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บทคดัย่อ 
งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทลัเพ่ือพัฒนา

คุณภาพส านักงานบัญชี เพ่ือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างสมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทลักบัคุณภาพ

ของส านักงานบัญชี และศึกษาผลกระทบของสมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทลัต่อคุณภาพส านักงาน

บัญชี ซ่ึงเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรที่ศึกษาคือ นักบัญชีที่ปฏบัิติงานในส านักงานบัญชี จ านวน 185 คน และจัดเกบ็ข้อมูลได้

ทั้งหมด โดยการวิเคราะห์สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ส านักงานบัญชี ได้แก่ ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชี ความคิดสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ทางการบัญชี การเข้าใจเคร่ืองมือดิจิทลัในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางบัญชี 

ทักษะความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณและทัศนคติ ประสบการณ์ในการท างาน มี

ความสัมพันธก์ับคุณภาพส านักงานบัญชีด้านความถูกต้อง ความรวดเรว็ ความประหยัด การบรรลุ

เป้าหมาย การประสบความส าเร็จในวิชาชีพบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

นอกจากน้ียังพบว่า โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพส านักงาน

บัญชีด้านความถูกต้อง ความรวดเรว็ ความประหยัด  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

ยังพบว่า ทกัษะการค้นหาข้อมูลทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ

ส านักงานบัญชีด้านความประหยัด และการบรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

และยังพบว่า สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั 2 ด้าน คือ ทกัษะความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ

บัญชีส่งผลกระทบกับคุณภาพส านักงานบัญชีด้านความถูกต้อง ความรวดเร็ว และการประสบ
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ความส าเรจ็ในวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณและทศันคติ ส่งผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพส านักงาน

บัญชีด้านความประหยัดและการบรรลุเป้าหมาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

1. ทีม่าและความสาคญัของปัญหา 

ในยุคแห่งความทนัสมัยที่มีการน าเคร่ืองมือหรือบริการต่าง ๆ ที่สามารถอ านวย 

ความ สะดวกสบายกับมนุษย์ได้น้ัน มักจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหรือมนุษย์ยุคใหม่มีความต้องการกัน 

เน่ืองจากสิ่งเหล่าน้ันเป็นตัวช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายลดขั้นตอนความยุ่งยากในการด าเนินงาน

ชีวิตประจ าวัน ธุรกิจแหล่งให้บริการจากภายนอกกเ็ช่นกัน เป็นตัวช่วยอ านวยความสะดวกอย่าง

หน่ึงที่เจ้าของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมน ามาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินธุรกจิภายในองค์กร 

(เพญ็ธดิา พงษ์ธานี, 2552) อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการท างานให้มีเวลาเหลือในการหารายได้

เพ่ิมเติมใหม่ ๆ มากข้ึน ส านักงานบัญชีคือธุรกิจแหล่งให้บริการจากภายนอกที่ช่วยเจ้าของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมลดข้ันตอนระยะเวลาการท าบัญชีกับเจ้าของธุรกิจที่ ไม่มีความรู้

ความสามารถทางด้านบัญชี ภาษีอากร โปรแกรมบัญชี การวางระบบบัญชี เพ่ือให้ธุรกิจสามารถ

ขับเคล่ือนด าเนินไปได้อย่างถูกต้องหลักเกณฑห์รือกฎหมายที่ได้มีการก าหนดไว้ 

สภาวการณ์โลกที่เปล่ียนแปลงรวดเรว็ ท าให้ยุคน้ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งการใช้ 

ชีวิต การเรียนรู้ ตลอดจนภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ สะท้อนให้เหน็ถึงสังคมและความทนัสมัย ดังน้ัน 

ส านักงานบัญชีจึงจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แปลกใหม่  เพ่ือด ารงอยู่อย่างมีคุณภาพ 

ต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้และทักษะ ส าหรับการรับมือกับการเป ล่ียนแปลงที่ เกิด ข้ึนน้ี  ให้ มี

ความสามารถในการปรับตัว จึงต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้รวมถึงทักษะการใช้ชีวิต และเรียนรู้

ทกัษะใหม่ เพ่ือความอยู่รอดในสงัคม (Martin, 2010) ส านักงานบัญชียุคน้ีที่มีสาระเรียนรู้เน้ือหา

หลัก จึงไม่เพียงพอในยุคที่มีความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ส านักงานบัญชีจึง

ควรมีการน าความรู้ในเน้ือหาและทกัษะมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปล่ียนความรู้เหล่าน้ัน ให้เข้ากับ

เป้าหมายที่ก่อประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตามเน้ือหาของสถานการณ์

ที่เปล่ียนแปลงไป 

เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการบัญชี ในเศรษฐกจิยุคดิจิทลัส่งผลกระทบกบัส านัก   

งานบัญชีในปัจจุบันมีกฎหมาย ข้อบังคับของ การจัดท าการน าเสนอสารสนเทศการบัญชี การภาษี

อากร ด้วยระบบออนไลน์ ได้แก่ ระบบ e-Filing ระบบ e-Receipt ระบบ e-Tax Invoice เป็นต้น 

ระบบงานดิจิทัลยุคใหม่เหล่าน้ี เข้ามาแทนที่ระบบสารสนเทศระบบเก่าที่ท  าด้วยมือของพนักงาน 

(Manual) ส่งผลกระทบต่อ ผู้ปฏบัิติงานวิชาชีพบัญชี เพ่ีอการก้าวทนักับการปรับเปล่ียนระบบไร้



กระดาษ จึงจ าเป็นต่อการเตรียมความพร้อมต้องปรับความรู้ทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและ

ทกัษะดิจิทลัสมัยใหม่เข้าไปประยุกต์ใช้ต่องานที่ปฏบัิติให้มากข้ึน (พัชรินทร์ ใจเยน็, 2560) 

สมรรถนะนักบัญชีในปัจจุบันที่พึงมีน้ันควรเป็นทกัษะสมัยใหม่ด้านดิจิทลั  

ประกอบ ไปด้วย การใช้โปรแกรมบัญชีโปรแกรมทางธุรกิจ รู้จักการค้นคว้าข้อมูลทางการบัญชีบน

โลกออนไลน์ ความสามารถในการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง มีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

ทางการบัญชีน ามาประยุกต์ใช้ในการประจ าวัน รักษาข้อมูลทางการบัญชีในระบบดิจิทลัด้วยความ

ปลอดภัย (เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, 2559) และทกัษะที่ควรมีในด้านวิชาชีพบัญชี คือ ทกัษะ

ความรู้ในวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี และประสบการณ์การท างาน 

(พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสรุเกตุ, 2555)  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา สมรรถนะนักบัญชีดิจิทลัเพ่ิมคุณภาพส านักงานบัญชี  

เพ่ือเป็นทางแนวกับส านักงานบัญชีได้น าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส านักงานบัญชีและ

สงัคมส่งผลให้ส านักงานบัญชีมีมุมมองที่น่าเช่ือถือทนัสมัยแก่ลูกค้าผู้ประกอบการธุรกจิ 

 

2. วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลได้แก่

ความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจ ทักษะการค้นหาข้อมูลทางบัญชี

และภาษีที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทักษะการสื่อสารข้อมูลการเงินและบัญชี ความคิดสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ทางการบัญชี ความเข้าใจเคร่ืองมือดิจิทัลในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

ทางบัญชี ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณและทัศนคติ และประสบการณ์ กับคุณภาพ

ส านักงานบัญชี ในด้านความถูกต้อง ความรวดเรว็ ความประหยัด การบรรลุเป้าหมาย และการ

ประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพบัญชี 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบระหว่างสมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทลั ได้แก่ โปรแกรมบัญชีและ

โปรแกรมทางธุรกจิ ทกัษะการค้นหาข้อมูลทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิ ทกัษะการสื่อสาร

ข้อมูลการเงินและบัญชี ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางการบัญชี ความเข้าใจเคร่ืองมือ

ดิจิทัลในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางบัญชี ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณและ

ทศันคติ และประสบการณ์ กับคุณภาพส านักงานบัญชี ในด้านความถูกต้อง ความรวดเรว็ ความ

ประหยัด การบรรลุเป้าหมาย และการประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพบัญชี 

 
 



3. กรอบแนวคดิการวจิัย 
สมรรถนะของนักวิชาชีพบญัชีในยุคดิจิทลัเพื่อพฒันาคุณภาพส านักงานบญัชีดังจะ

แสดงใหเ้ห็นภาพดงัน้ี  
 

              ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 
 

4. นยิามค าศพัทเ์ฉพาะ 

 สมรรถนะนกัวิชาชีพบญัชีดิจิทลั หมายถึง นักบัญชีที่มีทักษะ สติปัญญาความรู้

ความสามารถ ความเช่ียวชาญในการคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชีได้อย่างถูกต้อง

ตามที่กฏหมายก าหนด และความรู้ความสามรถในด้านวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการอบรม

พัฒนาตนเองหาความรู้เพ่ิมเติมในวิชาชีพบัญชีและความรู้ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา ส่งผลให้

การปฏบัิติงานผลงานที่ออกมาน้ันบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดและมีคุณภาพ 

 ความสามารถในการใช้โปรแกรมบญัชีและโปรแกรมทางธุรกิจ  หมายถึง 

ความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในการใช้โปรแกรมทางการบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจ และ

สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อโปรแกรมมีข้อผิดพลาดเกดิขึ้น 

สมรรถนะนกับญัชีในยคุดิจิทลั: 
1. ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมบญัชี

และโปรแกรมทางธุรกิจ 
2. ทกัษะการคน้หาขอ้มูลทางบญัชีและภาษีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
3. ทกัษะในการส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลการเงิน

และบญัชี 
4. ความคิดสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ทางการ

บญัชี 
5. การเขา้ใจเคร่ืองมือดิจิทลัในการรักษา

ความปลอดภยัของขอ้มูลทางบญัชี 
6. ความรู้เก่ียวกบัวชิาชีพบญัชี 
7. จรรยาบรรณและทศันคติ 
8. ประสบการณ์ในการท างาน 
 

คุณภาพส านกังานบญัชี: 
1. ดา้นความถูกตอ้ง 
2. ดา้นความรวดเร็ว 
3. ดา้นความประหยดั 
4. ดา้นการบรรลุเป้าหมาย 
5. ดา้นการประสบความส าเร็จ

ในวชิาชีพบญัชี 
 



 ทักษะการค้นหาข้อมูลทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  หมายถึง 

ความสามารถ ในการใช้กลยุทธ์สืบค้นหาข้อมูลเน้ือหาแหล่งข่าวสารทางการบัญชีบนโลก

อินเตอร์เน็ตที่น่าเช่ือถือ และสามารถน ามาคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจใช้ข้อมูลที่ค้นหามาน้ันกับการ

ท างานในชีวิตประจ าวันได้จริง 

 ทกัษะในการสือ่สารเกีย่วกบัขอ้มูลการเงินและบญัชี หมายถึง ความสามารถใน

การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบในยุคสมัยใหม่ และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทมีเดียวกันส่ง

ต่อข้อมูลการสื่อสารเกี่ยวกบัการบัญชีไปในทศิทางเดียวกนั 

 ความคิดสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ทางการบญัชี หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ ๆ โดยน าเทคโนโลยีที่มีอยู่น ามาปรับปรุงพัฒนาปรับใช้กับงานบัญชี เพ่ือให้งานสะดวก

รวดเรว็และเกดิข้อผิดพลาดน้อยที่สดุ 

 การเข้าใจเครื่องมือดิ จิทัลในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางบัญชี 

หมายถึง การรู้จักดูและรักษาข้อมูลบัญชีผ่านระบบออนไลน์ เช่นการต้ังผู้เข้าใช้งานในแต่ละที่

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การตั้งรหัสผ่านเพ่ือป้องกนัการถูกลวงข้อมูลความลับทางการบัญชี 

 ความรูเ้กี่ยวกบัวิชาชีพบญัชี หมายถึง ความรู้ความสามารถวิชาชีพบัญชีและ

ทกัษะอื่นในการปฏบัิติงานที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหน่ึง จนเกิดความเช่ียวชาญ ความช านาญ ใน

เร่ืองวิชาชีพบัญชีและทกัษะอื่น และน ามาพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการท างานที่มีคุณภาพ 

 จรรยาบรรณและทศันคติ หมายถึง นักบัญชีจะต้องมี ความโปร่งใส เป็นอิสระ 

เที่ยงธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รักษาความลับ 

รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดชอบต่อเพ่ือน

ร่วมวิชาชีพ จรรยาบรรณทั่วไป และทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 

 ประสบการณ์ในการท างาน  หมายถึง นักบัญ ชีที่ ปฏิ บั ติ งานจริงสั่ งสม

ประสบการณ์ท างานมาเป็นระยะเวลา หรือเคยผ่านการปฏิบัติงานบัญชีมา และน าประสบการณ์

เหล่าน้ันมาใช้ในการท างานเพ่ือผลงานที่ออกมามีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเรว็ 

 คุณภาพส านกังานบญัชี หมายถึง การปฏิบัติงานกับลูกค้าผลงานรายงานงบ

การเงินที่ออกมาจะต้องถูกต้อง ส่งมอบงานตามระยะเวลาก าหนด และยังสามารถใช้ทรัพยากรให้

เกดิความคุ้มค่าที่สดุ 

 ความถูกตอ้ง หมายถึง การปฏิบัติงานบัญชีตั้งแต่การจัดท างบการเงิน การ

บันทกึบัญชี การค านวณภาษีต่าง ๆ ตรงตามข้อเทจ็จริง ตามกฎหมายก าหนด 



 ความรวดเร็ว หมายถึง การปฏิบัติงานของนักบัญชีสามารถท างานให้บรรลุ

เป้าหมายก่อนถึงเวลาก าหนดหรือภายในระเวลาที่ก  าหนด และผลของงานน้ันต้องมีคุณภาพด้วย 

 ความประหยดั หมายถึง การวางแผนเร่ืองต้นทุนค่าใช้จ่าย ก าหนดงบประมาณ

จัดสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปฏบัิติงานให้เกดิคุณภาพสงูสดุ 

 การบรรลุเป้าหมาย  หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการ

ปฏิบัติงานหรือสิ่งใดที่ก  าหนดไว้ และสามารถน าพาตนเองไปถึงเป้าหมายที่ต้องการและเกิดผล

ส าเรจ็ 

 การประสบความส าเร็จในวิชาชีพบัญชี  หมายถึง การปฏิบัติงาน การคิด 

วิเคราะห์ในหน้าที่การเป็นไปด้วยดีมีศักยภาพ เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ในการ

ท างาน เกิดโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การท างาน ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 

เกดิความภาคภมูิใจและมีความสขุในการท างาน 

 

5. ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรส าหรับงานวิจัยน้ี คือ นักบัญชีที่ปฏบัิติงานในส านักงานบัญชี ตัวอย่าง

ในงานวิจัยน้ี ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) ตัวอย่างจ านวน 195 ราย ใช้การแจก

แบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถามตอบกลับสมบูรณ์จ านวน 195 ฉบับ 

 

6. วิธีการด าเนนิการวิจยั 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย

ได้ ศึกษาจากต ารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล และเป็นแนวทางใน

การ ออกแบบสอบถามซ่ึงมีค าถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน มีรายละเอยีด ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่ก  าหนดค าตอบให้ (forced choice)  

 ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวกบัสมรรถนะนักบัญชีดิจิทลั  

 ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพส านักงานบัญชี  

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ข้อมูลในตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ได้เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย

ของค่าเฉล่ียของระดับความคิดเหน็ Likert, Rensis A(1961) ดังน้ี 



 ค่าเฉล่ียระดับ 4.21 - 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

 ค่าเฉล่ียระดับ 3.41 - 4.20 หมายถึง  มาก 

 ค่าเฉล่ียระดับ 2.61 – 3.40 หมายถึง  ปานกลาง 

 ค่าเฉล่ียระดับ 1.81 – 2.60 หมายถึง  น้อย 

 ค่าเฉล่ียระดับ 1.00 – 1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ แบบทดสอบสมรรถนะนักบัญชีใน

ยุคดิจิทลัเพ่ือพัฒนาคุณภาพส านักงานบัญชี และการวิเคราะห์สหสมัพันธ์ (Correlation Analysis)  

การใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “สมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทลัเพ่ือพัฒนาคุณภาพส านักงาน

บัญชี” สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

สมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทลัด้านความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรม

ทางธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพส านักงานบัญชีด้านความถูกต้อง ความรวดเร็ว สอดคล้อง

กับงานวิจัย วริยา ปานปรุง (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า สมรรถนะของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0ในด้านการคิด

วิเคราะห์และด้านการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงนักบัญชีที่มีคุณลักษณะด้านการคิด

วิเคราะห์และด้านการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยให้งบการเงินที่จัดท าน้ันมีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ ซ่ึงนักบัญชีที่ มีการคิดวิเคราะห์และด้านการใช้เคร่ืองมือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยให้การปฏบัิติงานง่ายขึ้นเมื่อมือเคร่ืองมือเทคโนโลยีโปรแกรมต่าง ๆ 

มาช่วยในการท างาน และสามารถท าให้การปฏบัิติงานรวดเรว็ทนัเวลาที่ก  าหนด 

สมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทัลด้านความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางการท าบัญชี มี

ความสัมพันธก์ับคุณภาพส านักงานบัญชีด้านความถูกต้อง ความรวดเรว็ ความประหยัด การบรรลุ

เป้าหมายในการท างาน ประสบความส าเร็จในวิชาชีพบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัย ฉัตรรัชดา 

วิโรจน์รัตน์ (2561) ได้วิจัยศึกษาเร่ืองโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่ การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี 

ความเช่ียวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ ที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชี

ในประเทศไทย พบว่า การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติ งานสมัยใหม่มี



ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในประเทศไทย เมื่อนักบัญชี มี

ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะท าให้งบการเงิน

ที่จัดท าน้ันมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ สามารถท าให้การปฎิบัติงานรวดเรว็ทนัเวลา

ที่ก  าหนด การตัดสินใจถูกต้องคุ้มค่าต่อทรัพยากรที่ใช้ไป และสามารถท าให้การปฏบัิติงานเป็นไป

ด้วยความประหยัดคุ้มค่าให้บรรลุเป้าหมายสู่จุดหมายส าเร็จและประสบความส าเรจ็ในด้านการ

ท างาน 

สมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทลัด้านทกัษะความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธก์ับ

คุณภาพส านักงานบัญชีด้านความถูกต้อง ความประหยัด การประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพบัญชี 

สอดคล้องกับงานวิจัยวริยา ปานปรุง (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า สมรรถนะของผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0ในด้าน

ความรู้ความสามารถ ซ่ึงนักบัญชีที่มีองค์ประกอบคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถจะช่วยให้

งบการเงินที่จัดท าน้ันมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ การตัดสินใจถูกต้องคุ้มค่าต่อ

ทรัพยากรที่ใช้ไปบรรลุเป้าหมายสู่จุดหมายส าเรจ็และประสบความส าเรจ็ในด้านการท างาน และยัง

สอดค้องกับ ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ (2561) ด้านความรวดเรว็ ด้านการบรรลุเป้าหมาย ได้วิจัย

ศึกษาเร่ืองโมเดลความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏบัิติงาน

บัญชีสมัยใหม่ การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ความเช่ียวชาญทางการบัญชีอย่างมือ

อาชีพ ที่มีต่อประสิทธภิาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในประเทศไทย พบว่า ความเช่ียวชาญ

ทางการบัญชีอย่างมืออาชีพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีใน

ประเทศไทย ในด้านความเช่ียวชาญทางการบัญชี ซ่ึงนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ

ทางการบัญชีจะช่วยให้การปฎิบั ติงาน การตัดสินใจในเร่ืองการปฏิบั ติที่ เกี่ยวกับความรู้

ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชีง่ายข้ึน และสามารถท าให้การปฎิบัติงานรวดเรว็ทนัเวลาที่ก  าหนด  

สามารถปฏบัิติงานให้บรรลุเป้าหมายสู่จุดหมายส าเรจ็ 

สมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทลัด้านจรรยาบรรณและทศันคติ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ

ส านักงานบัญชีด้านความถูกต้อง ด้านการประสบความส าเร็จในวิชาชีพบัญชี สอดคล้องกับ

งานวิจัย สอดคล้องกับ สรัชนุช บุญวุฒิ (2559) ที่ ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาองค์ประกอบ

คุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่าบัญชีใน

ยุค AEC ต้องมีคุณลักษณะและความสามารถ  การเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และ

แก้ปัญหา จรรยาบรรณวิชาชีพ ภาษาและความรู้ความสามารถ ซ่ึงนักบัญชีที่มีคุณลักษณะด้าน



จรรยาบรรณทางวิชาชีพทางการบัญชีจะช่วยให้งบการเงินที่จัดท าน้ันมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

ชัดเจน สมบูรณ์ การวางแผนในการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน และสามารถท าให้นักบัญชี

ประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพบัญชีสมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทลัด้านประสบการณ์ในการท างาน 

สมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทลัด้ านจรรยาบรรณและทศันคติ มีความสัมพันธก์ับคุณภาพ

ส านักงานบัญชีด้านความรวดเร็ว ด้านการบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัย วริยา ปานปรุง 

(2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณลักษณะ

ของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์กับ

คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพทางการบัญชี อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงนักบัญชีที่มีคุณลักษณะด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพทางการ

บัญชีจะช่วยให้การปฏิบัติงาน การตัดสินใจในเร่ืองคุณธรรมน้ันง่ายขึ้ น และสามารถท าให้การ

ปฏบัิติงานรวดเรว็ทนัเวลาที่ก  าหนด และสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายสู่จุดหมายส าเรจ็  

สมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทัลด้านทักษะความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพส านักงานบัญชีด้านความถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยบุญช่วง  ศรีธรราษฎร์ (2561) 

ได้ศึกษาผลกระทบของความช านาญในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชี

บริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ข้อมูลทางการบัญชีเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญส าหรับ การวางแผน 

ควบคุม ตัดสินใจ น าไปสู่การด าเนินธุรกิจให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย ดังน้ัน นัก

วิชาชีพบัญชี ควรมีองค์ประกอบในการท างานด้าน ทกัษะทางวิชาชีพ ประสบการณ์ท างาน ความรู้ 

และการเรียนรู้ต่อเน่ืองจึงมีความส าคัญต่อการปฏิบัติให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพ รายงานทาง

การเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

สมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทัลด้านทักษะความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพส านักงานบัญชีด้านความรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยบุญช่วง  ศรีธรราษฎร์ (2561) 

ได้ศึกษาผลกระทบของความช านาญในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชี

บริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ข้อมูลทางการบัญชีเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญส าหรับ การวางแผน 

ควบคุม ตัดสินใจ น าไปสู่การด าเนินธุรกิจให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย สภาวะการ

แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากข้ึน ดังน้ัน ความช านาญวิชาชีพบัญชี ซ่ึงประกอบด้วย ทักษะทาง

วิชาชีพ ประสบการณ์ท างาน ความรู้ และการเรียนรู้ต่อเน่ืองจึงมีความส าคัญต่อการปฏบัิติให้เกิด

คุณภาพประสิทธิภาพ รวดเรด็ในการจัดท ารายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

มีความน่าเช่ือถือ  



สมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทัลด้านจรรยาบรรณและทัศนคติ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ส านักงานบัญชีด้านความประหยัด สอดคล้องกับงานวิจัย ประไพพิศ สวัสด์ิรัมย์ (2559) พบว่า 

ส านักงานบัญชีมีคุณลักษณะตามองค์ประกอบระบบคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 

ข้อก าหนดจรรยาบรรณ กระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้าและการจัดการเอกสาร 

และมีคุณลักษณะตามองค์ประกอบระบบคุณภาพของส านักงานบัญชีที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารส านักงานบัญชี การจัดการทรัพยากร การปฏิบัติงาน และการ

ติดตามตรวจสอบ 

สมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทัลด้านจรรยาบรรณและทัศนคติ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ส านักงานบัญชีด้านการบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัย มนัสวีร์ วิญญาภาพ (2560) ที่

พบว่า ข้อก าหนดทางจริยธรรมจรรณยาบรรณ การจัดการทรัพยากร การตรวจสอบ มีผลกระทบ

เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกบัมาตรฐานการปฏบัิติงานของส านักงานบัญชี 

สมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทัลด้านทักษะความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพส านักงานบัญชีด้านการประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัย บุญช่วง  

ศรีธรราษฎร์ (2561) ได้ศึกษาผลกระทบของความช านาญในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสทิธภิาพการ

ท างานของนักบัญชีบริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ข้อมูลทางการบัญชีเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญส าหรับ 

การวางแผน ควบคุม ตัดสินใจ น าไปสู่การด าเนินธุรกิจให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย 

สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากข้ึน ดังน้ัน ความช านาญวิชาชีพบัญชี ซ่ึงประกอบด้วย 

ทักษะทางวิชาชีพ ประสบการณ์ท างาน ความรู้ และการเรียนรู้ต่อเน่ืองจึงมีความส าคัญต่อการ

ปฏบัิติให้เกิดคุณภาพประสทิธภิาพ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความ

น่าเช่ือถือ ใช้ปัจจัยทรัพยากรคุ้มค่า 

 

8. ขอ้เสนอแนะ 

1) ในการท าบัญชีสมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลที่มีความสัมพันธ์ในทศิทาง

เดียวกันกับคุณภาพส านักงานบัญชี ได้แก่ ความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรม

ทางธุรกิจ ทักษะการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเน้ือหาบัญชี ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล

การเงินและบัญชี ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางการบัญชี และการเข้าใจเคร่ืองมือดิจิทัล

ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางบัญชี ทักษะความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณและ

ทศันคติ และทกัษะประสบการณ์ในการท างาน ดังน้ันนักบัญชีในยุคดิจิทลัจึงควรมี ความสามารถ

ในการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจ ทกัษะการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกจิเน้ือหาบัญชี 



ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชี ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางการ

บัญชี และการเข้าใจเคร่ืองมือดิจิทัลในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางบัญชี ทักษะความรู้

เกี่ยวกบัวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณและทศันคติ และทกัษะประสบการณ์ในการท างาน 

2) ในการท าบัญชีสมรรถนะนักบัญชีดิจิทลัที่มีผลกระทบต่อคุณภาพส านักงานบัญชี 

ได้แก่ สมรรถนะในด้านวิชาชีพบัญชีทกัษะความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ดังน้ัน นักบัญชีควรมี

สมรรถนะในด้านวิชาชีพบัญชีทกัษะความรู้เกี่ยวกบัวิชาชีพบัญชี 

3) ในการท าบัญชีสมรรถนะนักบัญชีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อคุณภาพส านักงานบัญชี 

ได้แก่ สมรรถนะในด้านวิชาชีพบัญชีจรรยาบรรณและทศันคติ ดังน้ัน นักบัญชีควรมีสมรรถนะใน

ด้านวิชาชีพบัญชีจรรยาบรรณและทัศนคติ ให้ความส าคัญต่อทกัษะด้านสติปัญญาเรียนรู้อย่างชาญ

ฉลาด มีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาทางด้านการบัญชี รู้จักบริหารตนเอง เปล่ียนแปลงปรับตัวให้

เข้าสถานการณ์เพ่ือเป็นนักวิชาชีพบัญชีที่ดี ให้ความส าคัญต่อความรู้ความช านาญในวิชาชีพบัญชี 

ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพชีพบัญชีสามารถช่วยการจัดท างบการเงินได้อย่างถูกต้อง สามารถช่วยการ

จัดท างบการเงินได้ประหยัดคุ้มค่ากบัทรัพยากรที่ใช้ไป 
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