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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่มีตอคุณลัก ษณะของนักบัญ ชีในยุคไทยแลนด 4.0 กลุมตัวอยาง ไดแก นัก บัญชีที่ทํางานในสํานัก บัญ ชี
ในเขตกรุงเทพมหานครที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมพัฒ นาธุร กิจการคา จํา นวน 125 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา
พบวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธกับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด 4.0
ในดานความรูความสามารถ ดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ดานการคิดวิเ คราะห และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ สมรรถนะ, คุณลักษณะของนักบัญชี, ไทยแลนด 4.0
Abstract
The purpose of this research is to study the relationship between competencies of
professional in accountants in Thailand 4.0. Questionnaire was used to collect data from 125
accountants in Bangkok and registered with Department of Business Development. The data
analysis of this study consisted of frequency, percentage, mean and standard deviation and
used multiple regression analysis to test the hypothesis. The results showed that the
competencies of professional accountants was correlated with characteristics of accountants
in Thailand 4.0 as follows : knowledge and capacity, professional ethics, analytical thinking
and information technology in the performance statistic significance at level .05.
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บทนํา
ไทยแลนด 4.0 เปนโมเดลเศรษฐกิจที่จะนําพาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายได
ปานกลางกับ ดัก ความเหลื่อมล้ําและกับ ดักความไมส มดุล พรอมกับ เปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูประเทศ
ในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 อยางเปนรูปธรรม
ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดวางไวดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength from
within) ควบคูไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง โดยขับ เคลื่อน
ผานกลไกประชารัฐ(สํานักนายกรัฐมนตรี, 2559:8) เปนยุคที่มีความสลับซับซอนสามารถติดตอสื่อสารกันได
อยางไรพรมแดนมีการเชื่อมโยงกับอินเทอรเน็ต เศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในโลกกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลรัฐบาลในแตละประเทศจึงจําเปนตองมีนโยบายและกฎหมายในการกํากับและสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560,2560:1)
บรรจงจิตต อังศุสิงห (2554:ออนไลน) ไดกลาวถึงยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 วาเปนการปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมผูบริหารในยุคปจจุบันคาดหวัง
ใหนัก บัญ ชีขยายบทบาทออกไป จากเดิม เพียงบันทึก ขอมูล การเงินและจัดทํารายงานทางการเงินเสนอ
ผูบริหาร แตนักบัญชียุค 4.0 จะตองปรับความคิดและสรางบทบาทชวยเพิ่มคุณคาใหกับองคกรมากขึ้น เชน
การมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธขององคกร การนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตใชกับงานบัญชี รวมทั้ง
การวิ เ คราะห แ ละนํ า เสนอข อ มู ล ที่ มี ส ว นช ว ยในการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห าร ในฐานะคู คิ ด ของซี อี โ อ
โดยตองสรางความสัม พันธกับ ฝายอื่นๆ ในองคก ร เพื่อนําขอมูล ของทุก ฝายมาวิเ คราะหและคาดการณ
อนาคต จัดทําเปนรายงานใหผูบ ริหารใชในการวางกลยุทธธุรกิจ นอกจากนี้ยัง ใหความสําคั ญ ของการนํา
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมมาชว ยบริ ห ารจัด การระบบบั ญ ชี ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารธุร กิ จ
(Business efficiency) ให ส ามารถจัด ทํา บั ญ ชี ได อ ยา งรวดเร็ว ทัน เวลา ลดการใช ก ระดาษ เพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแขง ขันและเสริม สรางธรรมาภิบ าล ทําใหนัก บัญ ชียุคใหมมีบ ทบาทเพิ่ม ขึ้น การนํา
เทคโนโลยีตางๆ มาประยุก ตใชกับ งานบัญ ชี รวมถึงการวิเ คราะหและนําเสนอขอมูล ที่มีสวนชวยในการ
ตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห ารได นั ก บั ญ ชี ยุ ค 4.0 จึ ง ต อ งขั บ เคลื่ อ นสมรรถนะของตนและองค ก รให ทั น กั บ
การเปลี่ยนแปลง ตองมีก ารพัฒ นาศัก ยภาพตาง ๆ นอกจากความรู ท างดานบัญ ชี ยัง ตองพัฒ นาความรู
ดานอื่น ๆ ทั้ง เรื่องของการเงิน เศรษฐศาสตร การเมือง กฎหมาย โดยตองมีตองมีความรูความสามารถ
ความเขาใจในธุรกิจ รอบรูเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ สามารถนําความรูรอบดานและเทคโนโลยีมาเปน
เครื่องมือในการประยุกตใชกับงานบัญชีโดยปรับวิธีการทํางานที่มีรูปแบบตางไปจากเดิม (พิธุวรรณกิตติคุณ,
2559: ออนไลน ) สิ่ง สําคัญที่ขาดไมไดคือการมีจ รรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เพราะการที่ป ระเทศ
จะพัฒ นาเป นยุ ค ไทยแลนด 4.0 ไดอ ย างยั่ ง ยื น นั้น นอกจากการพั ฒ นาด านเศรษฐกิ จ และสัง คมแล ว
การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษยใหสอดรับกับยุทธศาสตรดังกลาวเปนสิ่งสําคัญ เพราะการพัฒนาคน
ถือเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น สมรรถนะของนักบัญชีไทยถือเปนเรื่องที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกฝายตองตระหนักถึงประโยชนและความจําเปนในการกาวไปเปนนักบัญชีมืออาชีพระดับสากลที่สามารถ
แขงขันกับนักวิชาชีพบัญชีชาติอื่นได ประเทศไทยใหความสําคัญในการยกระดับวิชาชีพบัญชีและดําเนินการ
อย า งจริง จั ง เพื่ อเตรี ย มพร อ มรั บ การเป ด เสรี ท างเศรษฐกิจ ซึ่ ง วิ ชาชี พ บั ญ ชีข องไทยจะต อ งเป ด รั บ ทั้ ง
ผูประกอบการวิชาชีพบัญชีตางชาติที่จะเขามาเปดดําเนินกิจการ และการนําบุคลากรตางชาติที่มีฝมือเขามา
ในประเทศไดอยา งเสรีนอกจากนี้ส ภาวิชาชีพ บัญ ชีมีความพยายามในการพัฒ นามาตรฐานวิ ชาชีพบัญ ชี
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ในประเทศไทยใหกับสอดคลองกับมาตรฐานสากลทั้งนี้สภาวิชาชีพมีการนํา IES ที่กําหนดโดย IFAC ทั้ง 8 ฉบับ
มาเป นแนวทางในการพัฒ นานัก วิชาชีพบั ญ ชีไ ทย โดยทั้ง 8 ฉบั บ ระบุให นัก วิ ชาชี พบัญ ชีควรมีค วามรู
ที่หลากหลายและควรมีการเรียนรูพรอมกับสรางเสริมประสบการณอยางตอเนื่อง
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีตอคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด 4.0เพื่อนําไปสู
การพัฒนาความรู ทัก ษะความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะของนักบัญชี เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปน
สินทรัพยที่มีคามากที่สุด เปนตัวบงชี้ความสําเร็จ พัฒนานักบัญชีใหเปนผูมีความรูความสามารถและศักยภาพ
อย า งต อ เนื่ อ งสามารถรั บ มื อต อ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ไ ด นอกจากนั้ น นั ก บัญ ชี ค วรมี ทั ก ษะ
เชิงปฏิบัติงานและหนาที่ มีความรูความเขาใจถึงการบริหารองคกร และการปฏิสัมพันธกับระหวางบุคคลและ
การสื่อสารใหผูอื่นเขาใจ (ศุภศิมา ศรีบุญชัย,2557) สงผลใหองคกรเห็นถึงศักยภาพของนักบัญชี และเกิดการ
จางงานตอไปในปจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีตอคุณลักษณะของนักบัญชี
ในยุคไทยแลนด 4.0
สมมติฐานการวิจัย
สมรรถนะของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี มีค วามสั ม พั นธ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก บั ญ ชี ด า นความรู
ความสามารถ ด า นภาษาต า งประเทศ ด า นจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี ด า นการคิ ด วิ เ คราะห แ ละ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร ไดแก ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ทํางานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึก ษาคํานวณโดยใชสูตรของทาโรยามาเน จากประชากร 26,616 คน ใชวิธีก าร
สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิไดจํานวน 400 คน
2. ขอบเขตตัวแปรตัวแปรอิสระ ไดแก สมรรถนะของผูป ระกอบวิชาชีพทางบัญชี ประกอบดวย
1) ดานความรูทั่วไป 2) ด านทั ก ษะทางวิ ชาชี พทางบัญ ชี 3) ดา นความรูเ กี่ยวกั บ องคก รธุ ร กิจ และ
4) ดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ และตัวแปรตาม ไดแก คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด 4.0
ประกอบดวย 1) ความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชี 2) ดานภาษาตางประเทศ 3) ดานความคิดวิเคราะห
4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) ดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3. ขอบเขตเวลาการวิจัยครัง้ นี้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลชวงระยะเวลาตัง้ แต 1 พฤษภาคม 2561
ถึง 31 สิงหาคม 2561
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัยเปนรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative research) โดยใชแบบสอบถาม
(Questionnaire)
เ ป น เครื่ อ ง มื อ ใน การ เก็ บข อมู ล นํ า ข อ มู ล ที่ ได มา คํ า น วณหา ค า ท าง สถิ ติ
แลวทําการวิเคราะหขอมูล
2. ขั้นตอนการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบสอบถาม ระยะที่ 2
ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน มีความตรง
เชิงเนื้อหาเทากับ 0.72 และมีการตรวจสอบความสอดคลองภายในของแบบสอบถามโดยทําการเก็บขอมูลจาก
นักบัญชีที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ระดับ 0.89-0.98 ขั้นตอนที่ 4 การเก็บ
รวบรวมขอมูล และระยะที่ 3 เปนการวิเคราะหขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย โดยใหระยะเวลา 30 วัน เมื่อครบ
กําหนดไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 125 ฉบับคิดเปนรอยละ 31.25 ถือวายอมรับได ซึ่งสอดคลองกับ
Aaker, Kumar, and Day (2001) ไดนําเสนอวาการสงแบบสอบถามตองมีอัตราการตอบกลับอยางนอย
รอยละ 20 จึงจะถือวายอมรับได นําขอมูลไปทําการวิเคราะหขอมูลตอไป
4. การวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของความสัมพันธระหวางสมรรถนะกับคุณสมบัติของนักบัญ ชีไดแก
คา Tolerane และคา VIF (Variance Inflation Factor) และการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสมรรถนะ
กับคุณสมบัติของนักบัญชี ไดแกการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 71.20 มีอายุระหวาง 25-35 ป จํานวน 85 คน คิดเปน
รอยละ 68 ระดับการศึกษาสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 81.60
ประสบการณในการทํางานสวนใหญมีประสบการณในการทํางานระหวาง 11-15 ป ลักษณะการทํางาน
สวนใหญเปนพนักงาน ลูกจางตําแหนงนักบัญชีจํานวน 95 คนคิดเปนรอยละ 76
ตอนที่ 2 การวิเ คราะหขอมูล เบื้องต นของสมรรถนะของผูป ระกอบวิชาชีพ บัญ ชีในเขตกรุง เทพ
มหานคร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา สมรรถนะของผูประกอบ
วิชาชีพบัญ ชีดานความรูทั่วไป โดยรวมแลวมีสมรรถนะอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย 3.51 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.338) สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานทักษะทางวิชาชีพ โดยรวมแลวมีสมรรถนะอยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.62 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.148) สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ดานความรูเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ โดยรวมแลวมีสมรรถนะอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.66 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.254) สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ โดยรวมแลว
มีสมรรถนะอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.43 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30)
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของคุณลักษณะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคไทยแลนด 4.0
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได แ ก ค าเฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน พบว า
คุณลักษณะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 ดานความรูความสามารถ โดยรวมแลวมีความรู
ความสามารถทางดานวิชาชีพบัญชีอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.71 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.091)
คุณลักษณะของผูประกอบวิชาชีพบัญ ชีในยุคไทยแลนด 4.0 ดานภาษาตางประเทศ โดยรวมแลวมีความรู
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ทางด านภาษาตางประเทศอยูในระดั บ ปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.37 และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.233)
คุณลักษณะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 ดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี โดยรวมแลวมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพทางบัญชีอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.71 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.122)
คุณลักษณะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 ดานการคิดวิเคราะห โดยรวมแลวมีความสามารถ
ในการคิดวิเ คราะหอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.46 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30) คุณลัก ษณะของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมแลวมีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.66 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.254)
ตอนที่ 4 การตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ไดแกคา Tolerance และ
คา VIF (Variance Inflation Factor)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาTolerance และคา VIF
ตัวแปร
สมรรถนะดานความรูทั่วไป
สมรรถนะดานทักษะทางวิชาชีพทางบัญชี
สมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ
สมรรถนะดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ

คาTolerance
0.943
0.961
0.928
0.939

คา VIF
1.015
1.039
1.014
1.016

จากตารางที่ 1 พบวา คาการยอมรับ (Tolerance)มีคาตั้งแต 0 ถึง 1 ถาคาการยอมรับเขาใกล 1
แสดงวาตัวแปรเปนอิสระจากกัน ถาคาการยอมรับเขาใกล 0 แสดงวามีปญหา จากตารางมีคาต่ําสุดเทากับ
0.928 และคาสูงสุด 0.961 ซึ่งคาทุกตัวแปรมีคาเขาใกล 1 และคา Variance inflation factor (VIF) ซึ่งจะ
เกิดปญหาเมื่อคา VIF มีคาตั้งแต 10 ขึ้นไป จากตารางมีคาสูงสุด เทากับ 1.039 ซึ่งถือวาอยูในระดับต่ํากวา
เกณฑที่กําหนด แสดงวาตัวแปรอิส ระทุกตัวไมมีความสัม พันธกัน (อุทัยวรรณ สายพัฒ นะ และฉัตรศิริ
ปยะพิมลสิทธิ์,2547)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับคุณลักษณะของนัก
บัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 โดยรวม
สมรรถนะของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี

คุณลักษณะของนักบัญชีโดยรวม
Standardized
t-Value
Coefficients Beta
ดานความรูทั่วไป
0.640
6.34
ดานทักษะทางวิชาชีพทางบัญชี
0.520
4.11
ดานความรูเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ
0.447
7.22
ดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ
0.457
3.53
2
n = 125, S.E. = 0.072, R = 0.446, F = 5.646 (*นัยสําคัญทางสถิติ .05)
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จากตารางที่ 2 พบวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานความรูทั่วไป ดานทักษะทางวิชาชีพ
ทางบัญชี ดานความรูเ กี่ยวกับ องคกรธุรกิจ และดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ มีความสัมพันธกับ
คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 โดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคา Significant
0.018, 0.031, 0.042 และ 0.045 ตามลําดับ ซึ่ง ต่ํากวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05) แสดงวา
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานความรูทั่วไป ดานทักษะทางวิชาชีพทางบัญชี ดานความรูเกี่ยวกับ
องคกรธุรกิจ และดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับคุณลักษณะของนัก
บัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 ดานความรูความสามารถทางบัญชี
สมรรถนะของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี

คุณลักษณะของนักบัญชีดานความรูความสามารถทางบัญชี
Standardized
t-Value
Sig
Coefficients Beta
ดานความรูทั่วไป
0.562
5.57
0.047*
ดานทักษะทางวิชาชีพทางบัญชี
0.341
2.341
0.016*
ดานความรูเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ
0.451
2.507
0.045*
ดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ
0.258
2.409
0.016*
2
n = 125, S.E. = 0.037, R = 0.395, F = 11.272 (*นัยสําคัญทางสถิติ .05)
จากตารางที่ 3 พบวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานความรูทั่วไป ดานทักษะทางวิชาชีพ
ทางบัญชี ดานความรูเ กี่ยวกับ องคกรธุรกิจ และดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ มีความสัมพันธกับ
คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 ดานความรูความสามารถทางบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 มีคา Significant 0.047, 0.016, 0.045 และ 0.016 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
(Sig < .05) แสดงวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานความรูทั่วไป ดานทักษะทางวิชาชีพทางบัญชี
ดานความรูเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ และดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับคุณลักษณะของนัก
บัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 ดานภาษาตางประเทศ
สมรรถนะของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี

คุณลักษณะของนักบัญชีดานภาษาตางประเทศ
Standardized
t-Value
Sig
Coefficients Beta
ดานความรูทั่วไป
0.143
1.336
0.171
ดานทักษะทางวิชาชีพทางบัญชี
0.162
1.503
0.124
ดานความรูเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ
0.082
0.756
0.429
ดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ
0.144
1.355
0.164
2
n = 125, S.E. = 0.175, R = 0.115, F = 1.710 (*นัยสําคัญทางสถิติ .05)
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จากตารางที่ 4 พบวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานความรูทั่วไป ดานทักษะทางวิชาชีพ
ทางบัญชี ดานความรูเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ และดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ ไมมีความสัมพันธกับ
คุณลักษณะของนัก บัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 ดานภาษาตางประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีคา Significant 0.171, 0.124, 0.429 และ 0.164 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Sig< .05)
แสดงวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานความรูทั่วไป ดานทักษะทางวิชาชีพทางบัญชี ดานความรู
เกี่ยวกับองคกรธุรกิจ และดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพปฏิเสธสมมติฐานอธิบายไดวาในอดีตปจจัย
ดานภาษาตางประเทศไมสงผลตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีมากนัก (คา R2 มีคาต่ําเขาใกล 0)
แตในปจจุบันเมื่อประเทศเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 ภาษาตางประเทศเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับคุณลักษณะของนัก
บัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 ดานความคิดวิเคราะห
สมรรถนะของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี

คุณลักษณะของนักบัญชีดานความคิดวิเคราะห
Standardized
t-Value
Sig
Coefficients Beta
ดานความรูทั่วไป
0.550
4.457
0.046*
ดานทักษะทางวิชาชีพทางบัญชี
0.334
3.210
0.039*
ดานความรูเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ
0.281
3.683
0.038*
ดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ
0.650
2.543
0.044*
2
n = 125, S.E. = 0.128, R = 0.530, F = 8.393 (*นัยสําคัญทางสถิติ .05)
จากตารางที่ 5 พบวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานความรูทั่วไป ดานทักษะทางวิชาชีพ
ทางบัญชี ดานความรูเ กี่ยวกับ องคกรธุรกิจ และดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ มีความสัมพันธกับ
คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 ดานความคิดวิเคราะห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีคา Significant 0.046, 0.039, 0.038 และ 0.044 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05)
แสดงวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานความรูทั่วไป ดานทักษะทางวิชาชีพทางบัญชี ดานความรู
เกี่ยวกับองคกรธุรกิจ และดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับคุณลักษณะของนัก
บัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมรรถนะของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี

คุณลักษณะของนักบัญชีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Standardized
t-Value
Sig
Coefficients Beta
ดานความรูทั่วไป
0.446
4.397
0.012*
ดานทักษะทางวิชาชีพทางบัญชี
0.516
2.203
0.039*
ดานความรูเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ
0.452
3.363
0.015*
ดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ
0.359
3.539
0.023*
2
n = 125, S.E. = 0.192, R = 0.540, F = 6.580 (*นัยสําคัญทางสถิติ .05)
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จากตารางที่ 6 พบวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานความรูทั่วไป ดานทักษะทางวิชาชีพ
ทางบัญชี ดานความรูเ กี่ยวกับ องคกรธุรกิจ และดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ มีความสัมพันธกับ
คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีคา Significant 0.012, 0.039, 0.015 และ 0.023 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05)
แสดงวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานความรูทั่วไป ดานทักษะทางวิชาชีพทางบัญชี ดานความรู
เกี่ยวกับองคกรธุรกิจ และดานจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับคุณลักษณะของนักบัญชี
ในยุคไทยแลนด 4.0 สรุปผลไดวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธกับคุณลักษณะของ
นักบัญชีในยุคไทยแลนด 4.0 ยอมรับสมมติฐานทุกดาน เนื่องจากคา R2 มีคาเขาใกล 1 มากแสดงวาตัวแปร
ทั้ง2 ตัวมีความสัมพันธกัน ยกเวนดานภาษาตางประเทศที่คา R2 มีคาเขาใกล 0
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด
4.0 มีค วามสัม พันธกัน เนื่องจากในการทํางานของนัก บัญ ชี ในยุคปจ จุบันนั้น จําเปน ตองมีคุ ณลัก ษณะ
ที่หลากหลาย นอกจากความรูความสามารถทางบัญชีแลวยังตองมีความรูความสามารถในดานอื่น ๆ เชน
ดานภาษีอากร ดานเศรษฐศาสตร ดานการวางแผนกลยุทธองคกร ฯลฯ สอดคลองกับงานวิจัย ของสุพัตรา
เนื่องวัง (2556) พบวา นักบัญชีจะตองมีความรูความสามารถทางบัญชีเปนคุณสมบัติพื้นฐาน เพราะงานบัญชี
เปนงานที่เกี่ยวของกับขอมูลจํานวนมาก ตองอาศัยความละเอียดรอบคอบเปนที่ไวใจของผูบริหาร เพื่อใหได
ขอมูล ที่มีความมั่นใจในความถูก ตอง ปฏิบัติ งานดวยความรู ความเพียรพยายาม ละเอียด รอบคอบ และ
ใชส ติปญ ญา สามารถทํางานรวมกับ ผูอื่นและถายทอดความรูใหกับ ผูอื่นไดเ ปนอยางดี สามารถวางแผน
กระบวนการทํ า งานและกํ า หนดวิ ธี ก ารทํ า งานขึ้ น ไว ล ว งหน า เพื่ อ ให เ ป น ไปตามเป า หมายขององค ก ร
มีความสามารถในการสื่อสารมีม นุษ ยสัม พัน ธที่ดี ดานความคิดวิเ คราะห นัก บัญ ชีตองสามารถวิเ คราะห
หาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทันเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ
ลําลือ (2552) กลาววา คุณสมบัติของนักบัญชีที่ผูประกอบการพึงประสงค คือมีทักษะหรือความชํานาญในการ
จัดการตนเอง การแกปญหาและการตัดสินใจอยางรอบคอบ และแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางดี โดยเฉพาะ
การทํางานในยุคไทยแลนด 4.0 นั้น นักบัญชีจะตองทํางานประสานงานกับทุกฝายในองคกร ตองรูขอมูลของ
องคกรใหมากที่สุด เพื่อที่จะนําขอมูลมาวิเ คราะหและแกปญหาได อยางเหมาะสม ดานภาษาตางประเทศ
สอดคลองกับวีรยุทธ สุขมาก และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2557) กลาววา ปจจัยที่มีตอการเพิ่มมูลคาของ
ผูประกอบการวิชาชีพบัญชี คือภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ในกลุมประเทศอาเซียนที่สามารถฟง พูด อาน
เขียนไดหลายภาษา ดังตารางที่ 4 จะเห็นไดวาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญ ชีไมมีความสัมพันธกับ
คุณลักษณะของนักบัญชีดานภาษาตางประเทศ ดังนั้นนักบัญชีในยุคปจจุบันควรมีความรู ความสามารถมุงมั่น
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใหบริการดานการทําบัญชีแกลูกคา โดยการใช
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเ คราะหและประมวลผลขอมูล อยางมีร ะบบและรวดเร็ว
นําเสนอขอมูลที่มีชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร ดังนั้นการพัฒนาเพื่อปรับความรู ทักษะและคุณสมบัติของ
นัก บัญ ชีใหร องรับ กับ ยุคดิจิทัล จึง เปนสิ่ง ที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ที่นัก บัญ ชี ตองปรับ ตัวใหทันกับ การ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นสถานศึกษาก็ตองปรับปรุงระบบการเรียนการสอนใหแกผูเรียนในสาขาการบัญชี
เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่กาวทันการเปลี่ยนแปลงการบัญชีดิจิทัล (Digital accounting) ทั้งทางดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเงินและการบัญชี และการจัดทําธุร กรรมทางการเงินตางๆ ภายใตแผน
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ยุทธศาสตร National e-Payment ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สงผลกระทบตอผูทําบัญชีภาษีอากร และผูตรวจ
สอบบัญชี เนื่องจากมีกฎหมายขอบังคับของการจัดทําและการนําเสนอสารสนเทศทางการบัญชีดวยระบบ
ออนไลน ไดแก ระบบ e-Withholding Tax ระบบ e-Tax Invoice หรือ e-Receipt ระบบ e-Filing ซึ่งใน
ระบบงานจะถูกแทนที่จากระบบเดิมที่ทําดวยมือของพนักงาน (Manual) ใหอยูในรูปไรกระดาษ ดังนั้นจึง
จําเปนตอการเตรียมความพรอม ตองปรับความรูและทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวของ (สุชาดา กรวิทยาศิลปะ,
2559) สอดคลองกับ สุวรรณี รุงจตุรงค (2555) ใหขอมูลวาธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานภายในองคกรอยางรวดเร็วทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบ
การดําเนินธุร กิจ ดัง นั้นนักบัญชีตองมีความรู ความเขาใจพื้ นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ
ประยุกตใชสารสนเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชนตอองคกรอยางดีที่สุด
นักบัญชียุคปจจุบันตองตระหนักและเตรียมความพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานบัญชีดิจิทัล
สงผลตอการประกอบวิชาชีพในอนาคต และวางแผนในการปรับตัวใหเทาทันยุ คดิจิทัล (ศิริรัฐ โชติเวชการ,
2561) ประกอบดวย 1) Cloud based Accounting Software การพัฒนาของโปรแกรมบัญชีปรับเปลี่ยน
จากเดสกท็อปเปนระบบคลาวด หรือโปรแกรมบัญชีออนไลน ชวยใหผูใชงานไดจากฝายตาง ๆ นักบัญชีและ
ผูบริหารสามารถบันทึกและเขาถึงขอมูลไดจากทุกแหลงขอมูลทันทวงทีผานอุปกรณหลากหลาย ทําใหทุกฝาย
ใชขอมูลบนฐานขอมูลเดียวกัน 2) Mobile accounting ความสะดวกและความชํานาญการใช Application
ตาง ๆ ผานโทรศัพทมือถือ (Mobile application) ขอมูลเหลานั้นจะเชื่อมโยงผานระบบคลาวดไปประมวลผล
ในระบบบัญชีของธุรกิจ 3) Artificial Intelligence (AI) การพัฒนาของโปรแกรมบัญชีร ะดับสากล เชน
QuickBooks, Xero, Sage และซอฟทแวรอื่นๆ ไดพัฒนาปญญาประดิษฐ (AI) มาชวยในการลงรหัสบัญชี และ
4) Optical Character Recognition (OCR) ในวงการซอฟทแวรบัญ ชีเ ริ่มนําเทคโนโลยี OCR มาใช
โดยมีหลาย Application เชน Hubdoc Receipt Bank, Entrylessเปนตน
ขอเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาครั้ง นี้ ใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมของนัก บัญ ชี รวมทั้ง สถานศึก ษา
อาจารย นักศึกษาสาขาการบัญชีในการเตรียมความพรอมใหรูเทาทันกับการบัญชียุคดิจิทัล
2. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีวามีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน การเติบโตของ
องคกรมีสวนชวยในการพัฒนาองคก รอยางไร และเมื่อประเทศไทยในยุค 4.0 นักบัญชีจะตองมีการพัฒนา
ดานใดอีกบางเพื่อใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง
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