่ได้ให้ความส าคัญกับจรรยาบรรณมาเป็นอันดับหน่ึง เน่ืองมาจากจรรยาบรรณถือได้ว่า

เป็นรากฐานของพฤติกรรมอย่างหน่ึงของพนักงานที่จะปฏิบัติงานให้องค์กรว่าจะลุล่วงและประสบ

ความส าเรจ็ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารกา  ศิริสันติสมัฤทธิ์ (2552)  

ที่ระบุ ว่าด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับบุคลากร

กลุ่มที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกอนงค์  คงประสม และคณะ 

(2553) พบว่า สมรรถนะด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสมรรถนะส าหรับต าแหน่งบุคลากรสาย

สนับสนุนต าแหน่ งนักการเงินและบัญชี  และนอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ            

เกรียงไกร ภูวณิชย์ ประสงค์, ปราณีตพลกรัง, และกุลธร เกษมสันต์. (2557) ที่ระบุ ว่าสมรรถนะ    

ที่พึงประสงค์ส าหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐมากที่สุดคือ สมรรถนะทางด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม  

  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความถูกต้องของงาน เป็นด้านที่

บุคลากรด้านการเงินและบัญชีให้ความส าคัญมากที่สดุ โดยมีระดับสมรรถนะมากที่สดุในปัจจุบัน

และเป็นสมรรถนะด้านที่มีความต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมากที่สุดเช่นเดียวกัน                
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ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นงานที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอน

การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่วางไว้ ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 

เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน หรือการน าเสนอรายงานต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับเป็น

ข้อมูลในการน าไปบริหารเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก  าหนดไว้ และน าไป

จัดท าแผนตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือของบประมาณในปีงบประมาณถัดไป ทั้งน้ีเพ่ือให้การเบิก

จ่ายเงินของหน่วยงานเกดิประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผลสงูสุด ผลวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ณัฐพร  เปรมศักดิ์ (2557) ที่ระบุ ว่าสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะต าแหน่งด้านการตรวจสอบ

ความถูกต้องของกระบวนงาน เป็นสมรรถนะที่บุคลากรให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 

เน่ืองจากการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามกระบวนงานที่ก  าหนดโดยกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง มีความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ         

อารียา จารุภูมิ (2559) พบว่า สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง และเป็นสมรรถนะด้านที่ ต้องการพัฒนา           

อยู่ในระดับสงูเช่นเดียวกนั 

  สมรรถนะทางด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ด้านทักษะการ

จัดการข้อมูล เป็นด้านที่มีระดับสมรรถนะมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน         

ด้านการเงินและบัญชี เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ การน าเสนอรายงานต่าง ๆ โดยสามารถ

เกบ็รวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน รวมถึงแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ   

ท าให้บุคลากรด้านการเงินและบัญชี มีทักษะด้านการจัดการข้อมูล อยู่ในระดับที่มากที่สุด 

ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารกา ศิริสันติสัมฤทธิ์ (2552) ที่ระบุ ว่าคุณสมบัติ       

ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรกลุ่มปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีจะต้องมี คือ ทักษะด้านการน าเสนอ

ข้อมูล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารียา จารุภูมิ (2559) พบว่า ทกัษะด้านการจัดการข้อมูล             

ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง แต่ในขณะเดียวกันกเ็ป็น

สมรรถนะด้านที่บุคลากรต้องการพัฒนาอยู่ในระดับน้อยที่สดุ ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรมีความเชื่อว่า

ตนเองมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงเป็นทกัษะที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน และมีการพัฒนาความรู้

ในด้านน้ีอยู่อย่างสม ่าเสมออยู่แล้ว จึงมีความต้องการพัฒนาน้อยกว่าสมรรถนะในด้านอื่นๆ    

ส่วนสมรรถนะที่บุคลากรด้านการเงินและบัญชีให้ความส าคัญและต้องการพัฒนาในยุคเศรษฐกิจ

ดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้ นที่สุดคือ ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งน้ี

เน่ืองจากในปัจจุบันเป็นยุคที่เศรษฐกจิและสงัคมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ เทคโนโลยีเข้ามา

มีบทบาทส าคัญทั้ งในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงาน บุคลากรด้านการเงินและบัญชี

จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานด้าน

การเงินและบัญชีที่ต้องปฏิบัติงานในโปรแกรมต่าง ๆ  เช่น การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

(GFMIS) การจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment การน าเสนอรายงานทางการเงินเป็นภาษาอังกฤษ  

ผลวิจัยน้ีสอดคล้องกบังานวิจัยของ พงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสรุเกตุ (2554) ที่ระบุ ว่าทกัษะทางการ
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สื่อสารทางด้านภาษาและความรู้ทางด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ มีความส าคัญและเป็น

คุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีที่ผู้บริหารงานสายบัญชีของสถานประกอบการคาดหวังให้มีมากที่สุด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารียา  จารุภูมิ (2559) ที่ระบุ ว่าควรมีการพัฒนาความรู้และทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในหน่วยงานอย่างสม ่าเสมอ เพราะทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษมีความส าคัญกับการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก และยังสอดล้องกับงานวิจัยของ     

กมลภู  สนัทะจักร (2560) ที่ระบุ ว่าคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ด้านภาษาองักฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานราชการในประเทศไทย และนอกจากน้ียังสอดคล้องกบังานวิจัยของ วริยา  ปานปรุง, 

ทวัิตถ์  มณีโชติ, และนัฐพงศ์  ส่งเนียม. (2018) ที่ระบุ ว่านักบัญชีในยุคปัจจุบันต้องตระหนัก

และเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านบัญชีดิจิทัล ที่จะส่งผลต่อการประกอบ

วิชาชีพในอนาคตและวางแผนในการปรับตัวให้เท่าทนัยุคดิจิทลั 

  สรุปได้ว่าในการปฏิบัติงานในทุกต าแหน่งงานจะเกดิประสิทธภิาพและประสทิธิผลน้ัน 

ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมี 1) สมรรถนะหลัก 2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ 

3) สมรรถนะทางด้านทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานประกอบกนั เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม

ให้สามารถปฏิบัติภารกจิในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงสมรรถนะทั้ง 3 ด้านน้ี จะท าให้บุคคลแสดงออกถึง

พฤติกรรมอันน ามาสู่ผลงานและผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามที่องค์กรต้องการ อีกทั้งสมรรถนะเหล่าน้ีได้

ก าหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะเพ่ือพิจารณาประเมินในเร่ืองของความก้าวหน้า        

ในสายวิชาชีพ การเล่ือนต าแหน่ง และการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรในทุกรอบประเมิน รวมถึงเพ่ือ

น าไปพิจารณาในเร่ืองของการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อไป  

 

8. ขอ้เสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

  1. ผลจากการวิจัย พบว่า สมรรถนะในปัจจุบันของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี          

อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน แต่กค็วรมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานในทุกด้าน

เช่นเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในระดับที่สงูขึ้ น โดยอาจจัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง

กบัการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น รวมทั้งผู้บริหารระดับสงูควรให้

ความส าคัญและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงาน จากการส่งเสริมการจัด

กิจกรรมหรือโครงการที่เน้นการสร้างเสริมสมรรถนะและน ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของ

หน่วยงานประจ าปี อนัจะน าไปสู่ความต่อเน่ืองในการพัฒนาและความยั่งยืนในระดับองค์กร   

  2. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

พัฒนาสมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดีและการท างานเป็นทีม เน่ืองจากเป็นสมรรถนะด้านที่มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซ่ึงหน่วยงานควรจัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการใช้บริการของ

หน่วยงานอยู่เสมอ โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ และพัฒนาการสร้างสัมพันธภาพและ
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สร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมของบุคลากร เพ่ือมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการ

ปฏิบัติงาน 

  3. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

พัฒนาสมรรถนะทางด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ด้านทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์และด้านทักษะการใช้ภาษาองักฤษ เน่ืองจากเป็นสมรรถนะด้านที่บุคลากรด้านการเงิน

และบัญชี มีความต้องการพัฒนาเพ่ิมขึ้นสูงที่สุดในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั อกีทั้งมีบทบาทส าคัญต่อการ

ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซ่ึงหน่วยงานควรก าหนดแนวทางพัฒนาไว้อย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนและ

ต่อเน่ือง อีกทั้งควรจัดกิจกรรมหรือหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ด้านด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาองักฤษอกีด้วย 

  4. หน่วยงานภาครัฐ ควรมีการศึกษาแนวทางหรือเพ่ิมระดับความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภาคเอกชน เพ่ือยกระดับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ

และทนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็  

 8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

   การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาภาพรวมเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้ในการศึกษาเท่าน้ัน 

การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างหลากหลายกลุ่ม เพ่ือให้ทราบถึงประเด็น

สมรรถนะของบุคลากรในองค์กรอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมมากยิ่งขึ้ น และควรศึกษาสมรรถนะ

ของบุคลากรในภาคส่วนอืน่ๆ เพ่ิมเติม เช่น ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะ

ของบุคลากรแต่ละองค์กร รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ เพ่ือจะใช้เป็นแนวทางหรือเพ่ิมความ

ร่วมมือระหว่างองค์กรในการพัฒนาและปรับปรุงในด้านสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
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