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บทคัดย่อ (ABSTRACT)
การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพรอ้มของนักบัญชีจังหวัดแพร่ สู่การเป็น

นักบัญชียุคดิจิทลัในไทยแลนด์ 4.0. รูปแบบการวิจัยเป็นการวจิัยเชิงปริมาณ ใช้แนวคิด
เกี่ยวกับนักบัญชียุคดิจิทัล ทฤษฎีความพร้อมและแนวคิดเกี่ยวกับทกัษะทางวิชาชีพส าหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นกรอบการวจิัยข้อมลูที่ใช้ในการศึกษามาจากการใช้แบบสอบถาม
จากผู้ท าบัญชีในจังหวัดแพร่ จ านวน 41 คน ใช้วธิีคัดเลือกแบบโควตา (Quota sampling)
และคัดเลือกตัวอย่างแบบสะดวก(Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการวจิัย คือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ในการวัดความพร้อมของนักบัญชีจังหวัดแพร่ สู่การเป็นนักบัญชี
ยุคดิจิทัลในไทยแลนด์ 4.0

ผลการวจิัย พบว่า ความพร้อมของนักบัญชีในจงัหวดัแพร่เกี่ยวกับทักษะวชิาชีพ
ทุกด้านอยูใ่นระดับ มาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ทักษะ 5 อันดับแรกที่มีความพร้อมที่สุด ได้แก่
ความรับผิดชอบในการท างานมากที่สุดความสามารถในการระบุเอกสารประกอบกาลงบัญชี
ที่จ าเป็นในการบันทึกบัญชี ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel
และ Power point ความมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสนใจเกี่ยวกับการเมืองและ
เศรษฐกจิ ทักษะที่นักบัญชีมีความพร้อมน้อยที่สุด คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของกิจการ ความสามารถในการจดัท ารายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าทาง
ธุรกิจ และความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตามล าดับอุปสรรคส าคัญในการ
พัฒนานักบัญชีคือ นักบัญชีขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมและการ
ไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาความรูใ้หก้ับนักบัญชีของสถานประกอบการ

บทน า (INTRODUCTION)

ในปัจจุบัน โลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทีเ่ทคโนโลยี ไม่ใด้เป็นเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการท างาน เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน เปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคม
อื่นๆ ท าให้ทกุอาชีพล้วนต้องปรับตัวให้ทันกระแสโลก และการเตรียมตวัเข้าสูยุ่ค Thailand
4.0 "บัญชีเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารธุรกิจ" ผู้บรหิารในยุคปัจจุบันจึงคาดหวังให้นกั
บัญชีขยายบทบาทออกไปจากความรับผิดชอบในเรื่องของการบัญชีและการจดัท ารายงาน
ต่างๆ ไปสู่บทบาทที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้น เชน่ การมีสว่นร่วมในการวางแผน
กลยุทธ์ขององคก์ร การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานบัญชีรวมทั้งการวิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกจิดังนั้น นักบัญชีในยุค
ดิจิทัลต้องวางแผนและมองการณไ์กล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (OBJECTIVE)
เพื่อศึกษาความพร้อมของนักบัญชีจังหวัดแพร่ สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัลในไทยแลนด์ 4.0

การวิจัยในครั้งนี้ ได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ ก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง สร้างแบบสอบถาม 3 ตอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สร้าง
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม SPSS โดยใช้โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวัดความพรอ้มของนักบัญชีจังหวดัแพร่ สู่การเป็นนักบัญชี
ยุคดิจิทัลในไทยแลนด4์.0

วิธีด าเนินการวิจัย (METHODOLOGY)

ผลการวิจัย (RESULTS) 
ทักษะทางปัญญาของนักบัญชีจังหวัดแพร ่ในด้านความพร้อม พบว่านักบัญชีใน

ส านักงานบัญชีมีความพร้อมเกี่ยวกับทักษะทางปัญญาโดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14 โดยประเด็นที่มีความพร้อมมากที่สุด คือความสามารถในการระบุเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีที่จ าเป็นในการบันทึกบัญชี รองลงมาคือความสามารถที่จะระบุและแก้ไข
ปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน และมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิซาชีพบัญชีในการปฏิบัติงานจริง 
ประเด็นที่ผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีมีความพร้อมน้อยทีสุ่ดส าหรับทกัษะทางปัญญา คือ 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ทันทว่งที

ทักษะทางวิซาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงานของนักบัญชีจังหวัดแพร่ในด้านความ
พร้อมนั้น พบว่า ในมุมมองของนักบัญชีมีความพร้อมเกี่ยวกับทักษะทางวิซาการเชิงปฏิบัติและ
หน้าที่การงานโดย รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 โดยประเด็นที่มีความพร้อม
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการสืบ
คันข้อมูลผ่านระบบ Internet และ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร และประเด็นที่นัก
บัญชีจังหวัดแพร่มีความพรอ้มน้อยทีสุ่ดส าหรับทักษะทาง วิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การ
งาน คือ ความสามารถในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของกิจการ

ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของนักบัญชีจังหวัดแพร่ ด้านความพรอ้มนั้น 
พบว่า ในมุมมองของนักบัญชีจังหวัดแพรม่ีความ เกี่ยวกับทักษะทางลักษณะเฉพาะบุคคล
โดยรวมอยู่ในระตับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 โดยประเด็นที่มีความพร้อมมากที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ความรับผิดชอบในการท างาน ความมีคุณธรรมจรยิธรรม และความมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และประเด็นที่นักบัญชีจังหวัดแพร่มีความพรอ้มน้อยทีสุ่ดส าหรับทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสือ่สารของนักบัญชีจังหวัดแพร ่ในด้าน
ความพร้อมนั้น พบว่า ในมุมองของนักบัญชีจังหวัดแพร่มีความพรอ้มเกี่ยวกับทักษะทาง
ปฏิสัมพันธ์อหว่างบุคคลและการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 13 โดย
ประเด็นที่มีความพร้อมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสามารกในการท างานเป็นกลุ่ม 
รองลงมาคือ ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อ
แก้ปัญหา ความขัดแย้ง และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ต่างวัฒนธรรมและความคิดเห็น
ต่างกันได้ และประเด็นที่ผู้ประกอบการคิดว่านักบัญชีมีความพรอ้มน้อยทีสุ่ด คือ เจรจาต่อรอ
หาหนทางแก้ไขปัญหาและก าหนดข้อตกลงร่วมกันในสถานการณ์ทางวิขาชีพ

สรุปผล (CONCLUSIONS)
ความพร้อมของนักบัญชีในจังหวดัแพร่เกี่ยวกับทกัษะวิชาชีพทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย

เมื่อ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยสูงสุด ทักษะ 5 อันดับแรกได้แก่ ความรับผิดชอบในการท างาน
มากที่สุด ความสามารถในการระบุเอกสารประกอบการลงบัญชีที่จ าเป็นใน การบันทึกบัญชี 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ความมี คุณธรรมจริยธรรม และมีความสนใจ
เกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะ (SUGGESTIONS)
ทักษะทางด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เป็นทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวังมากที่สุด 
โดยเฉพาะ ในเรื่องของความรับผิดชอบในการท างาน  และความมีคุณธรรมจริยธรรม  
ดังนั้นหน่วยงานที่ก ากับดูแล ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี จึงควรส่งเสริม โดยนอกจากมีการจัด
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรูท้างด้านบัญชีใหก้ับผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ควรเพิ่มเรือ่งคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของนัก บัญชีด้วย
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