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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาทักษะและความรู้ทางบัญชีในยุคดิจิทัลของผู้จัดทาบัญชี
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทาการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาจานวน 400 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง
46-55 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุงานมากกว่า 10 ปี
2. ความคิดเห็นมีต่อความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีในยุคดิจิทัล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาในมุมมองของผู้ประกอบการ ผลการวิจัย
พบว่าความสาคัญของความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีในยุคดิจิทัล ในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมาโดยภาพรวอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย
พบว่า ทักษะความรู้เกี่ยวกับบัญชีวิ ชาชีพ รองลงมาคือ ทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการรักษา
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ความปลอดภัยทางบัญชี และ จรรยาบรรณและทัศคติ เป็นความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีในยุค
ดิจิทัลที่มีความสาคัญ ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะและความรู้ทางบัญชีในยุคดิจิทัลของผู้จัดทาบัญชีใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ การศึกษา ต่างกัน
มีทักษะและความรู้ทางบัญชีในยุคดิจิทัลของผู้จัดทาบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดย
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ความรู้ทางบัญชี, ทักษะทางบัญชี, นักบัญชี, ผู้ประกอบการ
Abstract
This research was aimed to study accounting skills and knowledge in the digital
era of accountants in Mueang District Nakhon Ratchasima Province. The research
instrument was the questionnaire. The sample consisted of 400 people in Nakhon
Ratchasima Province. The statistics used in this study were percentage, mean, standard
deviation. According to the results, the accountants.
1. The majority respondents were female who had aged between 46-55years
with had education on bachelor degree level which more than 10 years for works.
2. The Opinions on accounting knowledge of accountants in the digital age in
Mueang District, Nakhon Ratchasima Province in Muang District Nakhon Ratchasima
Province from an entrepreneur in summary, the importance of accounting knowledge
for accountants in the digital age in Mueang District, Nakhon Ratchasima Province in
Muang In general, it is at a high level. When considering each aspect in descending
order of scores, it was found that Knowledge of professional accounting skills, skills in
using digital tools in accounting security, ethics and attitude is the accounting
knowledge of accountants in the digital era that are important, respectively.
3. The results a comparative analysis of accounting skills and knowledge in the
digital age of accountants in Muang district Nakhon Ratchasima Provincepersonal status
classification found that sex, age, education was different have accounting skills and
knowledge in the digital age of accountants in Mueang District Nakhon Ratchasima
Province as a whole was not significantly different at the 0.05 level.
Keywords: Knowledge, Professional Skills, Accountants, Entrepreneurship
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บทนา
ย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่สมัยการทาบัญชีเริ่มต้นด้วยระบบบันทึกบัญชีด้วยมือ ซึ่งจะต้องใช้
ความละเอียดรอบคอบในการค้นหาตัวเลขที่ไม่ดุลหรื อการผ่านบัญชีด้วยสมุดบัญชีหลายๆ เล่ม กว่าที่
จะสามารถจัดทางบการเงินได้ เมื่อเริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีโปรแกรมบัญชี
เพื่อให้การจัดทาบัญชีด้วยมือง่ายขึ้น มาช่วยในการจัดทาบัญชี ซึ่ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถช่วย
ผ่านรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทและออกงบทดลองได้รวดเร็วขึ้นปัญหาในการจัดทางบ
การเงินที่ไม่ลงตัวก็ลดน้อยลง ยิ่งต่อมาเมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีให้สามารถออกเอกสาร
ทางการค้า เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญจ่ายได้แล้ว ก็ สามารถเชื่อมโยงรายการค้ามายัง
รายการบัญชีด้วยการผูกผังบัญชีกับรายการค้า ช่วยลดเวลาในการบันทึกบัญชีได้มากขึ้นงานของนัก
บัญชีในช่วงเวลานั้นจะถูกทดแทนในการผ่านบัญชีและการจัดทาข้อมูลทางการเงินบางส่ว นด้ วย
โปรแกรมบัญชี นักบัญชีก็จะมุ่งเน้นงานการตรวจสอบการบันทึกบัญชี กับเอกสารการค้า รวมถึงการ
คานวณรายการปรับปรุงต่างๆ ที่ไม่ได้เชื่อมโยงโดยระบบเพื่อนามาบันทึกบัญชี และจัดทางบการเงิน
ให้เสร็จสิ้น และเมื่อธุรกรรมทางการค้ามีความซับซ้อนขึ้น กระบวนการผลิตและการตัดสินใจทาง
ธุรกิจต้องการการตัดสินใจที่แม่นยา รวดเร็ว และทันต่อเวลา โปรแกรมสาหรับวางแผนบริหารธุรกิจ
ขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ก็ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดทาข้อมูลใน
การวางแผน การขายสินค้า ระบบต้นทุนการผลิต และระบบควบคุมสินค้าคงเหลือ ถูกเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกันแบบรวมศูนย์ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางบัญชีที่ สลับซับซ้อนถูกคานวณโดยโปรแกรมซึ่ง
สามารถจัดเตรียมรายการปรับปรุงอัตโนมัติ เช่น การปรับปรุงต้นทุน งานของนักบัญชีจะถูกทดแทน
ในส่วนของการคานวณที่ซับซ้อน และการจัดตรียมรายการปรับปรุงบางส่วน หันไปมุ่งเน้นการควบคุม
ข้อมูลนาเข้าระบบ (Input) การตรวจสอบความถูกต้อง การตีความรายการค้า การวิเคราะห์ความสม
เหตุผลของข้อมูลสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ซึ่ง จะเห็นได้ว่า
ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีการนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการทางานและทดแทน
งานของนักบัญชีอยู่ตลอดเวลา ยิ่งในปัจจุบัน มีหลายๆ ผู้พัฒนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
เริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้การจัดทาบัญชี ง่ายและรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโปรแกรม
ให้ใช้บนระบบ Cloud ที่สามารถทาให้นักบัญชีจัดทางานจากที่ไหนก็ได้ การใช้ความสามารถของ
เทคโนโลยีการรู้จดจาตัวอักษร (Optical Character Recognition : OCR) ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลจาก
เอกสารการค้ามาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนาเข้าสู่ระบบบัญชี บางผู้พัฒนาสามารถประยุกต์เอาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาช่วยให้สามารถแปลงข้อมูลที่ถูกจัดเตรียมในรูปแบบ
ของรายการบันทึกบัญชีโดยอาศัยการเรียนรู้จดจารูปแบบของรายการค้าได้ มาบันทึกบัญชีอัตโนมัติได้
ในปัจจุบัน โปรแกรมต่างๆ ซึ่งมีการใช้งานแยกส่วนกัน สามารถส่งข้อมูลกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้วยเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล (Application Programming Interface : API) ซึ่งทาให้การรับส่ง
ข้อมูลระหว่างระบบงาน เสร็จในชั่วพริบตา ยิ่งในอนาคตกาลังจะมีการนาเทคโนโลยี บล็อ คเชน
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(Blockchain) เข้ า มาปรั บ ใช้ กั บ งานบั ญ ชี การบั น ทึ ก บั ญ ชี จ ะถู ก ท ารายการและบั น ทึ ก โดย
อัตโนมัติ งานของนักบัญชีในอนาคตจะถูกทดแทนในส่วนของการการตีความรายการค้าและบันทึก
บัญชีอย่างแน่นอนสิ่งที่นักบัญชีในโลกอนาคตต้องมีการปรับตัว คือ การทบทวนทักษะเพื่ออนาคต
(Reskill) เพื่อให้ตอบความต้องการของโลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการทาความเข้าใจลักษณะธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป นักบัญชีจะต้องมีความเข้าใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีและเทคโนโลยีในระดับที่
สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ทันกับระบบงานของลูกค้าและรูปแบบการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีเองที่จะต้องมีการพัฒนาและเทคโนโลยีเป็นส่วนร่วมมากขึ้นนอกจากทักษะด้านความรู้
(Hard Skills) แล้วทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ก็จะเริ่มมีส่วนสาคัญในการประกอบอาชีพบัญชีไม่
ว่าอยู่ในบทบาทใด เพราะงานบันทึกบัญชีในโลกอนาคตกาลังจะหายไปเหลือแต่การใช้ดุลยพินิจและ
วิเคราะห์ แต่การสื่อสารกับฝ่ายบริหารเพื่อนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากระบบงานจะต้องสามารถถูก
นาไปสู่การปรับรูปแบบที่ตัดสินใจได้อย่างทันต่อเวลาและเข้าใจได้ การสื่อสารและทางานกับเพื่อน
ร่วมงานข้ามวิชาชีพเพื่อการหาทางออกของปัญหา (Solution) ให้กับองค์กรจะมีส่วนสาคัญมากขึ้นใน
บางบทบาทนักบัญชีอาจต้องมีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการทางานเชิงกลยุทธ์ และมีส่วนร่วมในการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละระบบงานขององค์ ก รในหน้ า ที่ ก ารสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล เชิ ง ตั ว เลขให้ กั บ
ยุทธศาสตร์องค์กร (นายราชิต ไชยรัตน์, online)
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้ธุรกิจหลายประเภทต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์
และสภาพแวดล้ อ ม เตรี ย มรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ท าให้ ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การปรับโครงสร้างองค์กร การวางแผนจัดการกล
ยุทธ์ รวมถึงการบริหารจัดการกาลังคน เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้แต่การที่
องค์ ก รจะสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ ไ ด้ ไ ม่ ไ ด้ อ าศั ย บุ ค ลากรที่ เ ก่ ง หรื อ มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียว (ศิริกาญจน์ วงษ์เสรี , 2559) จากการที่โลกมีความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุ กๆ ด้านไม่ ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สภาพแวดล้ อ ม สิ่ ง เหล่ า นี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ส่ ง ผลให้ ห ลายองค์ ก รและหลายส่ ว นงานมี ก าร
ปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ แต่การที่องค์กร
จะสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ ไ ด้ มิ ไ ด้ อ าศั ย แค่ เ พี ย ง บุ ค ลากรที่ เ ก่ ง หรื อ
เทคโนโลยีทั นสมั ยแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องรวมไปถึงการบริหารงานที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้
งานที่ได้รับมอบหมาย หรืออยู่ในความรับผิดชอบออกมาอย่างมีคุณภาพจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกระดับในองค์กร ตัง้ แต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ จากสภาวการณ์
ดังกล่าวในข้างต้นจะเห็นได้ว่า นักบัญชีถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสาคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ทั้งทางทฤษฎีบัญชีและสามารถนาข้อมูลทางบัญชีมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ต่ อ องค์ ก ร (กรณิ ศ า ดิ ษ ฐ์ เ สถี ย ร, 2562) และจากการแข่ ง ขั น กั น สู ง ทั้ ง เพราะสภาพแวดล้ อ ม
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการเชื่อมโยมข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น ข้อมูลทางบัญชีจึง
เป็นสิ่งที่ ผู้บริหารให้ความสาคัญที่จะนาข้อมูลทางบัญชีนั้นมาช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในทา
ธุรกิจในการประกอบอาชีพทางการบัญชีผู้ทาหน้าที่เป็นพนักงานบัญชีไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงาน ของ
รัฐบาลรัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือธุรกิจที่มุ่งหวังกาไร หรือไม่มุ่งหวังกาไรก็ตาม การดาเนินงานของ
พนักงานบัญชีนั้น จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีจึงทา ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในยุคดิจิทัลจาเป็นจะต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชีและต้องเปลี่ยน บทบาทจากการเป็นเพียงผู้สนับสนุนข้อมูล
ทางการบัญชีมาเป็นผู้นาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยวางแผนและเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการช่วย
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อันจะนามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานให้สาเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้และเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ ที่เกี่ยวข้องเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อความสาเร็จใน
ชีวิตความตั้งใจในการปฏิบัติงานการมีเป้าหมายและมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสามารถนาไป
สู่ความก้าวหน้าในอาชีพได้ ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
(ธนพล สุขมั่นธรรม, 2562 อ้างถึงใน ปิยพงศ์ ประไพศรี และ กาญจนา นันทพันธ์ , 2563) ของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิ บัติงานในประเทศ ไทยเพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญ ชีใ นประเทศไทยสามารถปรับตัวได้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงก้ าวทัน เทคโนโลยีน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายในและ ภายนอกซึ่งแนวทางการพัฒนา
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสถานประกอบการในยุคดิจิ ทัล ต้องมีการพัฒนาวิชาชีพหลายๆ
ด้านประกอบกันเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ (ไพรัตน์ ลิ้มปอง
ทรัพย์, 2558 อ้างถึงใน ปิยพงศ์ ประไพศรี และ กาญจนา นันทพันธ์ , 2563) ซึ่งผู้บริหารองค์กรต้อง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัย
ข้อมูลสารสนเทศ ทางกรบัญชีมาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเสมอ ซึ่งข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน และทันต่อการใช้ประโยชน์ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านบัญชี หรือ นักบัญชีซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดมาช่วยในการจัดการข้อมูลทางบัญชี เป็นที่
ปรึกษา และจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งการ
สอบบัญชีและการให้ ความเชื่อมั่นมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ต้องใช้สารสนเทศที่ เชื่อถือได้ การสอบบัญชีช่วยให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น และสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ (ชลิดา ลิ้นจี่ และคณะ, 2563) ด้วยเหตุนี้นักบัญชีจึงต้องพัฒนาศักยภาพ
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองในด้านต่าง ๆประกอบด้วย ด้านความรู้ความสามารถ ด้านภาษา ด้าน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และจริยธรรม และด้านเทคโนโลยี รวมถึงด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
เพื่อให้กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพโดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ มี ทั้งความรู้ใน
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วิ ช าชี พ (Knowledge) ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ (Skill) คุ ณ ค่ า แห่ ง วิ ช าชี พ (Professional Values)
จรรยาบรรณ (Ethics) ทัศนคติ (Attitudes) เป็นต้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาทักษะและความรู้ทางบัญชีในยุคดิจิทัลของผู้จัดทาบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้จัดทาบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีเพศต่างกัน มีทักษะและความรู้ทาง
บัญชีในยุคดิจิทัลแตกต่างกัน
2. ผู้จัดทาบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีอายุต่างกัน มีทักษะและความรู้
ทางบัญชีในยุคดิจิทัลแตกต่างกัน
3. ผู้จัดทาบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทักษะ
และความรู้ทางบัญชีในยุคดิจิทัลแตกต่างกัน
4. ผู้จัดทาบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีอายุงานต่างกัน มีทักษะและความรู้
ทางบัญชีในยุคดิจิทัลแตกต่างกัน
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

ทักษะและความรู้ทางการบัญชี
1.ทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจ
2.ทักษะการค้นหาข้อมูลทางด้านบัญชี
3.ทักษะการสือ่ สารข้อมูลทางบัญชีการเงิน
4.ทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการรักษาความ
ปลอดภัยทางบัญชี
5.ทักษะความรู้เกี่ยวกับบัญชีวิชาชีพ
6.จรรยารรณและทัศนคติ

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อายุงาน

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดาเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงสารวจ โดยเก็บรวมรวม
ข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับ ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตเนื้อหา ทบทวนเอกสารจาก เอกสาร ตารา ผลงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยศึกษาเฉพาะความรู้ทางด้านบัญชี ได้แก่ทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจทักษะ
การค้นหาข้อมูลทางด้านบัญชี ทักษะการสื่อสารข้อมูลทางบัญชีการเงิน ทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัล
ในการรักษาความปลอดภัยทางบัญชี ทักษความรู้เกี่ยวกับบัญชีวิชาชีพ และจรรยารรณและทัศนคติ
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุงาน
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจทักษะการ
ค้นหาข้อมูลทางด้านบัญชี ทักษะการสื่อสารข้อมูลทางบัญชีการเงิน ทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลใน
การรักษาความปลอดภัยทางบัญชี ทักษความรู้เกี่ยวกับบัญชีวิชาชีพ และจรรยารรณและทัศนคติ
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ใ นเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (ประยูร อาษานาม,
2547 : 168 ) ซึ่งได้กาหนดความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ได้จานวน
อย่างน้อย 400 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การวิจัยครัง้ นี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล มี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงาน อายุงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทา
บัญชีในยุคดิจิทัล ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมามี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert scale) มี 5
ระดับดังนี้
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5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ข้อโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ดังนี้
4.50 – 5.00 = มีความสาคัญมากที่สุด
3.50 – 4.49 = มีความสาคัญมาก
2.50 – 3.49 = มีความสาคัญปานกลาง
1.50 – 2.49 = มีความสาคัญน้อย
1.00 – 1.49 = มีความสาคัญน้อยที่สุด
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปริมาณที่ผู้วิจัยได้สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ทักษะทางการบัญชี สร้างเครื่องมือแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยใช้หลักการวัดค่ารวม
แล้ ว ประเมิ น ลั ก ษณะจากค่ า คะแนนถ่ ว งน้ าหนั ก (Weighting mean score) ด าเนิ น การสร้ า ง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิด
2) การหาความเที่ยง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พร้อมทั้งหาคุณภาพเครื่องมือ
หรื อ เรี ย กว่ า การหาค่ า IOC (Index of item objective ongruence) ของเครื่ อ งมื อ ซึ่ ง ค่ า ที่ ใ ช้ ไ ด้
ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
3) การหาความเชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ไป
ทดลองใช้ (Try-out) ผู้ จั ด ท าบั ญ ชี ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 30 ชุ ด เพื่ อ หาข้ อ บกพร่ อ งหรื อ
ข้ อ ผิ ด พลาดในแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ห าความเชื่ อ ถื อ ได้ ข อง
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Coefficient Alpha ได้ค่าความเชื่อถือได้ของตัว
แปรอยู่ระหว่าง 0.71 – 0.95
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธี หา
ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
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2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีในยุคดิจิทัล ใน
เขตอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3. การทดสอบหาความสัมพันธ์ด้วยข้อมูลเชิงสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) โดยทา
การทดสอบค่า (T-test) และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance = ANOVA)
ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 263คน คิดเป็นร้อยละ 65.8เป็นเพศชาย
จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2อายุอยู่ระหว่าง 46-55 ปี จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 และมีอายุงานมากกว่า 10 ปี
จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีใน
ยุคดิจิทัล ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
n = 400
ความรู้ทางการบัญชี
ระดับความสาคัญ ลาดับ
X S.D.
1. ทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรม
4
3.41 .496 เห็นด้วยปานกลาง
ทางธุรกิจ
2. ทักษะการค้นหาข้อมูลทางด้านบัญชี
3.26 .578 เห็นด้วยปานกลาง
6
3. ทักษะการสือ่ สารข้อมูลทางบัญชีการเงิน
3.38 .532 เห็นด้วยปานกลาง
5
4. ทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการรักษา
2
3.52 .647
เห็นด้วยมาก
ความปลอดภัยทางบัญชี
5. ทักษะความรู้เกี่ยวกับบัญชีวิชาชีพ
3.61 .549
เห็นด้วยมาก
1
6. จรรยาบรรณและทัศนคติ
3.51 .680
เห็นด้วยมาก
3
รวม
3.51 .682
เห็นด้วยมาก
2. ความคิดเห็นมีต่อความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีในยุคดิจิทัล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในมุมมองของผู้ประกอบการ ผลการวิจัยพบว่านักบัญชีควรให้
ความส าคั ญ กั บ ความรู้ ท างการบั ญ ชี ข องผู้ จั ด ท าบั ญ ชี ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล ในเขตอ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด
นครราชสีมาโดยภาพรวอยู่ในระดับมาก ( X =3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับคะแนนจาก
มากไปน้อย พบว่า นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับทักษะความรู้เกี่ยวกับบัญชีวิชาชีพ ( X =3.61)
รองลงมาคือ นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการรักษาความปลอดภัย
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ทางบัญชี ( X =3.52) และ นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับจรรยาบรรณและทัศคติ ( X =3.51)ดังแสดง
ตามตารางที่ 1
2.1ความคิดเห็นมีต่อความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีในยุคดิจิทัล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในมุมมองของผู้ประกอบการในด้านทักษะการใช้โปรแกรม
บัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่า นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับ
การศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจ เป็นความรู้ที่จาเป็น ( X =3.69) รองลงมา
คือ นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อโปรแกรมบัญชีมีความผิดพลาด
( X =3.50) และ นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับ ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางธุรกิจ เช่น โปรแกรม
คานวณเงินเดือน word excel อย่างง่าย ( X =3.46) ตามลาดับ
2.2 ความคิดเห็นมีต่อความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีในยุคดิจิทัล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในมุมมองของผู้ประกอบการในด้านทักษะการค้นหาข้อมูล
ทางด้านบัญชีพบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่า นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับ ความรู้ในค้นหา
ข้อมูลทางบัญชีที่หลากหลายบนโลกออนไลน์ เป็นความรู้ที่จาเป็น ( X =3.33) รองลงมาคือ นักบัญชี
ควรให้ความสาคัญกับการตัดสินใจได้ดีเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและธุรกิจที่น่าเชื่อถือบนโลก
ออนไลน์ ( X =3.26) และ นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับ ทักษะการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่มี
เนื้อหาทางบัญชีบนโลกออนไลน์ ( X =3.25) ตามลาดับ
2.3 ความคิดเห็นมีต่อความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีในยุคดิจิทัล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในมุมมองของผู้ประกอบการ ในด้านทักษะการสื่อสารข้อมูล
ทางบัญชีการเงิน พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่านักบัญชีควรให้ความสาคัญกับ ทักษะการ
สื่อสารด้านข้อมูลทางการเงินและบัญชี เป็นทักษะที่จาเป็น ( X =3.55) รองลงมาคือ นักบัญชีควรให้
ความส าคั ญ กั บ ทั ก ษะการสื่ อ สารในการท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม ( X =3.51)และนั ก บั ญ ชี ค วรให้
ความสาคัญกับทักษะการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เมื่อระบบเกิดปัญหา ( X =3.25) ตามลาดับ
2.4 ความคิดเห็นมีต่อความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีในยุคดิจิทัล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในมุมมองของผู้ประกอบการ ในด้านทักษะการใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลในการรักษาความปลอดภัยทางบัญชี พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่า นักบัญชีควรให้
ความสาคัญกับการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางการบัญชี ( X =3.57) รองลงมาคือ นักบัญชีควรให้
ความสาคัญกับการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละระดับความสาคัญของข้อมูลทางการบัญชี ( X =3.52) และ
นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับการตั้งรหัสผ่านในการเก็บข้อมูลทางการบัญชีเป็นความลับ ( X =3.50)
ตามลาดับ
2.5ความคิดเห็นมีต่อความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีในยุคดิจิทัล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในมุมมองของผู้ประกอบการ ในด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่า นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับ ทักษะด้านสติปัญญาเรียนรู้
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อย่างชาญฉลาด มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาด้านการบัญชี เป็นทักษะที่จาเป็น ( X =3.62) รองลงมา
คือ นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับทักษะการบริหารตนเอง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อเป็นนักวิชาชีพบัญชีที่ดี ( X =3.50) และ นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับ
ทักษะความรู้ความชานาญในวิชาชีพบัญชี ( X =3.22) ตามลาดับ
2.6 ความคิดเห็นมีต่อความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีในยุคดิจิทัล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในมุมมองของผู้ประกอบการ ในด้านจรรยาบรรณและทัศนคติ
พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่า นักบัญชีควรให้ความสาคัญต่อค่านิยม ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บัญชี ( X =3.83) รองลงมาคือ นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับจรรยาบรรณและทัศนคติโดยคานึงถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ( X =3.67) และ นักบัญชีควรให้ควรความสาคัญกับการปฏิบัติงานของตนเอง โดย
ตระหนักจึงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอย่างสม่าเสมอ ตามลาดับ
3.ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะและความรู้ทางบัญชีในยุคดิจิทัลของผู้จัดทาบัญชีในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกสถานภาพส่วนบุคคลตามเพศ พบว่าทักษะและความรู้ทาง
บัญชีในยุคดิจิทัลของผู้จัดทาบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
4.การวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะและความรู้ทางบัญชีในยุคดิจิทัลของผู้จัดทาบัญ ชีในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า ทักษะและความรู้
ทางบัญชีในยุคดิจิทัลของผู้จัดทาบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นทักษะและความรู้ทางบัญชีด้านการสื่อสารข้อมูลทาง
บัญชีการเงิน และจรรยาบรรณและทัศนคติ
5.การวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะและความรู้ทางบัญชีในยุคดิจิทัลของผู้จัดทาบัญชีในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านการศึกษา พบว่า ทักษะและ
ความรู้ทางบัญชีในยุคดิจิทัลของผู้จัดทาบั ญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นทักษะและความรู้ทางบัญชี การใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลในการรักษาความปลอดภัยทางบัญชี และ ทักษะความรู้เกี่ยวกับบัญชีวิชาชีพ
6.การวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะและความรู้ท างบัญชีในยุคดิจิทัลของผู้จัดทาบัญชีในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุงานพบว่า ทักษะและ
ความรู้ทางบัญชีในยุคดิจิทัลของผู้จัดทาบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยมีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้ จากผลการวิจัยการพัฒนา
ความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีในยุคดิจิทัล ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา: ในมุมมอง
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ของผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชี
โดยเห็นว่านักบัญชีควรให้ความสาคัญกับทักษะความรู้เกี่ยวกับบัญชีวิชาชีพ รองลงมาคือ นักบัญชีควร
ให้ความสาคัญกับทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการรักษาความปลอดภัยทางบัญชี และ นักบัญชีควร
ให้ความส าคัญ กับจรรยาบรรณและทัศนคติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชชา คล้ายสุบรรณ
(2562) ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องนั ก บั ญ ชี ที่ พึ ง ประสงค์ ข องสถานประกอบการในยุ ค ดิ จิ ทั ล พบว่ า
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย ทักษะทาง
วิชาชีพ ความรู้ทางวิชาชี พบัญชี ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะด้านภาษา เช่นเดียวกับ
กรณิศา ดิษฐ์เสถียร (2560) ศึกษาคุณสมบัติและกรอบความรู้นักบัญชีบริหารในประเทศไทย พบว่า
นักบัญชีบริหาร ควรมีความรู้ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ส่วนความคาดหวัง
ของผู้ บ ริ ห ารเป็ น เรื่ อ งทั ก ษะการทางาน การใฝ่ ห าความรู้ อ ยู่ เ สมอ เตรี ย มตั ว พร้ อ มรั บ มื อ การ
เปลี่ยนแปลง และ อริยา สรศักดา (2561) ศึกษาสมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนา
คุณภาพสาหรับสานักงานบัญชี พบว่า สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย ทักษะ
ในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชี ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางการบัญชี การ
เข้าใจเครื่องมือดิจิทัในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการบัญชี ทักษะความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
บัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพและทัศนคติ ในขณะที่ ปิยพงศ์ ประไพศรี และคณะ (2563) กล่าวว่าแนว
ทางการพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรจะต้องมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีและปรับบทบาทตนเองให้ทันกับ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก ในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมถึงจะต้องมีคุณภาพ
การบริหารงานที่ดี มีความเป็นผู้นา เป็นผู้จัดการด้านข้อมูลข่าวสาร มีความรอบรู้และเข้าใจในงาน
ด้านอื่น ๆ ขององค์กร แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมี จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และให้ความสาคัญกับ
ระบบธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้อ งและ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ธุรกิจ
รวมถึงเป็นคู่คิดกับเจ้าของธุรกิจให้ได้ และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องตระหนักถึงความสาคัญต่อ
การพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร
รวมถึงติดตามข่าวสารข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
จากผลการศึกษาความคิดเห็นมีต่อความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทาบัญชีในยุคดิจิทัล ในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในมุมมองของผู้ประกอบการ แสดงให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับความรู้และทักษะของผู้จัดทาบัญชี ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
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ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนในการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับนักบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึ ก ษาและท าการวิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม วิ ช าชี พ บั ญ ชี ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม อาทิ เ ช่ น
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลส าเร็ จในการประกอบอาชี พ ทางด้ า นบั ญ ชี ใ นยุ ค ดิ จิทั ลประเทศไทยและ
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนานักบัญชีไทย การศึกษา
รูปแบบของสมรรถนะวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาบูรณา
การกับการปฏิบัติงานของนักบัญชีเป็นการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักบัญชีไทยอย่างยั่งยืน
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