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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล 

ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี (2) เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพใน
ยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคล  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังใช้
การทดสอบแบบ t-test ค่าสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานสถิติของความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบทีละรายการเป็นรายคู่ โดยใช้วิธิของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี  ที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกัน ท าให้นักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมี
ความต้องการที่แตกต่างกันในจังหวัดชลบุรีและปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีที่มีเพศ 
ไม่แตกต่างกัน ท าให้นักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่าง
กัน 

 
ค าส าคัญ: นักบัญชีในยุคดิจิทัล 
 
 



2 

 
ABSTRACT 
 This research aims to (1) To study the desirable qualifications of a professional 
accountant in the digital age. That entrepreneurs are in demand in Chonburi Province (2) To 
study desirable qualificatons of professional accountants in the digital age. That 
entrepreneurs are in demand in Chonburi Classified by the characteristics of personal factors.  

The sample used in this research le 400 people entrepreneurs in Chonburi province, 
using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the descriptive 
analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypothesiswas 
tested for comparison.Statistical t-test was also used to test hypotheses. Statistics of one-
way variance (One-way ANOV) If differences are found, they will be compared individually.By 
means of LSD  
 The hypothesis of testing results showed that the personal factors of entrepreneurs 
in Chonburi Province with age, education level. And working experience are different needs 
in Chonburi Province and the personal factors of entrepreneurs in Chonburi Province with 
whick is No different. Making professional accountants in the digital age that entrepreneurs 
are in demand in chonburi No different. 
 
Keywords; Professional accountant in the digital age  
 
บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยและเศรษฐกิจทั่วโลกได้ก้าวเข้าสู่ “ยุคดิจิทัล” เป็นยุคเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูและ
มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จะต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยุคเศรษฐกิจในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น ท าให้ทุกสาขาอาชีพต้องปรับตัว
ให้มีความตื่นตัวและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในการท าธุรกิจถือว่านักบัญชีเป็นหัวใจส าคัญเป็นแกนหลักใน
การเชื่อมต่อให้ภารกิจของส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กรส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญทั้งในเรื่องของการท างาน และการใช้
ชีวิตประจ าวัน ปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียน ได้ลงนามในกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมกันในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
ส าหรับวิชาชีพบัญชี ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในประเทศนั้นๆ ในส่วนของการเตรียมความพร้อม
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น จะมุ่งเน้นในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ นักบัญชีที่ดี
จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน  

สภาพแวดล้อมปัจจุบันทางธุรกิจ มีการขยายตัวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการแข่งขัน
ทางธุรกิจในเชิงรุกของสถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี เมืองแห่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นักบัญชี
ในยุคดิจิทัล จึงถือว่านักบัญชีมืออาชีพที่ต้องมีคุณสมบัติที่ดีและมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ผู้บริหารจึง
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จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการเลือกนักบัญชีวิชาชีพที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเพื่อเข้ามาท างานในองค์กรของ
ตน เพื่อช่วยท างานให้ประสบความส าเร็จลุล่วงและเกิดประสิทธิภาพ  
 ซึ่งในปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ระบบเศรษฐกิจและสังคม การสื่อสารเทคโนโลยี ไม่ได้เป็น
เพยีงเคร่ืองมือที่สนับสนุนการท างานแบบที่ผ่านมา แต่ถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญในชีวิตประจ าวันของทุกคนอย่าง
แท้จริง  เพื่อให้ธุรกิจและองค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานมีความเจริญก้าวสถานการณ์ทันต่อโลกภายนอก และ
ก้าวทันต่อคู่แข่งขัน 
 ดังนั้น นักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัลที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี คุณสมบัติการ
เป็นนักบัญชีที่ดี จะต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงิน
และการบัญชี นักบัญชีที่ดีจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี รู้จักมองการณ์ไกล ช่วยวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ วางแผน
ทางการตลาด มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลน าเสนอผลงาน มีความรู้ทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรู้จักใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร มีความกระตือรือร้น ท างานอย่างรวดเร็วรู้จักขนขวาย
พัฒนาความรู้ความสามารถมีทักษะรอบด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี เพื่อเพิ่มศักยภาพบริหารงานและ
น ามาปรับใช้ในการท างานด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการ
ในจังหวัดชลบุรี 

2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการ
ในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. ประชากรตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี 400 คน 
2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมี

ความต้องการในจังหวัดชลบุรี โดยมุ่งหมายวิจัยคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีในยุคดิจิทัล ได้แก่ ด้าน
ทักษะทางปัญญาและความรู้ในวิชาชีพบัญชี ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านการสื่อกสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบัญชี ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก ่
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
1.2 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย ด้านทักษะทาง

ปัญญาและความรู้ในวิชาชีพบัญชี ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านการสื่อกสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
และองค์กร 
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่ นักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัลที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัด
ชลบุรี 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อทราบถึงคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัลของผู้ประกอบการในจังหวัด
ชลบุรี 

2. เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนานักบัญชีวิชาชีพให้มีคุณสมบัติตรงต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี 

3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการหรือแนวทางส าหรับหน่วยงานและบุคคลที่มีความสนใจศึกษาเก่ียวกับ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แยก คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชี
วิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

 
แนวคิดและทฤษฎีด้านทักษะทางปัญญาและความรู้ในวิชาชีพบัญชี 

ผู้ที่มีหน้าที่จัดท าบัญชี และรับผิดชอบดูแลจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องทางการเงินโดยจะต้องมี
ความรู้ความสามารถมีทักษะในด้านๆการคิดไตร่ตรอง รวมถึงการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ขององค์กรได้รอบคอบและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะความรู้ในการใช้โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป
ในการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อสรุป ตรวจสอบ และประเมินผลรายงานทางบัญชี 

ลักขณา ค าชู (2557:11) กล่าวไว้ว่าสภาวิชาชีพได้ก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาสากล (International Education Standard : IES)  

ส าหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีด้านทักษะทางปัญญาและความรู้ใน
วิชาชีพบัญชี คือ ผู้ที่มีหน้าที่จัดท าบัญชี จะต้องมีทักษะทางปัญญา ทักษะความรู้ในวิชาชีพบัญชี และมีความ
รับผิดชอบดูแลจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการเงินโดยจะต้องมีความรู้ความสามารถมีทักษะทาง
บัญชีในด้านๆมีการคิดไตร่ตรอง รวมถึงการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาขององค์กรได้รอบคอบและ
เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะความรู้ในการใช้โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูปในการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ 
เพื่อสรุป ตรวจสอบ และประเมินผลรายงานทางบัญชีขององค์กรการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพมี
การตระหนักถึงหลักการ  

 
แนวคิดและทฤษฎีด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี หมายถึง ข้อก าหนดที่ควรประพฤติปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ซึ่งมีความส าคัญเท่ากับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และเป็นจริยธรรมที่
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เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรม 
ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ไม่ล าเอียง ถ้าหากหลีกเลี่ยงหรือละเมิด ละเว้นไม่ปฏิบัติ
ตามจะถูกต าหนิ ติเตียน  

สุพัตรา รักการศิลป์ และคณะ (2562 :11) กล่าวไว้ว่าจรรยาบรรณ หมายถึง ข้อก าหนดความ
ประพฤติ หรือวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนต้องยึด  และปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด 
เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานทางการบัญชี ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเพื่อน าเสนองบการเงินของกิจการต่อผู้ที่
เก่ียวข้องหลายฝ่าย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักบัญชีจะต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่
มีความเป็นอิสระตามมาตรฐานของวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า 
สาธารณะชนที่จะเชื่อถือ และไว้วางใจในผลงาน โดยข้อก าหนดหรือระเบียบวิธีปฏิบัติงานดังกล่าวนี้จะต้อง
สอดคล้องกับสังคม หลักธรรมที่สภาพสังคมยึดถือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม   

ส าหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี คือ
ข้อก าหนดที่ควรประพฤติปฏิบัติ ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีความส าคัญเท่ากับกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และเป็นจริยธรรมที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้มีคุณธรรม ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม
ไม่ล าเอียง รักษาความลับขององค์กรเป็นส าคัญ 

 
แนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสารและสารสนเทศการบัญชี (Account Information System) คือ ข้อมูลทางการเงินที่ถูก
เก็บรวบรวมผ่านระบบเทคโนโลยี เพื่อให้ใช้งานและแปรสภาพให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
หรือน าไปใช้งาน ระบบสารสนเทศการบัญชีที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในกิจการเฉพาะด้านระบบงานการบัญชี 
โดยใช้ทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร์ เป็นตัวท าหน้าที่หลักในการบันทึก ประมวลผล และจัดท าสารสนเทศ
ทางบัญชี  

อินทิรา  วราพิทักษ์กุล (2558:9) ได้กล่าวไว้ว่าระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็นระบบสารสนเทศ
หนึ่งขององค์กรที่มีหน้าที่หลักในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล และจัดท ารายงานให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลทั้งที่เป็นตัว
เงิน และไม่เป็นตัวเงิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานประจ าวัน การตัดสินใจ การวางแผน รวมถึงการ
ควบคุมการด าเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ระบบสารสนเทศที่ออกแบบเพื่อน าข้อมูลทางการบัญชีเข้า
ไปประมวลผลแล้ว แล้วน าเสนอออกมาในรูปแบบรายงาน การวิเคราะห์ที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งกระบวนการจะ
ประกอบด้วย ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ซอฟแวร์ และระบบการท างานต่างๆ ที่เป็นตัวช่วยลดความซับซ้อน
และขั้นตอนการท างานด้านบัญชี เพื่อน าข้อมูลที่ได้เสนอต่อผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ วัชนีพร  เศรษฐสักโก (2551) ได้ให้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี สามารถแบ่ง
ได้ดังนี้ 

1. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวันของผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการประสานงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การควบคุม และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
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2. เพื่อใช้ในการตัดสินใจ การวางแผน และการควบคุมการด าเนินงานของผู้บริหาร และผู้ที่

เก่ียวข้อง ใช้ประกอบกับข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน ส าหรับการบริหารในด้านต่างๆ 
3. เป็นข้อมูลพื้นฐานตามกฎหมายก าหนดแก่ผู้ใช้ภายนอก ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทาง

การเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงาน ถ้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต้องจัดท างบกระแสเงินสดด้วย 

ส าหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารและระบบเทคโนโลยี 
หรือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หมายถึง ระบบที่ออกแบบเพื่อน าข้อมูลทางการบัญชีไปผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและประมวลผลเพื่อน าเสนอในรูปแบบรายงานที่เข้าใจง่าย ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบซอฟแวร์ โปรแกรมบัญชีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถช่วยลดขั้นตอนการท างานที่
ซับซ้อนด้านบัญชี เพื่อน าเสนอผู้บริหารในองค์กรได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

 
แนวคิดและทฤษฎีด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี 

มาตรฐานการบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือ
มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางที่แนะน าให้นักบัญชีใช้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติใน
การรวบรวม จดบันทึก จ าแนก สรุปผล และรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับการเงิน 

วิชาชีพบัญชี หมายถึง วิชาชีพในด้านการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการ
วางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ทั้งนี้ในภายหน้าหากเห็นว่ามี
บริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความส าคัญ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า อิทธิจากพลวัต
เทคโนโลยียุคดิจิทัล เข้ามามีผลต่อการด าเนินธุรกิจ และการจัดท ารายงานทางการเงิน ส่งผลให้การจัดท า
รายงานทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Robotic Process 
Automation) และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytical tools) ถูกน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ
รายงานทางการเงิน นักบัญชีจะไม่ท างานเพียงการบันทึกบันข้อมูล Bookkeeping แต่จะปรับบทบาทเป็น
นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลธุรกิจ เพื่อท าหน้าที่เป็น “คู่คิดนักธุรกิจ”  (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
, 2562) 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ก าหนดให้วิชาชีพบัญชี 2 ด้าน คือ ด้านการท าบัญชี และ
ด้านการสอบบัญชีเป็นวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมจะต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ และเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภา
วิชาชีพ จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติผู้ท าบัญชีตามกฎหมาย ตามประกาศกรม
ทะเบียนการค้า เรื่องก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 หมวด 6  
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แนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร 

ทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีในการท างานภายในองค์กรด้วยการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสมด้วยบุคคลากรและทรัพยากรที่อยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป นักวิจัยแต่ละ
ท่านจึงมีแนวคิดทฤษฎีในเร่ืองนี้ คือ 

กนกวรรณ  จิตร์กูล (2557:6) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านการจัดการทางธุรกิจและองค์กร มี
ความส าคัญเพิ่มขึ้นต่อผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะมีการเรียกร้องให้เป็นบทบาทเชิงรุกในการจัดการ
องค์กรอาจถูกจ ากัดเพียงแค่การเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ แต่ปัจจุบันผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึน ท าให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีต้องเข้าไปมีบทบาททุกองค์ประกอบ
ขององค์กรจะต้องมีความรู้ด้านธุรกิจมากข้ึน และตระหนักในเร่ืองการเมืองและมีมุมมองแบบรอบโลก ทักษะ
การบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ  

ส าหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร 
หมายถึง การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดปัญหาความซับซ้อนและ
การท างานที่ล่าช้าภายในองค์กร และเป็นตัวช่วยบริหารควบคุมต้นทุนการท างาน แก้ไขปัญหาการสิ้นเปลือง 
ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจและสามารถพิจารณา ตัดสินใจได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การ
ท างานภายในองค์กรประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพสามารถโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามา
ท างานควบคุมการจัดการธุรกิจองค์กรทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากร เพื่อสนันสนุนการบริหารจัดการธุรกิจ
ได้เป็นอย่างดี 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล 

คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะที่ดี รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสมของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีในด้านต่างๆ ซึ่งจะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

กุลนิษฐ์  สารภาพ (2553:25) อ้างอิงใน ผกาวดี นิลสุวรรณ และคณะ (2563:12) ได้กล่าวไว้ว่า 
ลักษณะของการปฏิบัติงานที่ดีที่นักบัญชีควรมีและพึ่งปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ ได้แก่ 

1. มีความขยันอดทนเอาใจใส่  
2. มีผลงานที่ดีเป็นที่น่าเชื่อถือ  
3. มีความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของทุกคน  
4. มีความรู้และเข้าใจพื้นฐานเป็นอย่างดี 
5. มีความสามารถในการเรียนรู้ดี  
6. มีความคิดสร้างสรรค์ริเร่ิมสร้างผลงานหรือสิ่งใหม่ๆ  
7. มีจิตสามัญส านึกที่ดี  
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8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
9. มีความร่วมมือที่ดี  
10. มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 วิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี เก็บจากข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนด 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามแบบปลายปิดและเปิด โดยมีรายละเอียดประด้วยด้วย 

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบเลือกตอบ ซึ่งข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ประกอบการใน
จังหวัดชลบุรี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 

1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่
ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ด้านทักษะทางปัญญาและ
ความรู้ในวิชาชีพบัญชี ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านการสื่อกสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบัญชี ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร 
จ านวน 28 ข้อ ก าหนดให้ 5 = ระดับความต้องการมากที่สุด, 4 = ระดับความต้องการ
มาก, 3 = ระดับความต้องการปานกลาง, 2 = ระดับความต้องการน้อย, 1 = ระดับความ
ต้องการน้อยที่สุด 

1.3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี 

1.4 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินความคิดเห็น ก าหนดให้ 4.21 – 5.00 = ระดับความ
ความคิดเห็นมากที่สุด, 3.41 – 4.20 = ระดับความความคิดเห็นมาก , 2.61 – 3.40 = 
ระดับความความคิดเห็นปานกลาง, 1.81 – 2.60 = ระดับความความคิดเห็นน้อย, 1.00 – 
1.80 = ระดับความความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน 
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1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่
ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี 

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 
2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมี

ความต้องการในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม เพศ โดยวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test 
2.2 เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมี

ความต้องการในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน
การท างานโดยวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่องคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุค
ดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
ทักษะทางปัญญาและความรู้ในวิชาชีพบัญชี ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านการสื่อสารและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบัญชี ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร 

2. ผลการเปรียบเทียบของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัด
ชลบุรี โดจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน สามารถ
สรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

1.3 บัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ในจังหวัดชลบุรี ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน ต่างกัน ท าให้ผู้ประกอบการมีความต้องการต่างกัน 

1.4 บัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ ต่างกัน ท าให้ผู้ประกอบการมีความ
ต้องการไม่ต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่องคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมีความ
ต้องการในจังหวัดชลบุรี สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1.  ผลการศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมีความ
ต้องการในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

1.1 ด้านทักษะทางปัญญาและความรู้ในวิชาชีพทางบัญชี คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชี
วิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความ
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คิดเห็นว่า ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี มีความต้องการนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล คือ จะต้องมีความรู้
ความสามารถมีทักษะในด้านๆการคิดไตร่ตรอง ซึ่งสอดคล้องกับลักขณา ค าชู (2557) กล่าวไว้ว่า นักบัญชีที่ดี
จะต้องมีคุณสมบัติความรู้ความและสามารถทางบัญชีเป็นอย่างดี และมีคุณธรรมจริยธรรมทางจรรยาบรรณ  

1.2 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่
ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ประกอบการใน
จังหวัดชลบุรี มีความต้องการนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัลคือ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ สุพัตรา 
รักการศิลป์ และคณะ (2562) กล่าวไว้ว่า นักบัญชีที่ดีจะต้องมีความตั้งใจ และมีคุณธรรม ความเที่ยงธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัด  

1.3 ด้านการสื่อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพใน
ยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี มีความต้องการนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัลคือ การสื่อสารและสารสนเทศการ
บัญชี ซึ่งสอดคล้องกับ คณะกรรมการอุดมศึกษา (2552) ได้กล่าวว่า นักบัญชีที่ดีจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ การติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการพูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี 

1.4  ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล 
ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ประกอบการ
ในจังหวัดชลบุรี มีความต้องการนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัลคือมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ก าหนดให้วิชาชีพบัญชี 2 ด้าน คือ ด้านการท าบัญชี 
และด้านการสอบบัญชีเป็นวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมจะต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ  

1.5  ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุค
ดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี มีความต้องการนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัลคือ ความรู้ความสามารถการ
ท างานภายในองค์กรด้วยการวางแผน ซึ่งสอดคล้องกับ สกลพร  พิบูลย์วงศ์ (2559) กล่าวไว้ว่าเพื่อให้ได้ผล
ลัพธ์ที่เหมาะสม โดยการปฏิบัติงานที่ระยะเวลาที่ก าหนดสอบทานผลงานเพื่อประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
ขององค์กร และการใช้ทักษะการบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาผู้อื่น  

1.6  นักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่
ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ประกอบการใน
จังหวัดชลบุรี มีความต้องการนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัลคือ คุณลักษณะที่ดี พฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสมของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีในด้านต่างๆ สอดคล้องกับ ลักขณา  ด าชู (2557) กล่าว
ไว้ว่า นักบัญชีที่ดีจะต้องมีความรู้ความสามารถทั่วไป มีความคิดซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน 
และมีมนุษย์สัมพันธ์ ต่อเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือชิงดีชิงเด่นกัน  
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2.  ผลการศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล  ที่ผู้ประกอบการมีความ

ต้องการในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และ
ด้านประสบการในการท างาน ได้ดังนี้ 

2.1  ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ ต่างกัน ท าให้ความต้องการนัก
บัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ 
ต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวก าหนดความต้องการนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดังนั้นทุกองค์กรต้องมีความพร้อมในการปรับตัว  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดร.
พัทธนันท์  เพชรเชิดชู (2560) อ้างอิงใน สุดธิดา การด (2562) ได้กล่าวไว้ว่า นักบัญชียุคดิจิตอล ต้องปรับตัว
เพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมาก  

2.2  ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ที่มีอายุ  ต่างกัน ท าให้ความต้องการนัก
บัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล โดยรวมต่างกัน  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าความผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ที่มี
อายุต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุพัตรา รักการศิลป์ และคณะ (2561) กล่าวไว้ว่า อายุแตกต่างกัน มีความเห็น
เก่ียวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ด้านความเที่ยงธรรมแตกต่างกัน  

2.3  ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ที่มีระดับการศึกษา  ต่างกัน ท าให้ความ
ต้องการนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล โดยรวมต่างกัน  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าระดับการศึกษาที่ต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ อินทิรา วราพิทักษ์กุล (2558) ได้กล่าวไว้ว่าระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีหน้าที่หลักในการ
บันทึกข้อมูล ประมวลผล และจัดท ารายงานให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานประจ าวัน การ
ตัดสินใจ การวางแผน การควบคุมระยะสั้นระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบซอฟแวร์ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนของงานด้านบัญชี  

2.4  ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ที่มีประสบการณ์ ต่างกัน ท าให้ความ
ต้องการนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล โดยรวมต่างกัน  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประสบการณ์การท างานไม่ได้
เป็นตัวชี้วัดความต่างกันในการความต้องการนักวิชาชีพบัญชีด้านดิจิทัล สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ณัฐพล 
ธนเชวงสกุล (2558) อ้างในของ อ้างในสุดารัตน์เสงี่ยมชื่น  (2558) ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของกรมการเงินทหาร พบว่าการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับมากปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ ปัจจัยด้านการท างานเกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยด้านการท างานเกี่ยวกับการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์  และปัจจัยด้านการท างาน
เก่ียวกับจ านวนชั่วโมงที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อวัน  
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

จากผลการวิจัยครั้งนี้คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการมี
ความต้องการในจังหวัดชลบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์
และเป็นแนวทางแก่องค์กรที่เก่ียวข้องดังนี้ 
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1.นักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ คิด อ่าน ที่ทันต่อ

เหตุการณ์และตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ทันถ่วงที จะต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีเป็นเร่ืองส าคัญ 
สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว นักบัญชีที่ดีควรที่จะเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระบบสารสนเทศ
ทางบัญชีทักษะการสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสมกับองค์กรให้มากขึ้น และพัฒนาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบัญชี เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการท างานได้ดี
มาก อีกทั้งควรที่จะพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้เกิดทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานการบัญชีอยู่เสมอเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับตนเอง และเป็นการปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

2.สถาบันการศึกษาควรเข้ามามีบทบาทส าคัญ และส่งเสริมในเรื่องมาตรฐานทางการบัญชี เรื่อง
ภาษีและกฎหมายข้อบังคับเก่ียวกับการบัญชี เปิดหลักสูตรหรือแนวทางการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยปลูกฝังเรื่องการมีจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีเป็นเรื่องส าคัญ นักบัญชีจะต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ความเป็นอิสระ 
ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีความรับผิดชอบ และการรักษาความลับ ในเรื่องของการจัดท า
รายงานทางการเงินซึ่งเป็นผลผลิตที่ส าคัญขององค์กร 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.การศึกษาคร้ังต่อไป คาดวา่จะศึกษาตัวแปรอ่ืนที่มีความส าคญัต่อคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนัก
บัญชีในยุคดจิิทัล ซึ่งจะสามารถท าให้วิเคราะห์ได้ถึงความต้องการของผู้ประกอบการในปจัจุบนั 

2.การศึกษาคร้ังต่อไปในเร่ืองการพัฒนาคุณสมบัตทิี่พึงประสงคข์องนักบัญชีในยุคดิจทิัล ที่
ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้สามารถประเมินถึงศักยภาพของนักบัญชไีทย  
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