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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค8 (1) เพื่อเปรียบเทียบปIจจัยสJวนบุคคลของนักบัญชีกับคุณลักษณะของนัก
บัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ของสํานักงานศาลยุติธรรม (2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8
4.0 ที่สJงผลตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลยุติธรรม กลุJมตัวอยJางที่ใชRในการศึกษา แบJง
ออกเปSน 2 กลุJม ไดRแกJ (1) ตัวแทนนักวิชาการเงินและบัญชี ของสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 6 คน ใชRการ
สุJมตัวอยJางแบบเจาะจง (Purposive Selection) (2) นักวิชาการเงินและบัญชี ของสํานักงานศาลยุติธรรม
จํานวน 241 คน ใชRการสุJมตัวอยJางแบบแบJงชั้น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขRอมูล ไดRแกJ แบบสอบถาม สถิติ
พรรณนา ไดRแกJ ความถี่ รRอยละ คJาเฉลี่ย และสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สJวนสถิติอนุมาน ไดRแกJ สถิติแบบ t-test
สถิติแบบ F-Test และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8พหุคูณ
ผลการวิจัยมีดังนี้ (1) ผลการเปรียบเทียบปIจจัยสJวนบุคคลของนักบัญชีกับคุณลักษณะของนักบัญชีใน
ยุคไทยแลนด8 4.0 ของสํานักงานศาลยุติธรรม พบวJา นักบัญชีที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ8ทํางาน
และสังกัดที่ปฏิบัติงานแตกตJางกัน มีความคิดเห็นตJอคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ของสํานักงาน
ศาลยุติธรรมไมJแตกตJางกันอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (2) ผลการศึกษาคุณลักษณะของนัก
บัญ ชีในยุ คไทยแลนด8 4.0 ที่ สJงผลตJ อผลสั มฤทธิ์ในการปฏิบั ติ งานของสํ านั กงานศาลยุติ ธรรม พบวJ า
คุณลักษณะของนักบัญ ชี ในยุคไทยแลนด8 4.0 ดRา นความรูR มี ความสั มพั น ธ8เ ชิงบวกตJอผลสั มฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานดRานการบริการ ของสํานักงานศาลยุติธรรม ดRานทักษะการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ8เชิงบวกตJอ
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดRานการประสานงาน ของสํานักงานศาลยุติธรรม ดRานภาษา มีความสัมพันธ8เชิง
บวกตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดRานการปฏิบัติการ ของสํานักงานศาลยุติธรรม มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ดRานจริยธรรม มีความสัมพันธ8เชิงบวกตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดRานการปฏิบัติการ และดRานการ
บริการของสํานักงานศาลยุติธรรม และดRานความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ8เชิงบวกตJอผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานดRานการปฏิบัติการ และดRานการประสานงาน ของสํานักงานศาลยุติธรรม อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: คุณลักษณะของนักบัญชี, ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน, ไทยแลนด8 4.0
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Abstract
This research was aimed (1) to compare personal factors of the accountants and
characteristics of the accountants in Thailand 4.0 of Office of the Judiciary (2) to study
characteristics of the accountants in Thailand 4.0 that affects practice success of Office of
the Judiciary. The sample group used in the study is divided into 2 groups which are (1) 6
finances and accounting delegate officers of Office of the Judiciary, using purposive selection
(2) 241 finances and accounting officers of Office of the Judiciary. The tools for collecting
data were questionnaires. Description Statistics were frequency, percentage, mean and standard
deviation. Inferential Statistics were t-test, F-Test and multiple regression analysis.
It was found that (1) compare personal factors of the accountants and characteristics
of the accountants in Thailand 4.0 of Office of the Judiciary were accountants with different
age, education levels, experience, and organizations have indifferent opinion about desirable
accountant characteristics in Thailand 4.0 with statistical significance of 0.05 (2) study
characteristics of the accountants in Thailand 4.0 that affects practice success of Office of
the Judiciary were characteristics of the accountants in Thailand 4.0 knowledge positive
relationship practice success services of Office of the Judiciary, operational skills positive
relationship practice success coordination of Office of the Judiciary, language positive
relationship practice success operation of Office of the Judiciary, ethics positive relationship
practice success operation and services of Office of the Judiciary, and responsibility positive
relationship practice success operation of Office of the Judiciary and negative relationship
practice success coordination of Office of the Judiciary with statistical significance of 0.05.
Keywords: Characteristics of the accountants, Practice success, Thailand 4.0
บทนํา
ในยุ คไทยแลนด8 4.0 เปS นการพัฒ นาเศรษฐกิจ โดยมี การเปลี่ย นแปลงโครงสรR างเศรษฐกิจ ไปสูJ
นวัตกรรม โดยมีแนวคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคRา ไปสูJสินคRาเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนการขับเคลื่อน
ประเทศดRวย ภาคอุตสาหกรรม ไปสูJภาคเทคโนโลยี ความคิดสรRางสรรค8 และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิต
สินคRา ไปสูJภาคบริการ มีกลุJมเปmาหมายในการพัฒนาจํานวน 5 กลุJม ซึ่งกลุJมที่เกี่ยวขRองกับงานบัญชีโดยตรง
ไดR แกJ กลุJ ม ดิ จิ ต อล เชJ น เทคโนโลยี ทางดR า นการเงิ น อุ ป กรณ8 เ ชื่ อมตJ อออนไลน8 โ ดยไมJ ตR องใชR ค น และกลุJ ม
อุ ต สาหกรรมสรR า งสรรค8 น วั ต กรรมและบริ ก ารที่ มี มูล คJ า สู ง เชJ น เทคโนโลยี ก ารออกแบบธุ ร กิ จ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริการ เปSนตRน หนJวยงานทางราชการจะปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเปSนแบบดิจิตอลมากขึ้น
ซึ่งเปSนผลใหRหนJวยงานราชการตJาง ๆ จะตRองมีการปรับตัว และนําเทคโนโลยีมาใชRในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อเคลื่อนตัวเขRาสูJยุคไทยแลนด8 4.0 (บรรยงค8 โตจินดา. 2559)
สํานักงานศาลยุติธรรมก็เปSนหนJวยราชการหนJวยงานหนึ่งที่มีการติดตJอขอรับบริการ จากประชาชนใน
แตJละวันเปSนจํานวนมาก ซึ่งการปฏิบัติงานในสJวนของสํานักงานศาลยุติธรรม มีการบริหารงานหลายๆ สJวน
การบริ หาร และงานการเงิ นและบั ญชี ก็ เ ปSน สJว นหนึ่ งในการขั บ เคลื่อนงานในสํา นักงานยุติ ธ รรมใหR บรรลุ
เปmาหมายตามวัตถุประสงค8ที่วางไวR ดังนั้นนักวิชาการเงินและบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ตRองวางแผน และมอง
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การณ8ไกล ตRองมีการพัฒนาศักยภาพในดRานเทคโนโลยี รวมทั้งดRานดิจิทัลใหRมากขึ้น (Gray, R., Perks, O.D. &
Miaunder, K., 1997) นอกจากความรูRทาง ดRานบัญชีแลRว นักวิชาการเงินและบัญชียังตRองพัฒนาความรูRใน
ดRานอื่นที่เกี่ยวขRองกับวิชาชีพบัญชี หรือความรูRขRามศาสตร8 สามารถนําไปบูรณาการรJวมกันไดR โดยเฉพาะอยJาง
ยิ่งเมื่อเปSนยุคไทยแลนด8 4.0 นักวิชาการเงินและบัญชีตRองมีความเขRาใจดRานเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมJๆ
สามารถนําความรูRรอบดRาน และเทคโนโลยีมาใชRเปSนเครื่องมือในการประยุกต8ใชRการปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชีไดR รวมทั้งตRองเปลี่ยนบทบาทจากการเปSนเพียงผูRสนับสนุนขRอมูลทางการเงินและบัญชี มาเปSนผูRนําเสนอ
และวิ เ คราะห8 ขR อมู ล ชJ ว ยวางแผน และเปS น ที่ ป รึ ก ษาที่ ดี ในการชJ ว ยตั ด สิ น ใจในเรื่ องตJ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานของสํานักงานศาลยุติธรรมไดR (วุฒิรัตน8 จันทพันธ8. 2552) ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน เปSนการ
ปฏิบัติงานใหRสําเร็จตามจุดมุJงหมายที่ไดRกําหนดไวRเปSนที่นJา พอใจแกJผูRที่เกี่ยวขRอง ซึ่งการพัฒนาตนเองเพื่อ
ความสําเร็จในชีวิต ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีเปmาหมายและมีการพัฒนาการ ปฏิบัติงานอยJางตJอเนื่อง
สามารถนําไปสูJความกRาวหนRาอาชีพ ไดRคJาตอบแทนที่สูงขึ้นเกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการ ปฏิบัติงาน
นําไปสูJการพัฒนาตนเองใหRมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (อลงกรณ8 มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร. 2544)
จากขRอมูลดังกลJาวขRางตRน ผูRวิจัยไดRเล็งเห็นถึงความสําคัญและสนใจที่จะทําการศึกษาถึงคุณลักษณะ
ของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ที่สJงผลตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อใหR
นักวิชาการเงินและบัญชีของสํานักงานศาลยุติธรรม สามารถปรับตัวใหRทันตJอการเปลี่ยนแปลง จนสามารถปฏิบัติ
งานในสํานักงานศาลยุติธรรมไดRอยJางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร8ที่วางไวR
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบปIจจัยสJวนบุคคลของนักบัญชีกับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ของ
สํานักงานศาลยุติธรรม
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ที่สJงผลตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานศาลยุติธรรม
ขอบเขตการวิจัย
รูป แบบงานวิจั ยในครั้งนี้ใชRวิ ธีการวิจั ยแบบผสม (Mixed Model) ระหวJ างการวิ จัย เชิ งปริมาณ
(Quantitative Method) และวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยศึกษาถึงคุณลักษณะของ
นักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ที่สJงผลตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลยุติธรรม
1. ขอบเขตประชากร และกลุJมตัวอยJาง
ประชากรที่ใชRในการศึกษาครั้งนี้ ไดRแกJ นักวิชาการเงินและบัญชี ของสํานักงานศาลยุติธรรม จากทั้ง
10 หนJวยงาน รวมทั้งหมด จํานวน 609 คน
กลุJมตัวอยJางที่ใชRในการศึกษาครั้งนี้ แบJงออกเปSน 2 กลุJม ไดRแกJ
1.1 ตัวแทนนักวิชาการเงินและบัญชี ของสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 6 คน ใชRการสุJมตัวอยJาง
แบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคัดเลือกจากนักวิชาการเงินและบัญชี ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศาล
ยุติธรรม มีการศึกษาตั้งแตJปริญญาโท และมีประสบการณ8ทํางานมากกวJา 10 ปy
1.2 นักวิชาการเงินและบัญชี ของสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 241 คน ใชRการสุJมตัวอยJางแบบ
แบJงชั้น (stratified random sampling) จําแนกตามหนJวยงานทั้ง 10 หนJวยงาน หาขนาดของตัวอยJางโดย
อาศัยแนวคิดการคํานวณหาคJาขนาดกลุJมตัวอยJาง ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ
ยอมรับคJาความคลาดเคลื่อนไดRไมJมากกวJา 5%
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2. ขอบเขตตัวแปร ตัวแปรที่ทําการศึกษา ประกอบดRวย
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดRแกJ ปIจจัยสJวนบุคคล ประกอบดRวย อายุ ระดับ
การศึ ก ษา ประสบการณ8 ทํ า งาน และสั ง กั ด ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก บั ญ ชี ใ นยุ ค ไทยแลนด8 4.0
ประกอบดRวย ดRานความรูR ดRานทักษะการปฏิบัติงาน ดRานภาษา ดRานจริยธรรม และดRานความรับผิดชอบ
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานศาล
ยุติธรรม ประกอบดRวย ดRานการปฏิบัติการ ดRานการประสานงาน และดRานการบริการ
3. ขอบเขตเวลา
งานวิจัยนี้ไดRใชRเวลาในการเก็บรวบรวมขRอมูล 3 เดือน ตั้งแตJเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2562
สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 นักบัญชี ที่มีอายุแตกตJางกัน มีความคิดเห็นตJอคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทย
แลนด8 4.0 ของสํานักงานศาลยุติธรรมแตกตJางกัน
สมมติฐานที่ 2 นักบัญชี ที่มีระดับการศึกษาแตกตJางกัน มีความคิดเห็นตJอคุณลักษณะของนักบัญชี
ในยุคไทยแลนด8 4.0 ของสํานักงานศาลยุติธรรมแตกตJางกัน
สมมติฐานที่ 3 นักบัญชี ที่มีประสบการณ8ทํางานแตกตJางกัน มีความคิดเห็นตJอคุณลักษณะของนัก
บัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ของสํานักงานศาลยุติธรรมแตกตJางกัน
สมมติฐานที่ 4 นักบัญชี ที่มีสังกัดที่ปฏิบัติงานแตกตJางกัน มีความคิดเห็นตJอคุณลักษณะของนัก
บัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ของสํานักงานศาลยุติธรรมแตกตJางกัน
สมมติฐานที่ 5 คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 สJงผลตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ดRานการปฏิบัติการ ของสํานักงานศาลยุติธรรม
สมมติฐานที่ 6 คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 สJงผลตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ดRานการประสานงาน ของสํานักงานศาลยุติธรรม
สมมติฐานที่ 7 คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 สJงผลตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ดRานการบริการ ของสํานักงานศาลยุติธรรม
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบงานวิจัยในครั้งนี้ใชRวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Model) ระหวJางการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Method) และวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Method)
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใชRในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชRวิธีสัมภาษณ8 มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้:1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวขRองกับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ที่สJงผล
ตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลยุติธรรม
2) ศึกษาหลักเกณฑ8และวิธีการสรRางแบบสัมภาษณ8แบบเจาะลึก (Indepth Interview)
3) สรRางแบบสัมภาษณ8ครอบคลุมองค8ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0แลRว
นําเสนออาจารย8ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ8ตรวจแนะนํา
4) ปรับปรุงแกRไขแบบสัมภาษณ8ตามคําแนะนําของอาจารย8ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ8แลRวนําเสนอ
ผูRเชี่ยวชาญพิจารณาใหRขRอเสนอแนะเกี่ยวกับความชัดเจนของภาษาและความครอบคลุมเนื้อหา
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5) ปรับปรุงแกRไขตามคําแนะนําของอาจารย8ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ8อีกครั้งหนึ่ง กJอนดําเนินการ
จัดพิมพ8ฉบับจริง เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขRอมูลตJอไป
2.2 เครื่องมือที่ใชRในการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชRแบบสอบถาม ประกอบดRวยคําถาม 4 สJวน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
สJวนที่ 1 ปIจจัยสJวนบุคคล ของนักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานศาลยุติธรรม เปSนคําถามปลาย
ป~ด (Close Ended) แบบใหRเลือกตอบเพียงขRอเดียว มีคําถามรวมจํานวน 4 ขRอ สอบถามขRอมูลปIจจัยลักษณะ
สJวนบุคคลของพนักงาน ประกอบดRวย อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ8ทํางาน สังกัดที่ปฏิบัติงาน
สJวนที่ 2 คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 เปSนคําถามปลายป~ด (Close Ended)
ประกอบดRวย ดRา นความรูR ดR านทั กษะการปฏิ บัติงาน ดRา นภาษา ดRานจริ ยธรรม และดRา นความรั บผิด ชอบ
จํานวน 31 ขRอคําถาม
สJว นที่ 3 ผลสั มฤทธิ์ ในการปฏิ บั ติ งานของสํ านั กงานศาลยุ ติ ธ รรม ประกอบดR ว ย ดR า นการ
ปฏิบัติการ ดRานการประสานงาน และดRานการบริการ เปSนคําถามปลายป~ด (Close Ended) จํานวน 10 ขRอ
คําถาม
สําหรับแบบสอบถามในสJวนที่ 2 และสJวนที่ 3 เปSนคําถามปลายป~ด (Close Ended) แบบใหR
ผูRตอบเลือกตอบเพียงขRอเดียว โดยใชRมาตรวัดแบบ Liker Scale ที่มีคําตอบใหRเลือก 5 ระดับ
สJวนที่ 4 ขRอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ที่สJงผลตJอ
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลยุติธรรม เปSนคําถามปลายเป~ดเพื่อใหRเขียนขRอเสนอแนะอื่น
นอกเหนือจากแบบสอบถามที่จัดทําขึ้น
3. การเก็บรวบรวมขRอมูล
3.1 การเก็บรวบรวมขRอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชRวิธีสัมภาษณ8
1) ผูRวิจัยทําการเก็บขRอมูลดRวยตัวเอง โดยการสัมภาษณ8เจาะลึก (Indepth Interview) พรRอมกับ
ขออนุญาตผูRใหRสัมภาษณ8ทําการบันทึกเทปเสียงดRวย
2) แบบสัมภาษณ8 เจาะลึก ซึ่งผูRทําวิ จัย ไดR กํา หนดประเด็ นคํ า ถามไวRลJ วงหนR า โดยใชRคําถาม
ปลายเป~ด (Open - ended questions) เพื่อใหRกลุJมเปmาหมายในการศึกษาทั้งหมดสามารถใหRขRอมูล และทํา
การเลJาเรื่องไดRอยJางเต็มที่ตรงตามประเด็นที่ผูRวิจัยไดRตั้งไวR และสามารถยืดหยุJนประเด็นคําถามที่ใชRในการ
สัมภาษณ8ไดRตามสถานการณ8 โดยมีความยืดหยุJนลําดับของแตJละประเด็น ตลอดจนเพิ่มหรือลดประเด็นคําถาม
ไปตามสถานการณ8 และบุคคลผูRใหRสัมภาษณ8
3.2 การเก็บรวบรวมขRอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชRแบบสอบถาม
1) ดําเนินการสJงแบบสอบถามดRวยตนเอง ออนไลน8 และอีเมล8
2) ดําเนินการตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดRรับกลับคืนมา เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่ตอบ
คําถามไดRครบถRวน สมบูรณ8 มีคุณคJาเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห8ตJอไป
3) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขRอมูล ใชRเวลาเก็บขRอมูล 2 เดือน ตั้งแตJ มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
2562
4. การวิเคราะห8ขRอมูล
4.1 การวิเคราะห8ขRอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชRวิธีสัมภาษณ8
ขRอมูลเชิงคุณภาพซึ่งเปSนขRอมูลปฐมภูมิที่ไดRรับจากการสัมภาษณ8 ผูRวิจัยใชRการวิเคราะห8ขRอมูลเชิง
พรรณนา โดยคัดเลือกและจําแนกขRอมูล จัดระเบียบขRอมูลใหRเปSนระบบ นําขRอมูลมาเปรียบเทียบและวิเคราะห8
ขRอมูล เพื่อนําไปตอบปIญหาการวิจัยตามวัตถุประสงค8ของการวิจัยตJอไป
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4.2 การวิเคราะห8ขRอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชRแบบสอบถาม
1) การวิเคราะห8ผลการเปรียบเทียบปIจจัยสJวนบุคคลของนักบัญชีกับคุณลักษณะของนักบัญชีใน
ยุคไทยแลนด8 4.0 ของสํานักงานศาลยุติธรรม วิเคราะห8โดยใชRสถิติคJารRอยละ (Percentage) คJาเฉลี่ย (Mean)
สJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ทดสอบสมมติฐานในการวิจัยโดยวิธี Independent Sample
T-Test และทดสอบสมมติฐานในการวิจัยโดยวิธี One way analysis of variance หรือ One way ANOVA
อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2) การวิเคราะห8ผลการศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ที่สJงผลตJอผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลยุติธรรม วิเคราะห8โดยใชRสถิติคJารRอยละ (Percentage) คJาเฉลี่ย (Mean)
สJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ทดสอบสมมติฐานในการวิจัยโดยการหาคJาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ8พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และใชRวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีนําตัวแปรเขRาทั้งหมด
(Enter Regression)
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบปIจจัยสJวนบุคคลของนักบัญชีกับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0
ของสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม พบวJ า นั ก บั ญ ชี ที่ มี อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ประสบการณ8 ทํา งาน และสั ง กั ด ที่
ปฏิบัติงานแตกตJางกัน มีความคิดเห็นตJอคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ของสํานักงานศาล
ยุติธรรมไมJแตกตJางกันอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ที่สJงผลตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานศาลยุติธรรม พบวJา คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ดRานความรูR มีความสัมพันธ8เชิง
บวกตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดRานการบริการ ของสํานักงานศาลยุติธรรม ดRานทักษะการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ8เชิงบวกตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดRานการประสานงาน ของสํานักงานศาลยุติธรรม ดRาน
ภาษา มีความสัมพันธ8เชิงบวกตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดRานการปฏิบัติการ ของสํานักงานศาลยุติธรรม มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดRานจริยธรรม มีความสัมพันธ8เชิงบวกตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดRานการ
ปฏิบัติการ และดRานการบริการของสํานักงานศาลยุติธรรม และดRานความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ8เชิงบวก
ตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดRานการปฏิบัติการ และดRานการประสานงาน ของสํานักงานศาลยุติธรรม อยJาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ขRอคRนพบที่ไดRจากการวิจัยครั้งนี้ เปSนไปตามสมมติฐานและวัตถุประสงค8ในการวิจัย โดยผลที่ไดRจาก
การวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นา มาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบปIจจัยสJวนบุคคลของนักบัญชีกับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0
ของสํานักงานศาลยุติธรรม
1.1 อายุ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวJา นักบัญชีที่มีอายุแตกตJางกัน มีความคิดเห็นตJอ
คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ของสํานักงานศาลยุติธรรมโดยรวมไมJแตกตJางกัน ซึ่งสอดคลRอง
กับงานวิจัยของกมลภู สันทะจักร8 และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ (2560) ไดRศึกษาเรื่อง คุณลักษณะนักบัญชีที่
พึงประสงค8ในยุคไทยแลนด8 4.0 ของหนJวยงานราชการในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวJา หัวหนRาฝ…ายการเงิน
และบัญชี ที่มีอายุแตกตJางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ดRานความรูR
ทางวิชาชีพ ดRานทักษะทางวิชาชีพบัญชี ดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดRานภาษาอังกฤษ ดRานจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ดRานกฎหมายที่ เกี่ยวขRองกับบัญชี และดRานการวิเคราะห8และแกRไขปIญหาไมJแตกตJางกัน และไมJสอดคลRองกับ
งานวิจัยของลักขณา ดาชูและปทุมพร ชโนวรรณ (2560) ไดRศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงค8ของสถานประกอบการตJอการเขRาสูJประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการทดสอบสมติฐานพบวJา ปIจจัย
ดRานอายุ มีความสัมพันธ8กับดRานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ และดRานความรูRความสามารถทางดRาน
บัญชี อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.2 ระดับการศึกษา พบวJา นักบัญชีที่มีระดับการศึกษาแตกตJางกัน มีความคิดเห็นตJอคุณลักษณะ
ของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ของสํานักงานศาลยุติธรรมโดยรวมไมJแตกตJางกัน ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัย
ของกมลภู สันทะจักร8 และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ (2560) ไดRศึกษาเรื่อง คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค8
ในยุคไทยแลนด8 4.0 ของหนJวยงานราชการในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวJา หัวหนRาฝ…ายการเงินและบัญชี ที่มี
ระดับการศึกษาแตกตJางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ดRานความรูRทาง
วิชาชีพ ดRานทักษะทางวิชาชีพบัญชี ดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดRานภาษาอังกฤษ ดRานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดRานกฎหมายที่ เกี่ยวขRองกับบัญชี และดRานการวิเคราะห8และแกRไขปIญหาไมJแตกตJางกัน และไมJสอดคลRองกับ
งานวิจัยของมยุรี เกื้อสกุล และวุฒิ วัชโรดมประเสริฐ (2558) ไดRศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีในสถาน
ประกอบการตามมาตรฐานการศึกษาระหวJางประเทศสําหรับ ผูRประกอบวิชาชีพบัญชีที่ผูRบริหารที่เกี่ยวขRองกับ
งานบั ญ ชี และนั กบั ญ ชี ในสถานประกอบการตR องการ กรณี ศึกษา : สถานประกอบการนิ คมอุ ต สาหกรรม
สมุทรสาคร เปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตRองการ ตามปIจจัยสJวนบุคคลที่ตJางกัน จําแนกตามระดับ
การศึกษา ความรูRทางวิชาชีพบัญชีของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี ( IES 2) แตกตJางกัน ระดับ
ปริ ญ ญาตรี มี ความตR อ งการความรูR มากกวJ า ระดั บ ต่ํ า กวJ า ปริ ญ ญาตรี ทั ก ษะทางวิ ช าชี พบั ญ ชี โปรแกรม
การศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชี (IES 3) แตกตJางกัน ระดับต่ํากวJาปริญญาตรี มีความตRองการทักษะมากกวJา
ระดับ ปริญญาตรีดRานคJานิยมจรรยาบรรณและทัศนคติในวิชาชีพการบัญชี (IES 4) ไมJแตกตJางกัน ระดับ
การศึกษาต่ํากวJาปริญญาตรีมีความตRองการมากกวJา ทั้งสองระดับการศึกษา เปรียบเทียบคุณสมบัติของนัก
บัญชีที่ตRองการ ตามปIจจัยสJวนบุคคลที่ตJางกัน
1.3 ประสบการณ8ทํางาน พบวJา นักบัญชีที่มีประสบการณ8ทํางานแตกตJางกัน มีความคิดเห็นตJอ
คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ของสํานักงานศาลยุติธรรมโดยรวมไมJแตกตJางกัน ซึ่งสอดคลRอง
กับงานวิจัยของกมลภู สันทะจักร8 และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ (2560) ไดRศึกษาเรื่อง คุณลักษณะนักบัญชีที่
พึงประสงค8ในยุคไทยแลนด8 4.0 ของหนJวยงานราชการในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวJา หัวหนRาฝ…ายการเงิน
และบัญชี ที่มีประสบการณ8ทํางานแตกตJางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะนักบัญชีในยุคไทยแลนด8
4.0 ดRานความรูRทางวิชาชีพ ดRานทักษะทางวิชาชีพบัญชี ดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดRานภาษาอังกฤษ ดRาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดRานกฎหมายที่ เกี่ยวขRองกับบัญชี และดRานการวิเคราะห8และแกRไขปIญหาไมJแตกตJางกัน
และไมJสอดคลRองกับงานวิจัยของมยุรี เกื้อสกุล และวุฒิ วัชโรดมประเสริฐ (2558) ไดRศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของ
นักบัญ ชี ในสถานประกอบการตามมาตรฐานการศึ กษาระหวJา งประเทศสํ า หรั บ ผูR ประกอบวิ ช าชี พบัญ ชี ที่
ผูRบริหารที่เกี่ยวขRองกับงานบัญชีและนักบัญชีในสถานประกอบการตRองการ กรณีศึกษา : สถานประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตRองการ ตามปIจจัยสJวนบุคคลที่ตJางกัน
จําแนกตามประสบการณ8การทํางาน ความรูRทางวิชาชีพบัญชีของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี (IES 2)
ไมJแตกตJาง ประสบการณ8การทํางานมากกวJา 8 ปyขึ้นไป มีความตRองการมากกวJาทั้งสองประสบการณ8การ
ทํางาน ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ตามโปรแกรมการศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชี (IES 3)แตกตJาง ประสบการณ8
การทํางาน 3ปyขึ้นไป -5 ปy มีความตRองการทักษะ มากกวJา ประสบการณ8การทํางาน 5 ปy ขึ้นไป - 8 ปy และ
ประสบการณ8การทํางานต่ํากวJา 3ปyประสบการณ8การทํางานมากกวJา 8 ปyขึ้น ไป มีความตRองการทักษะ
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มากกวJา ประสบการณ8การทํางานต่ํากวJา 3 ปy ดRานคJานิยมจรรยาบรรณและทัศนคติในวิชาชีพการบัญชี (IES 4)
แตกตJางกัน ประสบการณ8ทํางานต่ํากวJา 3 ปy มีความตRองการ มากกวJา ประสบการณ8การทํางาน 5 ปyขึ้นไป-8 ปy
1.4 สังกัดที่ปฏิบัติงาน พบวJา นักบัญชีที่มีสังกัดที่ปฏิบัติงานแตกตJางกัน มีความคิดเห็นตJอ
คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ของสํานักงานศาลยุติธรรมโดยรวมไมJแตกตJางกัน ซึ่งสอดคลRอง
กับงานวิจัยของกมลภู สันทะจักร8 และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ (2560) ไดRศึกษาเรื่อง คุณลักษณะนักบัญชีที่
พึงประสงค8ในยุคไทยแลนด8 4.0 ของหนJวยงานราชการในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวJา หัวหนRาฝ…ายการเงิน
และบัญชีที่มีสังกัดแตกตJางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ดRานความรูR
ทางวิชาชีพ ดRานทักษะทางวิชาชีพบัญชี ดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดRานภาษาอังกฤษ ดRานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดRานกฎหมายที่ เกี่ยวขRองกับบัญชี และดRานการวิเคราะห8และแกRไขปIญหาไมJแตกตJางกัน และไมJสอดคลRองกับ
งานวิจัยของลักขณา ดาชูและปทุมพร ชโนวรรณ (2560) ไดRศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงค8ของสถานประกอบการตJอการเขRาสูJประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการทดสอบสมติฐานพบวJา ปIจจัย
ดRานสังกัดหนJวยงาน มีความสัมพันธ8ในดRานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณและดRานความรูRความสามารถ
ทางดRานบัญชี อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ที่สJงผลตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานศาลยุติธรรม
2.1 ดRานความรูR พบวJา คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ดRานความรูR มีความสัมพันธ8
เชิงบวกตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดRานการบริการ ของสํานักงานศาลยุติธรรม อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของสอดคลRองกับงานวิจัยของสรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑูรย8 อินต†ะขัน
(2559) ไดR ศึกษาเรื่อง การศึ กษาองค8ประกอบคุ ณลักษณะของนักบัญ ชียุคใหมJ ภายใตRป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบวJ า องค8 ป ระกอบคุ ณ ลั ก ษณะของนั ก บั ญ ชี ยุ ค ใหมJ ดR า นความรูR มี
ความสัมพันธ8กับประสิทธิผลในการทํางาน และสอดคลRองกับงานวิจัยของวันวิสา กลิ่นหอม และพรเทพ
รัตนตรั ยภพ (2561) ไดRศึกษาเรื่อง คุ ณลั กษณะของนักบั ญชี ที่ผูR ประกอบการในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวJา คุณลักษณะของนักบัญชีดRานความรูR มีความสัมพันธ8กับประสิทธิผลใน
การทํางาน
2.2 ดRานทักษะการปฏิบัติงาน พบวJา คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ดRานทักษะ
การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ8เชิงบวกตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดRานการประสานงาน ของสํานักงานศาล
ยุติธรรม อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของสรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑูรย8
อินต†ะขัน (2559) ไดRศึกษาเรื่อง การศึกษาองค8ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหมJ ภายใตRประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวJา องค8ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหมJ ดRานทักษะ
การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ8กับประสิทธิผลในการทํางาน และสอดคลRองกับงานวิจัยของวันวิสา กลิ่นหอม
และพรเทพ รัตนตรัยภพ (2561) ไดRศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของนักบัญชีที่ผูRประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวJา คุณลักษณะของนักบัญชีดRานทักษะการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ8กับประสิทธิผลในการทํางาน
2.3 ดRานภาษา พบวJา คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ดRานภาษา มีความสัมพันธ8เชิง
บวกตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดRานการปฏิบัติการ ของสํานักงานศาลยุติธรรม อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของสรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑูรย8 อินต†ะขัน (2559) ไดRศึกษาเรื่อง
การศึกษาองค8ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหมJ ภายใตRประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวJา องค8ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหมJดRานภาษา มีความสัมพันธ8กับประสิทธิผลในการ
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ทํางาน และสอดคลRองกับงานวิจัยของวันวิสา กลิ่นหอม และพรเทพ รัตนตรัยภพ (2561) ไดRศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะของนักบัญชีที่ผูRประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวJา
คุณลักษณะของนักบัญชีดRานภาษา มีความสัมพันธ8กับประสิทธิผลในการทํางาน
2.4 ดRานจริยธรรม พบวJา คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ดRานจริยธรรม มี
ความสัมพันธ8เชิงบวกตJอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานดRานการปฏิบัติการ และดRานการบริการของสํานักงานศาล
ยุติธรรม อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของสรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑูรย8
อินต†ะขัน (2559) ไดRศึกษาเรื่อง การศึกษาองค8ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหมJ ภายใตRประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบวJ า องค8 ป ระกอบคุ ณ ลั ก ษณะของนั ก บั ญ ชี ยุ ค ใหมJ ดR า น
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ8กับประสิทธิผลในการทํางาน และสอดคลRองกับงานวิจัยของวันวิสา
กลิ่นหอม และพรเทพ รัตนตรัยภพ (2561) ไดRศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของนักบัญชีที่ผูRประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวJา คุณลักษณะของนักบัญชีดRานจริยธรรม มี
ความสัมพันธ8กับประสิทธิผลในการทํางาน
2.5 ดRานความรับผิดชอบ พบวJา คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ดRานความ
รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามสั ม พั น ธ8 เ ชิ งบวกตJ อผลสั ม ฤทธิ์ ในการปฏิ บั ติ ง านดR า นการปฏิ บั ติ ก าร และดR า นการ
ประสานงาน ของสํานักงานศาลยุติธรรม อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ
สรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑูรย8 อินต†ะขัน (2559) ไดRศึกษาเรื่อง การศึกษาองค8ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชี
ยุคใหมJ ภายใตRประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวJา องค8ประกอบคุณลักษณะของนัก
บัญชียุคใหมJ ดRานความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ8กับประสิทธิผลในการทํางาน และสอดคลRองกับงานวิจัยของ
วันวิสา กลิ่นหอม และพรเทพ รัตนตรัยภพ (2561) ไดRศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของนักบัญชีที่ผูRประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวJา คุณลักษณะของนักบัญชีดRานความรับผิดชอบ
มีความสัมพันธ8กับประสิทธิผลในการทํางาน
ขPอเสนอแนะ
1. ขRอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชRงาน
1.1 สํานักงานศาลยุติธรรม ควรสJงเสริมใหRเจRาหนRาที่มีความรูRและสามารถปฏิบัติงานดRานการ
ตรวจสอบงานการเงินและบัญชีไดR มีความรูRและสามารถปฏิบัติงานดRานการบริหารงานการเงินและบัญชีไดRใหR
มากขึ้น
1.2 สํานักงานศาลยุติธรรม ควรสJงเสริมใหRเจRาหนRาที่มีความสามารถในการใชRงาน อุปกรณ8
เครื่องใชRสํานักงานคอมพิวเตอร8ไดR มีมนุษยสัมพันธ8ที่ดี และสามารถสื่อสารกับผูRอื่นไดRใหRมากขึ้น
1.3 สํานักงานศาลยุติธรรม ควรสJงเสริมใหRเจRาหนRาที่มีความสามารถอJานบทความภาษาอังกฤษไดR
อยJางถูกตRองและรวดเร็ว มีความสามารถเขียนสื่อความหมายขRอความภาษาอังกฤษไดRอยJางถูกตRองตรงตาม
วัตถุประสงค8ใหRมากขึ้น
1.4 สํานักงานศาลยุติธรรม ควรสJงเสริมใหRเจRาหนRาที่มีความโปรJงใส ความเปSนอิสระ ความเที่ยง
ธรรม และความซื่อสัตย8สุจริต ในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบตJอผูRรับบริการใหRมากขึ้น
1.5 สํ านั กงานศาลยุติ ธรรม ควรสJ งเสริ มใหRเ จRา หนR า ที่มีความสามารถตั ดสิ นใจไดRอยJา งมี
ประสิทธิภาพและทันเวลา มีความสามารถแกRไขปIญหาที่เกิดขึ้นในหนJวยงาน ไดRอยJางมีประสิทธิภาพใหRมากขึ้น
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2. ขRอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตJอไป
2.1 ควรศึกษาองค8ประกอบอื่นๆ ของคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด8 4.0 ของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม เพิ่มเติมมากขึ้น
2.2 ควรศึกษาองค8ประกอบอื่นๆ ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลยุติธรรม เพิ่มเติม
มากขึ้น
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