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บทคัดย่อ  

 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ทกัษะดา้นเทคโนโลยีของนกัวิชาชีพบญัชีในยุคดิจิทลั” การวิจยัในคร้ัง
น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความตอ้งการในการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีส าหรับนกัวิชาชีพ
บญัชีไทย ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการท าบญัชี ดา้นการบญัชีบริหารและดา้นการบญัชีภาษีอากร  ผูว้ิจยั
วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการในการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีส าหรับ
นกัวิชาชีพบญัชีไทย ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการท าบญัชี ดา้นการบญัชีบริหารและดา้นการบญัชีภาษี
อากร 
                 ประชากรของการวิจัย  คือ  นักวิชาชีพบัญ ชีไทยในองค์กรธุรกิจ/ห น่วยงาน  เขต

กรุงเทพมหานคร ค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran ท่ีระดบั

ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้ตัวอย่าง 385 ราย ซ่ึงสามารถเก็บตัวอย่างได้ 202 ราย สถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงทดสอบ One Way ANOVA และ สถิติ t-test 

 ผลการวิจยั การทดสอบสมมติฐาน พบว่า นกัวิชาชีพบญัชีไทยในองค์กรธุรกิจ/หน่วยงาน 
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ ช่วงอายุ อาชีพ ประสบการณ์ท างาน แตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการ
พฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีส าหรับนกัวิชาชีพบญัชีบญัชีไทย ไม่แตกต่างกนั แต่พบว่า ระดบั
การศึกษา แตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการพฒันาทกัษะความรู้ด้านเทคโนโลยีส าหรับนักวิชาชีพ
บัญชีบัญชีไทย แตกต่างกัน และผลวิจัยยงัพบว่า ความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีส าหรับนกัวิชาชีพบญัชีไทยท่ีมีเหมือนกนัในทุกดา้นวิชาชีพบญัชี คือ ความตอ้งการพฒันา
ทกัษะความรู้เทคโนโลยรีะบบคลาวด ์(Cloud Computing)  



 
1.  บทน ำ 

จากกระแสโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีมีความเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วท าให้เทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการท างาน ส่งผลต่อวิชาชีพต่างๆ 

จ านวนมากท่ีตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิด การท างานให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลง หน่ึงในวิชาชีพท่ีส าคญัก็

คือ วิชาชีพบญัชี ซ่ึงปัจจุบนัโลกไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วพร้อมกบัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาท

ในทุกๆท่ี หากนกับญัชียงัไม่ปรับตวั ยงัคงท างานประเภทค านวณ แยกประเภท และบนัทึกขอ้มูลทาง

บญัชีต่างๆ เหล่าน้ีเป็นงานประจ า จะถูกมองว่างานเหล่าน้ีใช้หุ่นยนต์ท าแทนก็ได ้ดงันั้นการเป็นนัก

บญัชียุคดิจิทลั จึงตอ้งมีการปรับตวั และเรียนรู้หนา้ท่ีอ่ืนๆ พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอเพื่อให้

ทนัต่อกระแสโลก จึงท าใหเ้กิดการบริการรูปแบบใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย  

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผูค้น ทั้ งในการใช้

ชีวิตประจ าวนั และการท างาน กล่าวคือ ท าให้ชีวิตเราง่ายข้ึน กระบวนการท างานง่ายข้ึนรวดเร็วข้ึนต่อ

ทุกภาคธุรกิจ และน าพาธุรกิจก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล จะเห็นได้ว่า หน่วยงาน/องค์การใด ท่ีริเร่ิมน า

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท างาน ท าให้หน่วยงาน/องค์กรนั้ นสามารถ

ให้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน กิจการจ านวนมากมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน ซ่ึงท าให้นกับญัชีตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัรูปแบบการท างานท่ี

อาจต่างจากเดิม เพื่อพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัยคุเศรษฐกิจดิจิทลั  

 จากการศึกษางานขา้งต้นท าให้ผูว้ิจยัเห็นว่านักวิชาชีพบญัชียุคดิจิทลัจ าเป็นตอ้งมีทกัษะ

หลายๆด้านท่ี เปล่ียนไปจากเดิม เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ตนเองและองค์กรตลอดจนยังช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร นกัวิชาชีพบญัชีตอ้งมีการปรับตวัให้พร้อม

รับต่อเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป สร้างคุณค่าให้เกิดแก่ตนเองและองค์กร ทกัษะต่างๆของนกัวิชาชีพ

บญัชีจึงตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทกัษะของนกัวิชาชีพบญัชีใน

ยุคดิจิทลัท่ีควรมี เพื่อรองรับกบัยุคเศรษฐกิจดิจิทลั กรณีศึกษานักบญัชีไทยในองค์กรธุกิจ/หน่วยงาน 

เขตกรุงเทพมหานคร 



  

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  

                         เพื่อศึกษาความตอ้งการในการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีส าหรับนักวิชาชีพ

บญัชีไทย ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการท าบญัชี ดา้นการบญัชีบริหารและดา้นการบญัชีภาษีอากร 

 

3. ประโยชน์ของกำรวจัิย 

            1. ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

กบัการปฏิบติังานเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการท างานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

นกัวชิาชีพบญัชีไทยใหดี้ยิง่ข้ึน 

                 2. นักวิชาชีพบญัชีไทยในแต่ละด้านสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและพฒันา

ความสามารถของตนเองใหเ้หมาะสมกบัวชิาชีพของตนเองเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในการปฏิบติังาน 

                  3. องค์กร/หน่วยงาน สามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัไปปรับใช้กบัส่วนงานต่างๆให้

เหมาะสม ต่อยอดความตอ้งการในการเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด 

 

4.   ขอบเขตกำรวจัิย 

 การศึกษาความตอ้งการในการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีส าหรับนกัวิชาชีพบญัชี

ไทยด้านการสอบบัญชี ด้านการท าบัญชี ด้านการบญัชีบริหารและด้านการบัญชีภาษีอากรโดยสุ่ม

ตวัอย่างจากจ านวน นักวิชาชีพบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ/หน่วยงานเขตกรุงเทพมหานคร  ได้กลุ่ม

ตวัอยา่งในการศึกษาจ านวน 202 ราย 

 

 

 

 



 

5.  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

 ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

    

 

 

 

          

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ควำมรู้ ควำมสำมำรถเชิงเทคนิค 

-ความรู้เก่ียวกบัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาใชก้บัธุรกิจ  

-ความรู้ในการประเมิน ออกแบบ และบริหาร

จดัการระบบ   สารสนเทศให้เกิดการพฒันา

และควบคุมท่ีดี 

 ทกัษะทำงวชิำชีพ 

-ทกัษะการคน้หาและใชง้านของเทคโนโลยี 

-ทกัษะการสอนและการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยี 

-ทกัษะการส่ือสารและความร่วมมือ 

-ทกัษะการใชส้ารสนเทศเพื่อน าเสนอขอ้มูล 

 ค่ำนิยม จรรยำบรรณ และทศันคติทำงวชิำชีพ 

-การักษาความลบั 

-ความซ่ือสัตย ์และซ่ือตรงต่อวชิาชีพ 

-ความรับผิดชอบต่อสังคม 

-ความเป็นอิสระ 

-มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

 ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

- ขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ (Big Data) 

- ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 

- ระบบคลาวด ์(Cloud Computing) 

- บล็อกเชน (Blockchain technology) 

 

 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-ช่วงอาย ุ

-ระดบัการศึกษา\ 

-อาชีพ 

-ประสบการณ์การท างาน 

 

 

 

 



 

6.  ระเบียบวธีิวจัิย  

 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณท่ีมีรูปแบบการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดท่ี

ประกอบดว้ย ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยี

ส าหรับนกัวิชาชีพบญัชีไทยในดา้นการสอบบญัชี ดา้นการท าบญัชี ดา้นการบญัชีบริหารและดา้นการ

บญัชีภาษีอากร และแบบสอบถามปลายเปิดในส่วนของความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ในองค์กรธุรกิจ/

หน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชีไทย เขตกรุงเทพมหานครเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

แบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของนักวิชาชีพบญัชีไทยประกอบด้วยเพศ ช่วงอาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ท างาน 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความต้องการในการพฒันาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีส าหรับนัก

วิชาชีพบญัชีไทยในดา้นการสอบบญัชี  ดา้นการท าบญัชี ด้านการบญัชีบริหารและด้านการบญัชีภาษี

อากร 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ 

 ส าหรับการวดัระดบัความตอ้งการในการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยขีองนกัวชิาชีพ

บญัชีไทยในยคุดิจิทลั มีระดบัการวดัดงัน้ี 

1. ระดบัทกัษะความตอ้งการพฒันาท่ีมีนอ้ยท่ีสุด มีค่าคะแนนเป็น 1 

2. ระดบัทกัษะความตอ้งการพฒันาท่ีมีนอ้ย มีค่าคะแนนเป็น 2 

3. ระดบัทกัษะความตอ้งการพฒันาท่ีมีปานกลาง มีค่าคะแนนเป็น 3 

4. ระดบัทกัษะความตอ้งการพฒันาท่ีมีมาก มีค่าคะแนนเป็น 4 

5. ระดบัทกัษะความตอ้งการพฒันาท่ีมีมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเป็น 5 

 

 



 

7. สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

                      การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferenntial Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ การวเิคราะห์

สมมติฐาน โดยมีวธีิการวจิยัดงัน้ี 

  1. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพฒันาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีส าหรับนัก

วิชาชีพบญัชีไทยในดา้นการสอบบญัชี ดา้นการท าบญัชี ด้านการบญัชีบริหารและด้านการบญัชีภาษี

อากรในยุคดิจิทัล จะใช้สถิติ t-test กับกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม ได้แก่ เพศ และใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance : One-way ANOVA) กับกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า

สองกลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ ช่วงอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์การท างาน เพื่อทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียของความตอ้งการในการพฒันาทกัษะความรู้ด้านเทคโนโลยีส าหรับนักวิชาชีพ

บญัชีไทย ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการท าบญัชี ดา้นการบญัชีบริหารและดา้นการบญัชีภาษีอากร ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยน าข้อมูล มาตราอนัตรภาค (Interval  scale) มา

วเิคราะห์ โดยการก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติ ค  านวณค่าผลการวเิคราะห์ 

 

8.  ผลกำรวจัิย 

ผลการศึกษาวจิยัเร่ือง ทกัษะดา้นเทคโนโลยขีองนกัวชิาชีพบญัชีในยคุดิจิทลั สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 

83.2 มีอายุ 20-30 ปี จ  านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 156 คน คิด

เป็นร้อยละ 77.2 อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 และมี

ประสบการณ์ท างานอยูใ่นช่วง 5 - 10 ปี  

2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่าง ของนักวิชาชีพบญัชีไทย 4 ด้าน คือ ดา้นการ

สอบบัญชี ด้านการท าบัญชี ด้านการบัญชีบริหารและด้านการบัญชีภาษีอากร  ในองค์กรธุรกิจ/

หน่วยงาน เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการพฒันาทกัษะ

ความรู้ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มคุณค่าแก่นกัวชิาชีพบญัชีบญัชี ท่ีแตกต่างกนั 



          ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัจะมีความ

ตอ้งการในการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีส าหรับนกัวิชาชีพบญัชีไทยดา้นการสอบบญัชี ดา้น

การท าบญัชี ดา้นการบญัชีบริหารและดา้นการบญัชีภาษีอากร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลดา้นช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัจะมี

ความตอ้งการในการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยสี าหรับนกัวิชาชีพบญัชีไทย ดา้นการสอบบญัชี 

ดา้นการท าบญัชี ดา้นการบญัชีบริหารและดา้นการบญัชีภาษีอากร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กนัจะมีความตอ้งการในการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีส าหรับนกัวิชาชีพบญัชีไทย ดา้นการ

สอบบญัชี ไม่แตกต่างกนัในสามช่องทาง คือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)  เทคโนโลยีบล็อกเชน

(Blockchain) และเทคโนโลยีบ๊ิกดาตา้(Big Data) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่พบว่ามีแตกต่างกันในหน่ึงช่องทาง คือ เทคโนโลยีระบบคลาวด์ (Cloud 

Computing) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4  พบว่า จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมี

ความตอ้งการในการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีส าหรับนกัวิชาชีพบญัชีไทยดา้นการสอบบญัชี 

ดา้นการท าบญัชี ดา้นการบญัชีบริหารและดา้นการบญัชีภาษีอากรไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5  พบวา่ จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์การท างานท่ี

แตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีส าหรับนักวิชาชีพบญัชีไทย

ดา้นการสอบบญัชี ด้านการท าบญัชี ดา้นการบญัชีบริหารและด้านการบญัชีภาษีอากรไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

 



9.   อภิปรำยผลกำรวจัิย 

จากผลการวจิยัในคร้ังน้ีพบวา่นกัวชิาชีพบญัชีท่ีมีความตอ้งการพฒันาทกัษะความรู้ดา้น

เทคโนโลย ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เน่ืองจากวชิาชีพบญัชีเป็นวชิาชีพท่ีมีความละเอียดอ่อน ละเอียด

รอบคอบ จึงเป็นวชิาชีพท่ีมีผูห้ญิงใหค้วามสนใจมากกวา่ผูช้าย 

เม่ือพิจารณาในรายดา้น คือ ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการท าบญัชี ดา้นการบญัชีบริหารและดา้น

การบญัชีภาษีอากร ซ่ึงสามารถอภิปรายเป็นรายดา้นได ้ดงัน้ี 

ด้านการสอบบญัชี นักวิชาชีพบญัชีมีความต้องการพฒันาทกัษะความรู้ด้านเทคโนโลยีอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผลการประเมินพบวา่ นกัวชิาชีพบญัชีมีความตอ้งการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นการน า

เทคโนโลยีระบบคลาวด์ (Cloud Computing) มาใชใ้นการส ารองขอ้มูลท่ีใช้ในการตรวจสอบ เพื่อช่วย

ป้องกันการสูญหายของขอ้มูลและสะดวกในการเรียกใช้ขอ้มูลด้านการสอบบญัชี ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ ชมพูนุช สราวุเดชา,เพียงขอบฟ้า  ปัญญาเพช็ร&กมลชนก มาแสงตา (2560) ท่ีกล่าวถึง การ

ใช้ Cloud Computing ในการปฏิบติังานของ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  และ

ดา้นการน าเทคโนโลยีบ๊ิกดาตา้(Big Data) มาประยุกต์ใช้ในบริบทของงานสอบบญัชีเพื่อช่วยให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในดา้นการสอบบญัชี อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกิจ คูชัย

สิทธ์ิ (2556) ท่ีกล่าวถึง การเข้าสู่โลกยุคใหม่ของข้อมูล “บ๊ิกดาต้า” และด้านการน าเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใชใ้นการตรวจสอบรายการทางบญัชีท่ีผิดปกติต่างๆ เพื่อช่วยให้ลดตน้ทุนการ

ด าเนินงานและช่วยประหยดัเวลาในการท างานในดา้นการสอบบญัชี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฏฐ ์

อรุณ(2553) ท่ีกล่าวถึง ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์ใช้งาน ด้านการน าเทคโนโลยีบล็อกเชน

(Blockchain) ไปใชก้บังานตรวจสอบบญัชีเพื่อช่วยให้เกิดความแม่นย  ามากข้ึนในดา้นการสอบบญัชี อยู่

ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยัของ ลักษนันท์ พลอยวฒันาวงศ์ & ศิรปัฐช์ บุญครอง(2561) ท่ี

กล่าวถึง บิตคอยน์และเทคโนโลยบีล็อกเชน 

ดา้นการท าบญัชี นกัวชิาชีพบญัชีมีความตอ้งการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ซ่ึงผลการประเมินพบว่า นักวิชาชีพบญัชีมีความต้องการพฒันาทักษะความรู้ด้านการน า

เทคโนโลยีระบบคลาวด์ (Cloud Computing) มาใช้ในการจดัเก็บเอกสารบน Cloud หรือออกเอกสาร

ต่างๆ บนระบบ Cloud เพื่อช่วยให้การท างานมีความสะดวกรวดเร็วข้ึนในด้านการท าบัญชี   ซ่ึง



สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมพูนุช สราวุเดชา,เพียงขอบฟ้า  ปัญญาเพช็ร&กมลชนก มาแสงตา (2560) 

ท่ี ก ล่ าว ถึ ง  ก ารใช้  Cloud Computing ในการป ฏิบั ติ งานของ ห้ อ งส มุ ดคณ ะแพทยศาสต ร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ด้านการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการวิเคราะห์รายการเพื่อ

บนัทึกบญัชีช่วยให้ประหยดัเวลาและลดตน้ทุนต่างๆในด้านการท าบญัชี สอดคล้องกบังานวิจยัของ 

ณฏัฐ ์อรุณ(2553) ท่ีกล่าวถึง ปัญญาประดิษฐก์บัการประยกุตใ์ชง้าน และดา้นการน าเทคโนโลยบ๊ิีกดาตา้

(Big Data) เขา้มาใชใ้นการจดัระเบียบขอ้มูลทางบญัชีท่ีมีจ  านวนมาก เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลใน

ดา้นการท าบญัชี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกิจ คูชยัสิทธ์ิ(2556) ท่ีกล่าวถึง การ

เขา้สู่โลกยุคใหม่ของขอ้มูล “บ๊ิกดาตา้” และดา้นการน าเทคโนโลยีบล็อกเชน(Blockchain) มาใชใ้นการ

บนัทึกขอ้มูลทางบญัชี เพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภยัและโปร่งใสมากข้ึนในด้านการท าบญัชี อยู่ใน

ระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลกัษนนัท ์พลอยวฒันาวงศ ์& ศิรปัฐช์ บุญครอง(2561) ท่ีกล่าวถึง 

บิตคอยน์และเทคโนโลยบีล็อกเชน 

ดา้นการบญัชีบริหาร นกัวิชาชีพบญัชีมีความตอ้งการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีอยูใ่น

ระดับมาก ซ่ึงผลการประเมินพบว่า นักวิชาชีพบัญชีมีความต้องการพัฒนาทักษะความรู้ด้านน า

เทคโนโลยี บ๊ิกดาต้า(Big Data) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อช่วยท าให้ เกิด

ประสิทธิภาพในดา้นการบญัชีบริหาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกิจ คูชยัสิทธ์ิ(2556) ท่ีกล่าวถึง การ

เขา้สู่โลกยุคใหม่ของขอ้มูล “บ๊ิกดาตา้” และดา้นการน าเทคโนโลยรีะบบคลาวด ์(Cloud Computing) มา

ใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลทางการเงิน เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใชข้อ้มูลในดา้นการบญัชี

บริหาร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชมพูนุช สราวุเดชา,เพียงขอบฟ้า  ปัญญา

เพช็ร&กมลชนก มาแสงตา (2560) ท่ีกล่าวถึง การใช ้Cloud Computing ในการปฏิบติังานของ หอ้งสมุด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และดา้นการน าเทคโนโลยีบล็อกเชน(Blockchain) มาใช้ใน

การบริหารจดัการขอ้มูลรายงานทางการเงินร่วมกนัของทุกฝ่าย เพื่อท าให้ขอ้มูลท่ีไดเ้กิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในดา้นการบญัชีบริหาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ       ลกัษนนัท ์พลอยวฒันาวงศ ์& ศิรปัฐช์ บุญ

ครอง(2561) ท่ีกล่าวถึง บิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชน ดา้นการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)  

มาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการจดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อช่วยลดเวลาในการด าเนินงานใหท้นัต่อ



การตดัสินใจในด้านต่างๆของฝ่ายบริหารในด้านการบัญชีบริหาร  อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวจิยัของ ณฏัฐ ์อรุณ(2553) ท่ีกล่าวถึง ปัญญาประดิษฐก์บัการประยกุตใ์ชง้าน 

ดา้นการบญัชีภาษีอากร นกัวิชาชีพบญัชีมีความตอ้งการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยีอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผลการประเมินพบวา่ นกัวชิาชีพบญัชีมีความตอ้งการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นการน า

เทคโนโลยีระบบคลาวด์ (Cloud Computing) มาใช้ในการจดัเก็บไฟล์ขอ้มูล e-Tax Invoice & Receipt 

เพื่อช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บเอกสารขอ้มูลทางภาษีท่ีส าคญัในดา้นการบญัชีภาษีอากร ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมพูนุช สราวุเดชา,เพียงขอบฟ้า  ปัญญาเพช็ร&กมลชนก มาแสงตา (2560) 

ท่ี ก ล่ าว ถึ ง  ก ารใช้  Cloud Computing ในการป ฏิบั ติ งานของ ห้ อ งส มุ ดคณ ะแพทยศาสต ร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดา้นการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบขอ้มูล

การตรวจสอบการจดัเก็บภาษี เพื่อช่วยให้เกิดความถูกตอ้งของการเสียภาษีในดา้นการบญัชีภาษีอากร 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฏฐ์ อรุณ(2553) ท่ีกล่าวถึง ปัญญาประดิษฐ์กบัการ

ประยุกต์ใช้งาน และด้านการน าเทคโนโลยีบล็อกเชน(Blockchain) มาใช้ตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

(VAT) เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่งใสอยา่งแทจ้ริงในดา้นการบญัชีภาษีอากร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ลกัษนนัท์ พลอยวฒันาวงศ์ & ศิรปัฐช์ บุญครอง(2561) ท่ีกล่าวถึง บิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชน 

ด้านการน าเทคโนโลยีบ๊ิกดาต้า(Big Data) มาใช้ในการตรวจสอบขอ้มูลรายได้และการท าธุรกรรม

ทางการเงินต่างๆท่ีตอ้งถูกจดัเก็บภาษี เพื่อช่วยให้ขอ้มูลเกิดความแม่นย  ามากข้ึนในดา้นการบญัชีภาษี

อากร อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุกิจ คูชยัสิทธ์ิ(2556) ท่ีกล่าวถึง การเขา้สู่โลกยุคใหม่

ของขอ้มูล “บ๊ิกดาตา้” 

10.  ข้อเสนอแนะ 
      1.  ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวจัิยศึกษำ 

 ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ทกัษะด้านเทคโนโลยีของนักวิชาชีพบญัชีในยุคดิจิทลั  ท าให้ทราบถึง

ความตอ้งการในการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นเทคโนโลยสี าหรับนกัวิชาชีพบญัชีไทย ดา้นการสอบบญัชี 

ดา้นการท าบญัชี ดา้นการบญัชีบริหารและดา้นการบญัชีภาษีอากร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อนกัวิชาชีพ

บญัชีในการพฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการ

ท างานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและต่อองค์กร/หน่วยงานเพื่อน าข้อมูลความ



ตอ้งการพฒันาการเรียนรู้ของบุคลากรไปปรับใช้กบัส่วนงานต่างๆต่อยอดการฝึกอบรมเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด 

2. ข้อเสนอแนะในกำรวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1 ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาวิจยัโดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอ่ืนๆ

นอกจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อให้ได้

ขอ้มูลความตอ้งการพฒันาต่างๆดา้นเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนั 

2.2 ควรมีการศึกษาตวัแปรด้านเทคโนโลยีอ่ืนๆเพิ่มเติม ท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานในยุค

ปัจจุบนั และเตรียมความพร้อมต่อเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาทในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั เช่น 

การรับมือกบัเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาทในยคุปัจจุบนั ความเช่ียวชาญเก่ียวกบับญัชีต่างๆ 

เป็นตน้ 
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