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บทคัดย่อ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักวิชาชีพบัญชียุค
ดิจิทัลของสถานประกอบการ ในจังหวัดเลย การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ สถานประกอบการในเขต จังหวัดเลย โรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกที่  2 และ  3           
จ านวน 218 แห่ง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 
 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีความส าคัญมากที่สุด จากทั้งหมด                   
51 ตัวบ่งชี้ เหลือเพียง 13 คุณลักษณะ โดยเรียงล าดับจากการเรียงล าดับจากความส าคัญมากที่สุดไปหา
น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านภาษีอากร (ปานกลาง)  ด้านเทคโนโลยีช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล (พื้นฐาน) 
ด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ (ปานกลาง) ด้านเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม 
4.0 (พื้นฐาน) ด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น (ปานกลาง) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            
(ปานกลาง)  ด้านเศรษฐศาสตร์ (พื้นฐาน)  ด้านการเงินและการบริหาร การเงิน (ปานกลาง) ด้านการ
บัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน (ปานกลาง) ด้านสภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจและองค์กร          
(ปานกลาง) ด้านการบัญชีบริหาร (ปานกลาง)  ด้านกฎหมายและข้อบังคับ ทางธุรกิจ (ปานกลาง) และ
ด้านการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปานกลาง) 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the desirable characteristics of accountants in the 
digital era of enterprises in Loei Province.  The samples of this study are 218 industrial enterprises 
categorized as industrial type account 1 and 2 in Loei Province.  To achieve the research objective a 
questionnaire is applied as a tool to collect data.  Then the data were analyzed by descriptive statistics 
and Exploratory Factor Analysis with using Principal Components Analysis and Orthogonal Rotation 
by Varimax Orthogonal. 
 The result of the study indicated 13 most desirable characteristics of accountants in the 
digital era of enterprises out of 51 proposed characteristics.  And those13 most desirable sorted 
according to needs are as follows:  taxation (medium) , technology for digital industry development 
(Basic) , Business Strategy and Management (Medium) , Technology to support and promote Industry 
4.0 (Basic) , Auditing and Assurance (Medium) , Information Technology (Moderate) , Economics 
(Basic), Financial and Financial Management (Medium), Accounting, finance, and financial reporting 
( medium) , the environment Business and Organization ( Moderate) , Management Accounting 
(Medium) , Legal and Business Regulations (Medium) , and Supervision of Risk Management and 
Internal Control (Medium). 
  
1.  บทน า 

 ในปัจจุบันเศรษฐกิจทั่วโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค “ดิจิทัล” เป็นยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อประชากรและสังคม มีทัศนคติด้านการใช้ชีวิต                  
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการปกครอง 
ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการค้าธุรกิจต่าง ๆ ท าให้ทุกอาชีพล้วนต้องปรับตัวให้ทันสมัย 
ทุกธุรกิจจะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และใช้นวัตกรรมใหม่ ๆในการติดต่อสื่อสาร 
การค้นหาข้อมูลมาวิ เคราะห์  ให้ก้าวทันเหตุการณ์  ทุกอย่างต้องรวดเร็ว และแม่นย ามากขึ้น 
ผู้ประกอบการต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลน ามาสู่การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
การตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ   
 ประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จาก
นโยบายเศรษฐกิจและแผนกลยุทธ์ของรัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทน์โอชา การมุ่งสู่
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การเป็น ประเทศไทย 4.0 มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็น “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) (สุรัชพงศ์ สิกขาบัณฑิต, 2560) ส่งเสริม E-Commerce, E-Documents และ 
E-Learning เพื่อวางพื้นฐานที่ส าคัญในการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (อุตสาหกรรมดิจิทัล , 
2559) รวมถึงการน าระบบ Cloud เข้ามาช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดของธุรกิจ 
หรือการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในการเข้าถึงข่าวสารและท าธุรกรรมทางการเงิน ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างองค์กรจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะความสามารถ
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป หนึ่งในนั้นคือนักบัญชี ที่เทคโนโลยีเข้ามามีผล
ต่อการด าเนินธุรกิจและการจัดท ารายงานทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation) และเคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytical tools) 
ถูกน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานทางการเงิน นักบัญชีจะไม่ท างานเพียงการบันทึกข้อมูล 
Bookkeeping แต่จะต้อง เป็นนักวิ เคราะห์ข้ อมูลการเงินและข้อมูลธุ รกิจ  เพื่ อท าหน้าที่ เป็น                      
"คู่คิดนักธุรกิจ" (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) การใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นแบบ Real-time ท าให้เราได้รับรู้
ข้อมูลในมิติต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีคุณสมบัติที่เป็น Big Data  มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อช่วย        
ก า รตั ดสิ น ใ จ  แล ะก า รว า งแผนธุ ร กิ จ  โด ย เฉพ าะก า รน า เ ทคโนโลยี ปัญญาประดิ ษฐ์                            
(Artificial Intelligence : AI) มาใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการวิเคราะห์ Big Data ที่มีความชาญฉลาด    
ท าให้เคร่ืองจักรสามารถเรียนรู้เพื่อเข้ามาช่วยจัดการกระบวนการบัญชี รวบรวม ประมวลผล และ
วิเคราะห์การท างานแบบอัตโนมัติรวดเร็วมากขึ้น (ศรีสุดา อินทมาศ, 2562)  
 นักบัญชีมืออาชีพต้องมีคุณค่า มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพอันอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และ
สามารถพัฒนาตนเองเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้ในอนาคต ใน IES ฉบับที่ 2 โดยบัญชีบัณฑิตที่ได้เรียนรู้
ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 (IES 2) เป็นการเสริมสมรรถนะของนักบัญชี และ
ก าหนดความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค ได้อาศัยแนวคิดของ สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ ( (International 
Federation of Accountants:  IFAC) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาวิชาชีพบัญชีมีการด าเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการต่าง ๆ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยต่อไป สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education 
Standard: IES) เพื่อเป็นการเสริมสมรรถนะของนักบัญชี และก าหนดความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 
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ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ ความสามารถ ในระดับสากล และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม (สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์, 2557)   
 ดังนั้น นักบัญชีที่ได้พัฒนาวิชาชีพระยะเร่ิมแรก ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 2  (IES 2)  ก าหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค ที่ผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพ
บัญชีจ าเป็นต้องแสดงให้เห็นก่อนที่จะสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพ ระยะเร่ิมแรก ความรู้ความสามารถ
เชิงเทคนิคเป็นความสามารถที่จะประยุกต์ความรู้ทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ การศึกษาคร้ังนี้จึงได้ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการว่านักวิชาชีพบัญชีมีคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์เพียงพอต่อความต้องการในยุคดิจิทัลมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สอบถาม         
ความต้องการของสถานประกอบการใน เร่ืองของการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนา
วิชาชีพทางบัญชีเพื่อเข้าสู่การเป็นนักบัญชีในยุคดิจิทัล 
2.  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

 เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการ 

ในจังหวัดเลย ของประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ที่แตกต่างกัน 

3.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการส าหรับหน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดการพัฒนานักบัญชีให้มีคุณสมบัติตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล 
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตบัญชีที่จบหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่ได้เรียนรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 2 (IES 2) มีคุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตบัญชีในยุคดิจิทัล 
4. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ ได้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลของสถาน
ประกอบการ ในจังหวัดเลย โดยก าหนดลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 2 (IES 2) โดยสมาชิกสหพันธ์กับบัญชีระหว่างประเทศ
ต้องก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคที่ผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีต้อง
พัฒนาใหม่ขึ้นก่อนที่จะสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก โดยผลการเรียนรู้ดังกล่าวต้อง        
รวมรายการ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 
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5.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยจะใช้แบบสอบถาม โดยจะแจกแบบสอบถามให้กับผู้ประกอบการ ในจังหวัดเลย 
ทั้ง 218 แห่ง แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของสถานประกอบการ ในยุคดิจิทัล โดย แบ่งเป็น       
5 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  สถานภาพทั่ว ไปของสถานประกอบการ 

 ส่วนที่ 3  มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2 
 ส่วนที่ 4  เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 
 ส่วนที ่5  ค าถามปลายเปิด  

6.  ผลการศึกษา 

  ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อสกัดปัจจัยและค านวณ
ค่ าน้ าหนักปั จจั ย  (Factor Loading)  โดยวิธี  Principal component analysis เกี่ ย วกับคุณลักษณะ                     
อันพึงประสงค์ของนักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการ สามารถสรุปคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์ที่มีความส าคัญมากที่สุด จากทั้งหมด 51 ตัวแปร ออกเป็น 13 คุณลักษณะโดยเรียงล าดับ
จากการเรียงล าดับจากความส าคัญมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้  
 1) ด้านภาษีอากร (ปานกลาง)   
 2) ด้านเทคโนโลยีช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล (พื้นฐาน) 
 3) ด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ (ปานกลาง) 
 4) ด้านเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 (พื้นฐาน) 
 5) ด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น (ปานกลาง) 
 6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปานกลาง) 
 7) ด้านเศรษฐศาสตร์ (พื้นฐาน) 
 8) ด้านการเงินและการบริหาร การเงิน (ปานกลาง) 
 9) ด้านการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน  (ปานกลาง) 
 10) ด้านสภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจและองค์กร (ปานกลาง) 
 11) ด้านการบัญชีบริหาร (ปานกลาง) 
 12) ด้านกฎหมายและข้อบังคับ ทางธุรกิจ (ปานกลาง)   
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 13) ด้านการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปานกลาง) 
7.  อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเ ร่ือง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลของ           
สถานประกอบการ ในจังหวัดเลย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ด้วยวิธี Principal Component 
Analysis และใช้เกณฑ์ในการสกัดปัจจัยที่มีค่า Eigen Value มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ส่วนการวัดค่า   
Factor Analysis เมื่อหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธี Orthogonal แบบ Varimax ค่า Factor  Loading จากที่มีอยู่
เดิม 51 ตัวแปร จะได้คุณลักษณะออกมาใหม่ 13 คุณลักษณะ ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ 
ดังนี ้
 คุณลักษณะที่ 1 ด้านภาษีอากร (ปานกลาง)  
 คุณลักษณะด้านภาษีอากรเป็นคุณลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล              
โดยผลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) อธิบายการจัดท าการค านวณภาษี
ทางตรงและทางอ้อมส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 2) อธิบายความแตกต่างการหลีกเลี่ยงภาษี
และการหนีภาษี และ 3) อธิบายข้อก าหนดและการปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากร สอดคล้องกับ 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2557) ได้ระบุมาตรฐานความรู้ความเชี่ยวชาญทางภาษีอากร 
ความสามารถในการอธิบายข้อก าหนดและการปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ
รายงาน สามารถจัดท าการค านวณภาษีทางตรงและทางอ้อมส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษีการหลีกเลี่ยงภาษี และการหนีภาษีและสอดคล้อง
กับ วิกานดา รสชุ่ม (2562) พบว่า คุณสมบัติคือควรมีระดับการศึกษา  ในสาขาวิชาที่ เหมาะสม 
ประสบการณ์วิชาชีพ และการอบรมความรู้ด้านภาษีอย่างต่อเนื่องด้านภาษี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
พิฐชญาณ์ คาเนโกะ (2560) ผลการวิเคราะห์ระดับการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะนักบัญชี             
พบว่า ความรู้และทักษะทางวิชาชีพอ่ืนมีความส าคัญ โดยจ าเป็นต้อง ให้ความส าคัญกับทักษะด้านภาษี                
ดังนั้น นักวิชาชีพบัญชี จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษีอากรเพื่อให้เป็นผู ้                     ที่
มีคุณลักษณะสอดคล้องกับคุณลักษณะของนักวิชาชีพวิชาชีพบัญชี ในยุคดิจิทัล  
 คุณลักษณะที่ 2 ด้านเทคโนโลยีช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล  
 จากการวิจัยพบว่า ความสามรถเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล เข้ามา
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ
หุ่นยนต์ที่มีความฉลาดและถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ เคลื่อนไหวได้ การสื่อสาร
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เหมือนกับมนุษย์ เช่น ระบบการสนทนาอัตโนมัติ หุ่นยนต์กู้ภัย รถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 
รวมถึงการน าเคร่ืองจักรกลอัจฉริยะเข้ามาช่วยท างานในหลากหลายด้าน ทั้งส ารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ประมวลผล ที่ จะช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ  ใน
ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคน และการใช้อากาศยาน ไร้คนขับหรือโดรน (Drone) 
ขนส่งสินค้าโดยการควบคุมและสั่งการการบินระบบอัตโนมัติ นวัตกรรมเหล่านี้ ยังสามารถน าไปใช้ใน
งานที่มีความเสี่ยงอันตรายเกินกว่าจะให้มนุษย์ด าเนินการหรืองานอ่ืนที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าถึง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พอตา วุฒิพรชัย, เพ็ญศรี บางบอน และรุจิภา สินสมบูรณ์ทอง (2560) ที่ได้  
ข้อสรุปว่า ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence : AI) เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มี
พฤติกรรมเลียนแบบมนุษย์ รวมทั้งเลียนแบบความเป็นอัจฉริยะของมนุษย์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
(Industrial Revolution) การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและระบบผลิตที่มีความแตกต่างจากเดิม และ
สอดคล้องกับ จารุณี ดวงสุวรรณ (2560) กล่าวไว้ว่า ในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ถูกน าไปประยุกต์ใช้     
ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ พาหนะหุ่นยนต์หรือพาหนะไร้คนขับ (Robotic Vehicles) การวางแผนและ               
การจัดตารางอัตโนมัติ (Autonomous Planning And Scheduling) การวางแผนโลจิสติกส์ (Logistics 
Planning) วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มุ่งหวังให้           
มาท างานแทนมนุษย์ โดยเฉพาะการท างานที่ต้องเสี่ยงอันตรายได้ 
 คุณลักษณะด้านเทคโนโลยีช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล ที่นักวิชาชีพบัญชี ยุคดิจิทัล
ต้องมีความสามารถซึ่งเป็นสิ่งที่สถานประกอบการมีความต้องการคือ ความสามรถทางการใช้ Big Data 
and Analytics เนื่องจาก  Big Data ช่วยให้การปฏิบัติงานทางบัญชีได้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับ ชุตินุช อินทรประสิทธิ (2561) ที่ได้ข้อสรุปจากการวิจัยว่า การสอบบัญชี เป็นหนึ่งใน
สาขาวิชาชีพที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของ Big Data เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ           
การปฏิบัติงาน และในขณะเดียวกันเพื่อลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นด้วย สอดคล้องกับ โสภณ              
เพิ่มศิริวัลลภ (2559) ได้อธิบายถึงลักษณะที่สอดคล้องกับทางบัญชีว่า Big Data คือข้อมูล การบันทึก
รายการทางธุรกิจและรายการทางบัญชีที่กิจการต่าง ๆ บันทึกอยู่ในบัญชีแยกประเภท (General Ledger) 
และบัญชีย่อย (Subsidiary Ledger) งบทดลองและงบการเงินของกิจการ รวมทั้งข้อมูลดังกล่าว ของ
กิจการอ่ืน ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ข้อมูลของกิจการคู่แข่งหรือของธุรกิจที่มีลักษณะบาง
ประการที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชีที่มีความพร้อมทั้งด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟแวร์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่ได้รับการฝึกอบรมจนมีทักษะและความสามารถที่จะน า
ศาสตร์ของการ วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มาด าเนินการประมวลผลข้อมูลดังที่กล่าวมาเหล่านั้น 
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ย่อมสามรถน าข้อมูล Big Data มาใช้ในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้  เศรษฐพงค์ 
มะลิสุวรรณ (2560) กล่าวไว้บทความ Big Data Analytics ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Analytics) โดยการน าเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เป็นเคร่ืองมือส าคัญใน การวิเคราะห์        
Big Data ที่มีความชาญฉลาดก็ได้รับการยกระดับให้เป็น  แผนยุทธศาสตร์และ สร้างการเติบโตให้แก่
ธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็ว ไปจนถึงท าให้รัฐบาลสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ดังนั้น นักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลต้องเร่งพัฒนาตนเองให้สามารถใช้ข้อมูล Big Data และการ
วิเคราะห์ Big Data เพื่อน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
 คุณลักษณะที่ 3 ด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ (ปานกลาง)  
 คุณลักษณะด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ ที่เป็นคุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชี ใน         
ยุคดิจิทัล ที่ได้จากการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 1) อธิบายกระบวนการที่อาจน ามาใช้           
ในการด าเนินกลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากการด าเนินกลยุทธ์ขององค์กร มีส่วนเกี่ยวข้อง กับข้อมูลทาง
การเงินต่าง ๆ ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 2) อธิบายวัตถุประสงค์และความส าคัญของหน้าที่  และ                 
การด าเนินงาน 3) อธิบายทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน และ 4) อธิบาย                
วิธีการต่าง ๆ ที่อาจใช้ในการออกแบบและจัดรูปแบบองค์กร เนื่องจากผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลการด าเนินงานซึ่งเป็นรายงานทางบัญชีของกิจการซึ่งมีความใกล้ชิดกับการน าข้อมูลไปใช้
ในทางกลยุทธ์ธุรกิจจึงท าให้คุณลักษณะด้านนี้มีความส าคัญ สอดคล้องกับ สกลพร พิบูลย์วงศ์ (2561)  
ที่ได้วิจัยเร่ือง คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจใน อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า นักวิชาชีพบัญชีควรมีทักษะและความสามารถ  ในการวางแผนกลยุทธ์               
การบริหารโครงการ การบริหารงานบุคคลและทรัพยากร สอดคล้องกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย (2555) อธิบายว่าเนื่องจากปัจจุบันนักบัญชีมีผลต่อความด ารงอยู่ของกิจการ
อย่างมาก ดังนั้นนักบัญชีต้องมีความรู้ด้านแนวคิดการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ             
เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2557) ผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ควรเข้ารับการอบรม    
ในเร่ืองของการบริหารจัดการและองค์กรธุรกิจ ดังนั้น นักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล จึงต้องมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชี              
ในยุคดิจทิัล 
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 คุณลักษณะที่ 4 ด้านเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 (พื้นฐาน)  
 ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะที่  4 คือ ด้านเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
อุตสาหกรรม 4.0 คุณลักษณะด้านเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 ที่เป็น
คุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ที่สถานประกอบการต้องการ ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 
1) ความต้องการ The Cloud 2) ความต้องการ Cyber security และ 3) ความต้องการ Simulation  เน่ืองจาก
เทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยในการสนับสนุนให้การวางระบบงานของแต่ละองค์กร  โดยการ
ประมวลผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า การประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud computing) หรือที่เรียก
กันโดยทั่วไปว่า “Cloud” คือ การประมวลผลและเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ที่ถูกใช้ง าน                  
บนอินเทอร์เน็ต แม้ว่ามีการน าระบบ Cloud Computing มาเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและ           
การบริการแบบคลาวด์ (Cloud Services) แต่ก็ต้องป้องกันความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ (Cybersecurity) ผ่านการจ าลองสถานการณ์ (Simulation) ครอบคลุมทั้งด้าน Offensive, 
Defensive, Forensics, Audit และ Management เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ เป็น
ความลับและระบบสารสนเทศ ที่อาจน ามาสู่การเกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ จ าลองสถานการณ์ 
(Simulation) ยังถูกพัฒนาส าหรับนักออกแบบโมเดล ทั้งด้านเคร่ืองกลและอุตสาหกรรม การจ าลอง
สถานการณ์ต่าง ๆ (Simulation) จ าพวกชิ้นงานเคร่ืองจักรหรืออะไหล่ที่ต้องการความแม่นย าสูงและ
พิมพ์แบบ 3D เสมือนจริง สอดคล้องกับ บัญชา ธนบุญสมบัติ (2560) เร่ือง อุตสาหกรรม 4.0 กล่าวไว้ว่า 
เทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของอุตสาหกรรม 4.0  ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยี
ระดับสูงหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ Big Data & Analytics, Software Integration, Autonomous Robots, 
Augmented Reality, Simulation, Cyber Security, Additive Manufacturing, Cloud Computing แล ะ
Industrial Internet of Things ดังนั้น นักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล จึงต้องมีการพัฒนาความรู้พื้นฐาน            
ในด้านเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของ           
นักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
 คุณลักษณะที่ 5 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น  
 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นที่เป็นคุณลักษณะของผู้สอบบัญชีในยุคดิจิทัล ที่ได้
จากการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) อธิบายองค์ประกอบส าคัญของงานให้ความเชื่อมั่น 
2) อธิบายองค์ประกอบส าคัญของงานให้ความเชื่อมั่น และ3) การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี    
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้สอบบัญชีจ ามีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของงานที่ให้ความเชื่อมั่นลงมา เพื่อให้ผู้ใช้
ข้อมูลจากงานที่ให้ความเชื่อมั่นนั้นมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ        
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สุนิษา ธงจันทร์ (2552) โดยพบว่า คุณลักษณะทางวิชาชีพด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี
รับรองทั่วไปมีความสัมพันธ์ และผลกระทบในเชิงบวก กับคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความสมบูรณ์  
ดังนั้น นักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอบบัญชีและ                   
การให้ความเชื่อมั่นให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชใีนยุคดิจิทัล 
 คุณลักษณะที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปานกลาง)  
 คุณลักษณะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล        
ที่ได้จากการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ 2) การอธิบายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ และ 3) วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมทั่วไปของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
สอดคล้องกับ วริยา ปานปรุง, ทิวัตถ์ มณีโชติ, ชัชสรัญ รอดยิ้ม และนัฐพงศ์ ส่งเนียม (2561) พบว่า 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของนัก
บัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องกับ กมลภู สันทะจักร์ (2561) พบว่า คุณลักษณะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่วนประกอบหนึ่งในคุณลักษณะของนักบัญชี สอดคล้องกับ รัตติยา วงศรีลา  และจิรพงษ์ 
จันทร์งาม (2561) พบว่า ความรู้ความสามารถในการสอบบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงินโดยรวม และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ วีรยุทธ สุขมาก และกนกศักดิ์ 
สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2557) โดยพบว่า ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีนักบัญชีในยุคปัจจุบัน ควรมีความรู้
ความสามารถมุ่งมั่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการให้บริการ ด้านการ
ท าบัญชีแก่ลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลอย่างมีระบบและรวดเร็ว ดังนั้น จึงนับว่าสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญที่        
นักวิชาชีพบัญชี ยุคดิจิทัลต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
 คุณลักษณะที่ 7 ด้านเศรษฐศาสตร์ (พื้นฐาน)  
 คุณลักษณะด้านเศรษฐศาสตร์ที่เป็นคุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ที่ได้จาก
การวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ  1) การอธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง                                  
ด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคต่อกิจกรรมทางธุรกิจ  2) การอธิบายโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ                     
ซึ่งรวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์การแข่งขันแบบผูกขาด และ 3) การอธิบายหลักการพื้นฐานของ
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาค เน่ืองจากเป็นสาขาที่ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
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จึงมีความส าคัญต่อผู้สอบบัญชีในยุคดิจิทัลที่ควรพัฒนา สอดคล้องกับ My Account (2560) โดยนักบัญชี
ยังต้องพัฒนาความรู้ด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีหรือความรู้ข้ามศาสตร์มากขึ้ น เช่น ความรู้
เศรษฐศาสตร์  ดังนั้น  นักวิชาชีพบัญชียุ คดิ จิทัล จึ งต้องมีการพัฒนาความ รู้ความสามารถ                                 
ด้านเศรษฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
 คุณลักษณะที่ 8 ด้านการเงินและการบริหารการเงิน (ปานกลาง)  
 คุณลักษณะด้านการเงินและการบริหารการเงินที่เป็นคุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชีในยุค
ดิจิทัล ที่ได้จากการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 5 ประเด็น คือ 1) การวิเคราะห์ความต้องการด้านกระแส
เงินสดและเงินทุนหมุนเวียน 2) การอธิบายวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้วิธีสินทรัพย์                              
3)การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดท างบประมาณการลงทุน 4) วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและ          
ในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่าง และ 5) การเปรียบเทียบแหล่งเงินทุนที่มีส าหรับองค์กร 
สอดคล้องกับ พิฐชญาณ์ คาเนโกะ (2560) ผลการวิเคราะห์ระดับการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะ
นักบัญชี พบว่า ความรู้และทักษะทางวิชาชีพอ่ืนมีความส าคัญ โดยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับทักษะ
ด้านด้านการบริหาร ด้านการเงิน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ดังนั้น             
นักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านการเงินและการบริหารการเงิน 
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
 คุณลักษณะที่ 9 ด้านการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน (ปานกลาง)  
 คุณลักษณะด้านการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงินที่เป็นคุณลักษณะของ             
นักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ที่ได้จากการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) ประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดท างบการเงิน 2) การตีความของรายงานซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน และ 3) ส่วนการประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
สอดคล้องกับ สมาพันธ์นักบัญชีสากล (International Federation of Accountants :IFAC) (2003) และ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์ (2552) ยังได้ระบุว่า ความรู้ทางการบัญชี การเงินและ ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง เป็นความรู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างานของนักบัญชีเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักบัญชีเป็น            
ผู้ที่ให้ข้อมูลในรูปของตัวเลขซึ่งมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของธุรกิจ  ดังนั้น นักวิชาชีพบัญชี
ยุคดิจิทัลจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน           
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
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 คุณลักษณะที่ 10 ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร  
 คุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร ที่เป็นคุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชี
ในยุคดิจิทัล ที่ได้จากการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) ระบุลักษณะส าคัญของธุรกิจข้าม
ชาติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และตลาดเกิดใหม่  2) อธิบายสภาพแวดล้อมที่องค์กรรวมถึงแรงผลักดัน
หลัก และ 3) ส่วนวิเคราะห์สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมของธุรกิจมีความแตกต่างกันมากในแต่ละประเภทของธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม ดังที่ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์ 
(2552) ได้ระบุว่าส่วนประกอบหนึ่งในความรู้หลักของวิชาชีพบัญชีความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ ช่วยให้
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัมไพวรรณ 
หมื่นแสน (2561) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง นักบัญชีควรมี
ความเข้าใจเร่ืองเกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงสภาพแวดล้อมธุรกิจ อย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น ดังนั้น นักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลจึงต้องมี การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านสภาพแวดล้อมทาง 
ธุรกิจและองค์กรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้สอบบัญชีในยุคดิจิทัล 
 คุณลักษณะที่ 11 ด้านการบัญชีบริหาร (ปานกลาง)  
 คุณลักษณะด้านการบัญชีบริหารที่เป็นคุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลที่ได้จาก
การวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) จัดท ารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการ
บริหารซึ่งรวมถึงรายงานต่าง ๆ  2) ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและ         
ตัวผลักดันต้นทุน และ 3) ประยุกต์ใช้เทคนิคเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร เน่ืองจากผู้สอบ
บัญชีเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและเข้าใจข้อมูลทางบัญชีเป็นอย่างดี ในการน าข้อมูลมาใช้ในทางบริหารจึงเป็น
สิ่งใกล้ตัว ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีต จากหลายท่านคือ ณัฏฐ์รมณ ศรีสุข และ
กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2560) ที่พบว่าสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ในมิติด้านการท าและ
น าเสนอข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการตัดสินใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ผลการวิจัยของ วีรยุทธ สุขมาก และกนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธิ์  (2557)  พบว่า  นักบัญชีต้องมี
ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สกลพร  พิบูลย์วงศ์ (2561) พบว่านักวิชาชีพบัญชีควรมีทักษะและความสามารถ รวมถึงการ
ตัดสินใจต่าง ๆ ทางธุรกิจ ต่อมาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (2555) อภิบายว่านัก
บัญชีต้องปรับตัว ประเด็นส าคัญที่เห็นได้ชัดคือการท าความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่จะน ามาสนับสนุน
การตัดสินใจในทางธุรกิจ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการอธิบายของ  My Account (2560) อธิบายว่า           
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นักบัญชีต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ ต้องเปลี่ยนบทบาทจากเพียงผู้สนับสนุนข้อมูล มาเป็นผู้น าเสนอ
ข้อมูล ช่วยวางแผนวิเคราะห์ และเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการช่วยตัดสินใจทางธุรกิจได้  ดังนั้น นักวิชาชีพ
บัญชี ยุคดิจิทัลจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านการบัญชีบริหารให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักบัญชีต้องปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 คุณลักษณะที่ 12 ด้านกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ  
 คุณลักษณะด้านกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจที่ได้จากการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย              
2 ประเด็น คือ 1) การอธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และ  
2) การอธิบายกฎหมายและข้อบังคับที่ก ากับดูแลกิจการที่มีรูปแบบแตกต่างกัน เนื่องจากการบันทึก
บัญชจีะควบคู่กับประเด็นทางภาษีเสมอ โดยบางกรณีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางภาษีอากรอาจเป็นจุดที่
ต้องทราบก่อนแล้วย้อนกลับมาที่การบันทึกบัญชี  ดังนั้นกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจเป็นสิ่งที่         
นักบัญชีต้องรู้ก่อนด าเนินการทางบัญชี  สอดคล้องกับ My Account (2560)  ที่กล่าวว่า  ความรู้                 
ด้านกฎหมายเป็นสิ่งส าคัญที่นักบัญชียังต้องพัฒนาในยุคดิจิทัล และสอดคล้องกับข้อสรุปจากการวิจัย
ของ อัมไพวรรณ  หมื่นแสน (2561) ซึ่งการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการลดความเสี่ยง นักบัญชี
ควรมีความเข้าใจเร่ือง กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ดังนั้น นักวิชาชีพบัญชี          
ยุคดิจิทัลจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
 คุณลักษณะที่ 13 ด้านการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 คุณลักษณะด้านการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ได้จากการ
วิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรโดยใช้กรอบ
แนวคิดบริหารความเสี่ยง 2) วิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการก ากับดูแลองค์กร และ           
3) การอธิบายหลักการการก ากับดูแลที่ดีรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของนักลงทุน สอดคล้องกับ 
สกลพร พิบูลย์วงศ์ (2561) พบว่า นักวิชาชีพบัญชีควรมีทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของการปฏิบัติงานบัญชี และ/หรือ ปัญหาจากระบบการควบคุมภายใน และสามารถจัดการ           
ลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ และสอดคล้องกับ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2562) ได้อธิบาย
ถึงแนวทางการเตรียมตัวเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล ควรเพิ่มทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเร่ืองธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ดังนั้น นักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลจึงต้องมีการพัฒนา
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ความรู้ความสามารถด้านการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
 
 

8.  ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 
 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการ  
มีผู้ให้ข้อเสนอแนะตามรายละเอียดในแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 
 1.1 นักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลควรเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ
ศึกษาการใช้งานโปรแกรมส าเ ร็จรูปทางการบัญชี เพื่อใช้ เป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก                            
ในการท างาน รวมทั้งควรจะพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานอยู่เสมอและปรับตัว           
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล 
 2.2  นักบัญชีควรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่  ๆ ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อ          
การเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้หลายรูปแบบมากขึ้น   
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
  2.1  ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงต่อคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล ตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยพัฒนาทักษะ
ด้านความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การบัญชีในยุคดิจิทัล (Digital accounting) ในอนาคต 
 2.2  ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กิจการส่วนบุคคล หรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านบัญชีสามารถที่จะประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้
สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการเพื่อ
ครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอย่าง และน าผลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบกับความต้องการของนักวิชาชีพ
บัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการว่าผลที่ได้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
 

9.  กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก

อาจารย์ ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณและขอจารึกพระคุณนี้ไว้ใน

ความทรงจ าอย่างมิรู้ลืมเลือนว่าความส าเร็จในคร้ังนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความกรุณาจากท่านอาจารย์ที่
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ช่วยเหลือและคอยชี้แนะเป็นอย่างดี นอกจากนั้นขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการในการสอบ      

สารนิพนธ์ประกอบไปด้วย ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม และผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ดร. ดารณี เอ้ือชนะจิต ที่กรุณาให้ค าแนะน าในการแก้ไขสารนิพนธ์ฉบับนี้ และเสนอข้อแนะน าที่เป็น

ประโยชน์ที่มีส่วนท าให้งานวิจัยนี้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ ให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิต รวมถึง
การประกอบวิชาชีพในการด าเนินชีวิตได้จริง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในการได้รับความช่วยเหลือ และ               
ความอบอุ่นจากคณาจารย์ภายในคณะทุก ๆ ท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูงจากใจจริง 

 คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ที่อาจมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา
พระคุณของบิดามารดาที่ให้ก าเนิดและเลี้ยงดูให้การศึกษาตลอดจนครูบาอาจารย์และผู้ที่มีพระคุณ           
ทุกท่านที่มีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผู้วิจัยในครั้งนี ้
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