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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถาน

ประกอบการในเขตพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร 2) เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถาน

ประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาคุณสมบัตินักบัญชีดิจิทัล

ที่มีผลต่อประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ  

t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็น

รายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มี 

อายุ ประสบการณ์ทำงาน ต่างกันทำให้ประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมต่างกันและนักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มี 

เพศ การศึกษา ต่างกันทำให้ประสิทธ ิภาพนักบัญชีย ุคดิจ ิท ัลของสถานประกอบการในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมไม่ต่างกัน นอกจากนี้คุณสมบัตินักบัญชีด้านทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล

การเงินและบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและด้านจริยธรรมและทัศนคติมีผลต่อประสิทธิภาพนัก

บัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

คำสำคัญ : ประสิทธิภาพ, นักบัญชี 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) To study the efficiency of accountants digital 

era of establishment at Bangkok area 2) To study the efficiency of accountants digital era of 

establishment at Bangkok area classify the factor by personal. 3) To study the qualifications 

of accountants digital that affect the efficiency of accountants digital era of business 

establishments at Bangkok area. 

The sample group is research from 400 accountants whose establishments in 

Bangkok Metropolitan Region, using questionnaires as a tool for data collection. The statistics 

for analysis were frequency, percentage, mean. And standard deviation The hypothesis was 

tested using t-test statistic. One-way ANOVA statistic. If differences were found, will 

compared individually. By using the LSD method and using the multiple regression statistics, 

the hypothesis test results were used. 

The results of hypothesis testing showed that Accountants of establishments in the 

Bangkok area with years of work experience the efficiency of the digital accountant of the 

establishment at Bangkok area overall differently and the accountant of the establishment 

in the Bangkok area with different sex education makes the digital age accountant's efficiency 

in the Bangkok area in general is not different. In addition, the accountant qualifies for 

communication skills related to financial and accounting information. Laws related to 

accounting and ethics and attitudes affect the efficiency of digital accountants of 

establishments in the Bangkok Metropolitan Area. 

Keywords : Efficiency, Accountant 

บทนำ 

โลกในยุคดิจิทัล ที ่ทุกอย่างก้าวหน้าไปไกลมากขึ ้นตามเทคโนโลยี และพฤติกรรมการใช้งาน

เทคโนโลยีมีการพัฒนาและเดินหน้าไปอย่างสม่ำเสมอ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามาอิทธิพลกับ

ระบบเศรษฐกิจและสังคม ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคน

อย่างแท้จริงและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการ 

และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

เครื ่องมือสำคัญในการขับเคลื ่อนหรือเพิ ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวดเร็วข อง

เทคโนโลยีและความคิดก้าวล้ำของมนุษย์มีแนวโน้มการพัฒนาไปไกลมากข้ึน 

การเปลี ่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจดังกล่าวทำให้บทบาทของนักบัญชีและผู้ ประกอบการ

เปลี่ยนไป ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจึงคาดหวังให้นักบัญชีขององค์กรขยายบทบาทออกไปจากความรับผิดชอบ
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การจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆ ไปสู่บทบาทที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้น รวมถึง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบงานบัญชีแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นงานบัญชีดิจิทัล ซึ่งเป็นการทำบัญชีโดยการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

อย่างมีระบบและรวดเร็ว ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ จึงทำให้นักบัญชียุคใหม่มีบทบาทเพิ่มขึ้น 

ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ และBusiness Model ขององค์กร การนำเทคโนโลยีต่างๆ 

มาประยุกต์ใช้กับงานบัญชีรวมถึงการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่มีส่วนเอ้ือต่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

ในกระแสของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล(Digital Transformation) ความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตย่อมส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตและการทำงานของนักบัญชีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ซึ่ง

ความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของนักบัญชีในฐานะที่ เป็นผู ้ผลิต ประมวลผลและควบคุมข้อมูล

สารสนเทศทางการบัญชีที่ต้องรู้จักนำเอาความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับปรุงสร้างสรรค์ผลงาน

ของตนให้เกิดประสิทธิภาพ นักบัญชีต้องมีการพัฒนาทักษะและจุดเด่นของการเป็นนักบัญชี เพื่อไม่ให้ AI 

เข้ามามีบทบาทในส่วนของงานสำคัญ การจะเป็นนักบัญชียุคใหม่จึงไม่ใช่เรื่องง่าย การก้าวออกจากบทบาท

นักบัญชีแบบดั้งเดิมมาสู่การเป็นคู่คิดนักธุรกิจนับเป็นความท้าทายที่สำคัญ การปรับตัวไม่ยึดติดการทำงาน

แบบเดิม และเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของตัวเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถาน

ประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ คุณสมบัตินักบัญชีในยุคดิจิทัลส่งผล

ต่อประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่ โดยข้อมูลที่ได้

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยจะเป็นโอกาศเพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรนักบักบัญชีของสถาน

ประกอบการในยุคดิจิทัลที่เทคโนโยลีมีความก้าวล้ำทันสมัย  และเป็นประโยชน์ในการที่จะสรรหานักบัญชีใน

ยุคดิจิทัล และในส่วนของนักบัญชีได้เตรียมพร้อมรับมือกับบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างไปจากเดิมอีกทั้งตระหนัก

ถึงผลกระทบต่ออาชีพที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้สถานประกอบการมีนักบัญชีที่มีคุณบตัิในการทำงานในยุคดิจทิลั

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื ่อศึกษาคุณสมบัตินักบัญชีดิจ ิทัลที่มีผลต่อประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจ ิทัลของสถาน

ประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและตัวอย่าง คือ นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 

400 คน 

2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหมายวิจัยประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัล 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้าน

ความรวดเร็ว ด้านการบรรลุเป้าหมาย และด้านการประสบความสำเร็จในวิชาชีพ 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และประสบการณ์

ทำงาน คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ได้แก่ ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชี ความรู้

เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ด้านจรรยาบรรณและ

ทัศนคติ 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจ ิทัลของสถานประกอบการในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านความถูกต้อง ด้านความรวดเร็ว ด้านการบรรลุเป้าหมาย และด้านการ

ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพนักบัญชีในยุคดิจิทัลของสถานประกอบการ 

2. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพนักบัญชีในยุคดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

 3. เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัตินักบัญชีในยุคดิจิทัล 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แยกความประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัล

ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

ด้านความถูกต้อง  
อริยา  สรศักดา (2562) กล่าวว่า ความถูกต้อง คือ การปฏิบัติงานบัญชีไม่ว่าจะเป็นการจัดทำงบ

การเงิน การบันทึกบัญชี การคำนวณภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ตามกฎหมายกำหนด 

ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ (2559) กล่าวว่า ความถูกต้อง จะสามารถช่วยให้สำนักงานบัญชีจัดทำบัญชี

ได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงตามกฎหมายกำหนด จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคู่มือ 

สำนักงานบัญชีต้องชี้แจงบุคลากรให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานและมีการฝึกอบรม เพื่อ

สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายและถูกต้องตามข้อเท็จจริง และติดตามการกำกับดูแลความคืบหน้างาน มี

การแต่งตั้งมอบหมายการทบทวนผลงาน ก่อนจะส่งมอบให้กับลูกค้า 
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการด้านความถูกต้อง 

หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่มีความแม่นยำ ส่งผลให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง

กระบวนการทางด้านการทำบัญชีนั้นต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 

ด้านความรวดเร็ว 
อริยา  สรศักดา (2562) กล่าวว่า ความรวดเร็ว หมายถึง การปฏิบัติงานของนักบัญชีสามารถทำงาน

ให้บรรลุเป้าหมายก่อนถึงเวลากำหนดหรือภายในระยะเวลาที่กำหนด และผลของงานนั้นต้องมีคุณภาพด้วย 

บุญช่วง ศรีธรราษฎร์(2561) กล่าวว่า ความรวดเร็ว หมายถึง การที่นักบัญชีของบริษัทสามารถ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จบรรลุล่วงภายในระยะเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้  

ภัสภูมิ  สุขสงวน (2562) กล่าวว่า ความรวดเร็ว หมายถึง การนำเสนอข้อมูลการรายงานต่อกลุ่มผู้มี

ส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการด้านความรวดเร็ว 

หมายถึง การปฎิบัติงานที่ตอบสนองความรวดเร็วมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงิน

ให้ทันตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการบรรลุเป้าหมาย 
อริยา  สรศักดา (2562) กล่าวว่า การบรรลุเป้าหมาย หมายถึง การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย

ในการปฏิบัติงานหรือสิ่งใดที่กำหนดไว้ และสามารถนำพาตนเองไปถึงเป้าหมายที่ต้องการและเกิดผลสำเร็จ 

ผกาวดี  นิลสุวรรณและคณะ (2563) กล่าวว่า คุณสมบัติของนักบัญชีที ่พึงประสงค์ที ่ส่งผลต่อ

คุณภาพของการจัดทำงบการเงิน คือ ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากรธุรกิจ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา 

ด้านจรรณยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี และด้านอื่น ๆ มีความสัมพันธ์เชิง

บวกต่อคุณภาพของการจัดทำงบการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่ส่งผลต่อ

คุณภาพของการจัดทำงบการเงิน คือ ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มีผลกระทบเชิง

บวกต่อคุณภาพของการจัดทำงบการเงิน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นผู้ประกอบการต้องการนัก

บัญชีที่มีคุณสมบัติทางด้านคอมพิวเตอร์ และด้านจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

และประสิทธิผลซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักงานบัญชีประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายของ

สำนักงานบัญชีทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการด้านความการบรรลุ

เป้าหมาย หมายถึง ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จากการมีเป้าหมายในการทำงาน มีความตั้งใจหรือคาดหวัง ต้อง

มีเป้าหมายเรื่องของระยะเวลาในการทำงาน วางแผนให้ชัดเจนเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนด การศึกษาหา

ความรู้ข้อมูลใหม่ๆ มีผลต่อเป้าหมายที่กำหนด 
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ด้านการประสบความสำเร็จในวิชาชีพ 

อริยา  สรศักดา (2562) กล่าวว่า การประสบความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี หมายถึง การปฏิบัติงาน 

การคิด วิเคราะห์ในหน้าที่การเป็นไปด้วยดีมีศักยภาพ เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในการทำงาน

เกิดโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน เกิดความภาคภูมิใจ

และมีความสุขในการทำงาน 

บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ (2561) กล่าวว่า การประสบความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี หมายถึง การทำงาน

ของนักบัญชีได้ตามที่กำหนดปฏิบัติงานตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การทำงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งอาศัย

ความรู้ความสามารถ เข้ามาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการทำงานให้จบไป การประสบความสำเร็จนั้น

สามารถวัดได้จากความสุขของการทำงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความภาคภูมิใจในงานที่ทำ และ

การมีคนยอมรับนับถือ  

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการด้านการประสบ

ความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี หมายถึง การทำให้ผลงานดีที่สุดเป็นที่ยอมรับของทุกคนในองค์กร และการทำ

หน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ การพัฒาตนเองอยู่เสมอ เกิดโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อริยา สรศักดา (2562) ได้ทำการศึกษา เรื่องสมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนา

คุณภาพสำนักงานบัญชี ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สำนักงานบัญชีทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่

ทางการบัญชี การเข้าใจเครื่องมือดิจิทัลในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางบัญชี ทักษะความรู้เกี่ยวกับ

วิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณและทัศนคติ ประสบการณ์ในการทำงาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพสำนักงาน

บัญชีด้านความถูกต้อง ความรวดเร็ว ความประหยัด การบรรลุเป้าหมาย การประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

บัญชี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่า โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจ มี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพสำนักงาน บัญชีด้านความถูกต้อง ความรวดเร็ว ความประหยัด  อย่ างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที ่ระดับ 0.01 และยังพบว่าทักษะการค้นหาข้อมูลทางบัญชีและภาษีที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจ มี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพ สำนักงานบัญชีด้านความประหยัด และการบรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 และยังพบว่าสมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 2 ด้าน คือ ทักษะความรู้เกี่ยวกับ

วิชาชีพ บัญชีส่งผลกระทบกับคุณภาพสำนักงานบัญชีด้านความถูกต้อง ความรวดเร็ว และการประสบ

ความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณและทัศนคติ ส่งผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพสำนักงาน บัญชดีา้น

ความประหยัดและการบรรลุเป้าหมาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กมลภู สันทะจักร์และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินทธิ์ (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยของนักบัญชียุค

ดิจิทัลที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานราชการในประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบว่าจากเก็บข้อมู ลจาก

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีของหน่วยงานราชการในประเทศไทย จำนวน 376 คน โดยพบว่าเมื่อพิจารณา
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รายข้อเรียงลำดับ พบว่า อันดับ 1 คือ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.68) 

รองลงมา คือ ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี และด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ

มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.67) ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.66) และ

อันดับสุดท้าย คือ ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.65) รายละเอียดดังตารางที่ 2 ในส่วนของ

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีของหน่วยงานราชการ

ในประเทศไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.76)  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร พบว่า ปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัล ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ด้านภาษาอังกฤษ ด้านจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี มีอิทธิพลต่อผสสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานมีค่าสัมประสิทธิ์

พยากรณ์ (Adjusted R) เท่ากับ 0.889 โดยพบว่า ปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัล ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

บัญชี มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ในการปฏิบัติงานสูงสุด ( t-value= 48.817) อันดับรองลงมา คือ ด้าน

ภาษาอังกฤษ (t-value = 18.81 7) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ด้าน

ภาษาอังกฤษ และด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบัญชี มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ยกเว้นด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ มีอิทธิพลเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามแบบว ิจ ัยต ัดขวาง (Cross sectional Study) ใช้ เครื่ องม ือการวิจัย เป ็นแบบสอบถาม

(Questionnaire) แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ไม่สามารถระบุจำนวนประชากรที่แนน่อนได้ ผู้วิจัยเลือกใช้ตารางสำเร็จรูปการกำหนดตัวอย่างของ Yamane 

(1973) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร 

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นเรียกว่า Non-Probability และสุ่มตัวอยา่ง

แบบสะดวก (Convenient Sampling) โดยอาศัยสูตรในการคำนวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวน

ประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% ผู้วิจัยเลือกใช้ตาราง

สำเร็จรูปการกำหนดตัวอย่างของ Yamane (1973) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณ

ค่าสัดส่วนของประชากร ดังนั้นขนาดตัวอย่างของการวิจัยในคร้ังนี้ จึงเท่ากับ 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

          1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษาและ

ประสบการณ์ทำงาน 
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          1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านความถูกต้อง ด้านความรวดเร็ว ด้านการบรรลุเป้าหมาย ด้านการ

ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ มีจำนวนข้อคำถาม 14 ข้อ กำหนดให้ 5 = ระดับความสำคัญมากที่สุด, 4 = 

ระดับความสำคัญมาก, 3 = ระดับความสำคัญปานกลาง, 2 = ระดับความสำคัญน้อย, 1 = ระดับความสำคญั

น้อยที่สุด 

                1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ประกอบด้วย ด้านทักษะในการสื่อสาร

เก่ียวกับข้อมูลการเงินและบัญชี ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมายที่

เกี ่ยวข้องกับบัญชี ด้านจรรยาบรรณและทัศนคติ มีจำนวนข้อคำถาม 24 ข้อ  กำหนดให้ 5 = ระดับ

ความสำคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 = ระดับความสำคัญปานกลาง, 2 = ระดับความสำคัญ

น้อย, 1 = ระดับความสำคัญน้อยที่สุด 

          1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนักบัญชีในสถาน

ประกอบการมากข้ึน ซึ่งเป็นข้อคำถามปลายเปิด มีจำนวนข้อคำถาม 1 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

          1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด

เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน  

          1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่

มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ปัจจัยคุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้านทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล

การเงินและบัญชี ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

บัญชี ด้านจรรยาบรรณและทัศนคติ และประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

          2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัล ที่จำแนก

ลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ  

          2.2 ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของ

สถานประกอบการที่จำแนกลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน หาก

พบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

          2.3 ใช้สถ ิต ิถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ในการว ิ เคราะห์

คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้านทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชี ด้านความรู้เกี่ยวกับ

วิชาชีพบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ด้านจรรยาบรรณและทัศนคติ มี

ผลต่อประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธ ิภาพนักบัญช ีย ุคดิจ ิท ัลของสถานประกอบการในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นสำคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านความถูกต้อง และ

ด้านความรวดเร็ว ด้านการบรรลุเป้าหมาย ด้านการประสบความสำเร็จในวิชาชีพ 

2. ผลการเปร ียบประส ิทธ ิภาพน ักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้ นที่

กรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงานสามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

          2.1 นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ ระดับการศกึษา 

ประสบการณ์การทำงาน ต่างกัน ทำให้ประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการโดยภาพรวมไม่

ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัลที่มีผลต่อประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถาน

ประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

          3.1 คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้านทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชี 

ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบัญชีและด้านจริยธรรมและทัศนคติ มีผลต่อประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของ

สถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

          3.2 คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 

          1.1 ด้านความถูกต้อง พบว่า นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ให้ระดับความคิดเห็น ด้านความถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่นักบัญชีของสถาน

ประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าความถูกต้องของงบการเงินส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ

ของสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อริยา  สรศักดา (2562) กล่าวว่า ความถูกต้อง คือ การ

ปฏิบัติงานบัญชีไม่ว่าจะเป็นการจัดทำงบการเงิน การบันทึกบัญชี การคำนวณภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ตาม

กฎหมาย 

          1.2 ด้านความรวดเร็ว พบว่า นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ให้ระดับความคิดเห็น ด้านความรวดเร็ว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่นักบัญชีของสถาน
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ประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่า การจัดทำงบการเงินให้ทันกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ อริยา  สรศักดา (2562) กล่าวว่า ความรวดเร็ว หมายถึง การปฏิบัติงานของนักบัญชีสามารถ

ทำงานให้บรรลุเป้าหมายก่อนถึงเวลากำหนดหรือภายในระเวลาที่กำหนด และผลของงานนั้นต้องมีคุณภาพ

ด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญช่วง ศรีธรราษฎร์(2561) กล่าวว่า ความรวดเร็ว หมายถึง การที่นัก

บัญชีของบริษัทสามารถปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมายสำเร็จบรรลุล่วงภายในระยะเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้  

          1.3 ด้านการบรรลุเป ้าหมาย พบว่า น ักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานครให้ระดับความคิดเห็น ด้านการบรรลุเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่

นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าการศึกษาหาความรู้เพิ่มรู้ใหม่มี

ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ อริยา สรศักดา (2562) กล่าวว่า การบรรลุเป้าหมาย 

หมายถึง การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการปฏิบัติงานหรือสิ่งใดที่กำหนดไว้ และสามารถนำพาตนเอง

ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการและเกิดผลสำเร็จ 

          1.4 ด้านการประสบความสำเร็จในวิชาชีพ พบว่า นักบัญชีของสถานประกอบการในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานครให้ระดับความคิดเห็น ด้านการประสบความสำเร็จในวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยส่วนใหญ่นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความเห็นความสำคัญต่อ

งานและหน้าที่ที ่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อริยา สรศักดา (2562) กล่าวว่า การประสบ

ความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี หมายถึง การปฏิบัติงาน การคิด วิเคราะห์ในหน้าที่เป็นไปด้วยดีมีศักยภาพ เกิด

ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ในการทำงาน เกิดโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน ได้รับ

การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขในการทำงาน 

 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพนักบัญชีย ุคด ิจ ิท ัลของสถานประกอบการในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษาและประสบการณ์ทำงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

          2.1 นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทำให้

ประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการ โดยภาพรวมไม่ต่างกันซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ประสิทธิภาพ

ในการทำงานไม่ได้ขึ ้นอยู่กับเพศ ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของนฤมล สุมรรคา (2554) ได้ค้นคว้าวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มประชากรตัวอย่างที่นำมาศึกษาคือ บุคลากรทางบัญชีในสถาน

ประกอบการ อำเภอหนองแคและอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีผลการของศึกษาพบได้ว่า เพศอา ยุที่

แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพร้อมการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

          2.2 นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ทำให้

ประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการ โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่านักบัญชีของ

สถานประกอบการที่อายุแตกต่างกัน ความชำนาญในงานในแต่ละเรื่องต่างกัน ได้แก่เรื่องเทคโนโลยี การคิด
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เคราะห์ข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลภู สันทะจักร์และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ (2561) อายุของ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะนักบัญชีในยุคไทยแลนด ์4.0 แตกต่าง

กัน และสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพ์ผกา แก้วดี (2561) กล่าวว่าจากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ

ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวมของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุได้ว่า อายุเป็นปัจจัยที่ส่ง ผลต่อ

ประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน ทักษะ ทัศนคติ การรับรู้ ความสนใจ คิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน  

          2.3 นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการศึกษาต่างกัน ทำ

ให้ประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการ โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่านักบัญชีของ

สถานประกอบการที่การศึกษาต่างกัน ไม่มีผลกับประสิทธิภาพของการทำงานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ 

ได้แก่การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ความตั้งใจทำงาน ความขยันขันแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกมล

ภู สันทะจักร์และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ (2561) กล่าวว่า ด้วยการทดสอบค่า F- test วิเคราะห์การ

แปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance : ANOVA) โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ โดยมีระดับนัยสำคัญที่สังเกตได้ (P-value ) สูงกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ (P-value 

> 0.05 ) แสดงว่าหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ของหน่วยงานภาครัฐที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

     2.4 นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์ทำงาน

ต่างกัน ทำให้ประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการ โดยภาพรวมต่างกันซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า นัก

บัญชีของสถานประกอบการที่ประสบการณ์ทำงานต่างกันมีผลให้ ความรู้ การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา 

ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลภู สันทะจักร์และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ (2561) กล่าวว่า 

ประสบการณ์ของหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะนักบัญชีในยุคไทย

แลนด์ 4.0 แตกต่างกัน 

3. คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ได้แก่ ด้านทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชี  

ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี  ด้าน

จรรยาบรรณและทัศนคติ มีผลต่อประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

          3.1 คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้านทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชีมี

ผลต่อประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู ้วิจัยมี

ความเห็นว่าส่วนใหญ่นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื ้นที ่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อ

คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้านทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชี ในระดับมากที่สุด ใน

เร่ืองการสื่อสารมีความสำคัญในนำเสนอข้อมูลของนักบัญชีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกับแนวคิดของ อริยา  สร

ศักดา (2562) กล่าวว่า ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชี หมายถึงความสามารถในการ
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สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบในยุคสมัยใหม่ และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมเดียวกันส่งต่อข้อมูลการ

สื่อสารเกี่ยวกับการบัญชีไปในทิศทางเดียวกัน 

          3.2 คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ

นักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าส่วนใหญ่นัก

บัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีเป็นพื้นฐานใน

การทำงาน จึงทำให้ไม่มีผลต่อคุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ซึ่งไม่สอดคลอ้ง

กับแนวคิดกับแนวคิดของอริยา  สรศักดา (2562) ได้กล่าวว่าสรุปความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี หมายถึง 

ความรู้ความสามารถวิชาชีพบัญชีและทักษะอื่นในการปฏิบัติงานที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนเกิดความ

เชี่ยวชาญ ความชำนาญ ในเร่ืองวิชาชีพบัญชีและทักษะอ่ืน และนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการทำงานที่มี

คุณภาพ 

          3.3 คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีผลต่อประสิทธิภาพนักบญัชี

ยุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าส่วนใหญ่นักบัญชีของ

สถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีการใช้เทคโนโยลีที่ทันสมั ย จึงทำให้ไม่มีผลต่อ

คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดกับแนวคิดของกษมาพร  

ยังส้มป่อย (2561) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศหมายถึงระบบงานที่ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมซึ ่งประกอบด้วยผู ้ใช้ระบบผู้พัฒนาระบบพนักงานที ่เกี ่ยวข้องผู ้เชี ่ยวชาญในสาขาระบบ

คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ตัวแบบการวิเคราะห์ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลที่ทำงานร่วมกัน

เป็นประโยชน์แก่การใช้งานในเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้องและช่วยสนับสนุนการทำงานการตัดสินใจการวาง

แผนการบริหารและการติดตามควบคุมวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานขององค์การเพื่อประโยชน์ใน

การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

          3.4 คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบัญชีมีผลต่อประสิทธิภาพนัก

บัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าส่วนใหญ่นักบญัชี

ของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อคุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้าน

กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง ในระดับมากที่สุด ในเรื ่องกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับบัญชีมีหลายหน่วยงานได้แก่ 

กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพ ในแต่ละปีได้มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ นักบัญชีต้อง

พัฒนาความรู้ในเรื่องดังกล่าวตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกับแนวคิดของกมลภู  สันทะจักร์และกนก

ศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2562) กล่าวว่า ปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัล ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ด้าน

ภาษาอังกฤษ และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้

เพราะปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัล ดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณค่าให้กับนักบัญชีของ

หน่วยงานราชการ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
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          3.5 คุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้านจริยธรรมและทัศนคติมีผลต่อประสิทธิภาพนักบัญชี

ยุคดิจิทัลของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าส่วนใหญ่นักบัญชีของ

สถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อคุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล ด้านจริยธรรม

และทัศนคดติ ในระดับมากที่สุด ในเรื่องจริยธรรมและทัศนคติเป็นแนวทางพื้นฐานในปฎิบัติงานขอแต่ละ

วิชาชีพซึ่งต้องให้ความสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกับแนวคิดของ ธัญลักษณ์ อนันต์พนากุล(2559) กล่าว

ว่า นักบัญชีมืออาชีพต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม นอกเหนือจากทักษะความชำนาญด้านต่างๆ แล้ว ผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีจำเป็นต้องมีคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพอันอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมได้แก่ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพความสามารถในการรักษาความลับ และความเป็นอิสระ

และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเตรียมความพร้อมเป็นนักบัญชีมืออาชีพในยุคดิจิทัล นัก

บัญชีมืออาชีพควรเตรียมความพร้อมก้าวทันในประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในวิชาชีพเพื่อให้มีทักษะใน

การเป็นนักบัญชีมืออาชีพในยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบด้านทัศนคติ จริยธรรม นักวิชาชีพบัญชีควรเปลี่ยน

บทบาทในอดีตจากการเป็นผู้ทำข้อมูลตามกำหนดเวลาที่มองเฉพาะหลักเกณฑ์อย่างเดียว ไม่ยืดหยุ่นเป็น

นักวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถสะท้อนภาพของการเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้บริหาร ตื่นตัวพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงมี

วิสัยทัศน์กว้างไกลและชัดเจน พัฒนาและปรับบทบาทของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งจะเป็น

การสอดรับแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักบัญชีมืออาชีพในยุดดิจิทัลที่ต้องการมีความพร้อมใน

การเป็นผู้ประกอบการในวิชาชีพบัญชี 

 

ข้อเสนอแนะ  

ประสิทธิภาพนักบัญชีของสถานประกอบการ 

จากผลการวิจัยประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของสถานประกอบการของนักบัญชีของสถาน

ประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด ในทุกด้านได้แก่ ด้านความถูก

ต้อง ด้านความรวดเร็ว ด้านการบรรลุเป้าหมายและด้านการประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ดังนั้น นักบัญชี

และสถานประกอบการ ต้องให้ความสำคัญการพัฒนาความรู้ใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนหาเทคโนโลยีที่ช่วยลด

กระบวนการในการทำงาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องให้

ความสนใจกับ การสอนจากผู้ชำนาญงาน การเรียนรู้งาน การปรับตัวเพื่อเพิ่มมุมมองเปิดโลกทัศน์ การคิด

วิเคราะห์การแก้ไขปัญหา ให้พิจารณาในด้าน อายุและประสบการณ์ทำงาน เป็นประการสำคัญ 
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ปัจจัยคุณสมบัตินักบัญชียุคดิจิทัล 

จากผลการวิจัยคุณสมบัตินักบัญชียุดิจิทัล ของนักบัญชีของสถานประกอบการในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลทาง

การเงินและบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและด้านจริยธรรมและทัศคติ ดังนั้นนักบัญชีและสถาน

ประกอบการต้องให้ความสำคัญการสื่อสาร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีตัวช่วยในการจัดการข้อมูล และให้

ความสำคัญการการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเพื่อนำมาใช้ในการวางแผน วางระบบ เพื่อลดขั้ นตอนการทำงาน

ลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม มีค่านิยมที่เป็นไปตามจริยธรรมและทัศนคติที่ดีปฎิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์ สุจริต 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อเจะลึกถึงกระบวนการพัฒนานักบัญชียุคดิจิทัล ซึ่งจะเป็นแนวทางการ

สร้างประสิทธิภาพในการทำงานของนักบัญชีและสถานประกอบการต่อไป 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการเพื่อเปรียบเทียบความต้องการ ในมุมมองของสถาน

ประกอบการ 

3. ควรทำการวิจัยปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพนักบัญชียุคดิจิทัลของ

สถานประกอบการ 
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