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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวBางการพัฒนาศักยภาพตนเองกับความเปDน
มืออาชีพของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล กลุBมตัวอยBางที่ใชGในการศึกษาครั้งนี้ ไดGแกB ผูGประกอบวิชาชีพบัญชี
จํานวน 357 คน ใชGการสุBมตัวอยBางแบบงBาย (Purposive Selection) โดยดําเนินการสBงแบบสอบถามดGวย
ออนไลน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขGอมูล ไดGแกB แบบสอบถาม สถิติพรรณนา ไดGแกB ความถี่ รGอยละ
คBาเฉลี่ย และสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สBวนสถิติอนุมาน ไดGแกB การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวBา
1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความ
เปDนมืออาชีพดGานความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ไดGแกB ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGานความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ของนักบัญชี
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
2. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดGาน
การเปDนผูGนํา ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพดGานความสัมพันธกับผูGที่เกี่ยวขGอง
ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานความคิด มีความสัมพันธเชิงลบ
กับความเปDนมืออาชีพดGานความสัมพันธกับผูGที่เกี่ยวขGอง ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความ
เปDนมืออาชีพดGานการใชGภาษาอังกฤษในการติดตBอสื่อสาร ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเปDนผูGนํา ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGานการใชG
ภาษาอังกฤษในการติดตBอสื่อสาร ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
4. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร ดGานการเปDนผูGนํา มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพดGานการวิเคราะหและแกGไขป]ญหา ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมือ
อาชีพดGานการวิเคราะหและแกGไขป]ญหา ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
5. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร ดGานการเปDนผูGนํา มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพดGานการประยุกตใชGเทคโนโลยีกับงานบัญชี ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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และการพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานความคิด ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธ
เชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGานการประยุกตใชGเทคโนโลยีกับงานบัญชี ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการเปDนผูGนํา มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความเปDนมืออาชีพดGานความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง ไดGแกB ดGานความคิด ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGานความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
7. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร ดGานการเปDนผูGนํา มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพดGานการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานความคิด ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGาน
การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
คําสําคัญ: การพัฒนาศักยภาพตนเอง, ความเปDนมืออาชีพ, นักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Abstract
This research was aimed to study relationship between self-development potential
and professional skills of accountants in digital economy. The samples are 357 accounting
professionals using simple random sampling by submitting questionnaires online. The tools
for collecting data were questionnaires. Description Statistics were frequency, percentage,
mean and standard deviation. Inferential Statistics were multiple regression analysis. It was
found that:
1. Self-development potential was learning, communication positive relationship and
professional skills of accountants in digital economy and self-development potential were
ethics negative relationship and professional skills of accountants in digital economy.
2. Self-development potential were learning, communication, information
technology, leadership, ethics positive relationship and professional skills of accountants in
digital economy and self-development potential were ideas negative relationship and
professional skills of accountants in digital economy.
3. Self-development potential were learning, communication positive relationship
and professional skills of accountants in digital economy and self-development potential
were leadership, ethics negative relationship and professional skills of accountants in digital
economy.
4. Self-development potential were learning, communication, leadership positive
relationship and professional skills of accountants in digital economy and self-development
potential were information technology, ethics negative relationship and professional skills of
accountants in digital economy.
5. Self-development potential were learning, communication, leadership positive
relationship and professional skills of accountants in digital economy and self-development
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potential were ideas, information technology, ethics negative relationship and professional
skills of accountants in digital economy.
6. Self-development potential were learning, leadership positive relationship and
professional skills of accountants in digital economy and self-development potential were
ideas, ethics negative relationship and professional skills of accountants in digital economy.
7. Self-development potential were learning, communication, leadership positive
relationship and professional skills of accountants in digital economy and self-development
potential were ideas, ethics negative relationship and professional skills of accountants in
digital economy.
Keywords: Self-development potential, Professional skills, Accountants in digital economy
บทนํา
ความกG าวหนGา ของเทคโนโลยีสB งผลใหG เกิด ความเปลี่ ยนแปลงตB อโครงสรG างองคกรและการบริ หาร
จัดการ ทําใหGความตGองการทรัพยากรบุคคลในหลายตําแหนBงลดบทบาทความสําคัญลง หรือตGองปรับเพิ่ม
ทักษะความสามารถใหGตอบโจทยกับความตGองการของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผูGที่ประกอบวิชาชีพบัญชี
ก็ไดGรับผลกระทบนี้เชBนกัน (Zeichner, K. & Liston, D., 1987) ดังนั้น นักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital
Economy) จึงตGองมีการพัฒนาศักยภาพตนเองในดGานตBาง ๆ มากขึ้น เชBน การแปลงขGอมูลเปDนขBาวสารและ
สารสนเทศเพื่อเตรียมพรGอมที่จะใชGประกอบการตัดสินใจ การนําเสนอทั้งดGานการพูดและการเขียน การมี
ทักษะดGานการเปDนผูGนําในหลาย ๆ ดGาน เชBน ดGานการตัดสินใจ ดGานการเชื่อมโยงกลยุทธกับวัตถุประสงคของ
องคกร ดGานการมีทัศนวิสัยที่ดีสําหรับองคกร และดGานการสื่อสารที่ดีรูGจักสรGางความสัมพันธกับฝsายอื่น ๆ ใน
องคกรเพื่อนําขGอมูลของทุกฝsายมารBวมวิเคราะหและคาดการณอนาคต จัดทําเปDนรายงานใหGผูGบริหารใชGในการ
วางกลยุทธเพื่อใหGทันตBอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหและประมวลผลขGอมูลอยBางมีระบบและรวดเร็ว ในรูปแบบที่
เหมาะสมตBอการใชGประโยชน ตลอดจนการนําเทคโนโลยีตBาง ๆ มาประยุกตใชGกับงานบัญชีไดGอยBางเหมาะสม
รวมไปถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ (เนตรพัณณา ยาวิราช. 2553) ความเปDนมือ
อาชีพ คือ การที่นักบัญชีใชGความรูG ความสามารถ และใชGความชํานาญในการปฏิบัติงานไมBเกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานที่เปDนสาระสําคัญ ยึดถือในจรรยาบรรณแหBงวิชาชีพอยBางเครBงครัด ดังนั้น ความเปDนมืออาชีพ
ของนักบัญชีจะมีคุณคBาสูงขึ้นถGามีการพัฒนาทักษะตBาง ๆ เชBน ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความสัมพันธกับผูGที่
เกี่ยวขGอง การใชGภาษาอังกฤษในการติดตBอสื่อสาร การวิเคราะหและแกGไขป]ญหา การประยุกตใชGเทคโนโลยีกับ
งานบัญชี ความเชื่อมั่นในตนเอง และการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อจะทําใหGนักบัญชีมีศักยภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานใหGสําเร็จลุลBวงไปดGวยดี นําพาองคกรไปสูBความสําเร็จที่มุBงหวังไวG (วีรฉัตร สุป]ญโญ. 2559)
จากเหตุผลดังกลBาวขGางตGนทําใหGผูGวิจัยเลือกศึกษาถึงความสัมพันธระหวBางการพัฒนาศักยภาพตนเอง
กับความเปDนมืออาชีพของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อประโยชนตBอนักบัญชีจะไดGพัฒนาตนเองไปสูBการ
เตรียมความพรGอมในดGานตBางๆ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของนักบัญชีใหGทันตBอการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ
และเปDนนักคิดที่อยูBเคียงขGางผูGบริหารจึงจะไมBถูกลดบทบาทความสําคัญลง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวBางการพัฒนาศักยภาพตนเองกับความเปDนมืออาชีพของนักบัญชีในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล
ขอบเขตการวิจัย
รูป แบบงานวิ จั ยเปD นการวิจั ย เชิ งปริมาณ (Quantitative Method) และวิธี การวิ จั ยชิ งคุณภาพ
(Qualitative Method) โดยศึกษาถึงความสัมพันธระหวBางการพัฒนาศักยภาพตนเองกับความเปDนมืออาชีพ
ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
1. ขอบเขตประชากร และกลุBมตัวอยBาง
ประชากรที่ใชGในการศึกษาครั้งนี้ ไดGแกB ผูGประกอบวิชาชีพบัญชี จํานวน 3,317 ราย (ฐานขGอมูลของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคGา ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560)
กลุBมตัวอยBางที่ใชGในการศึกษาครั้งนี้ ไดGแกB ผูGประกอบวิชาชีพบัญชี จํานวน 357 คน คํานวณหาขนาด
ของกลุBมตัวอยBางโดยใชGสูตรของ Taro Yamane โดยใหGระดับความเชื่อมั่นที่ผูGวิจัยกําหนดไวGที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%ใชGการสุBมตัวอยBางแบบงBาย (simple random sampling) โดยดําเนินการสBงแบบสอบถามดGวย
ออนไลน
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรที่ทําการศึกษา ประกอบดGวย
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดGแกB พัฒนาศักยภาพตนเองของนักบัญชีในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบดGวย ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร ดGานความคิด ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดGาน
การเปDนผูGนํา และดGานจริยธรรม
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดGแกB ความเปDนมืออาชีพของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ประกอบดG วย ความเชี่ ยวชาญในวิช าชีพ ความสัมพั นธกั บผูGที่เกี่ย วขGอง การใชGภาษาอั งกฤษในการ
ติดตBอสื่อสาร การวิเคราะหและการแกGไขป]ญหา การประยุกตใชGเทคโนโลยีกับงานบัญชี ความเชื่อมั่นในตนเอง
และการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมขGอมูล 2 เดือน ตั้งแตBเดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบงานวิจัยในครั้งนี้ใชGการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวBางการพัฒนาศักยภาพตนเองกับความเปDนมืออาชีพของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
2. ขั้นตอนการวิจัย
เครื่องมือที่ใชGในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้เปDนแบบสอบถาม ประกอบดGวยคําถาม 3 สBวน ดังนี้
สBว นที่ 1 ขG อมู ลทั่ ว ไปของผูGต อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปD นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ประกอบดGวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน
สBวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพตนเองของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ลักษณะ
แบบสอบถามเปDนแบบมาตราสBวนประมาณคBา (Rating Scale) ครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาศักยภาพตนเอง 6
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ดGาน ประกอบดGวย ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร ดGานความคิด ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดGานการเปDนผูGนํา
และดGานจริยธรรม
สB ว นที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเปD น มื อ อาชี พ ของนั ก บั ญ ชี ใ นยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเปDนแบบมาตราสBวนประมาณคBา (Rating Scale) ครอบคลุมเนื้อหาความเปDนมืออาชีพ 7 ดGาน
ประกอบดGวย ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความสัมพันธกับผูGที่เกี่ยวขGอง การใชGภาษาอังกฤษในการติดตBอสื่อสาร
การวิเคราะหและการแกGไขป]ญหา การประยุกตใชGเทคโนโลยีกับงานบัญชี ความเชื่อมั่นในตนเอง และการมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. การเก็บรวบรวมขGอมูล
ในการเก็บรวบรวมขGอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชGแบบสอบถามครั้งนี้ ผูGวิจัยไดGดําเนินการขั้นตอน
และวิธีการ ดังนี้
3.1 ดําเนินการจัดสBงแบบสอบถามดGวยตนเอง ออนไลน และอีเมล
3.2 ดําเนินการตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดGรับกลับคืนมาเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่ตอบ
คําถามไดGครบถGวน สมบูรณ เพื่อนําไปวิเคราะหขGอมูลตBอไป
3.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขGอมูล ตั้งแตBเดือน พฤษภาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2562
4. การวิเคราะหขGอมูล
การศึกษาความสัมพันธระหวBางการพัฒนาศักยภาพตนเองกับความเปDนมืออาชีพของนักบัญชีในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล สถิติที่ใชGในการวิเคราะห ไดGแกB คBาความถี่ (Frequency) คBารGอยละ (Percentage) คBาเฉลี่ย
(Mean) สBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple
Correlation Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. ดGานความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ คBาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีคBาเทBากับ 0.826 แสดงวBา
สามารถอธิบายใชGงานไดG คิดเปDนรGอยละ 82.6 สําหรับการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลไดG ดังนี้ การ
พัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพ
ดGานความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGาน
จริ ย ธรรม มี ความสั มพั น ธเชิ งลบกับ ความเปD น มื ออาชี พดG า นความเชี่ ยวชาญในวิ ช าชี พ ของนั กบั ญชี ในยุ ค
เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานความคิด ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดGานการเปDนผูGนํา
ไมBมีความสัมพันธกับความเปDนมืออาชีพดGานความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
2. ดGานความสัมพันธกับผูGที่เกี่ยวขGอง พบวBา คBาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีคBาเทBากับ 0.912
แสดงวBา สามารถอธิบายใชGงานไดG คิดเปDนรGอยละ 91.2 สําหรับการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลไดG ดังนี้
การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดGานการเปDนผูGนํา
ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพดGานความสัมพันธกับผูGที่เกี่ยวขGอง ของนักบัญชีใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานความคิด มีความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมือ
อาชีพดGานความสัมพันธกับผูGที่เกี่ยวขGอง ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3. ดGานการใชGภาษาอังกฤษในการติดตBอสื่อสาร พบวBา คBาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีคBาเทBากับ
0.623 แสดงวBา สามารถอธิบายใชGงานไดG คิดเปDนรGอยละ 62.3 สําหรับการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลไดG
ดังนี้ การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมือ
อาชีพดGานการใชGภาษาอังกฤษในการติดตBอสื่อสาร ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพ
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ตนเอง ไดGแกB ดGานการเปDนผูGนํา ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGานการใชG
ภาษาอังกฤษในการติดตBอสื่อสาร ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGาน
ความคิด ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมBมีความสัมพันธกับความเปDนมืออาชีพดGานการใชGภาษาอังกฤษในการ
ติดตBอสื่อสาร ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
4. ดGานการวิเคราะหและการแกGไขป]ญหา พบวBา คBาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีคBาเทBากับ 0.700
แสดงวBา สามารถอธิบายใชGงานไดG คิดเปDนรGอยละ 70.0 สําหรับการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลไดG ดังนี้
การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร ดGานการเปDนผูGนํา มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความเปDนมืออาชีพดGานการวิเคราะหและแกGไขป]ญหา ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง ไดGแกB ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGานการ
วิเคราะหและแกGไขป]ญหา ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานความคิด
ไมBมีความสัมพันธกับความเปDนมืออาชีพดGานการวิเคราะหและแกGไขป]ญหา ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
5. ดGานการประยุกตใชGเทคโนโลยีกับงานบัญชี พบวBา คBาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีคBาเทBากับ
0.519 แสดงวBา สามารถอธิบายใชGงานไดG คิดเปDนรGอยละ 51.9 สําหรับการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลไดG
ดังนี้ การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร ดGานการเปDนผูGนํา มีความสัมพันธเชิง
บวกกับความเปDนมืออาชีพดGานการประยุกตใชGเทคโนโลยีกับงานบัญชี ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การ
พัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานความคิด ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงลบ
กับความเปDนมืออาชีพดGานการประยุกตใชGเทคโนโลยีกับงานบัญชี ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6. ดGานความเชื่อมั่นในตนเอง พบวBา คBาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีคBาเทBากับ 0.647 แสดงวBา
สามารถอธิบายใชGงานไดG คิดเปDนรGอยละ 64.7 สําหรับการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลไดG ดังนี้ การ
พัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการเปDนผูGนํา มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพ
ดGานความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานความคิด
ดGานจริยธรรม มีความสัมพั นธเชิงลบกับความเปDน มืออาชีพดGานความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักบัญชี ในยุ ค
เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการสื่อสาร ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมBมี
ความสัมพันธกับความเปDนมืออาชีพดGานความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
7. ดGานการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบวBา คBาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีคBาเทBากับ 0.838 แสดง
วBา สามารถอธิบายใชGงานไดG คิดเปDนรGอยละ 83.8 สําหรับการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลไดG ดังนี้ การ
พัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร ดGานการเปDนผูGนํา มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความเปDนมืออาชีพดGานการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง ไดGแกB ดGานความคิด ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGานการมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมBมี
ความสัมพันธกับความเปDนมืออาชีพดGานการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
อภิปรายผลการวิจัย
ขGอคGนพบที่ไดGจากการวิจัยครั้งนี้ เปDนไปตามสมมติฐานและวัตถุประสงคในการวิจัย โดยผลที่ไดGจาก
การวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นา มาอภิปรายผล ดังนี้:1. ดGานความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพดGานความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGานความ
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เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้อาจเปDนเพราะวBา จริยธรรมเปDนความประพฤติที่
อบรมกิริยาและปลูกฝ]งลักษณะนิสัยใหGอยูBในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม คุณคBา ทางจริยธรรมชี้ใหG เห็น
ความเจริญงอกงามในการดํารงชีวิตอยBางมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒนธรรมของ บุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจ ที่
ดีงามอยูBในสภาพแวดลGอมที่โนGมนําใหGบุคคลมุBงกระทําความดี ละเวGน ความชั่ว มีแนวทางความประพฤติอยูBใน
เรื่ อ งของความดี ความถู ก ตG อ ง ควรในการประพฤติ ต นเพื่ อ อยูB ใ นสั ง คมไดG อยB า งสงบเรี ย บรG อ ยและ เปD น
ประโยชนตBอผูGอื่น มีคุณธรรมและมโนธรรมที่จะสรGาง ความสัมพันธอันดี โดยมีสํานึกที่จะใชGสิทธิและหนGาที่ของ
ตนตามคBานิยมที่พึงประสงค ดังนั้น จึงทําใหGมีความสัมพันธเชิงลบกับความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งสอดคลGอง
กับงานวิจัยของอักษราภรณ แวBนแกGว (2560) ไดGศึกษาความสัมพันธระหวBางการพัฒนาตนเองกับความเปDนมือ
อาชีพของนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวBา การพัฒนาตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ
เปDนมืออาชีพ ดGานความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
2. ดGานความสัมพันธกับผูGที่เกี่ยวขGอง การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการ
สื่อสาร ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดGานการเปDนผูGนํา ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมือ
อาชีพดGานความสัมพันธกับผูGที่เกี่ยวขGอง ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB
ดGานความคิด มีความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGานความสัมพันธกับผูGที่เกี่ยวขGอง ของนักบัญชีในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้อาจเปDนเพราะวBา ความคิดของแตBละคนจะไมBเหมือนกัน ในการคิดสิ่งเดียวกันอาจจะคิด
ไปคนละแบบคิดอยBางซึ่งบางทีการคิดของคนก็มีตรงกันบGางแตBก็ยังมีขGอแตกตBางในความเหมือนนั้นถือวBาเปDน
การคิดของสมองของมนุษยมนุษยสามารถคิดไดGในหลายแบบแตกตBางกันไปและเมื่อมนุษยคิดแลGวสามารถทํา
ไดG เราเรียกสิ่งนั้นวBาทักษะหรือทักษะการคิดที่เกิดจากการเรียนรูG ดังนั้น จึงทําใหGมีความสัมพันธเชิงลบกับ
ความสั ม พั น ธกั บ ผูG ที่ เ กี่ ย วขG อ ง ซึ่ ง สอดคลG อ งกั บ งานวิ จั ย ของอั ก ษราภรณ แวB น แกG ว (2560) ไดG ศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวBางการพัฒนาตนเองกับความเปDนมืออาชีพของนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบวBา การพัฒนาตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพ ดGานความสัมพันธกับผูGที่เกี่ยวขGอง
3. ดGานการใชGภาษาอังกฤษในการติดตBอสื่อสาร การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGาน
การสื่อสาร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพดGานการใชGภาษาอังกฤษในการติดตBอสื่อสาร ของนัก
บัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเปDนผูGนํา ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธ
เชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGานการใชGภาษาอังกฤษในการติดตBอสื่อสาร ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ทั้งนี้อาจเปDนเพราะวBา การเปDนผูGนํา และจริยธรรม การเปDนผูGนําเปDนเรื่องที่สําคัญมาก หลายองคกรพยายามที่
จะหาวิธีในการพัฒนาภาวะผูGนําของใหGเกิดขึ้น เพื่อที่จะใหGผูGนําเหลBานี้ เปDนผูGผลักดันความสําเร็จใหGเกิดขึ้นกับ
องคกร องคกรที่ประสบความสําเร็จนั้น เปDนผลมาจากการที่ผูGบริหารมีภาวะผูGนํา และสามารถนําองคกร นําคน
ใหGไปสูBเปzาหมายที่กําหนดไวGไดG ควรปฏิบัติตัวอยBางไรใหGถูกตGองและเหมาะสม ควรปฏิบัติอยBางไรใหGลูกนGองเกิด
ความเชื่อมั่น และจริยธรรมถือเปDนกฎเกณฑแหBงความประพฤติ หรือหลักความจริงที่เปDนแนวทางแหBงความ
ประพฤติปฏิบัติใหGมนุษยอยูBรBวมกันในสังคมอยBางเปDนสุข การศึกษาเรื่องจริยธรรม จึงเปDนหนึ่งในวิชาปรัชญาที่
ศึกษาเกี่ยวกับความดีงามทางสังคมมนุษย ดังนั้น จึงทําใหGมีความสัมพันธเชิงลบกับการใชGภาษาอังกฤษในการ
ติดตBอสื่อสาร ซึ่งสอดคลGองกับงานวิจัยของอักษราภรณ แวBนแกGว (2560) ไดGศึกษาความสัมพันธระหวBางการ
พัฒนาตนเองกับความเปDนมืออาชีพของนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวBา การพัฒนาตนเองมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพ ดGานการใชGภาษาอังกฤษในการติดตBอสื่อสาร
4. ดGานการวิเคราะหและการแกGไขป]ญหา การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการ
สื่อสาร ดGานการเปDนผูGนํา มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพดGานการวิเคราะหและแกGไขป]ญหา ของ
นักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดGานจริยธรรม มี
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ความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGานการวิเคราะหและแกGไขป]ญหา ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ทั้งนี้อาจเปDนเพราะวBา ความเจริญกGาวหนGาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหGการดําเนินชีวิตของคนเรา
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขGามามีบทบาทในความเปDนอยูBของคนเราอยBางหลีกเลี่ยง
ไมBไดG ทั้งในดGานการใชGชีวิตความเปDนอยูBและดGานการศึกษา รวมทั้งพฤติกรรมการใชGสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีหลากหลายรูปแบบ และหลายลักษณะจนทําใหGเกิดนวัตกรรมใหมBๆขึ้นมามากมาย และจริยธรรมเปDน
กฎเกณฑในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตGองดีงาม และเปDนลักษณะที่สังคมตGองการเปDนสิ่งที่เกิดประโยชนตBอ
ตนเองและสังคมสBวนรวม บุคคลที่มีจริยธรรมอยูBในตนเอง ยBอมเปDนที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมและ
สามารถดําเนินชีวิตไดGอยBางเปDนปกติสุข เปDนคนที่มีคุณภาพและเปDนที่ยอมรับของสังคมสBวนรวม ดังนั้น จึงทํา
ใหGมีความสัมพันธเชิงลบกับการวิเคราะหและแกGไขป]ญหา ซึ่งสอดคลGองกับงานวิจัยของอักษราภรณ แวBนแกGว
(2560) ไดG ศึ ก ษาความสั ม พั น ธระหวB า งการพั ฒ นาตนเองกั บ ความเปD น มื อ อาชี พ ของนั ก บั ญ ชี ใ นเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวBา การพัฒนาตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพ ดGานการวิเคราะห
และการแกGไขป]ญหา
5. ดGานการประยุกตใชGเทคโนโลยีกับงานบัญชี การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGาน
การสื่อสาร ดGานการเปDนผูGนํา มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพดGานการประยุกตใชGเทคโนโลยีกับ
งานบัญชี ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานความคิด ดGานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGานการประยุกตใชGเทคโนโลยีกับงาน
บัญชี ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้อาจเปDนเพราะวBา การคิดที่คิดอยBางเปDนขั้นตอนเพื่อประมวลสิ่ง
ตBางๆที่เราคิดออกมาใหGไดGตามที่เราตGองการหรือความจุดประสงคในสิ่งนั้นๆ ทักษะความคิดหลายๆดGานเขGามา
ผสมผสานกัน กระบวนการคิดจึงตGองมีขั้นตอน และมีความแยบยลจึงจะทําใหGพบแนวทางในการแกGป]ญหา
คํ า ตอบ หรื อขG อสรุ ป ของความคิ ด แตB ล ะครั้ ง อาจกลB า วไดG วB า กระบวนการคิ ด เปD น เรื่ องของการใชG ทักษะ
ความคิดระดับสูง นอกจากนั้น ความกGาวหนGาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหGเกิดวิธีการใหมBๆ ในการจัดเก็บ
ขGอมูล ขBาวสาร ความรูG การสBงผBาน การสื่อสารสารสนเทศ การเขGาถึงสารสนเทศ การรับสารสนเทศ รวมถึงการ
สรGางสังคมและอุตสาหกรรมดGานสารสเทศ และการจัดการสารสนเทศใหGมีประสิทธิภาพ การใชGเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเปD นสิ่ งจํ าเปDน ทั้งในดGา นการใชG ชีวิ ตสB วนตัว การทํา งาน และการพัฒ นาสังคมในทุกๆดG า น
การศึกษาเรียนรูGเพื่อปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตนเองใหGกGาวตามทันเทคโนโลยี จึงกลายเปDนสิ่งจําเปDนและมี
ความสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของคนเราดGวยเชBนกัน และจริยธรรมเปDนสิ่งที่ทําไดGในทางวินัยจนเกิดความ
เคยชินมีพลังใจ มีความตั้งใจแนBวแนBจึงตGองอาศัยป]ญญา และป]ญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผูGอื่น
ในทางพุทธศาสนาสอนวBา จริยธรรมคือการนําความรูG ความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใชGใหGเปDนประโยชนตBอการ
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม ดังนั้น จึงทําใหGมีความสัมพันธเชิงลบกับการประยุกตใชGเทคโนโลยีกับงานบัญชี ซึ่ง
สอดคลGองกับงานวิจัยของอักษราภรณ แวBนแกGว (2560) ไดGศึกษาความสัมพันธระหวBางการพัฒนาตนเองกับ
ความเปDนมืออาชีพของนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวBา การพัฒนาตนเองมีความสัมพันธเชิง
บวกกับความเปDนมืออาชีพ ดGานการประยุกตใชGเทคโนโลยีกับงานบัญชี
6. ดGานความเชื่อมั่นในตนเอง การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการเปDนผูGนํา มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพดGานความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การ
พัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานความคิด ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงลบกับความเปDนมืออาชีพดGาน
ความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้อาจเปDนเพราะวBา ความคิดเปDนสิ่งที่มีคุณคBา
เพราะการคิดชBวยใหGคนไดGมองเห็นภาพป]ญหาตBางๆ ในอนาคตซึ่งจะชBวยใหGบุคคลไดGคิดหาแนวทางในการ
หลีกเลี่ยงหรือปzองกันไดG การคิดชBวยขยายความหมายของสิ่งตBางๆ ใน โลกไดG และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
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การคิดคือ คนจะมีการปฏิบัติหรือการกระทําตามที่เขาคิดถึงแมGวBามันจะถูกหรือผิดก็ตาม เนื่องจากการคิดมี
พลังอํานาจ และจริยธรรมเปDนความรูGสึกผิดชอบชั่วดี เปDนกฎเกณฑและมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติใน
สังคมซึ่งบุคคลพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมีพฤติกรรมเปDนของตนเอง โดยสังคมจะเปDนตัวตัดสินผลของการกระทํา นั้น
วBาเปDนการกระทํา ที่ถูกหรือผิด ดังนั้น จึงทําใหGมีความสัมพันธเชิงลบกับความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งสอดคลGองกับ
งานวิจัยของอักษราภรณ แวBนแกGว (2560) ไดGศึกษาความสัมพันธระหวBางการพัฒนาตนเองกับความเปDนมือ
อาชีพของนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวBา การพัฒนาตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ
เปDนมืออาชีพ ดGานความเชื่อมั่นในตนเอง
7. ดGาน การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพการพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานการเรียนรูG ดGานการสื่อสาร
ดGานการเปDนผูGนํา มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพดGานการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักบัญชี
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพตนเอง ไดGแกB ดGานความคิด ดGานจริยธรรม มีความสัมพันธเชิงลบกับ
ความเปDนมืออาชีพดGานการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้อาจเปDนเพราะวBา
การคิดมีอิทธิพลอยBางมากจากกิเลสที่อยูBภายในตัวบุคคล และสังคม การคิดที่ผิดจึงไดGกําหนดเงื่อนไขโดยเป}ดใจ
กวGางในการคิด ซึ่งจะชBวยใหGไดGขGอสรุปที่เหมาะสมและเปDนจริง และจากการควบคุมเงื่อนไขสามารถชBวย
กําหนดกรอบแนวคิดที่ดีสําหรับความจริง ทําใหGการคิดมีความสมบูรณขึ้นโดยจะพยายามใหGเกิดความชัดเจนใน
การตรวจสอบโดยปราศจากอคติ และจริยธรรมเปDนหลักที่กําหนดขึ้น เพื่อใชGเปDนแนวทางปฏิบัติหรือควบคุม
การใชGระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หรือหลักเกณฑและมาตรฐานที่ประชาชนใชGในการตัดสินใจ เพื่อการ
กระทําในสิ่งที่ถูกตGองและหลีกเลี่ยงการกระทําความผิดตBอผูGอื่น ดังนั้น จึงทําใหGมีความสัมพันธเชิงลบกับการมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งสอดคลGองกับงานวิจัยของอักษราภรณ แวBนแกGว (2560) ไดGศึกษาความสัมพันธ
ระหวBางการพัฒนาตนเองกับความเปDนมืออาชีพของนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวBา การพัฒนา
ตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปDนมืออาชีพ ดGานการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ขPอเสนอแนะ
1. ขGอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชG
1.1 ผูGประกอบวิชาชีพบัญชี ควรเขGารBวมกิจกรรมการเรียนรูGทางวิชาชีพบัญชี เพื่อการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพอยBางตBอเนื่อง
1.2 ผูGประกอบวิชาชีพบัญชี ควรมุBงเนGนการใชGภาษาในการเขียนรายงานงบการเงินเพื่อที่นําไปสูB
ความเขGาใจ และความถูกตGองตรงกันกับผูGที่เกี่ยวขGอง
1.3 ผูGประกอบวิชาชีพบัญชี ควรพัฒนากระบวนการทางความคิดโดยใชGเหตุผลประกอบการ
วิเคราะห เพื่อพัฒนาวิธีการทํางานใหGเกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.4 ผูGประกอบวิชาชีพบัญชี ควรใหGนําเทคโนโลยีดGานสารสนเทศเขGามาใชGในการติดตBอสื่อสาร เพื่อ
ทําใหGการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว และทันตBอเวลา
1.5 ผูGประกอบวิชาชีพบัญชี ควรใสBใจกับการตัดสินใจในกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพของการทํางานอยBางตBอเนื่อง
1.6 ผูGประกอบวิชาชีพบัญชี ควรปฏิบัติหนGาที่ดGวยความซื่อสัตยสุจริต เป}ดเผย และโปรBงใส เพื่อ
ทําใหGเกิดความไวGวางใจของลูกคGา
3.2 ขGอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตBอไป
2.1 ควรศึกษาองคประกอบอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพตนเองของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เพิ่มเติมมากขึ้น
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2.2 ควรศึกษาองคประกอบอื่นๆ เกี่ยวกับความเปDนมืออาชีพของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
เพิ่มเติมมากขึ้น
2.3 ในการวิจัยครั้งนี้ผูGวิจัยไมBไดGกําหนดกรอบแนวคิดที่มีตัวแปรแทรกที่อาจมีผลกระทบตBอ
ความสัมพันธระหวBา งการพั ฒนาศักยภาพตนเองกับ ความเปD นมืออาชีพของนั กบั ญชีในยุคเศรษฐกิจดิ จิทัล
ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดตัวแปรแทรกที่อาจมีผลตBองานวิจัยนี้
2.4 ควรปรับวิธีการเก็บเก็บรวบรวมขGอมูลโดยเพิ่มเติมการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหGไดGขGอมูลที่
สามารถไปใชGใหGเกิดประโยชนสูงสุด
2.5 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชี เพื่อใหGทราบวBาควรมีการ
พัฒนาศักยภาพของนักบัญชีในดGานใดบGาง เชBน ดGานกฎหมายที่เกี่ยวขGองมาตรฐานการบัญชีของไทยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูBตลอดเวลา
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