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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ของการวจิยันี้ เพ ือ่ศกึษา (1) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัช ี (2) การใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชใีนงานบญัชกีับความพงึพอใจต่อผู้ประกอบวชิาชพีบญัชจีากการน า
เคร ือ่งมอืและเทคโนโลยมีาใช้ และ (3) ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชยุีคดจิทิลั งานวจิยันี้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จดัการฝ่ายบญัชบีรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์และนอกตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย ส านักงานบรกิารตรวจสอบบญัชแีละบรกิารท าบญัช ีในปี พ.ศ. 2563 ผลของการวเิคราะห์องคป์ระกอบท าให้ไดต้วั
แปร 33 ตวั จดักลุ่มได้เป็นห้าองค์ประกอบ คอื (1) การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี (2) ความรู้ความสามารถเชงิเทคนคิ 
(3) ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร (4) การจดัการองค์กรและการสือ่สาร และ (5) ทัศนคตทิางวชิาชพีและ
จรรยาบรรณ เม ือ่น าทัง้ห้าองคป์ระกอบมาทดสอบสมมุตฐิานดว้ยวธิกีารวเิคราะห์การถดถอยพหุคณู ผลของค่าสถติจิาก
การวเิคราะห์ พบว่า ผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีทีม่กีารพฒันาความรู้ทางวชิาชีพ ม ีความรู้ความสามารถเชงิเทคนิค 
พนักงานมคีวามผูกพนัต่อองค์กร มกีารจดัการองค์กรและการสือ่สาร และมทีศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณใน
ระดบัมากจะมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัสูง นอกจากนี้  ผู้จดัการฝ่ายบญัชส่ีวนใหญ่มคีวามพงึพอใจระดบั
มากต่อผู้ประกอบวชิาชพีบญัชจีากการน าเคร ือ่งมอืและเทคโนโลยมีาใช้ รวมถงึมคีวามคาดหวงัในระดบัมากดา้นความรู้
ความสามารถทางวชิาชพี ได้แก่ ความรู้ความสามารถเชงิเทคนิค ทศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณ ทกัษะทาง
วชิาชพีด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการสือ่สาร และทกัษะทางวชิาชพีดา้นการจดัการองค์กรตามล าดบั 
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Abstract 

The purposes of this quantitative research are (1) to study factors affect the digital-era job performance of 
accountants; (2) to study the use of technology in accounting work and the satisfaction of accountants by 
applying appropriate tools and technology and; (3) to study the digital-era professional competence of 
accountants. The research instrument is a questionnaire which was used to collect data from accounting 
managers of the listed and non- listed companies approved by the Securities and Exchange Commission; 
auditing firms; and accounting firms in 2020. The results reveal 33 variables consisting of five components 
which are (1) professional development (2) technical competence (3) employee engagement (4) organizational 
and communication and (5) professional attitudes and ethics. Furthermore, all five components were analyzed 
by the multiple regression analysis to find the correlation with the variables of digital-era job performance of 
professional accountants. The results show positive relationship of (1) professional development; (2) the 
technical competence; (3) the employee engagement; (4) the organizational and communication and; (5) the 
professional attitudes and ethics to high digital -era job performance of accountants. In addition, the most 
accounting managers have a high level of satisfaction by adopting tools and technology. They also have a high 
expectation of professional competencies in the technical competence, the professional attitudes and ethics, 
the professional skill, interpersonal and communication, and organizational.  
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและที่มาของปญัหาการวิจยั 

ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยงัมปัีญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวยั โดยผลลพัธ์ทางการศึกษาของเด็กวยั
เรยีนค่อนข้างต ่า การพฒันาความรูแ้ละทกัษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน การพฒันาจงึตอ้งให้ความส าคญักบัการ
วางรากฐานการพฒันาคนให้มคีวามสมบูรณ์ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิส านัก
นายกรฐัมนตร,ี 2559) จากกระแสทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 (21th Century Skills) ก่อให้เกิดผลกระทบทางการศกึษา
และการจ้างงานเช่นกัน กล่าวคอื บณัฑติทีจ่บการศึกษาตอ้งมคีวามพร้อมทัง้ทกัษะทางวชิาการ ทกัษะทางวชิาชพี และ
ทกัษะการใช้ชวีติ พร้อมทัง้ความฉลาดทางสตปัิญญาและอารมณ์ (ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2560) นอกจากนี้  การก้าวกระโดดของเทคโนโลยนี าไปสู่การเป็นสงัคมดจิทิลั ท าให้เกดิ
ยุคอนิเทอร์เน็ตในทุกสิง่ทุกอย่าง ตลอดจนส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในการสร้างมลูค่าเพ ิม่ทางธุรกจิ (ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงศึกษาธกิาร, 2559) โดยทรพัยากรทีส่ าคญัส าหรบัการประสบความส าเร็จในการ
ออกแบบและการใช้กลยุทธ์การเปลีย่นแปลงองค์กรสู่ดจิทิลั คอื การมผีู้น าขององค์กรและพนักงานทีเ่ชีย่วชาญด้าน
เทคโนโลย ีรวมถงึหลากหลายของนวตักรรมดจิทิลัเทคโนโลยใีหม่ถอืเป็นพืน้ฐานส าคญัส าหรบัการเปลีย่นแปลงองคก์ร
สู่ดจิทิลั (ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั, 2560) ซ ึง่จากการประเมนิของสถาบนัวจิยัเพ ือ่การพฒันาประเทศไทย 
(2560) พบว่า ตลาดแรงงานในช่วง 10 ปีข้างหน้า แรงงานระดบักลางในสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างปี 
2558-2568 เตบิโตคอ่นข้างช้าหรอืเตบิโตเพยีงปีละสามหม ืน่คน    

การน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในภาคผลติและบรกิาร ถอืเป็นความท้าทายผู้ประกอบวชิาชพีว ิชาชพีบญัชเีช่นกัน 
เน่ืองจากงานของผู้ประกอบวชิาชพีบัญชบีางส่วนถูกทดแทนโดยโปรแกรมซึง่สามารถจดัเตร ียมรายการปร ับปรุง
อตัโนมตั ิเช่น การค านวณทีซ่บัซ้อน การจดัเตรยีมรายการปรบัปรุงบางส่วน เป็นต้น ซึง่ส่งผลให้ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ต้องปรบัเปลีย่นความรู้เกี่ยวกับการปฏบิตังิานดา้นควบคุมข้อมูลน าเข้าระบบ การตรวจสอบความถกูต้อง การตคีวาม
รายการค้า การวเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รวมถงึระบบการควบคุมภายในของธุรกิจ (ราชติ ไชตรตัน์, 2563) ดงันัน้    
ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชหีรอืองค์กรทีใ่ห้ความส าคญัทัง้ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรควรได้รบัการฝกึอบรมจน
มทีกัษะและความสามารถทีจ่ะน าศาสตร์ของการวเิคราะห์ข้อมูลดงักล่าวเพือ่น าไปใช้ประโยชน์กับงานดา้นบญัชใีห้เกดิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลได้ ดงันัน้ จากทีก่ล่าวมาท าให้ผู้วจิยัสนใจศึกษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีเพ ือ่สงัเคราะห์ข้อมูลความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี
ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนใช้เคร ือ่งมอืและเทคโนโลยีใดบ้างกับงานบญัชีเพ ือ่ให้ผลการปฏิบตังิานม ี
ประสทิธภิาพมากขึ้น 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

งานวจิยัมวีตัถปุระสงค ์ดงันี้  
1. เพ ือ่ศึกษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี 
2. เพ ือ่ศึกษาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชยุีคดจิทิลั  
3. เพ ือ่ศึกษาการใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชขีองผู้ประกอบวชิาชพีบญัชกีบัความพงึพอใจจากการน าเคร ือ่งมอืและ

เทคโนโลยมีาใช้ 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
2.1 ทฤษฎีสถานการณ์ (Contingency theory) 

การจดัการองค์กรทีด่ขี ึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการด าเนินการขององค์กร หรอืประสทิธผิลของการจดัการขึ้นอยู่
กับสภาวะการณ์ภายใต้การด าเนินการ ซึง่การน าทฤษฎสีถานการณ์ไปใช้เน้นการเปลีย่นแปลงองค์กร ส าหรบัปัจจยั
สถานการณ์บางอย่างทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกองคก์รสามารถส่งผลตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ โมเดล
ธุรกิจ (Business model) วฒันธรรมองค์กร (Organization culture) และการจดัการคุณภาพโดยรวม (Total quality 
management) ปัจจุบนัองค์กรมโีมเดลธรุกิจทีเ่น้นด้านนวตักรรม รวมถงึการดแูลเอาใจใส่ตอ่ความต้องการของผูม้ส่ีวน
ได้เสยี ซ ึง่การพฒันาองค์กรให้เข้มแข็งโดยใช้การจดัการคุณภาพโดยรวมส่งผลต่อการปฏบิตังิานเช่นกัน (Ganescu, 
2012) 
2.2 ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy theory)  

แนวคดิความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงั วธิกีาร และความรู้สกึ ซ ึง่ความคาดหวงัเป็นความเชือ่ทีว่่าการกระท า
และความพยายามของบุคคลจะส่งผลให้บรรลผุลการปฏบิตังิานทีต่้องการ ส่วนวธิกีาร (Instrumentality) เป็นความเชือ่
ทีว่่าบุคคลจะไดร้บัสิง่ผลตอบแทน เช่น การยอมรบัจากหวัหน้างาน การเล ือ่นต าแหน่ง เป็นต้น ถ้าปฏบิตังิานดว้ยความ
เพียรพยายามจนเกิดผลส าเร็จในการปฏบิัตงิานนั ้น และท้ายที่สุด ความรู้สกึ (Valence) เป็นคุณค่าทีบุ่คคลให้
ความส าคญักับรางวลัตอบแทนทีร่ะบุไว้หากบรรลุผลการปฏบิตังิานทีต่้องการ ดงันัน้ กล่าวได้ว่าระดบัของความเชือ่
สามารถส่งผลลพัธ์ หรอืความเชือ่นัน้สามารถน าไปสู่การบรรลุผลการปฏบิตังิานทีก่ าหนดไว้ หรอืคุณคา่ของผลรางวลั
ตอบแทนส่งผลต่อแรงจูงใจของบุคคลดว้ย (Vroom, 1964 as cited in Swain, et al., 2020) 
2.3 ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชียคุดิจิทลั (Digital-Era accountant) 

ความคาดหวงัต่อผู้ประกอบวชิาชพีบญัชเีม ือ่เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไปส่งผลให้ความตอ้งการข้อมูลจากทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กรมคีวามหลากหลายมากขึ้น ซึง่ท าให้ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนทศวรรษหน้า 
ได้แก่ ความรู้ทีจ่ะดงึข้อมูลจ านวนมากออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การใช้เคร ือ่งมอืเพ ือ่สนับสนุนการตดิตามและการ
วเิคราะห์ข้อมูลมาใช้งาน ต้องเป็นนักคดินอกกรอบ รวมถงึพฒันาและวจิยัมากขึ้น เพ ือ่สร้างมูลค่าเพ ิม่ให้แก่ชิ้นงาน
มากกว่าการลอกเลยีนผลงาน (คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2559) 
การท างานด้านบญัชดี้วยเทคโนโลยใีหม่ เช่น (1) ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial intelligence หรอื AI) มบีทบาทเข้ามาช่วย
ในด้านการบนัทกึรายการทางบญัชแีละใช้ดลุยพนิิจเบื้องตน้ในการแสดงและจดัประเภทรายการทางบญัช ี(2) บล็อกเชน 
(Blockchain) เป็นวธิกีารเก็บข้อมูลบญัชใีนฐานข้อมูลมลีกัษณะเป็นบล็อก เรยีงต่อกันเป็นสาย โดยแต่ละบล็อกจะมชุีด
ข้อมูลทีส่ามารถเชือ่มโยงไปยงับล็อกก่อนหน้าได้ (3) การท างานผ่านโปรแกรมบญัชทีีเ่ป็นระบบแบบคลาวด์ (Cloud) 
และ (4) การวเิคราะห์ข้อมูล (Data analytics) วเิคราะห์ข้อมูลเชงิธุรกจิทีน่อกเหนือจากข้อมูลทางการเงนิได้ เช่น การ
วเิคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมและการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค การคาดการณ์แนวโน้มทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น  

การพฒันาทกัษะโดยการเรยีนรู้วธิกีารท างานใหม่ๆ เช่น ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชเีรยีนรู้วธิกีารน าระบบการท างาน
อตัโนมตัแิบบหุ่นยนต์ (Robotic process automation หรอื RPA) ในการจดัเตรยีมข้อมูลทางการเงนิลกัษณะแบบทนัท ี
(Real-time) ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร หรอืการพฒันาทกัษะใหม่และการพฒันาทกัษะทีสู่งขึ้น 
เช่น การเรยีนรู้ทกัษะวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big data) หรอืการใช้ปัญญาประดษิฐ์ เพ ือ่ตรวจสอบและประเมนิความ
เสีย่งในการทุจรติทางบญัช ีเป็นต้น (นภารตัน์ ศรวีรรณวทิย์, 2564) อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยไีด้เข้ามาแทนทีห่น้าที่
งานของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนบางงาน เช่น กรณีรูปแบบของงานมขีัน้ตอนชดัเจนและเป็นการท างานแบบซ ้าๆ ซึง่
เทคโนโลยเีข้ามามส่ีวนช่วยให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชที างานได้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น (ราชติ ไชยรตัน์ , 2564)  

นอกจากนี้  รูปแบบลกัษณะของงาน (Job characteristics model) เช่น รูปแบบงานทีม่คีวามซบัซ้อน มแีรงจูงใจ
ภายในและส่งผลให้ผลการปฏบิตังิานสูงขึ้น โดยรูปแบบลกัษณะของงานทีม่คีวามท้ายทายและซบัซ้อนมลีกัษณะส าคญั 
ได้แก่  ความหลากหลายของทักษะ (Skill variety) เอกลกัษณ์ของงาน (Task identity) นัยส าคญัของงาน (Task 
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significant) ความเป็นอสิระ (Autonomy) และการป้อนกลบั (Feedback) ซ ึง่ความซบัซ้อนของงานมคีวามส าคญัต่อ
องค์กรสมยัใหม่ (Contemporary organizations) เน่ืองจากเป็นรูปแบบของงานทีต่้องการความรู้ความเข้าใจ อกีทัง้งาน
ทีม่คีวามซบัซ้อนมากต้องใช้ทัง้เทคโนโลยทีีม่คีวามยดืหยุ่นและต้องใช้องค์ความรู ้ดงันัน้ รูปแบบงานทีม่คีวามซบัซอ้น
อาจปรบัปรุงผลการปฏบิตังิานของพนกังานโดยการจูงใจให้พนักงานสร้างสรรคน์วตักรรมทีจ่ าเป็นเพ ือ่จดัการกับความ
ไม่แน่นอนและความท้าทายในงานด้วย (Choi & Chae, 2018) 
2.4 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (Professional competencies) 

การศึกษาด้านการบญัชกีับวชิาชพีบญัชมีคีวามสมัพนัธ์กันอย่างใกล้ชดิ กล่าวคอื การศึกษาดา้นการบญัชเีป็นการ
เชือ่มโยงกระบวนการศึกษากับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหร ับผู้ประกอบว ิชาชพีบญัช ี (International 
education standards หรอื IES) ในปี 2557 มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศโดยสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศ
ได้พฒันามาตรฐานการศึกษาส าหรบัผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถเชงิเทคนคิ 
(Technical competence) ด้านทกัษะทางวชิาชพี (Professional skills) และด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคตทิาง
วชิาชพี (Professional value, ethics, and attitudes) (สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2559 และ สภาวชิาชพี
บญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2548)  

ความรู้ความสามารถเป็นกรอบแนวคดิเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของพนักงานทีม่กีระบวนการทางปัญญา (Cognitive) 
อารมณ์ความรู้สกึ (Emotional) และแรงจูงใจในการท างานให้มปีระสทิธภิาพ กล่าวคอื ความสามารถของบุคคลเป็น
ผลกระทบร่วมกันของความรู้ ทกัษะ และทศันคต ิซึง่ความรู้เป็นความเข้าใจของบุคคลเป็นผลจากข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบั
งาน ประสบการณ์ และอืน่ๆ ส่วนทกัษะเป็นความสามารถของบุคคลซึง่เกิดจากการปฏบิตัไิปสู่ระดบัความเชีย่วชาญ 
ในขณะทีท่ศันคตคิรอบคลุมความคดิเกีย่วกับงาน ความรู้สกึ รวมถงึแรงจูงใจ (Khan, et al., 2015) จากการศกึษาของ 
Mamun, et al. (2019) พบว่า ความสามารถ ทกัษะ และเครอืข่ายความสมัพนัธข์องผู้ประกอบการส่งผลทางบวกตอ่ผล
การด าเนินงานของธุรกจิ โดยความสามารถเป็นลกัษณะเฉพาะทีแ่สดงถงึสมรรถนะของผูป้ระกอบการในการปฏบิตังิาน 
ส่วนทกัษะหรอืความรู้ความช านาญทีก่ าหนดขึ้นและด าเนินการมผีลให้ธุรกจิประสบความส าเร็จ ส่วนการสรา้งเครอืข่าย 
คอื ความสามารถในการจดัการเครอืข่ายทีม่คีวามเกีย่วพนัโดยตรงกับฝ่ายอืน่ๆ อกีทัง้การสร้างเครอืข่ายท าให้สามารถ
จ ัดการกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพลวตัรและสภาวะการณ์ที่แตกต่างกันของผู้ประกอบการโดยการสร้างเครอืข่าย           
มนีัยส าคญัต่อการเร ิม่ตน้การเตบิโตและการพฒันาธรุกจิดว้ย 
2.5 การพฒันาความรูท้างวิชาชีพ (Professional development) 

การรกัษาความรู้ความสามารถทางวชิาชพีเป็นสิง่ทีผู่้ประกอบวชิาชพีบญัชตี้องตระหนักอยู่เสมอ รวมถงึความ
เข้าใจในพฒันาการของวธิปีฏบิตัขิองว ิชาชพีและของธุรกิจทีเ่กี่ยวข้อง การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองท าให้ผู้ประกอบ
ว ิชาชีพต้องพัฒนาและร ักษาไว้ซ ึ่งความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานภา ยใต้สภาพแวดล้อมของวชิาชพี            
(สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2561) นอกจากนี้  ผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีอาจไดร้บับทบาทใหมร่ะหวา่งการ
ประกอบวชิาชพีซึง่ต้องการความรู้ความสามารถใหม ่ดงันัน้การพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวชิาชพีจงึมบีทบาทส าคญัใน
การส่งเสรมิให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชพีฒันาและธ ารงไว้ซ ึง่ความรู้ความสามารถเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีทีเ่กี่ยวข้องกบั
บทบาทของตน อกีทัง้การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชพีเป็นองค์ประกอบส าคญัในการด ารงไวซ้ ึง่ความม ัน่ใจและ
ความเชือ่ม ัน่ของสาธารณชนดว้ย  

จากศึกษาของ Lee and Lee (2018) พบว่า ความพงึพอใจในงานและความผกูพนัตอ่องคก์รเป็นปัจจยัส่วนบุคคลที่
ส่งผลอย่างมนีัยส าคญัต่อผลการปฏบิตังิานผ่านการพฒันาอาชพี อกีทัง้การให้ค าปรกึษา หรอืการให้ค าแนะน าเป็น
ปัจจยัด้านองค์กรทีม่อีทิธพิลต่อการปรบัปรุงผลการปฏบิตังิานผ่านการพฒันาอาชพีเช่นกัน นอกจากนี้  Park, et al. 
(2018) พบว่า การสนับสนุนผู้บงัคบับญัชาในการฝึกอบรมส่งผลทางตรงต่อแรงจูงใจในการเรยีนรู้ทัง้การตระหนกัถงึ
ความต้องการในการพฒันา และแรงจูงใจในการเรยีนรู้ส่งผลอย่างม ีนัยส าคญัต่อการเตร ียมพร้อมในการฝึกอบรม 
แรงจูงใจภายหลงัการอบรม และผลการปฏบิตังิาน นอกจากนี้  การเพิม่ประสทิธผิลของโปรแกรมการเรยีนรู้โดยมุ่งเน้น

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sunyoung%20Park
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sunyoung%20Park
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ไปทีก่ารพฒันากลไกในการสนับสนุนของผู้บงัคบับญัชา ซึง่การสนับสนุนดงักล่าวสามารถเพิม่แรงจูงใจในการเรยีนรู้
ของพนักงานจะส่งผลในเชงิบวกตอ่ปัจจยัอืน่ๆ ทีอ่าจน าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพในทีสุ่ด  
2.6 ความผกูพนัของพนักงานต่อองค์กร (Employee engagement) 

ความผูกพนัต่อองค์กร (Organization commitment) เป็นการรบัรู้ของพนักงานเกี่ยวกับวตัถุประสงค์ขององคก์ร
และความพยายามทีพ่นักงานจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ ซึง่แนวคดิของความผูกพนัตอ่องค์กรประกอบด้วยสามดา้น 
คอื ด้านความรู้สกึ ด้านความตอ่เน่ือง และด้านมาตรฐานทางสงัคม (Allen & Meyer, 1990 as cited in Moqbel et al., 
2013) สอดคล้องกบัการศกึษาของ Moqbel et al. (2013) พบว่า ความผกูพนัตอ่องคก์รส่งผลทางบวกต่อการปฏบิตังิาน 
อาจกล่าวไดว้่าพนักงานทีม่คีวามรูส้กึผกูพนักบัองคก์รมแีนวโน้มในการท างานอย่างทุ่มเท 

ความผูกพนัของพนักงานเป็นความรู้สกึของพนักงานต่อองค์กรวา่เขามคีวามสุขทีไ่ด้ท างานมคีวามภูมใิจตอ่องคก์ร 
และงานทีท่ ามคีุณค่าพร้อมทีจ่ะทุ่มเททัง้แรงกายแรงใจให้อย่างเต็มความสามารถซึง่เป็นปัจจยัส าคญัให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายด้านการเงนิ สนิค้าและบรกิารทีม่คีุณภาพ ลูกค้ามคีวามพงึพอใจกลบัมาใช้บรกิารและบอกตอ่ รวมถงึท าให้
พนักงานสามารถคดิสนิค้าและบรกิารใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง (ธนู หนิทอง, 2557) จากการศึกษาของ Karatepe and 
Aga (2015) พบว่า ความผกูพนัของพนักงานส่งผลทางบวกต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน กล่าวคอื ความผกูพนัของ
พนักงานทีม่ตี่อองค์กร มคีวามส าคญัต่อการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็น
เคร ือ่งมอืในการพยากรณ์พฤตกิรรมของบุคลากรได้ เช่น พฤตกิรรมการขาดงาน (Absenteeism) และพฤตกิรรมการ
ลาออกของพนักงาน (Employee turnover) เพราะบุคลากรทีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูงมกัมแีนวโน้มในการ
ปฏบิตังิานกับองค์กรนานและเต็มใจท างานอย่างเต็มความรูค้วามสามารถมากกว่าบุคลากรทีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์รใน
ระดบัน้อย 
2.7 ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Job performance) 

จากการศึกษาของ Borman and Motowidlo (1997) as cited in Yang and Hwang (2014) แบ่งประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานเป็น 2 ประเภท คอื ประสทิธภิาพของงานตามหน้าที ่ (Task performance) กับประสทิธภิาพของงานตาม
บรบิท (Contextual performance) ประสทิธภิาพของงานตามหน้าที ่คอื การปฏบิตังิานตามบทบาทแบบด ัง้เดมิ ซ ึง่เป็น
องค์ประกอบพื้นฐานทีส่ าคญัมากในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน กล่าวคอื การประเมนิผลเกีย่วข้องโดยตรงกบัผลลพัธ์
ของงานและมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกับประสทิธผิลของงานซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ส่วนประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานตามบรบิท คอื บุคลกิภาพเฉพาะบุคคลและไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวงัในบทบาทหน้าที ่ได้แก่ การเป็น
อาสาสมคัรเพือ่ด าเนินกิจกรรมทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งของงาน หรอืกิจกรรมทีน่อกเหนือจากงาน การช่วยเหลอืและร่วมมอื
กับคนอืน่ในองคก์รเพือ่ให้งานส าเรจ็ลุลว่ง 

ส าหรบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผู้สอบบัญชรี ับอนุญาต คอื คุณภาพของการตรวจสอบบญัช ี ในขณะที่
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานต ่า เช่น การกระท าทีอ่าจท าให้มข้ีอผดิพลาดเกดิขึ้น การกระท าทีท่ าให้เกดิภาระผกูพนัตาม
กฎหมาย และการกระท าทีท่ าให้สูญเสยีความน่าเชือ่ถอื (Kalbers, 2008) กล่าวได้ว่า ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานผู้
ประกอบวชิาชพีบญัช ี คอื คุณภาพของงานทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื และปราศจากข้อผดิพลาด ซึง่ลกัษณะของข้อมูลทาง
การเงนิทีม่ปีระโยชน์ส าหรบันักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหนี้อ ืน่ทัง้ในปัจจุบนัและทีอ่าจจะเกิดขึ้นในอนาคต ต้องเป็นข้อมลู
ทางการเงนิทีม่คีวามเกี่ยวข้องกบัการตดัสนิใจและเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางการเงนิสามารถ
เพิม่ประโยชน์ได้มากขึ้นถ้าประกอบด้วย ความสามารถเปรยีบเทยีบได้ ความสามารถพสูิจน์ยนืยนัได้ ความทนัเวลา 
และความสามารถเข้าใจได้ (สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2562) 
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3. กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั 
จากทฤษฎแีละการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ก าหนดปัจจยัและอธบิายผลกระทบของประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี(Borman & Motowidlo (1997) as cited in Yang & Hwang, 2014; Xu 
& Ye, 2014; Mamun et al., 2019; Moqbel et al., 2013; Karatepe & Aga, 2015; Lee & Lee, 2018; สภาว ิชาชีพ
บญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2562) สามารถสรุปปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องเป็นสามปัจจยั ได้แก่ ความรู้ความสามารถทาง
วชิาชพี การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี และความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร ดงัภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1  กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีเป็นคุณลกัษณะของพนักงานทีม่กีระบวนการทางปัญญา อารมณ์ ความรู้สกึ 

รวมถงึแรงจูงใจในการท างานให้มปีระสทิธภิาพ กล่าวคอื ความสามารถของบุคคลเป็นผลกระทบร่วมกันของความรู้ 
ทกัษะ และทศันคต ิซึง่ความรู้เป็นความเข้าใจของบุคคลเป็นผลจากข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับงาน ประสบการณ์ และอืน่ๆ 
ส่วนทกัษะเป็นความสามารถของบุคคลซึง่เกดิจากการปฏบิตัไิปสู่ระดบัความเชีย่วชาญ ในขณะทีท่ศันคต ิจะครอบคลมุ
ความคดิเกี่ยวกับงาน ความรู้สกึ รวมถงึแรงจูงใจ (Khan et al., 2015) รูปแบบของงานทีต่้องการความรู้ความเข้าใจ 
รวมทัง้รูปแบบของงานทีม่คีวามซบัซ้อนมากต้องใช้ทัง้เทคโนโลยทีีม่คีวามยดืหยุ่นและต้องใช้องค์ความรู้ควบคู่กัน 
(Choi and Chae, 2018) จากการศึกษาของ Mamun, et al. (2019) พบว่า ความสามารถ ทักษะ และเครอืข่าย
ความสมัพนัธ์ของผูป้ระกอบการส่งผลทางบวกตอ่ผลการด าเนินงานของธุรกจิ ดงันัน้ ท าให้สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิาน
ได้ดงันี้ 

 
สมมุติฐานที ่ 1 : ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีส่งผลทางบวกตอ่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลั

ของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี
 

การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองท าให้ผูป้ระกอบวชิาชพีต้องพฒันาและรกัษาไว้ซ ึง่ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมของวชิาชพี (สภาวชิาชพีบญัช ี ในพระบรมราชูปถมัภ์, 2561) จากศึกษาของ Lee and Lee 
(2018) พบว่า ความพงึพอใจในงานและความผูกพนัตอ่องค์กรเป็นปัจจยัด้านส่วนบุคคลทีส่่งผลอย่างมนียัส าคญัตอ่ผล
การปฏบิตังิานผ่านการพฒันาอาชพี นอกจากนี้  Park et al. (2018) พบว่า การสนับสนุนผู้บงัคบับญัชาในการฝกึอบรม
ส่งผลทางตรงต่อแรงจูงใจในการเรยีนรู้ทัง้การตระหนักถงึความตอ้งการในการพฒันา และแรงจูงใจในการเรยีนรู้ส่งผล

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sunyoung%20Park
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อย่างมนีัยส าคญัต่อการเตรยีมพร้อมในการฝึกอบรม แรงจูงใจภายหลงัการอบรม และผลการปฏบิตังิาน ดงันัน้ ท าให้
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
สมมุติฐานที ่ 2 : การพฒันาความรูท้างวชิาชพีส่งผลทางบวกต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้

ประกอบวชิาชพีบญัช ี
 

ความผูกพนัของพนักงานเป็นการวดัความผูกพนัหรอืความรู้สกึของบุคลากรตอ่องคก์รว่าเขามคีวามสุขทีไ่ดท้ างาน 
มคีวามภูมใิจต่อองค์กร และงานทีท่ ามคีุณค่าพร้อมทีจ่ะทุ่มเททัง้แรงกายแรงใจให้อย่างเต็มความสามารถ และเป็น
ปัจจยัส าคญัท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านการเงนิ สนิค้าและบรกิารมคีณุภาพ ลูกค้าพงึพอใจ กลบัมาใช้บรกิารและ
บอกต่อ รวมถงึท าให้พนักงานสามารถคดิสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ  ได้อย่างต่อเน่ือง  (ธนู หนิทอง, 2557) จากการศกึษา
ของ Karatepe and Aga (2015) พบว่า ความผูกพนัของพนักงานส่งผลทางบวกต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและ
สอดคล้องกับการศกึษาของ Moqbel et al. (2013) เช่นกัน ดงันัน้ ท าให้สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานได้ดงันี้ 

 
สมมุติฐานที ่ 3 : ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรส่งผลทางบวกตอ่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลั

ของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี
 

4. วิธีการวิจยั 
การวจิยัคร ัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ เพือ่ศึกษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของ       

ผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีเคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในงานวจิยัคอื แบบสอบถามทีพ่ฒันาจากทฤษฎแีละการทบทวนวรรณกรรมทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง (Karatepe & Aga, 2015; Kalbers, 2008; สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์, 
2559) โดยผู้วจิยัได้น าแบบสอบถามไปทดสอบกับผู้มปีระสบการณ์เพือ่ให้ความเห็นและปรบัปรุงแบบสอบถามให้ม ี
ความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น หลงัจากนัน้ผู้วจิยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้บรหิา รของ         
ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีีท่ างานในบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานบรกิารตรวจสอบ
บญัช ีส านักงานบรกิารท าบญัช ีและธุรกิจทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจจากกรมพฒันาธุรกิจการค้ารวมทัง้ส ิน้ 
400 คน จากนัน้น าข้อมูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์ทางสถติดิ้วยค่าร้อยละ วเิคราะห์องค์ประกอบ และวเิคราะห์การทดสอบ
ความสมัพนัธ์ตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม การตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นการเลอืกระดบัความคาดหวงัและระดบัความ
พงึพอใจต่อผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนลกัษณะการประเมนิค่า แบ่งเป็นห้าระดบัต ัง้แต่น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก 
และมากทีสุ่ด  

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติเชิงพรรณนา  

งานวจิยันี้ เก็บข้อมูลจากผูจ้ดัการฝ่ายบญัชบีรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานบรกิาร
ตรวจสอบบญัช ีส านักงานบรกิารท าบญัช ีและธุรกิจทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกจิจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ซ ึง่ได้จดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ในช่วงเดอืนมถินุายถงึเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2563 เม ือ่ส ิ้นสุดระยะเวลาทีก่ าหนดม ี
ผู้ตอบส่งแบบสอบถามกลบัคนืมารวม 86 ชุด หรอืคดิเป็นร้อยละ 21.5 ของจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีส่ามารถน ามาใช้ใน
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิผลการทดสอบทางสถติเิบื้องต้นพบวา่ข้อมูลมกีารกระจายในลกัษณะปกต ิและมกีารแจก
แจงของข้อมูลดงันี้   
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กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 73.3 มอีายุระหว่าง 41-50 ปี คดิเป็นร้อยละ 
32.6 การศึกษาระดบัปรญิญาโท คดิเป็นร้อยละ 51.2 ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ท า
บญัชบีรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คดิเป็นร้อยละ 46.4 ด ารงต าแหน่งผู้จดัการฝ่ายบญัช ีคดิเป็นร้อยละ 
44 มปีระสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบนัมากกวา่ 21 ปี คดิเป็นร้อยละ 36 ประเภทของธุรกิจเป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์และนอกตลาดหลกัทรพัย์ คดิเป็นร้อยละ 60.2 จ านวนผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนบรษิัทน้อยกว่า     
20 คน คดิเป็นร้อยละ 51.2 การปฏบิตังิานมกีารใช้เทคโนโลยกีับงานบญัช ี คดิเป็นร้อยละ 97.5 บรษิัทมรีายได้รวม
ส าหรบัปีน้อยกว่า 500 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 42.2 และบรษิทัสนับสนุนให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชฝีึกอรบมเพือ่พฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองและออกคา่ใช้จ่ายให้ทัง้หมดคดิเป็นร้อยละ 85.4    

นอกจากนี้  จากการวเิคราะห์ค่าเฉล ีย่ความความคาดหวงักับความพงึพอใจตอ่ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีของ
ผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี พบว่า ผู้จดัการฝ่ายบญัชมีคีวามคาดหวงัในความรู้ความสามารถทางวชิาชพีของผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัชใีนด้านความรู้ความสามารถเชงิเทคนิคในระดบัมากเกี่ยวกับการจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิหรอืมาตรอืน่ทีเ่กีย่วข้อง (ค่าเฉล ีย่ 4.576) ดงัตารางที ่1  

 
ตารางที ่1 ความคาดหวงักับความพงึพอใจตอ่ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี

ล าดบั 
ความรู้ความสามารถ

ทางวิชาชีพ  
เรื่อง 

ค่าเฉลี่ย
ความ
คาดหวงั 

ค่าเฉลีย่
ความ
พึง

พอใจ 

1 
ความรู้ความสามารถเชงิ
เทคนิค 

การจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิหรอืมาตรฐานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

4.576 4.014 

2 
ทศันคตทิางวชิาชพีและ
จรรยาบรรณ 

การประยุกต์ใช้หลกัการพื้นฐานของจรรยาบรรณ เช่น 
ความซือ่สตัย์สุจรติ 

4.566 4.143 

3 
ทกัษะทางวชิาชพีด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและการสือ่สาร 

การให้ความรว่มมอืและท างานเป็นทมีเพ ือ่ปฏบิตังิาน
ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

4.558 4.097 

4 
ความรู้ความสามารถเชงิ
เทคนิค 

ความรู้เร ือ่งข้อก าหนดและการปฏบิตัติามระบบการ
จดัเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร 

4.542 3.841 

5 
ความรู้ความสามารถเชงิ
เทคนิค 

การน าเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ช้กบังานบญัช ีเช่น 
SAP, ERP, Excel 

4.529 3.746 

6 
ทกัษะทางวชิาชพีด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและการสือ่สาร 

การสือ่สารอย่างชดัเจนและกระชบัเม ือ่น าเสนอ 
อภปิราย และรายงานในรูปแบบทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

4.512 3.972 

  



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2565 หน้า 15 

 

ตารางที ่1 ความคาดหวงักับความพงึพอใจตอ่ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี (ต่อ) 

ล าดบั 
ความรู้ความสามารถ

ทางวิชาชีพ  
เรื่อง 

ค่าเฉลี่ย
ความ
คาดหวงั 

ค่าเฉลีย่
ความ
พึง

พอใจ 

7 
ทกัษะทางวชิาชพีด้าน
การจดัการองค์กร 

การปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามแนวปฏบิตัทิ ี่
ระบุไว้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

4.482 4.043 

8 
ความรู้ความสามารถเชงิ
เทคนิค 

ความสามารถตคีวามงบการเงนิและการเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

4.471 3.859 

9 ความรู้ความสามารถเชงิ
เทคนิค 

การวเิคราะห์ข้อมลูทางการเงนิและข้อมูลทีไ่ม่ใช่
ข้อมูลทางการเงนิเพ ือ่น าเสนอข้อมูลส าหรบัการ
ตดัสนิใจด้านการบรหิาร 

4.447 3.704 

10 
ทศันคตทิางวชิาชพีและ
จรรยาบรรณ 

การวเิคราะห์ผลทีต่ามมาของพฤตกิรรมทีผ่ดิ
จรรยาบรรณ 

4.446 3.971 

5.2 วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชีของผู้ประกอบวิชาชีพบญัช ี
จากการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติเิชงิพรรณนาพบวา่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์และนอกตลาดหลกัทรพัย์  

เช่น ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค พฒันาอสงัรมิทรพัย์ เกษตรและอุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยแีละการสือ่สาร 
เป็นต้น ส านักงานบรกิารตรวจสอบบญัช ี และส านักงานบรกิารท าบญัชส่ีวนใหญ่ใช้เทคโนโลยกีับงานบัญชคี ิด เป็น     
ร้อยละ 97.5 รวมถงึใช้เทคโนโลยใีนงานบัญชีที่หลากหลาย (ตารางที ่2) เม ื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของการใช้
เทคโนโลยใีนงานบญัชขีองผู้ประกอบวชิาชพีบญัชกีับความพงึพอใจจากการน าเคร ือ่งมอืและเทคโนโลยมีาใช้ (ตารางที ่
3) จากผลลพัธ์แสดงค่าสถติทิดสอบ Chi-Square test คอื Pearson Chi-Square เท่ากับ 11.550 และค่า Asymptotic 
Significance (2-sided) เท่ากับ 0.021 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที่ก าหนด (α = 0.05) หมายความว่า การใช้
เทคโนโลยใีนงานบญัชขีองผู้ประกอบวชิาชพีบญัชกีับความพงึพอใจจากการน าเคร ือ่งมอืและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมา
ใช้แตกต่างกัน กล่าวคอื ผู้จดัการฝ่ายบญัชส่ีวนใหญ่มคีวามพงึพอใจจากการน าเคร ือ่งมอืและเทคโนโลยมีาใช้ของผู้
ประกอบวชิาชพีบญัชใีนระดบัมาก คดิเป็นร้อยละ 39.4 
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ตารางที ่2 การใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชขีองผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี

ERP โปรแกรมบญัชี อ่ืนๆ  

BC365 ACL (Audit Command Language) Business Intelligence (BI) 

ERP on Window online Express Excel 

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Formula Excel Analytics 

Optical character recognition 
(OCR) 

QuickBooks 
Gateway Payment (Online 
payment) 

ORACLE Xero HMS 

Power BI   Microsoft Office 

Python   RMS 

Sage300 
  

Robotic Process Automation 
(RPA) 

SAP   Smartsheet 

SAP Business One    TR cloud 

SQL   ระบบปฏบิตักิารบนคลาวด์ 

BPIC     
 

ตารางที ่3 การใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชขีองผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชกีบัความพงึพอใจจากการน าเคร ือ่งมอืและ 
เทคโนโลยมีาใช้ 

รายการ ความพึงพอใจจากการน าเครือ่งมือและเทคโนโลยีมาใช้ Chi-
Square 

(Sig) 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ใช้เทคโนโลย ี
(n=64) 

3.0% 9.1% 33.3% 39.4% 12.1% 
11.550 
(0.021) ไม่ใช้เทคโนโลย ี

(n=2) 
    3.0% 

หมายเหตุ : ในวงเล็บคอืค่าระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) 
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5.3 การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติเชิงอ้างอิง  
งานวจิยันี้จดักลุ่มปัจจยัโดยใช้สถติแิบบการวเิคราะห์องคป์ระกอบ และจากการตรวจสอบข้อมูลในขัน้แรกโดยการ

วดัค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัวดัทัง้หมดพบว่าตวัวดัทีใ่ช้วดัตวัแปรเดยีวกนัส่วนใหญ่มคีวามสมัพนัธเ์กินกวา่ 0.30 และ
ขัน้ตอนที่สองท าการสกัดปัจจยัแบบ Principle component analysis โดยหมุนแกนด้วยวธิ ีVarimax เพ ื่อเปล ีย่น
ต าแหน่งของข้อมูลตวัแปรให้สมัพนัธ์กับองค์ประกอบ ซึง่หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกองค์ประกอบคอื ต้องมคี่า Eigen 
value มากกว่า 1 และตวัแปรในแตล่ะองค์ประกอบจะตอ้งมคีา่ Factor loading มากกว่า 0.50 ซึง่ผลของการวเิคราะห์
องค์ประกอบท าให้ได้ตวัแปร 33 ตวั (ดงัตารางที ่4) โดยมคี่า KMO เท่ากับ 0.861 และคา่ Bartlett’s Test of Sphericity 
โดย Chi-square = 2138.843, df = 528, Sig. = 0.000 นอกจากนี้  ตวัแปรในแตล่ะองคป์ระกอบทีถ่กูตดัออกเน่ืองมาจาก
ตวัวดันัน้มคีา่ Factor loading น้อยกวา่ 0.5 หรอืตวัแปรนัน้กระจายออกนอกกลุ่ม   

จากการวเิคราะห์ตวัแปรทีค่งเหลอือยู่ 33 ตวัดงักล่าวจดักลุ่มไดเ้ป็นห้าองคป์ระกอบ คอื (1) การพฒันาความรูท้าง
วชิาชพี (2) ความรู้ความสามารถเชงิเทคนิค (3) ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร (4) การจดัการองค์กรและการ
สือ่สาร และ (5) ทศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณ ซึง่องคป์ระกอบทัง้ห้าอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตได้
ทัง้ 33 ตวั ได้เท่ากับ 74.070% และอธบิายความแปรปรวนในตวัแปรทัง้หมด (Eigenvalues) ไดเ้ท่ากับ 17.081, 2.341, 
1.887, 1.768 และ 1.366 ตามล าดบั 

ค่าการวเิคราะห์ความเชื่อม ัน่ของแต่ละองค์ประกอบให้ค่า Reliability หร ือค่า Cronbach’s alpha จะต้องมคี่า
มากกว่า 0.5 ซึง่ผู้วจิยัได้ตรวจสอบความเชือ่ถอืได้ของเคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในการวดัค่าตวัแปรโดยใช้ค่า Cronbach’s alpha 
และจากการวเิคราะห์ค่าความเชื่อถอืได้ของเคร ื่องมอืของแต่ละตวัแปรทีป่ระกอบกันในองค์ประกอบนัน้ให้ค่า 
Cronbach’s alpha มากกว่า 0.5 โดยมคี่าเท่ากับ 0.939, 0.936, 0.910, 0.926 และ 0.879 ตามล าดบัขององคป์ระกอบ
ข้างต้น ซึง่ถอืว่าตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษามคีวามเชือ่ถอืได ้  

 
ตารางที ่4 การวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรอสิระในกรอบการวจิยั 

ล าดับ ตัวแปร น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

การพฒันาความรูท้างวิชาชีพ (Variance = 18.779% , Alpha = 0.939) 
1 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารร ับการฝึกอบรมพื้นฐานด้านการ

บญัชแีละทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกบัวชิาชพี เช่น รายงานทางการเงนิ ภาษีอากร 
.756 

2 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารรบัการฝึกอบรมอย่างเพยีงพอและ
เหมาะสมเกี่ยวกับเทคนิคทางวชิาชพีใหม่ๆ เช่น การวเิคราะห์กลุ่มข้อมูลขนาด
ใหญ่ 

.731 

3 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารว ิเคราะห์ความเพียงพอของการ
ควบคุมทัว่ไปของเทคโนโลยสีารสนเทศและการควบคุมระบบงานทีเ่กี่ยว ข้อง 
เช่น         การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของข้อมลูองคก์ร 

.722 

4 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรได้รบัการสนับสนุนอย่างมากเพือ่พฒันา
ทกัษะทางวชิาชพีของตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม 

.703 

5 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามรู้เร ือ่งกฎหมายและข้อบังค ับที่
เกี่ยวข้องกับการปฏบิตังิานของผู้ประกอบว ิชาชพีบญัช ี เช่น พ.ร.บ. วชิาชพี
บญัช ีพ.ศ. 2547 

.669 
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ตารางที ่4 การวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรอสิระในกรอบการวจิยั (ต่อ) 
ล าดับ ตัวแปร น ้าหนัก

องค์ประกอบ 
6 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ

ตนเองอย่างเป็นระบบ เช่น ใบอนุญาต CPA, CIA 
.667 

7 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เช่น ระบบคอมพวิเตอร์ในคลาวด ์

.640 

8 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทุีกระดบัไดร้บัการพฒันาความรู้ความสามารถ
เท่าเทยีมกัน 

.569 

9 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามรู้ดา้นดจิทิลัพ ื้นฐานทางด้าน Data 
Analytic 

.543 

ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค (Variance = 16.649%, Alpha = 0.936) 
1 ท่านค ิดว่าผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีควรมส่ีวนร่วมในการออกแบบและพฒันา

ระบบสารสนเทศทางการบรหิาร 
.791 

2 ท่านค ิดว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชีควรมกีารจดัท ารายงานเพือ่สนับสนุนการ
ตดัสนิใจด้านการบรหิาร เช่น การบรหิารจดัการบญัชตี้นทุน 

.772 

3 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารวเิคราะห์ความต้องการดา้นกระแส    
เงนิสด และเงนิทุนหมุนเวยีนขององคก์ร 

.723 

4 ท่านค ิดว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชีควรมกีารวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงนิและ
ข้อมูลทีไ่ม่ใช่ข้อมูลทางการเงนิ เพ ือ่น าเสนอข้อมูลส าหรบัการตดัสนิใจด้านการ
บรหิาร 

.690 

5 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามสามารถตคีวามรายงานต่างๆ เช่น 
รายงานความยัง่ยนื 

.688 

6 ท่านค ิดว่าผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีควรมกีารประยุกต์ใ ช้เทคนิคต่างๆ เพ ือ่
สนับสนุนการตดัสนิใจดา้นการบรหิาร เช่น ต้นทุนฐานกิจกรรม 

.654 

7 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารวเิคราะห์ฐานะการเงนิในปัจจุบนัและ
ในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การวเิคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงนิ 

.590 
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ตารางที ่4 การวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรอสิระในกรอบการวจิยั (ต่อ) 
ล าดับ ตัวแปร น ้าหนัก

องค์ประกอบ 
ความผกูพนัของพนักงานต่อองค์กร (Variance = 14.274%, Alpha = 0.910) 
1 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารกล่าวชืน่ชมและปกป้องผลประโยชน์

ขององค์กร 
.796 

2 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามไว้เน้ือเชือ่ใจเพือ่นร่วมงานแบบพี่
น้อง 

.784 

3 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามทุ่มเทให้กับการท างาน เช่น เข้า
งานก่อนเวลา เลกิงานหลงัเวลา 

.745 

4 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามเชือ่ม ัน่และยอมรบันโยบายองค์กร .739 
5 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามรู้สกึ เป็นเจ้าของและภาคภูม ิใจ         

ในองค์กร 
.736 

6 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามพร้อมในการพฒันาและร ับการ
เปลีย่นแปลงในองค์กร เช่น การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

.626 

การจดัการองค์กรและการสื่อสาร (Variance = 13.025%, Alpha =0.926) 
1 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารประยุกตใ์ช้ทกัษะความเป็นผูน้ าเพ ือ่

โน้มน้าวจูงใจผูอ้ ืน่ในการปฏบิตังิานให้บรรลุเป้าหมายองคก์ร 
.705 

2 ท่านค ิดว่าผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีควรม ีการน าเคร ื่องมอืและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมมาใช้เพ ือ่เพ ิม่ประสทิธ ิภาพและประสิทธผิล เช่น เทคโนโลยรีะบบ
อตัโนมตั ิ(Robotic Process Automation) 

.685 

3 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบหมายตาม
แนวปฏบิตัทิ ีร่ะบุไวภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

.660 

4 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารประยุกต์ใช้ทกัษะการให้ค าปรกึษา
เพือ่ลดหรอืแก้ไขข้อขดัแย้ง 

.646 

5 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารน าเสนอความคดิและโน้มน้าวจงูใจ
ผู้อ ืน่เพ ือ่ให้เกิดการสนับสนุนในงานทีเ่กีย่วข้อง 

.594 

6 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารประยุกต์ใช้ทกัษะการต่อรองมาใช้
เพ ือ่หาทางแก้ปัญหาและข้อตกลงร่วมกนั 

.583 

7 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารสือ่สารอย่างชดัเจนและกระชบัเม ือ่
น าเสนอ อภปิราย และรายงานในรูปแบบทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

.564 
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ตารางที ่4 การวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรอสิระในกรอบการวจิยั (ต่อ) 
ล าดับ ตัวแปร น ้าหนัก

องค์ประกอบ 
ทศันคติทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ (Variance = 11.343%, Alpha = 0.879) 
1 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารปฏบิตัตินเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีใน

สถานการณ์ทีล่่อแหลมทางจรรยาบรรณ เช่น ความสมัพนัธอ์นัยาวนานกบัลกูคา้
หรอืผู้ว่าจ้าง 

.814 

2 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารวเิคราะห์ผลทีต่ามมาของพฤตกิรรม
ทีผ่ดิจรรยาบรรณ 

.808 

3 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารประยุกตใ์ช้ดุลยพนิจิเยีย่งผู้ประกอบ
วชิาชพี ในการตดัสนิใจเลอืกการด าเนินการทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ของงาน 

.706 

4 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมปีระสบการณ์ในธุรกิจและลกัษณะงาน
บรกิารทีลู่กค้าหรอืผูว้า่จ้างต้องการ 

.704 

 
5.4 การวิเคราะห์ผลและอภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยันี้ทดสอบสมมุตฐิานด้วยวธิกีารวเิคราะห์การถดถอยพหุคณู แบบ Enter และเม ือ่น าองค์ประกอบทัง้ห้าที่
สกัดได้จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบข้างต้นมาหาความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัช ี ผลของค่าสถติจิากการวเิคราะห์แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรอสิระร่วมกันอธบิายความแปรปรวนในตวัแปร
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชไีด้ 82.1% (R2  = 0.821) ค่า F = 55.220; p = 0.000    
แสดงว่ามตีวัแปรอสิระอย่างน้อยหนึ่งตวัแปรทีส่ามารถอธบิายความแปรปรวนในตวัแปรประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน       
ยุคด ิจทิัลของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชไีด้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05)  (ดงัตารางที่ 5) จากผลการทดสอบ
นัยส าคญัของค่าสมัประสทิธ ิถ์ดถอยด้วยสถติทิดสอบ t พบว่า การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี ความรู้ความสามารถเชงิ
เทคนิค ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร การจดัการองคก์รและการสือ่สาร และทศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณ 
สามารถท านายประสิทธภิาพการปฏบิัตงิานยุคดจิทิัลของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ             
(p < 0.05) (ด ังตารางที่ 6)หมายความว่า ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีที่มกีารพัฒนาความรู้ทางว ิชาชีพ ม ีความรู้
ความสามารถเชงิเทคนิค พนักงานมคีวามผูกพนัต่อองค์กร มกีารจดัการองค์กรและการสือ่สาร และมทีศันคตทิาง
ว ิชาชีพและจรรยาบรรณในระดบัมากจะมปีระสิทธภิาพในการปฏิบตังิานยุคดจิ ิทลัสูงอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ           
(p < 0.05) หรอื กล่าวได้ว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีคอื 
การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี ความรู้ความสามารถเชงิเทคนิค ความผูกพนัของพนักงานตอ่องค์กร การจดัการองคก์ร
และการสือ่สาร และทศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณ 
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ตารางที ่5 Regression model 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 51.115 5 10.223 55.220 .000* 
Residual 11.108 60 .185   
Total 62.223 65    

* p< 0.05 
 

ตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท านายประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี
ตัวแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ

ถดถอย (B) 
ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
ปรบัมาตรฐาน (Beta) 

t 
 

p 
 

การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี .422 .433 7.937 .000* 
ความรู้ความสามารถเชงิเทคนิค .411 .423 7.747 .000* 
ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร .349 .359 6.586 .000* 
การจดัการองค์กรและการสือ่สาร .471 .485 8.887 .000* 
ทศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณ .290 .296 5.419 .000* 

หมายเหตุ  * p< 0.05 
        R = 0.906, R2   = 0.821, SE = 0.43026715 
 
6. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

งานว ิจยันี้ เป็นผลมาจากการผลติและพัฒนาก าลงัคนรองรบัการพฒันาประเทศ เพ ื่อให้มกี าลงัคนทีเ่พยีงพอ          
มคีวามรู้ความสามารถทางวชิาชพีตรงตามความต้องการของตลาดงาน รวมถงึการน าเทคโนโลยมีาช่วยในการท างาน
ยุคดจิทิลั เพ ือ่ให้การปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชมีปีระสทิธภิาพมากขึ้น ซึง่ส่งผลต่อคุณภาพงาน               
มคีวามน่าเชือ่ถอื ปราศจากข้อผดิพลาด และมปีระโยชน์ต่อนักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหนี้อ ืน่ทัง้ในปัจจุบนัและทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต จากสาเหตุทีก่ล่าวมาท าให้ผู้วจิยัสนใจศึกษาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัช ี

งานวจิยัใช้วธิกีารวจิยัประเภทการวจิยัเชงิส ารวจ โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างเพือ่วเิคราะห์ปัจจยัท านาย
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีซ ึง่ค าถามในแบบสอบถามทีใ่ช้ในแต่ละตวัแปรจาก
การรวบรวมข้อค าถามงานวจิยัและจากบทความทีเ่กี่ยวข้อง ทัง้นี้  ค าตอบทีไ่ด้จากแบบสอบถาม ถูกน าไปวเิคราะห์ผล
เพือ่หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระกับตวัแปรตามโดยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบ Enter (Multiple 
regression analysis) ซึง่ผลจากงานวจิยัแสดงให้เห็นว่าการพฒันาความรู้ทางวชิาชพี ความรู้ความสามารถเชงิเทคนคิ 
ความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์ร การจดัการองคก์รและการสือ่สาร และทศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณส่งผล
ทางบวกต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีหมายความว่า ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีีม่ ี
การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี มคีวามรู้ความสามารถเชงิเทคนิค พนักงานมคีวามผูกพนัตอ่องค์กร มกีารจดัการองคก์ร
และการสือ่สาร และมทีศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณในระดบัมากจะมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานยุคดจิทิลั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05)  

นอกจากนี้  สถานประกอบการมคีวามคาดหวงัต่อความรู้ความสามารถทางวชิาชพีของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีน
ระดบัมาก ได้แก่ (1) ด้านความรู้ความสามารถเชงิเทคนิคเกีย่วกับการจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิหร ือมาตรอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง (2) ด้านทัศนคตแิละจรรยาบรรณเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หล ักการพื้นฐานของ
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จรรยาบรรณ เช่น ความซือ่สตัย์สุจรติ เป็นต้น (3) ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและการสือ่สารเกีย่วกับการสือ่สาร
อย่างชดัเจนและกระชบัเม ือ่น าเสนอ อภปิราย และรายงานในรูปแบบทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และ (4) ด้านการจดัการ
องค์กรเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามแนวปฏบิตัทิ ีร่ะบุไวภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

ผลวเิคราะห์ความสมัพนัธข์องการใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชกีับการน าเคร ือ่งมอืและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้เพ ือ่
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เช่น เทคโนโลยรีะบบอตัโนมตั ิเป็นต้น แสดงคา่สถติอิย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) 
หมายความว่า สถานประกอบการมคีวามพงึพอใจตอ่การน าเคร ือ่งมอืและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้แตกตา่งกัน โดย
สถานประกอบการส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 
6.2 ข้อเสนอแนะ 

ผลของการวจิยัแสดงให้เห็นว่าประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุดดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชขีึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถทางวชิาชพี ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถเชงิเทคนิค ทกัษะทางวชิาชพี ทศันคตทิางวชิาชพีและ
จรรยาบรรณ นอกจากนี้  การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี และความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรส่งผลทางบวกต่อ
ประสิทธ ิภาพการปฏิบัต ิงานยุคด ิจ ิทัลของผู้ประกอบว ิชาชีพบัญชียุคด ิจ ิทัลด้วย  ด ังนั ้น ผลของการว ิจ ัยนี้
สถาบนัการศึกษาทีจ่ดัการศึกษาทางการบญัช ีและสภาวชิาชพีบญัชสีามารถน ามาใช้เพ ือ่พจิารณาเสรมิสร้างหลกัสูตร
ด้านการพฒันาวชิาชพีบญัช ี เพ ือ่ให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชมีคีวามรู้ความสามารถทางวชิาชพีสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานยุคดจิทิลั และยังช่วยให้การปฏบิัตงิานของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 
นอกจากนี้  ด้านผู้ประกอบวชิาชพีบญัชยีงัทราบความคาดหวงัและประสิทธ ิภาพปฏบิตังิานยุคดจิทิลั ตระหนักถงึ
ความส าคญัของการพฒันาความรู้ทางวชิาชพี รวมถงึการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่เพ ือ่เพ ิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ทางบญัช ีซ ึง่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกิจ ตลอดจนสรา้งความเชือ่ม ัน่ให้กบัผู้รบับรกิารตอ่ไป 

ด้านการศึกษาวจิยั จากการศึกษาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยใีนงานบญัช ีและมคีวามพงึพอใจต่อการใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชี
ของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชแีตกต่างกนั ดงันัน้ การท าวจิยัต่อเน่ือง อาจท าโดยการวจิยัเชงิทดลองเพือ่หาความสมัพนัธ์
เชงิเหตุและผล เพือ่น ามาเป็นปัจจยัท านายการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชวี่ามปีระสทิธภิาพหรอืไม ่ 
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