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บทคัดย่อ 

  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล

กับความส าเร็จในการท างานของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยท าการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
จ านวน 131 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
t-test F-test (ANOVA และ MANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี
ความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัลโดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรู้และ
ความสามารถทางการบัญชี ด้านบุคลากรและการสื่อสาร ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และด้านทักษะการจัดการองค์กร และมีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีความส าเร็จในการท างาน
โดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านการเป็นที่ยอมรับ ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ดี และด้านผลสัมฤทธิ์ในงาน 

ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่มีจ านวนช่ัวโมง
การเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุค
ดิจิทัลโดยรวมและเป็นรายด้าน ด้านบุคลากรและการสื่อสาร ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และด้าน
ทักษะการจัดการองค์กร แตกต่างกัน นอกจากน้ีผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความส าเร็จในการท างานโดยรวม
และเป็นรายด้าน ด้านการเป็นที่ยอมรับ แตกต่างกัน 

  

 



 

 

  จ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบพบว่า 1) ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้าน
ความรู้และความสามารถทางการบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างาน
โดยรวม 2) ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับความส าเร็จในการท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ และด้านผลสัมฤทธิ์ในงาน 3) ทักษะวิชาชีพบัญชีใน
ยุคดิจิทัล ด้านบุคลากรและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างาน
โดยรวม 4) ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับความส าเร็จในการท างาน ด้านความก้าวหน้า 5) ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างาน  ด้านความก้าวหน้า ด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ดี และด้านผลสัมฤทธิ์ในงาน 6) ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านทักษะการ
จัดการองค์กร มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างานโดยรวมและเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านการเป็นที่ยอมรับ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี และด้านผลสัมฤทธิ์ในงาน 

โดยสรุปทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จ
ในการท างาน ของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังน้ันผู้บริหาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงควรให้ความส าคัญกับทักษะวิชาชีพบัญชี
ในยุคดิจิทัล โดยใช้ข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้วย
การเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความช านาญในวิชาชีพ เพื่อปรับตัวให้
พร้อมทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันน าไปสู่ความส าเร็จในการท างานต่อไป 

 
ค าส าคัญ : ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดจิิทัล, ความส าเร็จในการท างาน, บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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ABSTRACT 

  
The purpose of this research was to study the relationship between 

accounting professional skills in the digital era and work success of accounting executives 
of listed companies in Thailand. The sample  who were surveyed using a questionnaire, 
consisted of 131 accounting executives of listed companies in Thailand. The statistical 
techniques applied to analyze the data were t-test, F-test (ANOVA and MONOVA), multiple 
correlation analysis and multiple regression analysis. 

The research results showed that the opinions towards accounting 
professional skills in the digital era of accounting executives of listed companies in 
Thailand were at a high level. When individual aspects were considered, professional 
accounting ethics was at the highest level; at a high level were accounting knowledge and 
capability, personnel and communication, analysis and problem solving, digital technology 
and organizational management skills.  Additionally, their opinions about overall work 
success and individual aspects were at a high level, including advancement, recognition, 
good operations processes, and work achievement. 

The accounting executives of listed companies in Thailand who had received 
different amounts of accounting professional skills in the digital era  had significantly 
different opinions about continuing professional development (CPD) as a whole and about 
its individual aspects, including personnel and communication, analysis and problem 
solving, and organizational management skills.  In addition,  accounting executives 
with different salary levels had significantly different opinions about overall work success 
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and recognition.  

Analysis of the relationship and effects indicated that 1) accounting 
professional skills in the digital era in the aspect of accounting knowledge and capability 
had a positive relationship and effect on work success as a whole. 2) Accounting 
professional skills in the digital era in the aspect of professional accounting ethics had a 
positive relationship and effect on work success in the aspects of recognitin and work 
achievement. 3) Accounting professional skills in the digital era in the aspect of personnel 
and communication had a positive relationship and effect on work success as a whole. 4) 
Accounting professional skills in the digital era in the aspect of analysis and problem 
solving had a positive relationship and effect on work success in the aspect 
of advancement. 5) Accounting professional skills in the digital era in the aspect of digital 
technology had a positive relationship and effect on work success in the aspects 
of advancement, good operations processes, and work achievement. 6) Accounting 
professional skills in the digital era in the aspect of organizational management skills had a 
positive relationship and effect on work success as a whole, and in the aspects 
of advancement, recognition, good operations processes, and work achievement. 

In conclusion, accounting professional skills in the digital era had positive 
relationships and effects on work success of accounting executives of listed companies in 
Thailand. Therefore, accounting executives of listed companies in Thailand should 
prioritize  development of accounting professional skills in the digital era. The findings from 
this study can be applied to improve  professional accounting skills by attending training 
and seminars, along with developing knowledge, capabilities and professional expertise 
that will facilitate adaptation to current situations and lead to future work success. 

 
Keyword : Accounting Professional Skills in the Digital Era, Work Success, Listed Companies 
in Thailand 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก     
บุคคลทั้งหลาย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร  เปรมพาณิชย์นุกูล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม                   
ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์ ให้ค าปรึกษาและความรู้ในด้านต่าง ๆ     
อันมีค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัย 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงค์ พูนพล รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ            
หวังเจริญเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม ที่ให้ความช่วยเหลือในการตรวจแก้ไข
เครื่องมือในการวิจัย ตลอดจนมอบความรู้ และให้ค าแนะแนวทางด้านต่าง จนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการทุกท่าน ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้ตลอดจนเจ้าของผลงาน ต ารา และเอกสารทางวิชาการทุกท่าน ที่ผู้วิจัยได้น ามาศึกษา ก่อให้เกิด
แนวคิดอันมีคุณค่าต่องานวิจัยฉบับนี้ รวมถึงเพื่อนนิสิตบัญชีมหาบัณฑิตและเจ้าหน้าที่คณะการบัญชีและ
การจัดการทุกท่านที่ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการท าวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     
ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์และสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย 

ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ที่สนับสนุนทุนการศึกษาตลอด
หลักสูตร และขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงประทานสติปัญญา ก าลัง และความช่วยเหลือจนสามารถ
ท าวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นการขอบพระคุณแก่บิดา มารดา 
ตลอดจนบูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมสั่งสอน ประสิทธ์ิประสาทวิชา ซึ่งผู้วิจัยจะน าความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับใช้ในการท างานให้ดีย่ิงข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
  

ภูมิหลัง    
      

ปัจจุบันเศรษฐกจิและสังคมมีการแข่งขันกันอย่างมาก ซึ่งกจิการต้องปรบัเปลี่ยนกลยทุธ์ 
ให้ทันตามสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศทางบัญชี 
มาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจอยู่เสมอ และอาศัยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านบญัชีมาช่วยในการจัดการ 
กับข้อมลูทางบัญชี เพื่อให้ได้สารสนเทศทางการบัญชีที่มีความน่าเช่ือถือ ครบถ้วน และทันต่อการ 
ใช้ประโยชน์ (ชลิดา ลิ้นจี่ และคณะ, 2563 : 34) โดยหลายกิจการมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการท างานมากขึ้น อาทิ การน าเทคโนโลยรีะบบอัตโนมัติ ซึง่เป็น
ระบบที่มีความสามารถในการจัดการกบัข้อมลูปริมาณมากและเป็นงานประเภทที่ต้องท าซ้ า ๆ เช่น 
เอกสารใบวางบิล ใบก ากับสินค้า เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ที่ช่วยในการวิเคราะห์และตรวจจบัความ
ผิดปกติของข้อมลู หรือการจัดท าบญัชีผ่านโปรแกรมบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ (Cloud-Based 
Accounting Software) ที่เพิม่ประสิทธิภาพในงานด้านบัญชี ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ
มากขึ้น ส่งผลให้การจัดท ารายงานทางการเงินจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กร ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจและเลือกวิธีการจัดการ 
ที่เหมาะสม (กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2562 : เว็บไซต)์ ดังนั้นทักษะทางวิชาชีพ
บัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่มผีลต่อคุณภาพของงาน มีส่วนช่วยให้การ
ท างานเกิดความส าเร็จเป็นไปตามแผนงานหรอืวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ทักษะวิชาชีพบัญชีบัญชีในยุคดิจิทลั (Accounting Professional Skills in the Digital 
Era) เป็นการมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีอย่างรอบด้าน เพื่อใหม้ีคุณสมบัติเป็นนักบญัชี 
มืออาชีพ โดยสามารถบูรณาการ จัดการข้อมลู และกลั่นกรองเสนอรายงานต่อผูบ้รหิาร สามารถ
สื่อสารรบัส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างดี สามารถวิเคราะห์และ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด ารงไว้ซึง่จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงรู้จักน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานและการบริหารองค์กร ตัวบ่งช้ีวัดทักษะ
วิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลที่นักบัญชีควรมี ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้และความสามารถ
ทางการบัญชี (Accounting Knowledge and Capability) 2) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
(Professional Accounting Ethics) 3) ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (Personal and 
Communication) 4) ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา (Analysis and Problem Solving)  
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5) ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และ 6) ด้านทักษะการจัดการองค์กร 
(Organizational Management Skills) (สรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน, 2559 : 171  
และ Chartered Global Management Accountant, 2019 : เว็บไซต)์ เพื่อให้เกิดความส าเร็จ 
ในการท างาน ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีจึงควรศึกษาหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง น าความรู้และ
ทักษะในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและต่อองค์กร  
อันน าไปสู่ความส าเรจ็ในการท างาน  

ความส าเรจ็ในการท างาน (Work Success) เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามหน้าที ่
ที่ได้รับมอบหมายทีบ่รรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้หรือเกณฑ์มาตรฐานของความส าเรจ็ 
ที่ก าหนดโดยผลงานมีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเรจ็ในการท างาน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความก้าวหน้า (Advancement)  
2) ด้านการเป็นที่ยอมรับ (Recognition) 3) ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี (Good Operations 
Process) และ 4) ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน (Work Achievement) (สาโรจน์ โอพทิักษ์ชีวิน, 2554 : 
503–507) ซึ่งผลของความส าเร็จดงักล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี มีการปฏิบัตงิานที่
มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกอ่งค์กร สามารถให้ค าปรึกษาแกผู่้บริหาร
ในการใช้ข้อมูลพยากรณ์ได้อย่างแม่นย า ช่วยปรบักลยุทธ์ในการจัดการการเงินให้ธุรกจิประสบ
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้ธุรกจิด าเนินงานได้อย่างมีทิศทางและยัง่ยืน 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (Listed Companies in Thailand) 
เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใหส้ามารถออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การระดมทุนระยะยาวเพือ่เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แกห่ลกัทรัพย์ของบริษัท นอกจากนีม้บีทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยให้ความส าคัญถึงการด าเนินงาน 
ที่รับผิดชอบต่อผู้มสี่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์ ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562ฉ    
: 50) อย่างไรก็ตามปจัจบุันข้อมลูมปีริมาณมากมหาศาล รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดจิิทลัมาเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินธุรกจิเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน ท าใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพบัญชี
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจและเลอืกวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกจิที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพที่แทจ้รงิของการด าเนินธุรกิจ (สุภชัย ปกป้อง, 2560 : 
เว็บไซต์) ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตน ให้มีความเข้าใจใน 
ด้านบัญชี การเงิน และความรูท้ี่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ 
สามารถน าความรู้และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้กับงานบญัชีเพื่อให้การด าเนินงาน
ขององค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
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จากเหตุผลทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจงึสนใจศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างทกัษะ
วิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบัความส าเร็จในการท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบัญชีบัญชีบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
มีความสัมพันธ์กบัความส าเร็จในการท างานหรือไม่ อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยจะสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาชีพในยุคดิจิทัลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอทีส่ามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานให้มีคุณภาพ ถูกต้อง 
และสง่เสรมิใหผู้้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญของทักษะในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจาก
ความรู้ความสามารถด้านบัญชี น าไปสู่ความส าเรจ็ในวิชาชีพบัญชีอย่างยัง่ยืน 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

2. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

3. เพื่อทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบัความส าเรจ็ใน 
การท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. เพื่อทดสอบผลกระทบของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัที่มีต่อความส าเรจ็ใน 
การท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. เพื่อเปรียบเทียบทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัลของผูบ้รหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงานใน
ปัจจุบัน แตกต่างกัน 

6. เพื่อเปรียบเทียบความส าเรจ็ในการท างานของผู้บริหารฝา่ยบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวน
ช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี รายได้เฉลีย่ต่อเดือน และต าแหนง่งานในปจัจุบัน 
แตกต่างกัน 
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ความส าคัญของการวิจัย 
 

1. เพื่อเปน็ข้อมูลให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี ตระหนักถึงความส าคัญของทักษะวิชาชีพบัญชี
ในยุคดิจิทัล 

2. เพื่อเปน็ข้อมูลในการพฒันาองค์กรในด้านทรัพยากรบุคคล อันน าไปสูท่รัพยากรทีม่ี
คุณค่าขององค์กร 

3. เพื่อเปน็ข้อสนเทศใหผู้้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีอย่าง
ต่อเนื่อง ใหท้ันต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในปัจจบุัน 

4. เพื่อเปน็แนวทางในการพัฒนาทกัษะวิชาชีพบัญชีของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีให้มีทกัษะ
วิชาชีพที่ครบถ้วน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่เสรมิสร้างประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างาน อันน าไปสู่ความส าเรจ็ในการท างาน 

5. เพื่อเปน็ข้อมูลส าหรบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ตระหนักถึงความส าคัญและ
สนับสนุนการพัฒนาทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัอย่างต่อเนื่อง 
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบัความส าเรจ็ในการ
ท างานของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ผู้วิจัยใช้กรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

1. ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล (Accounting Professional Skills in the Digital 
Era) โดยประยุกตจ์ากแนวคิดคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ของ สรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑรูย์  
อินต๊ะขัน (2559 : 169-171) และกรอบแนวคิดส าหรับความรู้และความสามารถของนักบัญชีบริหาร
ของ Chartered Global Management Accountant (2019 : เว็บไซต)์ ซึ่งประกอบด้วย  

1.1 ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี (Accounting Knowledge and  
Capability) 

1.2 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (Professional Accounting Ethics) 
1.3 ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (Personal and Communication) 
1.4 ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา (Analysis and Problem Solving) 
1.5 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
1.6 ด้านทักษะการจัดการองค์กร (Organizational Management Skills) 
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 2. ความส าเรจ็ในการท างาน (Work Success) โดยประยกุต์จากแนวคิดทฤษฏี 2 
ปัจจัยของ Frederick Herzberg (สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, 2554 : 503-507) ซึ่งประกอบด้วย  

2.1 ด้านความก้าวหน้า (Advancement) 
2.2 ด้านการเป็นที่ยอมรับ (Recognition) 
2.3 ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี (Good Operations Process) 
2.4 ด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน (Work Achievement) 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ประชากรกลุม่ตัวอย่าง (Sample Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บรหิารฝ่าย 
บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 555 คน เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2563 (ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2563ซ : เว็บไซต์)  

2. พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล วันที่ 15 สิงหาคม – 27 กันยายน 2563 
4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

4.1 กลุ่มที ่1 การเปรียบเทียบทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัและความส าเร็จในการ 
ท างานของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน
จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหนง่งานในปัจจุบัน แตกต่างกนั  

ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั และ                                           
ความส าเรจ็ในการท างาน 

4.2 กลุ่มที ่2 การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุค 
ดิจิทัลและความส าเรจ็ในการท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
                ตัวแปรอิสระ      ได้แก่ ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั 

   ตัวแปรตาม      ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน 
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สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลมีความสัมพันธ์กบัความส าเรจ็ในการท างานของผู้บริหาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลมผีลกระทบตอ่ความส าเรจ็ในการท างานของผู้บริหาร 
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มเีพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการบญัชี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหนง่งานในปัจจุบันแตกต่างกนั มีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
แตกต่างกัน 

4. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มเีพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการบญัชี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหนง่งานในปัจจุบันแตกต่างกนั มีความส าเรจ็ในการท างานแตกต่างกัน 
 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชี (Accounting Executives) หมายถึง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี หรือบุคคลที่มีต าแหน่งสูงสุดทางด้านฝ่ายบญัชี ที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลจัดท าบัญชีให้
เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Listed Companies in 
Thailand) หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมทีอ่ยู่ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในตลาด Stock 
Exchange of Thailand (SET) จ านวน 7 กลุ่ม ประกอบดว้ย เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรพัย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ และ
เทคโนโลยี ซึ่งไมร่วมธุรกจิการเงิน เนือ่งจากธุรกจิการเงินอยูภ่ายใต้การก ากับดูแลของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตามพระราชบญัญัติธุรกจิสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 8 มาตรา 66 

3. ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล (Accounting Professional Skills in the Digital Era) 
หมายถึง การมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีอย่างรอบด้าน เพื่อใหม้ีคุณสมบัติเป็นนักบญัชี 
มืออาชีพ โดยสามารถบูรณาการ จัดการข้อมลู และกลั่นกรองเสนอรายงานต่อผูบ้รหิาร สามารถ
สื่อสารรบัส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างดี สามารถวิเคราะห์และ
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หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงรู้จักน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานและการบริหารองค์กร ประกอบด้วย 

3.1 ด้านความรู้และความสามารถทางการบญัชี (Accounting Knowledge and  
Capability) หมายถึง การมีความเข้าใจด้านบญัชี การเงิน และความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ มคีวามละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงมีการน าเทคโนโลยมีาช่วยในการจัดท ารายงานตัวเลขต่าง ๆ ให้เข้าใจได้ง่ายและไม่ซบัซ้อน 

3.2 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (Professional Accounting Ethics) หมายถึง  
การปฏิบัตงิานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความระมัดระวังในหน้าที่ มีความเที่ยงธรรมและ 
ความเป็นอสิระ เก็บรักษาความลับของธุรกจิ รวมถึงมีความโปรง่ใสในการท างาน 

3.3 ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (Personnel and Communication) หมายถึง  
การมีความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ความสามารถในการสื่อสารรับส่งข้อมูล
ระหว่างผู้ร่วมงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ สามารถสือ่สารและเจรจาต่อรองหาทางออกเพื่อลดข้อ
ขัดแย้งหรือก่อใหเ้กิดข้อตกลงร่วมกัน รวมทัง้สามารถเลือกใช้วิธีในการสื่อสารหรือเครื่องมือสือ่สาร 
ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์  

3.4 ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา (Analysis and Problem Solving)  
หมายถึง การมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและแตกต่าง 
สามารถประยกุต์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและ
แก้ปัญหาที่มีความซบัซ้อนได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถใช้ดุลพินิจในการประเมินทางเลือกที่
สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเทจ็จริง 

3.5 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) หมายถึง การบรูณาการความรู ้
ด้านบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดท าบัญชี เข้าใจในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
องค์กรที่น ามาใช้ มีความสามารถในการปกป้องสารสนเทศขององค์กร รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพื่อใหเ้กิดองค์ความรู้ในการท างาน 

3.6 ด้านทักษะการจัดการองค์กร (Organizational Management Skills)  
หมายถึง การมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นปจัจบุัน 
อยู่เสมอ มีการบริหารทรพัยากรขององค์กรทีม่ีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีความเป็นผู้น าในการสร้าง
แรงจงูใจเพื่อใหบุ้คลากรเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง รวมทั้งสามารถคาดคะเน
สถานการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกบัธุรกจิทัง้ในปัจจุบันและอนาคต  
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4. ความส าเรจ็ในการท างาน (Work Success) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายทีบ่รรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้หรือเกณฑ์มาตรฐานของ
ความส าเรจ็ที่ก าหนด โดยผลงานมีคุณภาพสร้างความพงึพอใจให้กบับุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ประกอบด้วย 

4.1 ด้านความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้มโีอกาสเติบโตในการงาน 
 การได้เลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่งทีสู่งข้ึน การได้รับการสนับสนนุจากผูบ้ังคับบัญชาในการเข้าร่วมสัมมนา
และอบรมวิชาชีพ ได้รับมอบหมายงานในขอบเขตใหม่ ๆ ทีต่้องรบัผิดชอบมากขึ้นและมีความท้าทาย 
ตลอดจนได้รบัค่าตอบแทนที่สงูข้ึน  

4.2 ด้านการเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การไดร้บัการยอมรบันับถือหรอื 
ยกย่องชมเชยทัง้จากผูบ้ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณภาพของงาน 
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยมีาช่วยในการท างาน รวมทั้งได้รับความไว้วางใจให้รบัผิดชอบงานที่มี
ความส าคัญจากผู้บริหาร 

4.3 ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี (Good Operations Process) หมายถึง การที ่
สามารถควบคุมการท างานให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถจัดล าดับข้ันตอนการปฏิบัตงิานได้
อย่างชัดเจน มีการทบทวนและปรบัปรุงแก้ไขกระบวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ รวมถงึติดตามการ
ปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปญัหาได้อย่างทันท่วงที  

4.4 ด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน (Work Achievement) หมายถึง การปฏิบัติงานมีความ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และมปีระสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพงานที่ก าหนด ผลการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อก าหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงส าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมาย
ขององค์กรหรือเกินกว่าที่องค์กรคาดหวังไว้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  9 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีในยคุดิจิทัลกบัความส าเรจ็ในการ

ท างานของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษา
จากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชี 
3. แนวคิดเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างาน 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

1. ความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ตลาดทุนไทยมจีุดเริ่มต้นจากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและสง่เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 
2514) ได้เสนอให้มีการจัดต้ัง ตลาดหลักทรัพยท์ี่มีระบบระเบียบขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเน้นให้มบีทบาท
ส าคัญในการเป็นแหลง่ระดมเงินทุน เพื่อสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของประเทศ  

การพัฒนาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหม่นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ยุค  
เริ่มจาก ตลาดหุ้นกรงุเทพ (Bangkok Stock Exchange) ซึง่เป็นองค์กรเอกชน และต่อมาเป็น  
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใต้ซื่อภาษาอังกฤษว่า The Securities Exchange of 
Thailand (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563ค : เว็บไซต)์ 

การจัดต้ังตลาดหุ้นของไทยเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 ในรูปห้างหุ้นส่วน 
จ ากัด โดยในปีต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดและเปลีย่นช่ือเป็น ตลาดหุ้นกรงุเทพ (Bangkok 
Stock Exchange) ถึงแม้ว่าจะมีพื้นฐานในการจัดต้ังที่ดี การซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นกรุงเทพก็ไม่ได้รบั
ความสนใจมากนกั มูลค่าการซื้อขายมเีพียง 160 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2511 และ 114 ล้านบาท 
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ในปี พ.ศ. 2512 การซื้อขายมีปรมิาณลดลงเป็น 46 ล้านบาทในป ีพ.ศ. 2513 และลดลงเหลือ 28 
ล้านบาทในปี พ.ศ. 2514 การซื้อขายหุ้นกูม้ีมลูค่าถึง 87 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2515 แต่การซื้อขายหุ้น
ก็ยังคงไม่เป็นทีส่นใจ โดยมลูค่าการซื้อขายหุ้นที่ต่ าสุดมเีพียง 26 ล้านบาทเท่านั้น และในทีสุ่ด 
ตลาดหุ้นกรุงเทพก็ตอ้งปิดกิจการลง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าตลาดหุ้นกรุงเทพไมป่ระสบ
ความส าเรจ็เท่าที่ควร เนื่องจากขาดการสนบัสนุนจากภาครฐั ประกอบกบัประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจที่เพียงพอในเรื่องตลาดทุน 

ที่ผ่านมาแม้ว่าตลาดหุ้นกรุงเทพจะไม่ประสบความส าเร็จ แต่แนวความคิดเกี่ยวกับการ
จัดต้ังตลาดหลกัทรัพย์ที่มรีะบบระเบียบและได้รบัการสนับสนุนอย่างเปน็ทางการนั้นได้รบัความสนใจ
จากประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 
2514) จึงได้เสนอแผนการจัดต้ังตลาดทุนดังกล่าวข้ึนเป็นครั้งแรก โดยใหม้ีเครือ่งมอือ านวยความ
สะดวกและมาตรการส าหรบัการซื้อขายหลักทรพัย์ที่เหมาะสม 

ในปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลได้ท าการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาตลาดทุน และเป็น
ศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยโคลมัเบีย สหรัฐอเมรกิา ศาสตราจารย์ซิดนีย์ 
เอ็ม รอบบิ้นส์ เข้ามาช่วยศึกษาโครงสร้างตลาดเงินและตลาดทุน ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2513 
ก็ได้เสนอรายงานต่อธนาคารแหง่ประเทศไทย ในเอกสารช่ือ A Capital Market in Thailand  
หรือ ตลาดทุนในประเทศไทย รายงานฉบบันี้ช้ีให้เห็นถึงปรมิาณหลักทรพัย์และผู้สนใจซื้อขาย
หลักทรัพย์ในขณะนั้นว่ามีอยูจ่ านวนมาก รวมทั้งมปีัญหากฎหมายและอื่น ๆ อีกหลายประการและ 
ได้เสนอแนะหลักการและแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาตลาดทุนของประเทศไทยไว้  

ในปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลได้เข้ามามบีทบาทโดยการแก้ไข “ประกาศคณะปฏิวัติ ที่ 58 
เกี่ยวกับการควบคุมธุรกจิการค้า ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชน” 
การแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้รฐับาลสามารถก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ 
ซึ่งท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมรีะเบียบและยุติธรรม  

ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะจัดให้มีแหล่งกลางส าหรับการซื้อขายหลกัทรพัย์ เพื่อส่งเสริม 
การออมทรพัย์และการระดมเงินทุนในประเทศ ตามมาด้วยการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกบัรายได้เพือ่ให้
สามารถน าเงินออมมาลงทุนในตลาดทุนได้  

ในปี พ.ศ. 2518 รูปแบบทางกฎหมายต่างๆได้รบัการปรบัแก้จนลงตัว และในวันที่ 30 
เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ช่ือภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ The 
Securities Exchange of Thailand) ได้เปิดท าการซื้อขายข้ึนอย่างเป็น ทางการครั้งแรกและได้ท า
การเปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษเป็น "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2534 
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ในปี พ.ศ. 2520 - 2522 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา แต่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยในช่วงปีนี้ได้เข้าสู่ภาวะหุ้นบูมเป็นยุคแรก การซือ้ขายหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2520 เพิ่มข้ึน
อย่างมากทัง้ด้านปริมาณการซื้อขายและราคาหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ยิง่คึกคักมากข้ึน 
ในปี พ.ศ. 2521 ที่เพิ่มข้ึน 2 เท่าจากปี พ.ศ. 2520 และในป ีพ.ศ. 2522 ราคาหุ้นส่วนใหญ่นั้นอยู่ใน
ระดับสูง มีการเก่งก าไรค่อนข้างมาก จนครึ่งปีหลังเป็นจุดเริม่ต้นของความซบเซาของภาวะการซื้อขาย
หลักทรัพย์ หลงัจากที่คึกคักมาได้ 2 ปีเศษ สถานการณ์ดังกล่าวท าให้รฐับาลต้องเข้ามาด าเนิน
มาตรการช่วยเหลอืเพือ่เพิม่สภาพคลอ่งของธุรกิจหลักทรัพยแ์ละตลาดเงิน โดยในเดือนสิงหาคม 
ปี พ.ศ. 2522 ได้จัดต้ัง “กองทุนพฒันาตลาดทุน” (ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2563ฅ : 
เว็บไซต)์  

ปี พ.ศ. 2530 – 2540 ต้นปี พ.ศ. 2530 ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอกีครั้งจนถึง 
ปี พ.ศ. 2539 เศรษฐกิจก็ยังโตข้ึนไปได้เรื่อย ๆ จนถึงเดือนกรกฎาคมของปี พ.ศ. 2539 หุ้นเริ่มตกลง
ไปท าจุดต่ าสุดในรอบ 3 ปีทะลุ 1,223 จุด โดยหุ้นตกลงมาจากจุดสงูสุดที่ 1,789 จุด ในปลายปี 2536 
คิดเป็นการลดลงแล้วถึง 31% จากนโยบายการเงินที่เปิดอย่างเสรีและอัตราแลกเปลี่ยนที่คงทีท่ าให้
เกิดช่องว่างให้ต่างชาติสามารถเข้าโจมตีค่าเงินบาทได้ จึงเริม่มีการโจมตีค่าเงินบาทอย่างหนักในช่วงปี 
พ.ศ. 2539 – 2540 ท าให้ค่าเงินบาทลอยตัวจาก 25 บาทตอ่ดอลลาร์ เป็น 50 บาทต่อดอลลาร์ จนไม่
สามารถช าระหนี้ทีเ่พิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าได้แม้แต่รัฐบาลก็ไม่สามารถช่วยได้ สุดท้ายจึงเกิดเหตุการณ์ปิด 
58 ไฟแนนซ์ กระทบกบัสถาบันการเงินไปทั่วโลกกลายเป็น “วิกฤตต้มย ากุ้ง” ประเทศไทยขอรบั
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศและกลายเป็นลูกหนี้ IMF ในที่สุด (Buffettcode, 2020 : เว็บไซต์) 

ปี พ.ศ. 2551 เป็นช่วงเวลาที่ตลาดทุนทั่วโลกประสบความผนัผวนจากหลายปัจจัย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาในภาคอสงัหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯ ซึ่งกดดันการปรบัตัวของดัชนีตลาดหุ้น
ทั่วโลก กลุ่มตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้มุ่งมั่นด าเนนิงานทั้งด้านการพัฒนาองค์กรและ
ศักยภาพของบุคคลใหพ้ร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงของตลาดทนุโลก พรอ้มมุง่เน้นพฒันาสินค้าที่
หลากหลายและมีคุณภาพเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนทีก่ าลงัเคลื่อนไหวอย่างไร้พรมแดน ซึ่งจะช่วย
ผลักดันให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในองค์กรหลกัในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเป็น
ตลาดหลักทรัพย์ที่น่าสนใจในระดับภูมิภาค (ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย, 2560ฆ : เว็บไซต)์  

ปี พ.ศ. 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้บูรณาการการพฒันาความยั่งยืน  
เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจอย่างเป็นรปูธรรม เพื่อสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนของตลาดทุนและ
เศรษฐกจิไทยเตบิโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง สร้างรากฐานที่แข็งแรงของตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดถึงความเช่ือมโยงด้านสงัคม ภายใต้แผนกลยทุธ์น าไปสู่
เป้าหมาย 6 ด้านส าคัญ ได้แก่ 1) การขยายฐานและพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนรวมถึงสร้าง
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ความแข็งแกร่งให้ SMEs 2) การเพิ่ม Asset Class ใหม่และขยายขอบเขตของสินค้าและบริการ
ปัจจุบัน 3) การสร้างฐานผูล้งทุนสถาบันในประเทศให้แข็งแรง 4) การส่งเสริมคุณภาพและขยายฐาน 
ผู้ลงทุนบุคคล 5) การพฒันาบุคลากรตัวกลางและโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนใหพ้ร้อมรองรบัการ
แข่งขันในอนาคต 6) การเป็น employer of choice และมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560ง : เว็บไซต)์  

ในปี พ.ศ. 2560 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาตลาดทุนไทยตาม
แนวทางสู่ความยั่งยืน เพื่อให้ตลาดทุนไทย เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งเศรษฐกจิ สังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพือ่การเตบิโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์  
To Make the Capital Market Work of Everyone (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561จ    
: เว็บไซต์)  

ในปี พ.ศ. 2561 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยยึดมั่นแนวทางสู่ความยั่งยืนเพื่อให้
เกิดประโยชน์กบัทุกภาคส่วนเป็นส าคัญโดยในปี พ.ศ. 2561 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยได้มี
การด าเนินงานที่ส าคัญภายใต้แผนกลยทุธ์ 4 ด้านส าคัญ ดังนี้ 1) การขยายโอกาสการระดมทุน 2) 
การขยายฐานการลงทุน 3) การพฒันาสินค้าและบริการ และ 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ขีดความสามารถของตลาดทุนและการเป็นต้นแบบในด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2562ฉ : เว็บไซต)์  

ในปี พ.ศ. 2562 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยขับเคลื่อนตลาดทุนโดยมุง่เน้นการ
สร้างแพลตฟอร์มตลาดทุนที่ครบวงจรเพื่อการเติบโตของทุกภาคส่วน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้
พร้อมรองรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้ 4 กลยุทธ์ส าคัญ ดังนี้ 1) 
การขยายขอบเขตการท าธุรกิจ 2) การแสวงหาโอกาสใหม่ดว้ยเทคโนโลยี 3) การลดความซ้ าซ้อนของ
กระบวนการและกฎเกณฑ์ และ 4) ปรบัรปูแบบการด าเนินธุรกิจ (ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 
2563ช : เว็บไซต์)   

ในปี พ.ศ. 2563 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ปรบัรปูแบบการท างานและขยาย
ธุรกิจภายใต้กรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2563-2565) เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานและต่อยอด
ธุรกิจใหม่ผ่านความร่วมมือกบัพันธมิตรซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตแบบ Inclusive Well-being เป็นการ
สร้างการเติบโตไปพร้อมกันทัง้ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ อย่างมีสมดลุ มีคุณภาพ และยั่งยืน
ในระยะยาวเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีของคนไทย ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ (ไทยพับลิก้า, 2563 : 
เว็บไซต)์ 

1) เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Grow with Efficiency) ปรบัรูปแบบการท างาน 
และขยายธุรกิจด้วยการสร้างความร่วมมือกบัพันธมิตรเพื่อสร้างการเตบิโตไปพร้อมกันอย่างมีคุณภาพ 
ลดข้ันตอนของกระบวนการและกฎเกณฑท์ี่ซ้ าซอ้นต่าง ๆ และใหบ้ริการในรปูแบบ One-Stop 



 

 

  13 

Service แก่บริษัทจดทะเบียน รวมทัง้การน าเข้าข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อน าไป
พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการ รวมทัง้การสร้างฐานข้อมลูส่วนกลางที่ให้
อุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ต่อยอดและใช้ประโยชน์ร่วมกนั 

 2) เติบโตด้วยการสร้างโอกาสใหม่ (Grow with New Opportunities) การขยาย
โอกาสทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมุ่งเน้นความเช่ือมโยงกบัตลาดทุนในกลุม่ CLMV ได้แก่ 
กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม รวมทัง้ขยายการระดมทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) 
และกลุ่มสตาร์ทอพั (Startups) 
  3) เติบโตไปด้วยกันกบัผูร้่วมตลาดและสังคมอย่างยั่งยืน (Grow with 
Stakeholders and Sustainable Society) ปรับปรงุกฎเกณฑ์เพื่อส่งเสริมใหก้ารด าเนินธุรกิจท าได้
ง่ายและสะดวกมากข้ึน และการคุ้มครองผู้ลงทุน พรอ้มสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใหผู้ร้่วมตลาดได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มกลางของตลาดทุน และการเสริม
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีการสร้างช่องทางในการลงทุนใหม่ใหม้ีความสะดวกยิ่งข้ึน อีกทั้งส่งเสริม
ให้ธุรกิจด าเนินงานอย่างยั่งยืน สร้างผลลัพธ์ทางสงัคม เพื่อสร้างการเตบิโตอย่างสมดลุและมีคุณภาพ 
และปรับแนวทางการพฒันาความรู้ในการออมและการลงทนุในภาคประชาชน และพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการในทุกมิต ิ

2. พันธกิจและวิสัยทัศน์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ในการด าเนินงานของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้มกีารก าหนดพันธ์กิจและ

วิสัยทัศน์ ดังต่อไปนี้ (ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย, 2563ค : เว็บไซต)์  
 2.1 พันธกิจ 

 2.1.1 มุ่งมั่นพัฒนากลไกการท างานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและ
ระดมทุนที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก 
  2.1.2 สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มปีระสิทธภาพและตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า และยังรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย 
  2.1.3 บ่มเพาะบุคลากรใหเ้ปรี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อมปลูกฝงัการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใสในทุกกระบวนการท างาน 
  2.1.4 ปลูกฝังแนวคิดการด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นถึงผลประโยชน์ของทุกภาคส่วน 
เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุดพร้อมท าหน้าที่ดูแลสังคม 
  2.1.5 มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ทีม่ีคุณค่าภายในองค์กร ทั้งการสร้างความรู้ใหม่  
การแบ่งปันแลกเปลี่ยน และแปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรพัย์ที่ยั่งยืน 
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2.2 วิสัยทัศน์  
   พัฒนาตลาดทุนเพื่อทกุคน ตลาดทุนเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิใน
องค์รวม ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิด
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม เช่ือมั่นว่าการเตบิโตอย่างมีคุณภาพของธุรกจิสามารถสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่ประเทศ และผลการด าเนินงานจะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ 
 3. ที่ท าการตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริม่เปิดด าเนินการ
เป็นครัง้แรก ณ ช้ัน 4 อาคารศูนย์การค้าสยาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้ย้ายที่ท าการมายังอาคาร 
สินธร ถนนวิทยุ แล้วจึงย้ายมายังอาคารตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
เขตคลองเตย เมื่อปี พ.ศ. 2541 ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้ย้ายมา ณ อาคารตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยแหง่ใหม่ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

ปัจจุบันทีท่ าการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งอยู่ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2563ค : 
เว็บไซต)์ 

4. โครงสร้างการก ากบัดูแลตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พระราชบัญญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การด าเนินงาน

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้การก ากับดแูลของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และก าหนดอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นผู้ก าหนดนโยบายและควบคุมการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังภาพประกอบ 
1 (ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2563ค : เว็บไซต)์ 

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ใช้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ฉบบัที่ 6 พ.ศ. 2562 เนื่องมาจากปจัจบุันตลาดทุนและเทคโนโลยีทางการเงินมกีารพฒันา
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าใหก้ารประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์มรีูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 
ประกอบกบัพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ยังมีบทบัญญัติบางประการที่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไมเ่พียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ชองผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงสมควรแก้ไขเพิม่เติมพระราชบัญญัติเดี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม 
และการก ากับดูแลตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อให้การก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยส์อดคลอ้งกบัรปูแบบของ
การประกอบธุรกจิ มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ของตลาดหลักทรัพยม์ีความมั่นคง โปร่งใส และค านึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครอง 
ผู้ลงทุน รวมทัง้การจัดต้ังกองทุนสง่เสรมิการพัฒนาทุนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการก าหนดนโยบาย  
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และบรูณาการงานด้านการพฒันาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนด
โทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายดังกล่าว บังคับใช้ 17 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (2563ค : เว็บไซต์) 

 
ภาพประกอบ 1 โครงสร้างการก ากับดูแลตลาดทุน 

 

4.1 กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ท าหน้าทีเ่กี่ยวกบั 
การเงินของแผ่นดิน การภาษีอากร การรัษฏากร กจิการเกี่ยวกับที่ดินราชพสัดุ กิจการอันกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึง่รัฐมีอ านาจด าเนินการได้เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย
และไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันตอ่เมือ่
รัฐบาลได้ให้อ านาจหรอืสัตยาบัน รวมทัง้การค้ าประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐ สถาบัน
การเงินและรัฐวิสาหกจิ ซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพือ่ท าหน้าที่ก ากบัดูแลและพฒันาตลาดทุนของประเทศโดยเป็นผู้ก าหนด
นโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ทีก่ าหนดใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และ พ.ร.บ.
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

4.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็น 
องค์กรของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากบัดูแล และพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนและแหล่งลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพของทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมหีน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.)  

ตลาดแรก 

กระทรวงการคลงั 

ตลาดรอง ผู้ประกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวข้อง 

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 4.2.1 ปฏิบัติการเพื่อใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการ (ก.ล.ต.) 
 4.2.2 ก ากับดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามและด าเนินการบงัคับใช้กฎหมายกบับุคคลที่

กระท าความผิดตามพระราชบญัญัต ิ
 4.2.3 ก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 

การเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี การจดทะเบียน และการยืน่ 
ค าขอต่าง ๆ  

 4.2.4 รับค่าธรรมเนียม 
 4.2.5 ปฏิบัติงานอื่นตามพระราชบัญญัตหิรอืตามกฎหมายอืน่ 

4.3 ตลาดแรก คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท าหน้าที่

ก ากับและดูแลตลาดแรก โดยบริษัทใดที่ต้องการออกหลกัทรัพย์ใหมเ่สนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้ง

แรกหรือเสนอขายหลักทรัพยอ์ื่น ๆ แก่ประชาชน ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนด จากนั้นคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยจ์ะต้องตรวจสอบสถานะทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทนั้น

ก่อนที่จะอนุมัติใหบ้ริษัทท าการออกหลกัทรัพย์ขายแก่ประชาชนได้ 

 4.4 ตลาดรอง หลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก หลักทรัพย์จะสามารถ 

ท าการซือ้ขายในตลาดรองได้ก็ต่อเมื่อผู้ออกหลกัทรพัย์น้ันได้ย่ืนค าขอและได้รับอนมุัติจากตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

 4.5 ผู้ประกอบการธุรกิจทีเ่กี่ยวข้อง คือการจัดโครงสร้างกลุม่อุตสาหกรรมของบริษัท 

จดทะเบียน เพื่อให้บริษัททีป่ระกอบธุรกจิใกลเ้คียงกันได้อยู่ในหมวดเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมใน

การเปรียบเทียบระหว่างกันและเป็นข้อมูลด้านการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม โดยแนวทางการจัดกลุ่ม

นั้นให้สามารถสะท้อนประเภทธุรกจิของบริษัทจดทะเบียนได้ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึง

อุตสาหกรรมของประเทศได้มากข้ึน ซึง่มีรายละเอียดดังนี้ (ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2563ฃ 

: เว็บไซต์)  

  4.5.1 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro and Food Industry) เป็นธุรกจิ

เกี่ยวกับการเพราะปลกู ท าป่าไม้ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และผลิตอาหารและเครือ่งดื่ม  

มีหมวดธุรกจิประกอบด้วย ธุรกิจการเกษตร และอาหารและเครื่องดื่ม  

 1) ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) ธุรกิจที่ท าการเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ 

แปรรปู ช าแหละและเก็บรักษาสินค้าเกษตร รวมถึงตัวแทนจ าหน่ายผลิตผลปราบศัตรูพืชทีเ่ป็น

เคมีภัณฑ์ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเส้นใย 
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  2) อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ผลิตอาหารโดยแปรรปูจาก

ผลิตผลทางการเกษตร ประกอบกิจการร้านอาหาร ตัวแทนจ าหน่ายอาหาร รวมถึงผูผ้ลิตเครื่องดื่ม 

ต่าง ๆ 

  4.5.2 สินค้าอุปโภคบรโิภค (Consumer Products) เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือ

ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นสินค้าจ าเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย มหีมวด

ธุรกิจประกอบด้วย แฟช่ัน ของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน และของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์  

 1) แฟช่ัน (Fashion) เป็นผู้ผลิต ออกแบบ ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 

เครื่องนุง่หม่ รองเท้า เครื่องหนัง กระเป๋า เจียระไนและแปรรูปอญัมณี เครื่องประดับต่าง ๆ ผลิต

วัตถุดิบส าหรบัอุตสาหกรรมนี้ เช่น เส้นใย เส้นด้าย ฟอกหนงั เป็นต้น 

 2) ของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน (Home and Office Products) ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน หรือส านักงาน ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายของใช้ใน
ครัวเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง-บ้าน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และเครื่องครัว เป็นต้น ผู้ผลิต
และตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์สอ่งสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและส านักงาน เช่น โทรทัศน์  
เครื่องเสียง เครือ่งถ่ายเอกสาร เป็นต้น ผูผ้ลิตของใช้ส านักงาน เช่น ปากกา แฟ้มเอกสารต่างๆ 
 3) ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products and Pharmaceuticals) 
ประกอบด้วยผูผ้ลิตและตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเพื่อการอปุโภคส่วนตัวต่าง ๆ เช่น เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวพรรณ น้ าหอม ผ้าอ้อม กระดาษช าระ ยา เครื่องมอืทางการแพทย์ สินค้าที่ใช้ไบโอ
เทคโนโลยีต่าง ๆ 
  4.5.3 กลุ่มธุรกจิการเงิน (Financials) เป็นอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกับผู้ใหบ้รกิาร
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ มหีมวดธุรกจิประกอบด้วย ธนาคาร เงินลงทุนและหลักทรัพย์ และ
ประกันภัยและประกันชีวิต  
 1) ธนาคาร (Banking) ผู้ประกอบธุรกจิธนาคารตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกจิการในลักษณะเดียวกันทีจ่ัดต้ังข้ึนภายใต้กฎหมายพิเศษ 
 2) เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance and Securities) ผู้ประกอบธุรกิจบริษัท
เงินทุน ลสิซิง่ เช่าซื้อ (โดยไมเ่ป็นผู้ใหบ้รกิารหรือขายสินค้าแก่ลูกค้าโดยตรง) แฟกเตอริง่ บัตรเครดิต 
สินเช่ือเพื่อการบริโภค บริษัทหลักทรพัย์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม บรรษัทบริหารสินทรัพย์ 
และผู้ให้บริการด้านธุรกิจหลกัทรัพย์อื่นๆ 
 3) ประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance) ผู้ประกอบธุรกจิตาม พ.ร.บ.
ประกันภัย พ.ร.บ.ประกันชีวิต รวมทั้งกิจการในลกัษณะเดียวกันที่จัดต้ังข้ึนภายใต้กฎหมายพเิศษ 
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  4.5.4 สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) เป็นธุรกิจเกี่ยวกบัการผลิตและจัดจ าหน่าย
วัตถุดิบทั่วไปที่สามารถน าไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม  สินค้าข้ันต้นหรือสินค้าข้ันกลาง เครื่องมือ
และเครือ่งจักรต่าง ๆ ที่น าไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ มีหมวดธุรกิจประกอบด้วย ยานยนต์ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร บรรจุภัณฑ์ กระดาษ
และวัสดุการพิมพ์ ปโิตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และเหล็ก  
  1) ยานยนต์ (Automotive) ประกอบด้วยผูป้ระกอบธุรกิจผลิตหรือประกอบ
รถยนต์ และยานยนต์ประเภทต่าง ๆ ผลิตตัวแทนจ าหน่ายหรือประกอบช้ินส่วนหรืออะไหลร่ถยนต์ 
ให้บรกิารซ่อมบ ารุงรถยนต์ จัดจ าหน่ายและเป็นศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ทั้งมอืหนึง่และมือสอง 
 2) วัสดุอุตสาหกรรมและเครือ่งจักร (Industrial Materials and Machine) 
ประกอบด้วยผูป้ระกอบธุรกจิผลิตและจ าหน่ายเครื่องจกัร เครื่องมือทุกชนิด ทั้งเครื่องจักรกลหนกั
หรือเบาอปุกรณ์หรือส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องใช้ไฟฟา้ต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟ้า 
มอเตอร์ต่าง ๆ วัตถุดิบที่ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม ยกเว้น บริษัททีผ่ลิตเครือ่งมอืหรืออปุกรณ์ที่ใช้ได้
เฉพาะในหมวดธุรกิจใดธุรกจิหนึง่โดยไมส่ามารถใช้กับการผลิตสินค้าในหมวดอื่นได้เลย 

3) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ
บรรจุภัณฑ์ รวมทัง้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่น าไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และไม่ได้จัดไว้ในหมวดธุรกิจอื่น ๆ 
 4) กระดาษและวัสดกุารพมิพ์ (Paper and Printing Materials) ผู้ผลิตและ
ตัวแทนจ าหน่ายเยื่อกระดาษ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษทกุชนิด หมึกส าหรบัใช้ในการพิมพ์ต่างๆ 
 5) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals and Chemicals) ผู้ผลิตและ
ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมปโิตรเคมี เม็ดและผงพลาสตกิ ผลิตภัณฑ์พลาสตกิขึ้นรูปต่าง ๆ 
สารเคมี เคมีภัณฑ์พื้นฐาน เคมีภัณฑ์แปรรปูต่าง ๆ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยกเว้น การผลิตสินค้า
พลาสตกิขึ้นรูปเพื่อเป็นอปุกรณ์ ช้ินส่วนหรือเครื่องประกอบของสินค้าข้ึนสุดท้าย หรือกลุ่มสินค้าใด
เป็นการเฉพาะ   
  4.5.5 อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property and Construction)  
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวกบัผูผ้ลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถงึบริการ
ก่อสร้างและงานวิศวกรรม มีหมวดธุรกิจประกอบด้วย วัสดกุ่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง  
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์ 
 1) วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง วัสดุตกแต่งต่าง ๆ ทีม่ิใช่เหล็ก รวมถงึสุขภัณฑ ์
 2) บริการรบัเหมาก่อสร้าง (Construction Services) ผู้ใหบ้ริการและให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิง่ปลูกสร้างอืน่ ๆ เช่น บ้านจัดสรร อาคารชุด  
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นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า ถนน สะพาน รวมถึงการใหบ้ริการรับเหมาตกแต่งภายใน ให้ค าปรกึษา
เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ระบบวิศวกรรม และงานออกแบบที่เกี่ยวกับบริการรบัเหมาก่อสร้าง 
 3) พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ (Property Development) ประกอบด้วย ผู้พฒันา
อสังหารมิทรพัย์ เพื่อขายหรือให้เช่ารวมถึงบรหิารจัดการเกีย่วกับอสงัหาริมทรัพย์ เช่น นิติบุคคล
อาคารชุด หมู่บ้าน ที่ดิน เป็นต้น ตัวแทนหรือนายหน้าขาย หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
 4) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ 
(Property Fund and Real Estate Investment Trusts) กองทุนรวมหรอืกองทรสัต์ทีม่ี
วัตถุประสงค์น าเงินไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ รายได้มาจาก ค่าเช่า ดอกเบี้ย และก าไรจาก
การซื้อขายอสังหารมิทรัพย ์
  4.5.6 ทรัพยากร (Resources) เป็นธุรกจิเกี่ยวกบัการแสวงหาหรือจัดการทรัพยากร
ต่าง ๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเช้ือเพลิงพลงังาน และการท าเหมืองแร่ เป็นต้น มหีมวดธุรกจิ
ประกอบด้วย พลงังานและสาธารณูปโภค และเหมืองแร่ 
 1) พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy and Utilities) เปน็ผู้ประกอบธุรกจิ
เกี่ยวกับผลิต ส ารวจ ขุดเจาะ กลั่น และตัวแทนจ าหน่ายพลงังานธรรมชาติในรูปต่าง ๆ เช่น น้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติ ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และแกส๊ 
 2) เหมืองแร่ (Mining) ผู้ส ารวจแร่ ท าเหมืองแร่ ถลงุแร่ ตัวแทนจ าหน่ายแร่  
โดยแร่เหล่าน้ีเป็นแร่ธาตุต่าง ๆ ทัง้ที่เป็นโลหะและอโลหะ แต่ไม่รวมแร่ธาตุที่ให้พลังงาน 
  4.5.7 บริการ (Services) เป็นธุรกิจในสาขาบรกิารต่าง ๆ ยกเว้นบรกิารทางการเงิน
และบริการด้านข้อมูลสารสนเทศหรือเทคโนโลยี หรือเป็นบริการที่ถูกจัดไว้ในกลุม่อุตสาหกรรมหรือ
หมวดธุรกจิอื่นแล้ว มีหมวดธุรกิจประกอบด้วย พาณิชย ์การแพทย ์สื่อและสิ่งพมิพ์ บรกิารเฉพาะกจิ 
การท่องเที่ยวและสันทนาการ และขนสง่และโลจิสติกส ์
 1) พาณิชย ์(Commerce) พิจารณาจาก 2 ปัจจัยประกอบ ดังนี้ 
ผู้ให้บริการจ าหน่ายสินค้าทัง้แบบค้าปลกี และค้าสง่ให้แกผู่บ้ริโภค ทั้งทีม่ีหน้าร้านเป็นสถานทีจ่ัด
จ าหน่าย เช่น ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาทส์โตร์ ซปุเปอร์สโตร์  ร้านสะดวกซื้อ และการขายที่ไม่
มีหน้าร้านเช่นขายผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าทีจ่ าหน่ายต้องเป็นสินค้าข้ันสุดท้ายส าหรบัผูบ้ริโภค 
จะเป็นสินค้าจากหลายหมวดก็ได้ 
 2) การแพทย์ (Health Care Services) ผู้ให้บรกิารทางการแพทย์ ทันตแพทย์ 
ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟสูุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่น ๆ 
 3) สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media and Publishing) ประกอบด้วยผู้ผลิตและตัวแทน
จ าหน่ายสื่อดังนี้ สือ่ด้านต่าง ๆ ได้แก่ สื่อบันเทิง เช่นดนตรี ภาพยนตร์ ละคร รายการบันเทงิต่าง ๆ 
รวมถึงโรงภาพยนตร์ โรงละคร ผูก้ระจายภาพและเสียง สถานีวิทยุและโทรทัศน์ 
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ผู้ผลิตและจัดท าสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพมิพ์ เช่นโรงพิมพ์ ส านักพมิพ์ และผูผ้ลิตหนงัสือวารสาร 
หนังสือพิมพ์ สิ่งพมิพ์อื่น ๆ 
 4) บริการเฉพาะกิจ (Professional Services) ผู้ให้บริการเฉพาะด้านต่าง ๆ  
ที่ไม่ได้ระบุไว้หมวดธุรกิจใด เช่น การศึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ใหบ้รกิารบ าบัดของเสีย รวมถึง
บริการเฉพาะกิจให้กับภาคธุรกจิอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดไว้ในหมวดธุรกิจใด 
 5) การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourisms and Leisure) ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการโรงแรมและทีพ่ักช่ัวคราวต่าง ๆ และผู้ให้บริการด้านการทอ่งเที่ยวต่าง ๆ เช่น  
บริษัทน าเที่ยว ผู้ประกอบกจิการสถานทีเ่พื่อการพักผ่อน สนัทนาการ ทัศนศึกษา เช่น สวนสัตว์ 
สถานบันเทิง สถานทีอ่อกก าลังกาย สนามกีฬา 
 6) ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics) ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบธุรกจิต่อไปนี้ การขนส่งในทุก ๆ ช่องทาง เช่น ขนส่งทางอากาศ (สนามบิน และสายการ
บิน) ขนส่งทางน้ า (ท่าเรือและบริษัทเดินเรือ) ขนส่งทางรถไฟและทางบกอื่น ๆ และผูร้ับส่งสินค้าแบบ
ครบวงจร รบัฝากสินค้า ให้เช่าคลงัสินค้า และบรกิารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4.5.8 เทคโนโลยี (Technology) เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าข้ันต้น ข้ันกลางหรือข้ันสุดท้าย และรวมถงึผู้ให้บริการทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มีหมวดธุรกจิประกอบด้วย ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1) ช้ินส่วนอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Components) ผู้ผลิตช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เช่น IC PCB Semiconductor 
(ยกเว้นช้ินส่วนทีผ่ลิตข้ึนเพื่อใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร)์ 
 2) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology) ประกอบด้วย ผู้ให้บริการเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและการสือ่สาร 
เช่น ผู้ให้บริการเครอืข่ายโทรคมนาคม ดาวเทียม เคเบิล ผู้วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดท าหรอืออกแบบอินเตอรเ์น็ต ผูผ้ลติ หรือใหบ้รกิารติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 
เมนเฟรม Server ผู้ผลิตหรอืจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรบัเทคโนโลยีน้ี เช่น อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ต่าง ๆ ฮาร์ดแวร์ และช้ินส่วนเฉพาะของคอมพิวเตอร์ และผูพ้ัฒนาซอฟต์แวร์ 

5. บทบาทของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
   ตามพระราชบัญญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลาดหลกัทรพัย์ม ี

บทบาทส าคัญ ดังนี ้(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563ค : เว็บไซต)์ 
5.1 ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพยจ์ดทะเบียน และพัฒนาระบบ 

ต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพือ่อ านวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย ์
5.2 ด าเนินธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ เช่น การท าหน้าที่เป็น 



 

 

  21 

ส านักหกับญัชี (Clearing House) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือกจิกรรม 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.3 การด าเนินธุรกจิอื่น ๆ ที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

6. ลักษณะการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมลีักษะการด าเนินงาน ดังนี้ (ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย, 2563ค : เว็บไซต)์ 
6.1 เป็นนิติบุคคลทีจ่ัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

พ.ศ. 2517 
6.2 ท าหน้าที่สง่เสรมิการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนา 

เศรษฐกจิของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และใหบ้ริการทีเ่กี่ยวข้อง โดยไม่น า
ผลก าไรมาแบง่ปันกัน 

6.3 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและ 
อุตสาหกรรมภายในประเทศ 

6.4 เริ่มเปิดท าการซื้อขายหลกัทรพัย์เป็นครั้งแรก เมือ่วันที่ 30 เมษายน 2518 
6.5 ปัจจบุันด าเนินงานภายใต้พระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  

2535 
6.6 การด าเนินงานหลัก ได้แก่ การรับหลกัทรพัย์จดทะเบียนและดูแลการเปิดเผย 

ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน การซื้อขายหลกัทรพัย์และการก ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์  
การก ากบัดูแลบริษัทสมาชิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ขายหลักทรัพย์ ตลอดจนถึงการเผยแพร่ข้อมูล
และการส่งเสริมความรู้ให้แกผู่้ลงทุน 

7. การจัดกลุ่มในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
    การจัดกลุ่มในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สามารถจ าแนกได้ ดังนี้            

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563ก : เว็บไซต)์ 
7.1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) 

เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบญัญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ท าหน้าที่
ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาว เพื่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 
 7.2 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI) จัดต้ัง
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นตลาดทางเลือกในการระดมทุน ของ
ธุรกิจทีม่ีศักยภาพในการเติบโตโดยไดเ้ปิดด าเนินการ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542 
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 7.3 ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) จัดต้ังข้ึนโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยให้บริการผ่านระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ มีข้อมลูที่โปรง่ใส  
ตลอดจนถึงกระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เช่ือถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งในด้านปริมาณการซือ้ขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย  
และแหล่งข้อมลูอ้างอิง โดยมเีป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ทีส่มบูรณ์แบบของ
ประเทศไทย ให้บริการครอบคลุมผูล้งทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด 
 7.4 บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอื  
Thailand Futures Exchange PCL: TFEX เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จัดต้ังข้ึนเมือ่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นศูนย์กลางซือ้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ตามพระราชบัญญัติสญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพฒันาตลาดการซื้อขาย
อนุพันธ์แห่งนี้ใหม้ีสภาพคลอ่ง มีความหลากหลายของสินค้า ประเภทของสมาชิกและจ านวนผู้ซือ้ขาย 
และมีการด าเนินงานอย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อให้ผูป้ระกอบการและผูล้งทุนสามารถใช้บริการได้อย่าง
มีความเช่ือมั่นและมีความน่าเช่ือถือ โดยการพัฒนาตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูล้งทุนในตลาดทุนไทย และมสี่วนช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกจิโดยรวม ตลอดจน
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระดบัสากล 
 7.5 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) เป็นศูนย์กลางในการ
ให้บรกิารที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครบวงจร โดยมีบริการ 2 ประเภทหลกั ได้แก่  
1) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบไร้ใบหลักทรัพยท์ั้งตรา
สารทุนและตราสารหนี้ทีป่ลอดภัยและมปีระสทิธิภาพ และ 2) นายทะเบียนหลกัทรัพย์ ท าหน้าที่ใน
การดูแลและรกัษาข้อมูลหลกัทรัพย์ และจัดท าทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปจัจบุันอยูเ่สมอ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทีท่ันสมัยและมีประสทิธิภาพเช่ือมโยงกับระบบงานรับ
ฝากหลักทรัพย ์
 7.6 บริษัท ส านักหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นศูนย์กลางในการช าระราคาและส่ง
มอบตราสารการเงินในตลาดทุนไทย โดยเข้าแทนทีเ่ป็นคู่สญัญา และรับประกันการช าระราคาและสง่
มอบในทุก ๆ รายการซื้อขายที่เกิดข้ึนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ (BEX) รวมถึง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ลดความเสี่ยง
โดยรวม เสริมสร้างความเช่ือมั่นในการซื้อขายให้แก่ผูร้่วมตลาดทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุนไทยในระยะยาว 
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 7.7 บริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จ ากัด จัดต้ังข้ึนโดยตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
มีวัตถุประสงค์เพือ่ท าหน้าที่ใหบ้ริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอรเ์น็ต และเทคโนโลยีการ
ลงทุนแกบ่ริษัทหลักทรัพย์ เพือ่เพิม่ช่องทางการส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ลงทุน รวมทัง้การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นตัวแทน
ขายและดูแลงานการตลาดข้อมูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้เผยแพร่อย่างมี
ประสิทธิภาพไปยังผู้ลงทุนและหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุนไทย 

8. การก ากับดูแลกจิการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
   คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการก ากบั 

ดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปจัจัยหลักในการเสรมิสร้างใหอ้งค์กรมีระบบทีม่ีประสิทธิภาพ มีความ
น่าเช่ือถือ  โปร่งใส  และเป็นพื้นฐานของการเตบิโตอย่างยัง่ยืน  เพื่อให้ผูล้งทุนมีการเช่ือมั่นต่อองค์กร
ว่ามีการก ากบัดูแลกจิการที่ดี  และสร้างความเข้าใจในหลักการก ากบัดูแลกจิการที่ดีอย่างถ่องแท้  
และปลูกฝังใหเ้กิดจิตส านึกในองค์กร เพื่อใหทุ้กฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้  ตระหนักถึงและน าไปปฏิบัต ิ
เป็นประจ า โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2563ข : เว็บไซต)์ 

8.1 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุม่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมุ่งหวังให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยปฏิบัติตามหลักการก ากบัดูแลกจิการที่ดีไดต้ามมาตรฐานสากล จึงได้จัดท านโยบาย
ก ากับดูแลกิจการของกลุม่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยน าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาใช้เป็น
แนวทางหลกั รวมทัง้ได้น าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนมาปรบัใช้โดย
อนุโลมด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงานองค์กร ความคาดหวัง
ของผู้มสี่วนได้เสียทั้งภาคธุรกจิ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสงัคมโดยรวม เพื่อการเป็นองค์กรที่
น่าเช่ือถือ มีความโปรง่ใสในการปฏิบัตงิาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นในตลาดทุนไทย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัตินโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการของกลุม่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับนี ้เพื่อให้มีความชัดเจนในการสื่อสาร
ถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซึง่เนื้อหาแบง่เป็น 4 หมวด ได้แก่ 

8.1.1 บทบาทของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยตระหนักถึงการก ากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะ
ศูนย์กลางการซื้อขายหลกัทรพัย์และการใหบ้รกิารธุรกรรมทีเ่กี่ยวข้อง ในฐานะกลไกที่ส าคัญทาง
เศรษฐกจิของประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมและรกัษาไว้ซึ่งความมัน่คง ความเป็นธรรม การตรวจสอบได้ 
และความเรียบรอ้ยในการซื้อขายหลักทรัพยจ์ดทะเบียน โดยค านึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการ
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คุ้มครองผู้ลงทุนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมบีทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย ทัง้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของตลาดทุน ตลอดจนการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการลงทุนให้แกผู่้ลงทุน 
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตลาดทุนไทยมกีารพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนทัง้ด้าน
ปริมาณและคุณภาพ รวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยยังมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าและบริการที่
มีคุณภาพ มีการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนใหบ้ริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เท่าเทียม และโปร่งใส ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาด้านธรรมาภิบาลส าหรับบริษัทจดทะเบียน 

8.1.2 การค านึงถึงบทบาทต่อผู้มสี่วนได้เสีย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่น 
ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบและก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทยมีความโปรง่ใส ค านึงถึงประโยชน์และความเปน็ธรรมต่อผู้มสี่วนได้เสียทุกกลุ่ม  รวมถึง
ตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกับผู้มสี่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึง่เป็นส่วนส าคัญในกระบวนการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
นอกจากนี ้ในการด าเนินกจิการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาทิ การพัฒนาสินค้าและ
บริการ จะมกีารศึกษาผลดผีลเสียของการด าเนินการดังกล่าว ตลอดจนรบัฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้มสี่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพฒันากลไกการมสี่วนร่วม เพื่อใหเ้กิดความ
ร่วมมือระหว่างกลุม่ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและผูม้ีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความ
มั่นคงทางการเงิน ความยั่งยืนของกจิการ ตลอดจนความยัง่ยืนของเศรษฐกจิ สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

8.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ก ากับ 
ดูแลให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและผู้มสี่วนได้เสียโดยยึด
หลักความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อมลูที่ควรเปิดเผย ทนัเวลา และโปรง่ใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ โดยข้อมลูทีเ่ปิดเผยน้ันประกอบด้วยข้อมลูการ
ด าเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมลูทีม่ิใช่ข้อมูลทาง
การเงิน ให้มีการเปิดเผยผ่านรายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

8.1.4 บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ การด าเนินงานของ 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะปฏิบัติตามทีพ่ระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอี านาจ
หน้าที่วางนโยบายก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามทีพ่ระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  
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โดยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยมีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและมติของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

8.2 มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รปัช่ัน เพื่อก าหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบ 
ของกรรมการ อนุกรรมการ ผูเ้ช่ียวชาญ/ที่ปรกึษา และพนักงานในการสนับสนุนการตอ่ต้านการทุจริต
คอร์รปัช่ัน อันเป็นการอันเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและสะท้อนเจตนารมณ์ของกลุ่มตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช่ันทุกรูปแบบ คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์คาดหวังใหทุ้กคนในองค์กรปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้อย่างเครง่ครัด เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความ
ไว้วางใจของผู้มสี่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่มีต่อกลุม่ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และต่อตลาด 
ทุนไทย โดยระบมุาตรการหลัก 4 เรือ่ง ดังนี ้

8.2.1 การต่อต้านสินบนและการทจุริตคอร์รปัช่ัน 
8.2.2 การให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 
8.2.3 ความเป็นกลางทางการเมือง 
8.2.4 การบรจิาคเพือ่การกุศล และการใหเ้งินสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
9. สมาชิกภาพองค์กรระหว่างประเทศ 
   ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาพองค์กรระหว่างประเทศ ดังนี้  

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563ค : เว็บไซต)์ 
9.1 สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนีย (Asian and Oceanian  

Stock Exchanges Federation: AOSEF) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเป็นสมาชิกในปี 
พ.ศ. 2525 

 9.2 องค์กรคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ 
(International Organization of Securities Commissions: IOSCO) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย เข้าเป็นสมาชิกประเภท Full Member ในปี พ.ศ. 2533 และเปลี่ยนเป็น Affiliate 
Member ในปีพ.ศ. 2535 เนื่องจากมีการจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

9.3 สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (The World Federation of Exchanges 
: WFE) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2533 

9.4 UN Sustainable Stock Exchanges Initiative ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2557 
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แนวคิดเก่ียวกับทักษะวิชาชีพบัญช ี
 

1. ความหมายของทักษะวิชาชีพบัญชี  
    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง ได้มีผู้ให้ความหมายของทักษะวิชาชีพ

บัญชี ไว้ดังนี้ 
นุจรี อร่ามรัตนพันธ์ุ (2561 : 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะวิชาชีพบัญชี หมายถึง 

ความสามารถประเภทต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการน าความรูท้างวิชาชีพ ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติ
ทางวิชาชีพไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ 
ประกอบด้วย ทักษะทางปญัญา ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทกัษะการจัดการ
ตนเอง และทักษะการจัดการองค์กร 

    ณฐภัทร หงส์พงษ์ และจริพงษ์ จันทรง์าม (2560 : 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะ 
วิชาชีพบัญชี หมายถึง ความช านาญ ความเช่ียวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมถึงความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ ที่จ าเป็น ได้แก่ ด้านปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ด้านการจัดการ
บุคคล และด้านการจัดการองค์กร 

    ปรียากร ปริโยทัย และสุภัทรษร ทวีจันทร์ (2560 : 10) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะ 
วิชาชีพบัญชี หมายถึง ความสามารถและความช านาญประเภทต่าง ๆ ที่จ าเป็นของนักบัญชีต่อการน า
ความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะ ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

ธัญลักษณ์ อนันต์พนากุล (2559 : 631) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะวิชาชีพบัญชี 
หมายถึง ความสามารถที่นักบัญชีมืออาชีพจ าเป็นต้องมี คือ ทักษะด้านสตปิัญญา ทักษะส่วนบุคคล 
ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะด้านการจัดการทางธุรกิจและองค์กร ตลอดจนความรูเ้กี่ยวกบั
การจัดการ การตลาด และธุรกจิระหว่างประเทศ 

    สรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑรูย์ อินต๊ะขัน (2559 : 168-169) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะ
วิชาชีพบัญชี หมายถึง การพัฒนาศักยภาพและสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา และด้านภาษา 

     Firescu และคณะ (2017 : 201) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะวิชาชีพบัญชี หมายถึง 
การสร้างทักษะและความสามารถของนักบัญชีในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิที่เกิดข้ึน 
ซึ่งประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา ทักษะวิชาการและการท างาน ทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ 
และทักษะการจัดการองค์กรและธุรกิจ 
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      Kunz (2016 : 27) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะวิชาชีพบัญชี หมายถึง ความสามารถใน
การสือ่สารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งในรปูแบบวาจาและลายลกัษณ์อักษร ความสามารถในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้า ความสามารถในการท างานกบัเพื่อนร่วมงาน ก้าวทันต่อเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงไป 
      Towers-clark (2016 : 16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะวิชาชีพบัญชี หมายถึง ทักษะที่
นักบัญชีมืออาชีพต้องมี ประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา ทักษะการสือ่สารระหว่างบุคคล ทักษะการ
จัดการองค์กร ค่านิยมทางวิชาชีพ ด้านจริยธรรม และทัศนคติเกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ 
      จากความหมายของทักษะวิชาชีพบัญชีข้างต้น สามารถสรปุได้ว่า ทักษะวิชาชีพบัญชี  
หมายถึง ความสามารถและความเช่ียวชาญทางวิชาชีพบญัชีในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการน าความรู้
ทางวิชาชีพบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม พัฒนาศักยภาพและสร้างคุณค่าให้กบัตนเองใหม้ี
ความสามารถในการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. ความส าคัญของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั 

     ปจัจบุันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก าลงัเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
นับตั้งแต่การเกิดข้ึนของระบบอินเทอร์เน็ต จากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวได้เกิดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทลัที่ได้ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ ที่ช่วยในการ
วิเคราะห์ การประมวลผล และการตัดสินใจ หรือโปรแกรมบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ (Cloud Based 
Accounting Software) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าบัญชี สามารถเข้าถึงข้อมลูไดทุ้กสถานที่
ทุกเวลาผ่านอปุกรณ์ทีห่ลากหลาย และข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้เทคโนโลยรีะบบอัตโนมัติ 
ที่ถูกน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านบญัชีที่มีความสามารถในการจัดการกบัข้อมลูปริมาณมาก
และเป็นงานประเภทที่ต้องท าซ้ า ๆ เช่น เอกสารใบวางบลิ ใบก ากับสินค้า เป็นต้น  

    ทักษะวิชาชีพบัญชีเป็นสิง่ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีและได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอและ 
ต่อเนื่องอย่างยิ่งเพื่อใหก้ารท างานประสบความส าเรจ็ เนื่องจากทักษะทางวิชาชีพบัญชี เป็นคุณสมบัติ
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องมี เพือ่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ และขีดความสามารถ ตลอดจน
ใช้บ่งช้ีถึงศักยภาพที่ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีสามารถน าไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อให้
การปฏิบัตงิานที่ได้รบัมอบหมายบรรลุผลส าเรจ็จงึจ าเป็นอยา่งยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
บัญชีในด้านต่าง ๆ (ณฐภัทร หงส์พงษ์ และจริพงษ์ จันทรง์าม, 2560 : 3) โดยการเข้ารบัการฝกึอบรม
หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในเรือ่งทีเ่กี่ยวข้องกบัด้านวิชาชีพบัญชีหรือความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอจะช่วยใหผู้้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ความสามารถที่เป็นปจัจบุันและหลากหลายมาก
ข้ึนส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานมีความถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการติดตามการเปลี่ยนของเทคโนโลยีดิจทิัลเพราะความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อินเตอรเ์น็ตได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตและการท างานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท าให ้
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ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการท างาน รวมถึงมทีักษะการท างานร่วมกันทางออนไลนอ์ย่างด ีสง่ผลใหท้ักษะและจุดเด่น
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัได้เปลี่ยนแปลงไป ซึง่ผู้บรหิารได้คาดหวังให้นกับญัชีขยาย
บทบาทออกไปจากเดิมเพียงเป็นผู้สนบัสนุนข้อมูลไปสู่การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกจิที่ช่วยในการวางแผน
และปรับกลยุทธ์ในการจัดการทางการเงินที่จะท าให้ธุรกจิมกี าไรมากขึ้น สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์มาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ 

   ด้วยเหตุน้ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจงึจ าเป็นต้องน าทักษะความรู้พื้นฐานทีเ่กี่ยวข้องกบั
วิชาชีพบัญชี เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการบรหิาร
จัดการมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมการ
ท างานจริง เพือ่ความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มปีระสทิธิภาพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กร สามารถปฏิบัตงิานของตนเองให้มปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล น าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน (อรณี ศรีค ามลุ, 2560 : 1)  

3. แนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาชีพในยุคดิจิทัล 
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามบีทบาทมากขึ้นส่งผลให้บุคคลจ าเป็นต้องเร่งปรบัตัวพัฒนา

ความรู้ความสามารถให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนไปโดยเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากทักษะวิชาชีพเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ ในการพัฒนาตนเองใหบ้รรลุเป้าหมายความส าเร็จ
จ าเป็นต้องมีความมุง่มั่นตั้งใจโดยการจัดกระบวนการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย  
4 ข้ันตอน ดังนี้ (จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จ ากัด, 2560 : เว็บไซต์) 
 3.1 การปรบัตัว คือเมื่อเทคโนโลยีในปจัจบุันมีการพัฒนาโดยน านวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเทคโนโลยีน้ัน ๆ ใหม้ีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้
บุคคลจ าเป็นต้องปรับตัวเพือ่พัฒนาตนเองให้ทันและเปิดใจยอมรบัเพื่อเรียนรู้และค้นหาแนวคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่น ให้กรณีที่องค์กรน าหุ่นยนต์เข้ามาท างานร่วมกบัคน และนอกจากที่
บุคคลต้องเรียนรู้เพือ่ใหส้ามารถท างานกบัหุ่นยนต์ได้แล้วยังจ าเป็นตอ้งคิดพัฒนาเพิ่มเติมอกีว่าควร
ต้องท าอย่างไรเพือ่ใหผ้ลการปฏิบัติงานทีเ่กิดจากการร่วมงานระหว่างบุคคลกบัหุ่นยนต์มีประสทิธิภาพ
มากยิ่งข้ึน มิเช่นน้ันจะกลายเป็นบุคคลทีรู่้เพียงวิธีการเปิดปดิการท างานของหุ่นยนต์เท่านั้นไม่ได้สร้าง
ความแตกต่างที่เหนอืกว่าบุคคลอื่น 
 3.2 การท างานเป็นทมี คือปัจจุบันการท างานเป็นแบบยืดหยุ่นที่สามารถท างานได้ทุกที่
ทุกเวลา โดยใช้เทคโนโลยเีป็นศูนย์รวมของการการระดมความคิดมากกว่าการใช้ห้องประชุม ดังนั้นใน
การท างานยุคดจิิทลัจงึจ าเป็นต้องมีทักษะการท างานเป็นทีม เพราะการท างานให้ประสบความส าเรจ็
ไดจ้ าเป็นทีทุ่กคนในทีมให้ความร่วมมอืกัน 
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 3.3 การสร้างภาวะผู้น า คือมีความกล้าคิดในแบบที่แตกต่างและดีกว่าเดิม โดยใช้ทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งเป็นการคิดทีเ่ริ่มจากความสงสัยหรือมข้ีอโต้แย้งแล้วค้นหาค าตอบอย่างมเีหตผุล
และไม่สร้างความแตกแยกทางความคิด และในยุคดิจิทลัไมว่่าจะเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือระดบั
พนักงานกจ็ะต้องมีทักษะในการพูด สามารถน าเสนอแนวความคิดกับผูร้่วมงานทุกคนใหเ้ข้าใจและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 3.4 การพัฒนาต่อยอด คือผลงานทุกช้ินจะตอ้งประเมินผลได้ เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรงุ
และพัฒนาตอ่ยอด แต่การพฒันานั้นจะต้องไปในทิศทางเดียวกับองค์กร เพราะหากท าเพียงอะไรซ้ า ๆ 
ย่ าอยู่กับที่ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานย่อมไมเ่กิดและบคุคลก็อาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลย ี
 การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนตามหลกัความเป็นจริงจะช่วยให้บุคคลสามารถ
พัฒนาทักษะไดส้อดคล้องกับความต้องการหรือพฒันาจุดบกพร่องของตนเองได้อย่างเหมาะสม  
เพิ่มศักยภาพใหก้ับตนเองใหม้ีความพรอ้มในการปฏิบัติงานในภาวะเศรษฐกิจทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

4. ประโยชน์ของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั 
ปัจจุบันรูปแบบในการท าบญัชีได้เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการน าโปรแกรมต่าง ๆ เข้ามา

ช่วยในการจัดท าบญัชี จากสถานการณ์ดังกล่าวท าใหผู้้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพฒันาตนเองและ
เปลี่ยนบทบาทจากเดมิเพียงเป็นผูส้นับสนุนข้อมลูไปสู่การเป็นที่ปรึกษาภายในองค์กร ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร และการจัดการเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศขององค์กร 
โดยผู้ทีส่ามารถปรบัตัวเรียนรู้พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เป็นบุคคลที่เป็นที่ต้องการของ
องค์กร ด้วยเหตุน้ีการทีผู่ป้ระกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเช่ียวชาญ 
ในวิชาชีพมีประโยชน์ดังนี้ (My Account Cloud Accounting, 2563 : เว็บไซต์)  
 4.1 ด้านภาพพจน์และการเป็นที่ยอมรับ ได้รบัการยอมรบัจากบุคคลในองค์กรมากขึ้น 
เนื่องจากสามารถช่วยในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กร สามารถที่จะให้ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และมีความสามารถในการสือ่สารถ่ายทอดข้อมูลให้เข้าใจไดง้่าย 
 4.2 การพัฒนาด้านบทบาทการท างาน นักบญัชีได้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็น
ผู้สนบัสนุนข้อมูลบัญชีด้านเดียวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่ช่วยในการจัดการองค์กรได้มากข้ึน สามารถ
รับผิดชอบงานทั้งทางด้านบัญชีและด้านการเงิน  
 4.3 มีความรู้พิเศษนอกเหนือจากด้านบญัชี คือความสามารถในการสื่อสาร การท างาน
เป็นทมี ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ความสามารถในการวิเคราะห์  
มคีวามแม่นย าในหลกัการบัญชี และการคิดแบบนกัธุรกจิ อนัน าไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 4.4 ด้านคุณภาพชีวิต ได้รับการเลื่อนข้ันเลือ่นต าแหน่ง ได้รบัค่าตอบแทนทีสู่งข้ึน 
 
 



 

 

  30 

 5. คุณลักษณะของนักบญัชียุคใหม ่
   วิชาชีพบัญชีเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความส าคัญในระบบเศรษฐกิจของไทยและสังคมไทย  

มีบทบาทและหน้าทีเ่กี่ยวข้องกบัหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมและ
หน่วยงานอิสระ จงึจ าเป็นที่นกับญัชีต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในงานปฏิบัติงาน โดยคุณลกัษณะของนักบญัชียุคใหม่ (สรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑรูย์     
อินต๊ะขัน, 2559 : 173-174) ประกอบไปด้วย 
 5.1 ด้านความรู้ความสามารถ คือมีความรู้ด้านบญัชีและสามารถประยุกต์ใหเ้ข้ากับ
ธุรกิจได้อย่างดี มีความเป็นผู้น าและกล้าตัดสินใจ ปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายาม ละเอียด 
รอบคอบ และใช้สตปิัญญา มีการวางแผนกระบวนการท างานและก าหนดวิธีการท างานไว้ล่วงหน้า
เพื่อใหผ้ลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร  สามารถถ่ายทอดความรู้และน าเสนอข้อมลู
ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างดี และมีความสามารถในการสื่อสารและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างดี  
 5.2 ด้านภาษา คือมีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดี สามารถฟงั พูด อ่าน เขียนได้หลาย
ภาษา  
 5.3 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ คือมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้วย 
ความซื่อสัตย์ ผลงานเป็นไปตามมาตรฐาน รกัษาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด มีการพฒันา
ความรู้ความสามารถทางการบัญชีอย่างต่อเนือ่ง 
 5.4 ด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา คือสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่
เกิดข้ึน สามารถแก้ไขปญัหาและอปุสรรคต่าง ๆ ทีเ่ผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักเหตผุล 
คุณธรรม จริยธรรม และใช้ดุลพินจิในการประเมินทางเลือกที่สมเหตสุมผลบนพื้นฐานของข้อเทจ็จริง 
 5.5 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ คือสามารถประยกุต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ
พื้นฐานต่าง ๆ มาสนบัสนุนการปฏิบัติงานเพือ่ใหเ้กิดความรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากข้ึน เปิดรบั
เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร และสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา และมีความสามารถในการใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู
ทางการบัญชีได้อย่างดี  
 นอกจากนีส้ าหรับการเป็นนักบัญชีบริหารจ าเป็นต้องมีการพฒันาและเพิ่มศักยภาพ
ให้กับตนเองเพราะปจัจบุันนักบญัชีบรหิารไดเ้ปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่จากการเป็นผูส้นับสนุนข้อมลู
และการท างานบัญชีด้านเดียวเปน็การท างานแบบมองไปข้างหน้า โดยการน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ  
มาช่วยสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพิม่เตมิทักษะและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสร้างมลูค่า
ให้กับตนเอง ทักษะที่นักบญัชีบริหารจ าเป็นต้องมีและพัฒนา (Chartered Global Management 
Accountant, 2019 : เว็บไซต์) ประกอบด้วย 
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 1) ทักษะด้านวิชาชีพ คือความสามารถในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การประมวลผล 
และวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่น าเสนอต่อผู้มสี่วนได้เสียทีเ่กี่ยวข้อง รวมถึงการจัดท ารายงานต่าง ๆ เพื่อใช้
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 2) ทักษะด้านธุรกิจ คือการมีความรู้ในธุรกิจ และสามารถวิเคราะห์ข้อมลูและ 
เปลี่ยนแปลงข้อมลูใหเ้ป็นข้อมูลเชิงลกึทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ของธุรกิจให้
เหมาะสม การวางแผนธุรกิจ และการบรหิารโครงการต่าง ๆ เป็นต้น 

 3) ทักษะด้านดิจิทลั คือการมีความรู้ความเข้าใจดจิิทัลพื้นฐานทางด้าน Clould  
Computing, Cyber Security, Data Analytic และ Digital Costing และสามารถแกป้ัญหาได้
อย่างดี  

 4) ทักษะด้านบุคลากร คือมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
การสือ่สารระหว่างเพื่อนร่วมงาน การท างานร่วมกบัผู้อื่น การต่อรองและการตัดสินใจ เป็นต้น  

 5) ทักษะด้านความเป็นผู้น า คือควรมีความเข้าใจภาพรวมการด าเนินงานของธุรกจิ 
รับผิดชอบในการติดตามการน ากลยทุธ์มาปรบัใช้กับกจิการ เป็นผู้สอน เป็นทีป่รกึษา โน้มน้าว  
และเป็นแรงบันดาลใจให้กบัทมีงาน รวมถึงการปรบัตัวและเปลี่ยนแปลงการบรหิารจัดการให้เป็นไป
ตามลักษณะธุรกจิและเป้าหมายขององค์กร  
 กล่าวได้ว่าทักษะวิชาชีพบัญชีเป็นความสามารถและความเช่ียวชาญทางวิชาชีพบัญชีใน
ด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้การปฏิบัตงิานประสบความส าเรจ็ เนื่องจากทกัษะวิชาชีพบัญชีเป็นส่วน
หนึ่งของคุณสมบัตทิี่ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องมี ที่แสดงใหเ้ห็นถึงสมรรถนะและขีด
ความสามารถทีม่ีอยู่ในตัวผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่บง่ช้ีถึงศักยภาพในการน าไปใช้ในสภาพแวดล้อม 
ที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจงึจ าเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ก่อให้เกิดความส าเรจ็ในการท างาน 
และได้รับการยอมรบัในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

6. องค์ประกอบของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั 
   ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นบุคลากรทีม่ีความส าคัญต่อองค์กร เนื่องด้วยเป็นผูร้วบรวม 

ข้อมูล จัดการเอกสารต่าง ๆ และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของธุรกจิ ซึ่งเป็น
ข้อมูลทีม่ีความส าคัญต่อผู้บริหารในการน าไปตัดสินใจ วางแผน ก าหนดกลยุทธ์ โดยทักษะของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นส่วนหนึ่งในการสนบัสนุนให้หน่วยงานและองค์กรบรรลผุลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจงึจ าเป็นต้องพฒันาความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง จ าเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ พัฒนาทกัษะการ
ปฏิบัติงาน และพฒันาความรู้ทางวิชาชีพที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ภายใต้
สภาพแวดล้อมการท างานจรงิ เพื่อความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มปีระสิทธิภาพที่ทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงในปจัจบุัน ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ประกอบด้วย (สรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑรูย์ 
อินต๊ะขัน, 2559 : 171 และ Chartered Global Management Accountant, 2019 : เว็บไซต)์ 

6.1 ด้านความรู้และความสามารถทางการบญัชี (Accounting Knowledge and  
Capability) หมายถึง การมีความเข้าใจด้านบญัชี การเงิน และความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ มคีวามละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงมีการน าเทคโนโลยมีาช่วยในการจัดท ารายงานตัวเลขต่าง ๆ ให้เข้าใจได้ง่ายและไม่ซบัซ้อน 
โดยยึดตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International 
Education Standards for Professional Accountant: IES) ฉบับที่ 2 เรือ่งเนือ้หาของโปรแกรม
การศึกษาทางวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานทีผู่้ประกอบวิชาชีพต้องมีเพื่อให้ประสบความส าเรจ็
ในวิชาชีพ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563ข : เว็บไซต์) 

6.1.1 ด้านความรู้ทางการบัญชี การเงิน และความรู้ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนือ้หา 
ดังต่อไปนี้ คือความรู้ด้านการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน ด้านการบัญชีบริหารและการ
ควบคุมทางการบริหาร ด้านภาษีอากร ด้านกฎหมายธุรกจิและกฎหมายพาณิชย์ ด้านการตรวจสอบ
บัญชีและการให้ความเช่ือมั่นทางวิชาชีพบญัชี และด้านค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
เพื่อสามารถตรวจสอบงบการเงนิและรายงานผลการสอบทานงบการเงนิของกจิการได้อย่างถูกต้อง
ตามหลกัมาตรฐานการบัญชีทีร่ับรองทั่วไปและเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  

6.1.2 ด้านความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ ครอบคลมุเนื้อหาดังต่อไปนี้ คือ  
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ ด้านบรรษัทภิบาล ด้านจรรยาบรรณการประกอบ
ธุรกิจ ด้านตลาดทางการเงิน ด้านวิธีการเชิงปรมิาณ ด้านพฤติกรรมองค์กร ด้านการจัดการและ 
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาด และด้านธุรกจิระหว่างประเทศและโลกาภิวัฒน์ โดยความรู้
เกี่ยวกับธุรกิจและองค์กรจะช่วยให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติงาน  

6.1.3 ด้านความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ครอบคลมุเนื้อหาดังต่อไปนี้ คือ  
ด้านความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสมรรถนะทางการ
ควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสรรถนะของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะ 
ด้านสารสนเทศในฐานะของผูจ้ัดการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศบทบาทใดบทบาทหนึ่ง
หรือหลายบทบาทรวมกัน 

นอกจากนีผู้้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรปฏิบัตงิานด้วยความรู ้ความเพียรพยายาม  
มีความละเอียด รอบคอบ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถประยกุต์ความรู้ใหเ้ข้ากับ
ธุรกิจได้อย่างดี สามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้อย่างถูกต้องทันเวลาและสามารถน าเสนอรายงานต่าง ๆ  
ในรูปแบบที่ง่ายตอ่ความเข้าใจ สามารถวางแผนกระบวนการท างานและก าหนดวิธีการท างานข้ึนไว้
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ล่วงหน้าเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสามารถน าความรู้จากประสบการณ์ในการ
ท างานถ่ายทอดให้แกผู่้ทีอ่ื่น (สรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑรูย์ อนิต๊ะขัน, 2559 : 171)  

6.2 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (Professional Accounting Ethics) หมายถึง  
การปฏิบัตงิานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความระมัดระวังในหน้าที่ มีความเที่ยงธรรมและ 
ความเป็นอสิระ เก็บรักษาความลับของธุรกจิ รวมถึงมีความโปรง่ใสในการท างาน โดยมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards 
for Professional Accountant: IES) ฉบับที่ 4 เรื่องค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ 
ซึ่งมผีลต่อการท างานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนที่สง่ผลต่อการปฏิบัติหน้าทีท่ี่ต้องน าไปสู่
ประโยชนส์าธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความเช่ือถือ ความรับผิดชอบ ความตรงตอ่เวลา 
ความมีมารยาท ความเคารพรับถือกฎหมายและกฎข้อบงัคับ และมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีได้จัดท าข้ึนโดยคณะอนุกรรมการการก าหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องมกีารปฏิบัติตามโดยยึดตาม
หลักพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 6 ข้อ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ (สภาวิชาชีพบัญชี            
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563ก : เว็บไซต์) 

6.2.1 ความซื่อสัตย์สจุริต เป็นการประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมา จริงใจใน 
ความสัมพันธ์ทั้งมวลทัง้ทางวิชาชีพและทางธุรกจิ 
  6.2.2 ความเที่ยงธรรมและความเป็นอสิระ การไม่ยอมให้อคติ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรืออทิธิพลอันเกินควรของบุคคลอื่นมาลบล้างการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพหรือทาง
ธุรกิจ 
  6.2.3 ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และรักษามาตรฐานในการปฏิบัตงิาน 
การรกัษาไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความช านาญทางวิชาชีพโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่
ด้วยวิวัฒนาการล่าสุดในวิธีการหรอืเทคนิคการปฏิบัตงิานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
  6.2.4 การรักษาความลบั การไม่พงึเปิดเผยข้อมลูให้กบับุคคลทีส่ามโดยไม่ได้รบัการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอย่างถูกตอ้งและเฉพาะเจาะจง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิทางกฎหมาย 
สิทธิทางวิชาชีพ หรือเป็นหน้าที่ที่ตอ้งเปิดเผย หรือไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
เพื่อบุคคลทีส่าม 
  6.2.5 พฤติกรรมทางวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบงัคับที่เกี่ยวข้อง และ
หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่อาจท าใหเ้กิดความเสื่อมเสียเกยีรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี เช่นการฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบัติตามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพตามข้อบังคับ เปน็การกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง 
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  6.2.6 ความโปร่งใส การแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ต่าง ๆ และมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว้ ไม่ปกปิดข้อเท็จจรงิหรอืบิดเบือนความจริงอันเป็น
สาระส าคัญซึง่สามารถติดตามตรวจสอบได ้  

6.3 ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (Personnel and Communication) หมายถึง  
การมีความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ความสามารถในการสื่อสารรับส่งข้อมูล
ระหว่างผู้ร่วมงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ สามารถสือ่สารและเจรจาต่อรองหาทางออกเพื่อลดข้อ
ขัดแย้งหรือก่อใหเ้กิดข้อตกลงร่วมกัน รวมทัง้สามารถเลือกใช้วิธีในการสื่อสารหรือเครื่องมือสือ่สารได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี 
(International Education Standards for Professional Accountant: IES) ฉบับที่ 3 เรื่องทักษะ
ทางวิชาชีพ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ที่จ าเป็นต่อความส าเร็จในวิชาชีพของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งส่วนประกอบของทักษะด้านบุคลากรและการสื่อสารทีจ่ าเป็นต้องมี  
โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563ฃ : เว็บไซต์)  
  6.3.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัผู้ที่มีวัฒนาธรรมหรือความคิดเห็นต่างกัน 
 6.3.2 มีการน าเสนอ อภิปราย และรายงานในมุมมองของตนเองอย่างม ี
ประสิทธิภาพในรปูแบบลายลกัษณ์อักษรและวาจาทัง้ที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  
 6.3.3 มีการท างานเป็นทีมที่ดี โดยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและแจ้งใหส้มาชิกทุกคน
ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีม มกีารแลกเปลี่ยนความคิดและฝึกฝนทักษะร่วมกัน 
  6.3.4 มีความตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างทางภาษาในการปฏิสมัพันธ์กับผู้ที่มี
วัฒนธรรมหรอืความคิดที่ต่างกัน 
  6.3.5 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะการต่อรอง เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและข้อสรปุหรือข้อตกลงทีย่อมรับได้ในสถานการณ์ทางวิชาชีพ 
 6.3.6 มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อรับสง่ข้อมูลระหว่างกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทัง้สามารถเลือกใช้วิธีในการสื่อสารหรือเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

6.4 ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Analysis and Problem Solving)  
หมายถึง การมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและแตกต่าง 
สามารถประยกุต์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและ
แก้ปัญหาที่มีความซบัซ้อนได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถใช้ดุลพินิจในการประเมินทางเลือกที่
สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเทจ็จริง ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountant: IES)  
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ฉบับที่ 3 เรื่องทักษะทางวิชาชีพ ด้านปัญญา และคุณสมบัตขิองนักบญัชียุคใหม่ของสรัชนุช บุญวุฒิ 
และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน โดยมเีนื้อหาดังต่อไปนี้ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563ฃ : 
เว็บไซต ์และ สรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑรูย์ อินต๊ะขัน, 2559 : 17) 
  6.4.1 ความสามารถที่จะก าหนด ได้มา จัด และเข้าใจสารสนเทศจากคน สิง่พิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิคส์    
  6.4.2 ความสามารถในการสอบถาม การวิจัย การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิเคราะห์ 
และการคิดเชิงนวัตกรรมในการแก้ปญัหา รวมถึงสามารถทีจ่ะระบุและแก้ไขปัญหาที่ไมเ่คยเจอมาก่อน 
 6.4.3 ความสามารถในการเสนอแนะวิธีการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ และสามารถ
อธิบายเป็นรูปธรรมและชัดเจน  
 6.4.4 ความสามารถในการแก้ไขปญัหาและอปุสรรคต่างๆ ทีเ่ผชิญได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตผุล คุณธรรม จริยธรรม 

6.5 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) หมายถึง การบรูณาการความรู ้
ด้านบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดท าบัญชี เข้าใจในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
องค์กรที่น ามาใช้ มีความสามารถในการปกป้องสารสนเทศขององค์กร รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพื่อใหเ้กิดองค์ความรู้ในการท างาน ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีินเทอรเ์น็ตได้ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อวิถีชีวิตและการท างานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างก้าวกระโดด ผูป้ระกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องตระหนกัและพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยีทางด้านบัญชีที่สง่ผลต่อการประกอบวิชาชีพ  
โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลข้ันพื้นฐาน เข้าใจระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร บูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมกับองค์กร สามารถน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการท างานหรอืระบบงานในองค์กรใหม้ีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพทั้งช่วยลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีควรพฒันาทักษะ
ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมลูจ านวนมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเลือกใช้เครื่องมือเพื่อสนบัสนุน
การติดตามและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจทิัลที่ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องมี (อุเทน เลาน าทา, 2562 : เว็บไซต)์ ประกอบด้วย  
  6.5.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล คือการให้ความสนใจในการพัฒนาแนวคิด
และน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาพฒันางานของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านความรู้ ด้านทักษะและ
ความสามารถอย่างตอ่เนื่อง ท าให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของตนอยู่เสมอ
เพื่อใหก้้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
  6.5.2 ตระหนังถึงความส าคัญของการท าธุรกรรมออนไลน์ในงานบัญชี คือ
ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการท าธุรกรรมทางด้านบัญชีผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งข้อมูลท าการแลกเปลี่ยน การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน  
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การสง่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ การโต้ตอบสื่อสารแบบส่งข้อความและประยุกต์ในเรื่องธุรกิจ การยื่น
ภาษีทางอินเทอร์เน็ต (e-Revenue) การยื่นงบการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (DBD e-Filing) การ
จ่ายช าระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Payment) 
  6.5.3 การบูรณาการความด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ คือการบรูณาการความรู้
ทางด้านบัญชีและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดท าบัญชี การตรวจสอบบัญชี 
ระบบสารสนเทศที่ดจีะให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ กล่าวคือมีความเช่ือถือได้ ทันเวลา สามารถน าไปใช้ได้ 
เข้าใจได้ง่าย และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การบูรณาการข้อมูลด้านหลักการบัญชีและเทคโนโลยี
สารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกบัคุณภาพของข้อมลูทางการบญัชี องค์กรใดก็ตามที่มีขีดความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยทีี่สงูกว่ามีแนวโน้มทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการสร้างนวัตกรรมหรือความ
แตกต่างเพื่อตอบสนองตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้มากข้ึน หรอือาจกล่าวได้ว่าระดับความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยจีะมผีลตอ่ศักยภาพขององค์กรในด้านต่าง ๆ  
 6.6 ด้านทักษะการจัดการองค์กร (Organizational Management Skills)  
หมายถึง การมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นปจัจบุัน 
อยู่เสมอ มีการบริหารทรพัยากรขององค์กรทีม่ีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีความเป็นผู้น าในการสร้าง
แรงจงูใจเพื่อใหบุ้คลากรเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง รวมทั้งสามารถคาดคะเน
สถานการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกบัธุรกจิทัง้ในปัจจุบันและอนาคต ซึง่แต่เดิมผู้ประกอบวิชาชีพถูกจ ากัดอยู่
เพียงแค่การจัดเก็บและรวบรวมข้อมลูเพื่อใหห้น่วยงานอื่นน าไปใช้ แต่ปัจจุบันได้มีการเรียกร้องให้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการแสดงบทบาทในเชิงรุกในการจดัการในองค์กร เพราะปจัจบุันผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชีได้เข้ามามีบทบาทกบัหลายฝ่ายมากขึ้น โดยทักษะด้านการจัดการองค์กรทีจ่ าเป็นต้องมี
เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสูผ่ลลัพธ์ที่เหมาะสมด้วยทรัพยากรที่มีอยู่  
ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี (International Education 
Standards for Professional Accountant: IES) ฉบับที่ 3 เรื่องทกัษะทางวิชาชีพ ด้านองค์กรและ
การจัดการธุรกจิ โดยมเีนื้อหาดังต่อไปนี้ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563ฃ : เว็บไซต์) 
  6.6.1 ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการโครงการ การจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อใหอ้งค์กรสามารถบรรลเุป้าหมายในสภาพแวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอก 
  6.6.2 ความสามารถในการจัดแบ่งหน้าทีง่าน และมอบหมายงานที่เหมาะสมเพื่อ
กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากร 
  6.6.3 การมีภาวะผู้น า  
  6.6.4 การพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผู้มีวิชาชีพ 
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จากข้อมลูข้างต้นสามารถสรปุได้ว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล หมายถึง การมีความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีอย่างรอบด้านเพื่อใหม้ีคุณสมบัติเป็นนักบญัชีมืออาชีพ โดยสามารถ
บูรณาการ จัดการข้อมูล และกลั่นกรองเสนอรายงานต่อผู้บริหาร สามารถสื่อสารรับส่งแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตได้อย่างดี สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงรู้จกัน าเทคโนโลยีดิจทิัลมาปรับใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กร ตัวบ่งช้ีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ประกอบด้วยทักษะ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี (Accounting 
Knowledge and Capability) 2) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (Professional Accounting 
Ethics) 3) ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (Personal and Communication) 4) ด้านการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา (Analysis and Problem Solving) 5) ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Technology) และ 6) ด้านทักษะการจัดการองค์กร (Organizational Management Skills)  
(สรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑรูย์ อินต๊ะขัน, 2559 : 171 และ Chartered Global Management 
Accountant, 2019 : เว็บไซต์) 
 
แนวคิดเก่ียวกับความส าเร็จในการท างาน 
 

1. ความหมายของความส าเร็จในการท างาน 
    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง ได้มีผู้ให้ความหมายของความส าเรจ็ใน 

การท างาน ไว้ดังนี ้
       เข็มพร ศรีมงคล (2560 : 31) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความส าเรจ็ในการท างาน หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเรจ็ลุล่วงได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ อันเนื่องมากจากได้รับ
หน้าที่รบัผิดชอบงานอย่างเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ตรงกับความช านาญหรือประสบการณ์ที่
มีอยู่ มีโอกาสได้เรียนรู้งานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรบัผิดชอบงานนั้นได้อย่างเตม็ที่ 
 อรณี ศรีค ามุล (2560 : 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความส าเรจ็ในการท างาน หมายถึง 
ความสามารถของนกับัญชีในการปฏิบัตงิานใหบ้รรลเุป้าหมายขององค์กรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลงานมีคุณภาพ ลดความซ้ าซ้อนของงาน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ย่างคุ้มค่าทีสุ่ด และน าเอา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจใหก้ับทกุฝ่าย 

      จันทร์จิรา จันทร์โสภา (2559 : 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความส าเร็จในการท างาน 
หมายถึง การที่บุคคลสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้สอดคล้องกบับทบาทองค์กร สามารถ
ด าเนินงานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของงานที่วางไว้ 
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      จินตนา สิงจานุสงค์ (2559 : 36) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความส าเร็จในการท างาน  
หมายถึง ผลการด าเนินงานที่ส าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการจัดหาและใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่ 
ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด มีกระบวนการปฏิบัตงิานที่เป็นมาตรฐาน มีการน าเทคโนโลยสีมัยใหม่เข้ามาช่วย 
ในการปฏิบัตงิาน ท าให้เกิดความพึงพอใจแต่ทุกฝ่าย 

      พินยา พลแก้ว (2559 : 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง 
ผลลัพธ์ที่เกิดจาการปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ประหยัด
ระยะเวลา เกิดการสญูเปล่าน้อยที่สุด และสร้างความพึงพอใจให้แกผู่้ที่เกี่ยวข้อง      
       Guan และคณะ (2019 : 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง 
ผลลัพธ์ที่ประสบความส าเร็จในการท างานของบุคคล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ 

      Lin และคณะ (2015 : 150) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง 
ต าแหน่งหน้าที่งานของบุคคลทีม่ีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ในการท างานที่มีอยูท่ี่ และส่งเสริมใหม้ี
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัตงิานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 

      Nigel (2014 : 1032) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง  
การปฏิบัตงิานที่มุง่เน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองและองค์กร  
       Rosso และคณะ (2014 :14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความส าเรจ็ในการท างาน หมายถึง 
ผลลัพธ์ของความส าเรจ็ในเชิงบวกทีเ่ป็นผลมาจากประสบการณ์ในการท างาน ที่สะท้อนใหเ้ห็นปัจจัย
เป้าหมายและปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากความหมายของความส าเรจ็ในการท างานข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความส าเร็จ 
ในการท างาน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานใหส้ าเร็จลลุ่วงได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด มีการจัดหาและใช้ทรพัยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และสร้างความพงึพอใจให้กับทุกฝ่าย 

2. ความส าคัญของความส าเร็จในการท างาน 
   ความส าเรจ็ในการท างานเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรขององค์กรที่มอียู่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุด ซึ่งทรัพยากรบุคคลเปน็ปัจจัยหนึง่ที่ส าคัญต่อความส าเรจ็ 
ในการท างาน ด้วยเหตุน้ีจึงต้องพฒันาความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อ 
การปฏิบัตงิานอย่างสม่ าเสมอเพือ่ใหผ้ลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554 : 261) ซึ่งผลของความส าเร็จในการท างานเป็น 
การสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการท างานของแตล่ะบุคคล ด้วยว่าองค์กรต่างต้องเผชิญกับ
ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง การประเมินผล 
การปฏิบัตงิานจะช่วยในการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมให้องค์กรมบีุคลากรทีม่ีคุณภาพ  
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เพราะความส าเร็จในการท างานเป็นผลสะท้อนใหเ้ห็นถึงศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรในการ
บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (จันทรจ์ิรา จันทโสภา, 2559 : 41) 

   เนื่องจากความส าเร็จในการปฏิบัติงานข้ึนอยู่กบับุคคลในการปฏิบัตงิานของตนได้ดีตาม
หน้าที่ที่ได้รบัผิดชอบ ซึ่งการทีบุ่คคลจะสามารถปฏิบัตงิานหรือรบัผิดชอบงานของตนได้ดีนั้น
จ าเป็นต้องได้รบัความรู้และทักษะใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการท างานอย่างต่อเนื่องอันน าไปสูก่าร
เปลี่ยนแปลงและเจรญิเติบโตขององค์กร โดยความส าเรจ็ในการปฏิบัตงิานของแต่ละคนน้ันจะ
แตกต่างกันไปตามความมุง่มั่นในการปฏิบัติงาน ซึง่ผูท้ี่ต้องการจะประสบความส าเร็จสูงนั้นยอ่ม 
ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้และพฒันาตนเองเพือ่ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
เพราะความส าเร็จในการท างานมีความส าคัญอย่างมากส าหรับบุคคล เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าบุคคล
นั้นสามารถที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใหส้ าเร็จได้ (อรณี ศรีค ามุล, 2560 : 25) 

3. ปัจจัยที่สง่ผลใหเ้กิดความส าเรจ็ในการท างาน 
   การท างานให้ประสบความส าเรจ็ เกิดจากความมุ่งมั่น ความพยายาม เพื่อฝ่าฟันอปุสรรค  

โดยมีปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในการท างาน ดังนี้  
 3.1 ปัจจัยทีก่ าหนดความส าเรจ็ มีดังนี้ (นาทลดา ทองตบี, 2563 : เว็บไซต)์ 
  3.1.1 ความรู้ทางวิชาชีพ คือการมีความรู้ในวิชาชีพของตน เป็นความรู้ทีจ่ าเป็นต้อง
ใช้ในอาชีพนั้น ๆ ตามหลักวิชาการหรือหลักทฤษฎีในอาชีพ เป็นความรูเ้ฉพาะด้านเกิดจากการ
แสวงหาความรู้และพฒันาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
  3.1.2 ทักษะวิชาชีพ เป็นการสะสมประสบการณ์จนเกิดความช านาญ มี
ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามข้อก าหนดและแล้วเสรจ็ในเวลาที่ก าหนด 
  3.1.3 ทัศนคติ คือการมีจิตส านึกในการท างานที่ดี เช่น การตรงต่อเวลา การรักษา
วินัย มีความซื่อสัตย์ ประหยัด และวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปญัหาในการท างานโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ซึ่งทัศนคติน้ีมีความส าคัญมากในการประกอบอาชีพ 
 3.2 ปัจจัยทีส่่งผลใหเ้กิดความส าเรจ็ มีดังนี้ (สมใจ ลกัษณะ, 2552 : 73) 
  3.2.1 แรงจูงใจในการท างาน แรงจูงใจนี้อาจมาจาก 1) การจูงใจด้วยรางวัล เช่น 
เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ 2) การจงูใจด้วยงาน เช่นลกัษณะงานจูงใจใหบุ้คคลมีความต้องการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และ 3) แรงจงูใจด้วยวัฒนธรรมองค์กร เช่นการจงูใจให้บุคคล
ท างานให้มปีระสทิธิภาพมากข้ึน 
  3.2.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของบคุคล ในการท างานโดย
ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อใหผ้ลงานมปีระสิทธิภาพ 
  3.2.3 การยอมรบับทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
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  3.2.4 โอกาสในการท างาน เช่นการได้รับการสนับสนุนจากผูบ้รหิารในการได้รับ
มอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าที ่
 3.3 คุณลักษณะของบุคคลทีม่ีปฏิบัตงิานอย่างมปีระสทิธิภาพ 

 การที่ปฏิบัตงิานที่มปีระสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อความส าเรจ็ในการท างาน ซึง่การ 
จะเกิดประสทิธิภาพในการท างานนั้นต้องมีองค์ประกอบหลกั 2 ส่วนคือ โครงสร้างการท างาน  
และตัวบุคคล ในเรือ่งของตัวบุคคลจะต้องมีแนวคิดการปฏิบตัิตัวในการปฏิบัติและพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอ ดังนั้นคนท างานที่มีประสิทธิภาพควรมีลกัษะ ดังนี้ (Key Up, 2016 : เว็บไซต์)   
  3.3.1 มีความฉับไว เป็นการใช้เวลาได้อย่างดีทีสุ่ด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า สามารถ
ท างานที่มอบหมายให้ได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด นั่นคือคนที่มีประสทิธิภาพ  
  3.3.2 มีความถูกต้องแม่นย า คือความผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นย าใน
กฎระเบียบข้อมลู ตัวเลข หรือสถิติต่าง ๆ ตลอดจนไม่เลินเลอ่จนท าใหเ้กิดความเสียหายแก่องค์กร  
มีการตรวจทานงานก่อนน าเสนอทกุครั้ง 
  3.3.3 มีความรู้ คือการมีความรู้ในงานเป็นอย่างดี รูจ้ักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงาน 
ที่ก าลงัท าอยู่ตลอดเวลา ทัง้การเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากองค์กร เรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรู้จาก
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และสามารถน าความรู้นั้นมาปรับปรงุการท างานให้ดีข้ึน 
  3.3.4 มีประสบการณ์ คือมีความรูร้อบด้านจากการได้เห็น ได้ลงมือปฏิบัตบิ่อย ๆ 
มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว ผู้ทีม่ีประสบการณ์ในการท างานสงูจะท างานผิดพลาด
น้อย สมควรที่องค์กรจะต้องเกบ็บุคคลเหล่าน้ีไว้ให้อยู่ในองค์กรนานทีสุ่ดเพราะคนเหล่าน้ีจะท าให้ 
องค์กรพฒันาได้อย่างรวดเร็ว 
  3.3.5 มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดรเิริ่มสิ่งใหม่ ๆ มุมมองใหม่ทีเ่รียกว่านวัตกรรม 
มาใช้ในองค์กร เช่นการคิดระบบการให้บริการใหม่ ๆ ทีล่ดข้ันตอนยุ่งยาก การบริหารงานแบบเชิงรกุ 
การปรับปรงุอาคารสถานที่แบบเอนกประสงค์ เป็นต้น คนทีม่ีประสิทธิภาพจึงเป็นคนที่ชอบคิดหรือ
เก่งคิดหรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่ใช่คนที่ชอบท างานตามค าสั่งและจะตอ้งไม่ท างานประจ าวัน
เหมอืนกับหุ่นยนต์ 
 4. เทคนิคการท างานให้ประสบความส าเรจ็ 

การมหีน้าที่การงานที่ดีและประสบความส าเร็จในอาชีพพร้อมก้าวไปกับองค์กรที่ท างาน
อยู่เป็นสิ่งที่บุคคลต้องการ อย่างไรก็ตามแม้บุคคลจะอทุิศตนเองและทุ่มเทกับการท างานแต่ก็ยงัไม่
ประสบความส าเร็จ ดังนั้นจึงได้น าเสนอเทคนิคการท างานให้ประสบความส าเรจ็คือ “พลอดรัก”  
เป็นเทคนิคการท างานใหป้ระสบความส าเร็จอกีแนวทางหนึง่ ดังนี้  
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561 : เว็บไซต์)  
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     4.1 พ-พัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษา จุดด้อย ข้อบกพรอ่ง จุดแข็ง ของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีการท างานของตนเอง จุดใดที่ดีอยู่
แล้วต้องหมั่นต่อยอด พัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน จุดใดที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องควรปรบัปรุงโดยศึกษาหา
ความรู้ต่อเติมให้ดีกว่าเดิม ในวัยท างานจะต้องเป็นนักส ารวจ หรือมีหัวใจเป็นนักพัฒนาอยูเ่สมอใน 
ทุกด้าน 
 4.2 ล-หลากหลายทักษะ หมายถึง ทกุองค์กรหรือบริษัทในปัจจุบันต้องการพนักงานทีม่ี
ความหลากหลายในทกัษะการท างานเพื่อเข้ามาพัฒนาปรบัปรุงองค์กรให้ดีข้ึน เนื่องจากพนกังานทีม่ี
ความสามารถหลายอย่างย่อมไมป่ฏิเสธหรือลีกเลี่ยงการท างานที่มอบหมายให้ เพราะเป็นบุคคลที่
สามารถพฒันาตนเอง บุคคลเหล่าน้ีจะไม่ปฏิเสธการเรียนรู้สิง่ใหม่ ๆ กระท าเป็นเหมอืนแก้วน้ าที ่
ยังไม่เต็ม รบัฟังความคิดเห็น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีตลอดเวลา 
 4.3 อ-อดทน หมายถึง พลังแห่งความส าเรจ็ในการท างานคือการอดทนตอ่สถานการณ์
ต่าง ๆ ในสถานที่ท างาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่ได้รับมอบหมาย พฤติกรรมอันไม่พงึประสงค์ของ
ผู้บังคับบญัชีหรอืเพื่อนร่วมงาน หลายคนทนไม่ได้กบัการไดร้ับการถูกพูดจาดูถูก ถูกสบประมาท  
และลาออกจากที่ท างานทันที โดยหารู้ไม่ว่าสิง่นั้นอาจจะเปน็ยาพิษที่ท าร้ายตนเอง ท าให้ไมส่ามารถ 
หางานใหม่เพียงเพราะมปีระวัติการท างานไม่ด ีไม่สามารถเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียดหรอื
สถานการณ์อันเลวร้ายในที่ท างานได้ ดังนั้นควรมีความอดทนและอดกลั้นคุณจึงจะสามารถเผชิญกับ
ปัญหาต่าง ๆ ได้ส าเรจ็ 
 4.4 ด-ดึงดูด หมายถึง พนักงานที่มีความกระตือรอืร้น ชอบเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ ลองผิด 
ลองถูกอย่างสม่ าเสมอ คอยดึงดูดเอาความรูจ้ากหนงัสอื ผู้คนรอบข้าง และอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้
ในการท างานจนท าใหง้านส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดีย่อมสามารถดึงดูดความสนใจจากหัวหน้างานทีมงาน
ให้เห็นศักยภาพของพนักงานคนน้ันได้ บุคคลที่มีทกัษะในการดึงดูดนั้นจะสามารถท างานเป็นทีมและ
ท างานคนเดียวอย่างอสิระได้อย่างไม่มปีัญหาใด ๆ และโดยส่วนใหญ่คนทีม่ีทักษะดงึดูดมักจะม ี
ความกระตือรอืร้นจะเป็นคนที่ชอบลองผิดลองถูกและมาท างานก่อนเวลาเสมอเพื่อหาโอกาสค้นคว้า
ข้อมูลหาความรู้เพิม่เติม และพยายามที่จะให้งานเสร็จกอ่นหรือตรงตามเวลาทีก่ าหนด  
 4.5 ร-รักงานทีท่ า หมายถึง บุคคลไมส่ามารถให้งานมารักไดแ้ต่สามารถรักงานทีท่ าได้ 
โดยไตร่ตรองและพจิารณาอยูเ่สมอว่างานทีท่ าอยูน่ั้นมีคุณค่ากับตนเองมากน้อยเพียงใดให้อะไรกับ
ตนเองบ้าง ควรท าใจให้รักงานเพราะค าว่ารักเป็นพื้นฐานของความส าเร็จทุกอย่างและท าให้มีความสุข
กับงาน เมือ่มีความรกัในตัวงานหรือแม้แต่รกัองค์กรบุคคลจะมีความสุขกับงานที่ท า ซึง่จะท าให้
พยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิม่มลูค่าของงานที่ท าอยู่ตลอดเวลา และนั่นจะสง่ผลใหบุ้คคลรูจ้ัก
วางแผนชีวิตและเป้าหมายความส าเรจ็ในการท างาน ถ้าบุคคลไม่สามารถรักงานที่ท าอยู่ได้  
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ความเบื่อหน่าย ความท้อแทจ้ะเกิดกบับุคคลนั้น และในที่สดุบุคคลก็จะจากมันไปและเสาะแสวงหา
งานที่รักอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งจะท าให้ไม่ประสบความส าเรจ็สักทเีพราะต้องนบัหนึง่และเริม่ต้นใหม ่
 4.6 ก-การจัดการเป็นเลิศ หมายถึง การที่บุคคลมีทักษะในการจัดการเป็นเลิศนั้นจะเป็น
ผู้ที่ประสบความส าเร็จทัง้ในเรื่องครอบครัวและหน้าที่การงาน เพราะจะเป็นคนที่รูจ้ักวางแผนท างาน
เป็นข้ันตอน รูจ้ักความเสี่ยง และหามาตรการมาป้องกัน พรอ้มกันนั้นยังมีความสามารถในการพลิก
วิกฤตให้เป็นโอกาสได้ เพราะทุกสิง่ทุกอย่างได้ถูกวางแผน จดัการ วางไว้เป็นข้ันเป็นตอนเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อถึงเวลาทีจ่ะน ามาใช้จะปราศจากความสบัสนและวุ่นวาย ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ  

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการท างาน 
    ความส าเร็จในการท างาน เป็นผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่แล้วเสร็จ และประเมิน 

ผลลัพธ์ว่ามีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและบรรลเุป้าหมายที่วางไว้ขององค์กร โดยประยกุต์จากทฤษฏี
สองปัจจัยของ Herzberg ดังนี้ (สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, 2554 : 503-507) 

5.1 ด้านความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้มโีอกาสเติบโตใน 
การงาน การไดเ้ลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่งที่สงูข้ึน การได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ังคับบัญชาในการศึกษา
ดูงาน ได้รับมอบหมายงานในขอบเขตใหม่ ๆ ที่ต้องรบัผิดชอบมากขึ้นและมีความท้าทาย ตลอดจน
ได้รับค่าตอบแทนที่สงูข้ึน เนื่องจากความก้าวหน้าในชีวิตเปน็สิ่งทีทุ่กคนต้องการ การมีความมั่นคงใน
การท างาน การมสีภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มีผูบ้ังคับบญัชาและเพือ่นร่วมงานที่ดี ได้รับค่าจ้างที่
เป็นธรรม ได้ท างานที่ชอบทีส่นใจ มสี่วนในการแสดงความคิดเห็น ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
โดยโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานและความมั่นคงในการท างานนั้นเป็นสิง่ทีส่ าคัญที่ท าให้บุคคลมี
ความต้องการทีจ่ะอยูก่ับองค์กร และงานทีบุ่คคลได้รบัมอบหมายมผีลตอ่การแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้
ความสามารถของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางหรอืน าไปสู่โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
เปิดโอกาสให้แสดงทักษะความสามารถ ท าให้มีความมั่นคงในงาน ดังนี้ (ณัชชา ม่วงพุ่ม, 2559 : 8) 
  5.1.1 มีความสามารถในการบรหิารจัดการงานได้เป็นอย่างด ีสามารถทีจ่ะเลื่อน
ต าแหน่งงานไปรับผิดชอบงานที่มีความรบัผิดชอบสงูข้ึน 
  5.1.2 ได้เข้ารับการอบรมความรู้ด้านบญัชี มีประสบการณ์ในสายงานบญัชี สามารถ
ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนญุาต และสามารถรับงานตรวจสอบบัญชีเป็นอาชีพอสิระได้ 
  5.1.3 ได้รับการพจิารณาข้ึนเงินเดือน ค่าจ้าง และผลตอบแทนอื่นที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ และความทุ่มเทพยายามอย่างเหมาะสมเป็นไปตามกระบวนการขององค์กร 
  5.1.4 ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาดูงาน หรือศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ  
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5.2 ด้านการเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การไดร้บัการยอมรบันับถือหรอื 
ยกย่องชมเชยทัง้จากผูบ้ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณภาพของงาน 
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยมีาช่วยในการท างาน รวมทั้งได้รับความไว้วางใจให้รบัผิดชอบงานที่มี
ความส าคัญจากผู้บริหาร กล่าวคือมนุษย์ต้องการที่จะไดร้ับยอมรบันับถือซึง่แบง่ออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือลักษณะที่ 1 ความต้องการนบัถือตนเอง เป็นความต้องการมีอ านาจ มีความเช่ือมั่นในตนเอง  
มีความสามารถในตนเอง ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น และมีความเป็นอสิระ เพราะทุกคนต้องการ 
ที่จะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสามารถทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในงานภารกิจต่าง ๆ ด้วย
ความรู้และความสามารถทีม่ีอยู่ และลักษณะที่ 2 เป็นความต้องการไดร้ับการยกย่องนับถือจากผูอ้ื่น 
เป็นความต้องการมเีกียรติยศ การได้รับการยกยอ่ง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจและไว้ใจ  
มีช่ือเสียงเป็นที่กล่าวถึง และเป็นบุคคลที่เป็นที่ช่ืนชม เนื่องจากบุคคลต้องการที่จะได้รบัการยกย่อง
ชมเชยจากผลการปฏิบัตงิานที่ตนเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าและความสามารถของตนเอง และสิ่งที่ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะได้รบัการยอมรับนบัถือเมือ่สามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วง ประกอบด้วย 
(Baanjomyut, 2563 : เว็บไซต์)  
  5.2.1 ค าพูด เป็นการกระตุ้นผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีด้วยค าพูด ค าคม ข้อความจูงใจ 
ค าบันดาลใจ หรือสัญลักษณ์ที่จะจงูใจใหบุ้คคลปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เช่น โล่แห่ง
ความส าเรจ็หรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ รวมทั้งสัญญาที่มีเพือ่ให้งานเป็นไปตามจุดหมายของตน 
  5.2.2 หนังสือชมเชย เป็นจดหมายชมเชยจากหัวหน้างานหรอืฝ่ายบริหารในผลงาน
ที่ท าไว้ รวมทั้งวุฒบิัตรและประกาศนียบัตรต่าง ๆ ที่ได้รบัเมือ่ผ่านการฝึกอบรมในคุณวุฒิต่าง ๆ หรือ
เมื่อได้รบัสทิธิพิเศษเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
  5.2.3 การได้รับการประเมินผลการปฏิบัตงิานในทางที่ดีจากหัวหน้างาน และไดร้ับ
ความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่มีความส าคัญและต้องมีความรับผิดชอบสูงในการท างาน 

5.3 ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี (Good Operations Process) หมายถึง การที ่
สามารถควบคุมการท างานให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถจัดล าดับข้ันตอนการปฏิบัตงิานได้
อย่างชัดเจน มีการทบทวนและปรบัปรุงแก้ไขกระบวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ รวมถงึติดตาม 
การปฏิบัตงิานเพือ่หาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาได้อย่างทนัท่วงที โดยการปฏิบัติงานตามล าดับ
ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานที่วางแผนไว้อย่างถูกต้อง รอบคอบ ตามบทบาทหน้าที่ที่องค์กรได้
ก าหนดไว้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อใหบ้รรลผุลส าเรจ็ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาช่วยในปฏิบัตงิานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลงานเช่ือถือได้ ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ และใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งการทีผู่้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องการทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการท างานจ าเป็นต้องมี
ความรับผิดชอบในกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ (จันทร์จริา จันทโสภา, 2559 : 39) 
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  5.3.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์ จัดหาระบบ วิธีการ และรปูแบบการบัญชี 
ที่เหมาะสม ที่เอือ้อ านวยให้เกิดประสทิธิภาพในการท างานและการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรที่ 
เกิดประโยชน์สงูสุด 
  5.3.2 สามารถน าเสนอข้อมลูทางบญัชีได้อย่างอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเช่ือถือ 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
  5.3.3 มีความรู้และช านาญในข้ันตอนหรือวิธีการด าเนินงานทั้งในส่วนทีเ่ป็นงานของ
ตนและที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างด ี
  5.3.4  ศึกษาวิธีการท างานให้มปีระสทิธิภาพอยู่เสมอ เช่น การช่างสังเกตเกี่ยวกับ
ลักษณะการท างานและสามารถให้ค าแนะน าแกเ่พื่อนร่วมงานได้ถึงวิธีการท างานที่มปีระสิทธิภาพ 
มีแนวคิดในการการสร้างสรรค์และปรับวิธีการด าเนินงานใหด้ีย่ิงข้ึน 

5.4 ด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน (Work Achievement) หมายถึง การปฏิบัติงานมีความ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และมปีระสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพงานที่ไดก้ าหนดและวางไว้ 

ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อก าหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส าเรจ็ลุล่วงตาม

เป้าหมายขององค์กรหรอืเกินกว่าที่องค์กรคาดหวังไว้ ซึ่งผลสัมฤทธ์ิในงานเกิดจากการปฏิบัติงาน

ทางด้านบัญชีอย่างเต็มความสามารถตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ได้อย่างมีประสทิธิภาพเป็นไป

ตามมาตรฐาน ดังนี้ (สุพรรณี ทัพธานี, 2560 : 6) 

  5.4.1 มีผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์ นโยบายหรือ

แผนการด าเนินงานขององค์กร 

  5.4.2 ปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง มีความระมัดระวัง 

รอบคอบ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีคุณภาพด้วยความเป็นมืออาชีพ 

  5.4.3 สามารถปฏิบัตงิานที่ได้รบัมอบหมายให้เสร็จสิ้นลลุ่วงตามระยะเวลาหรือ

มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 

จากข้อมลูข้างต้นสามารถสรปุได้ว่า ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้ 
จากการปฏิบัติงานตามหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้หรือ 
เกณฑ์มาตรฐานของความส าเรจ็ทีก่ าหนด โดยผลงานมีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กบับุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ในการท างาน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความก้าวหน้า 
(Advancement) 2) ด้านการเป็นที่ยอมรบั (Recognition) 3) ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี 
(Good Operations Process) 4) และด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน (Work Achievement) (สาโรจน์     
โอพิทักษ์ชีวิน, 2554 : 503-507) 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. งานวิจัยในประเทศ 
    กนกพร บุญธรรม (2563 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพกับ

ความส าเรจ็ในการท างานของหัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย พบว่า หัวหน้าส านักงาน
บัญชีคุณภาพในประเทศไทย ที่มเีพศ อายุ สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะทางวิชาชีพ ไม่แตกต่างกัน และวิชาชีพบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา การเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีจึงเป็นสิ่งส าคัญในการประกอบอาชีพ
ที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเรจ็ตามเป้าหมายและไดร้ับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน นอกจากนี ้
พบว่า 1) ทักษะวิชาชีพ ด้านปัญญา มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการ
ท างานโดยรวม 2) ทักษะวิชาชีพ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร มีความสมัพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมและด้านความก้าวหน้า 3) ทักษะวิชาชีพ  
ด้านการจัดการตนเอง มีความสมัพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม
และด้านการยอมรบั 4) ทักษะทางวิชาชีพ ด้านการจัดการองค์กร มีความสมัพันธ์และผลกระทบ 
เชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมและด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และ 5) ทักษะวิชาชีพ  
ด้านการบริหารทีม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม  
ด้านการยอมรับ และด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน  

    กมลภู สันทะจักร์ และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ (2562 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัย 
ของนักบญัชียุคดิจิทัลที่มผีลต่อผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในประเทศไทย 
พบว่า นักบัญชีในหน่วยงานราชการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทลั ด้านความรู้
ทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาอังกฤษ  
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา  
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด นอกจากนีม้ีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบัตงิาน ด้านการบรรลุ
เป้าหมายความส าเรจ็ ด้านการจัดหาและการใช้ปจัจัยทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน  
และด้านความพึงพอใจของทกุฝ่าย อยู่ในระดับมากทีสุ่ด และปัจจัยของนักบัญชียุคดิจทิัลมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ทั้งนีเ้พราะปจัจัยของนักบัญชียุคดิจิทลัดังกล่าวจะช่วย
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณค่าให้กบันักบัญชี ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ
เกิดผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 

ลักษณ์มนล์ สุวรรณแสน (2561 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทกัษะวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบญัชีการประปานครหลวง 
พบว่า ทักษะทางวิชาชีพด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางคุณลักษณ์เฉพาะบุคคล ด้านทักษะ 
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ทางปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และด้านทักษะทางการบรหิารองค์กรและการจัดการธุรกิจ 
ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานของนักบัญชี และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ ด้านความรูค้วามสามารถ ความเอาใจใส่ การรักษา
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความลบั ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ และด้านความโปร่งใส 
ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานของนักบัญชี 

กานดา แซ่หลิ่ว (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาศักยภาพทางการบัญชีมผีลต่อความส าเรจ็
ในการปฏิบัตงิานของนักบัญชีในจงัหวัดสมุทรปราการ พบว่า ศักยภาพทางการบญัชี ด้านความรู้ 
ในวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ และด้านเจตคติ  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกบัความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ด้านการ
จัดหาและการใช้ทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจของทุกผ่าย ดังนั้น 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรให้ความส าคัญกับศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิม่ความส าเรจ็ใน 
การปฏิบัตงิาน และควรพฒันาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานและน าไปสู่ความส าเรจ็ในการปฏิบัติงานต่อไป 

ณฐภัทร หงส์พงษ์ และจิรพงษ์ จันทร์งาม (2560 : บทคัดยอ่) ได้ศึกษาผลกระทบของ
ทักษะทางวิชาชีพที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของผู้ท าบัญชีในเขตกรงุเทพมหานครและนนทบรุี 
พบว่า 1) ทักษะทางวิชาชีพบัญชีด้านปัญญา มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากผู้ท าบญัชีมีทักษะวิชาชีพในด้านปัญญาเพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดคุณภาพ
รายงานทางการเงินทีเ่พิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 2) ทักษะทางวิชาชีพด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และการสื่อสาร มีอทิธิพลทางบวกตอ่คุณภาพรายงานทางการเงิน ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าหากผูท้ าบญัชี 
มีทักษะวิชาชีพในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสือ่สารเพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลให้เกิด
คุณภาพรายงานทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 3) ทักษะทางวิชาชีพในมิติด้านการจัดการบุคคล 
มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าหากผูท้ าบญัชีมีทักษะวิชาชีพ 
ในด้านการจัดการบุคคลเพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดคุณภาพรายงานทางการเงินที่เพิม่มากข้ึนตามไป
ด้วย 4) ทักษะทางวิชาชีพด้านการจัดการองค์กร มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากผู้ท าบญัชีมีทักษะวิชาชีพในด้านการจัดการองค์กรเพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลให้
เกิดคุณภาพรายงานทางการเงินที่เพิม่มากข้ึนตามไปด้วย 

ปรียากร ปรโิยทัย และสุภัทรษร ทวีจันทร์ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบญัชีในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในประเทศไทย พบว่า 1) ทักษะทางวิชาชีพบัญชีของนกับัญชี 
ในสถานศึกษาโดยรวม ได้แก่ ด้านทักษะทางปญัญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่  
ด้านทักษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะทางปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร  
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และด้านทักษะทางองค์กรและการจัดการธุรกจิ อยู่ในระดบัมาก 2) นักบัญชีมปีระสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวม ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับ และด้านความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดบัมาก 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบญัชีในสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ในประเทศไทย พบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสทิธิภาพการปฏิบัตงิาน 
      ยุพา สะรุโณ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทักษะทางวิชาชีพของผู้ท าบัญชีทีส่่งผลต่อ
คุณภาพงานบัญชีกลุม่วิสาหกิจชุมชนในจงัหวัดราชบรุี พบว่า ทักษะทางวิชาชีพของผู้ท าบัญชีกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนในจังหวัดราชบุรโีดยรวมมทีักษะทางวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการ
ท างานร่วมกบัผู้อื่น ด้านการแกป้ัญหา ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทางองค์กรและการจัดการธุรกจิ 
ด้านการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี และด้านการแสวงหาความรู้ ตามล าดับ จากการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่าย พบว่า ทักษะทางวิชาชีพของผู้ท าบญัชีมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพงานบัญชี ได้แก่ ด้านองค์กรและการจัดการธุรกิจ ดา้นการแก้ปญัหา ด้านทักษะทางปญัญา 
ด้านการท างานร่วมกบัผู้อื่น และด้านการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี และผลการทดสอบน้ าหนักของ   
ตัวแปร พบว่า ด้านทักษะทางปัญญา ด้านการแก้ปญัหา ด้านองค์กรและการจัดการธุรกจิ สง่ผลต่อ
คุณภาพงานบัญชี 

อรณี ศรีค ามุล (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู ้
ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่างต่อเนือ่งกบัความส าเรจ็ในการท างานของนักบัญชีธุรกจิสิง่ทอและ 
เครื่องนุง่หม่ในประเทศไทย พบว่า นักบัญชีธุรกจิสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย ที่มเีพศ อายุ 
สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงานในปัจจุบันแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่างต่อเนื่อง ไม่แตกต่างกัน  
และนักบญัชีธุรกจิสิง่ทอและเครื่องนุง่ห่มที่มีการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพบัญชีแตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่างต่อเนือ่งและการมี
ความส าเรจ็ในการท างานไม่แตกต่างกัน เพราะจะท าใหม้ีความรู้ทีเ่ป็นปัจจุบันน าไปสู่ความส าเรจ็ 
ในการท างาน และนักบญัชีธุรกิจสิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมกีารพฒันาความรู้
ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่างต่อเนือ่งและความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดบั
มาก นอกจากนีจ้ากการวิเคราะห์ความสมัพันธ์และผลกระทบ 1) การพัฒนาความรู้ด้านบัญชีอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านความรู้เกี่ยวกับการบญัชี การเงิน และความรูท้ีเ่กี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม ด้านการบรรลเุป้าหมายความส าเรจ็ ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย 2) การพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ มีความสมัพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างาน
โดยรวม ด้านการบรรลเุป้าหมายความส าเรจ็ ด้านการจัดหาและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า  
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ด้านกระบวนการปฏิบัตงิาน และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย และ 3) การพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพ 
การบญัชีอย่างต่อเนือ่ง ด้านความรู้และความช านาญในเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างาน ด้านกระบวนการปฏิบัตงิาน  

จันทรจ์ิรา จันทโสภา (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลกระทบของคุณธรรมในวิชาชีพ
บัญชีที่มีต่อความส าเร็จในการท างานของนักบัญชีโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุขใน 
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า นักบญัชีโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุขมีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมในวิชาชีพโดยรวมและเป็นรายดา้น อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวมและเปน็รายด้าน อยู่ในระดับมาก และจาก
การศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบ 1) คุณธรรมในวิชาชีพบัญชี ด้านความขยัน มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างานโดยรวม ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และใน 
ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน 2) คุณธรรมในวิชาชีพบัญชี ด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม ด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรบั  
ด้านกระบวนการปฏิบัตงิาน และด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน 

วชิระ สรรพศรี (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร
และประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึง่ พบว่า 1) ปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วย อายุ ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน แตกต่างกัน และ2) บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึง่ จะเห็นว่าบุคลากรเป็นปัจจัย
สนับสนุนใหเ้กิดความส าเรจ็ในการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งการศึกษาน้ีสามารถน าไปสูก่ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อใหส้อดคล้องกบัวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร 

วรินรัศมิ์ นนทะชัย และคณะ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลกระทบของทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอ่ผลการปฏิบัตงิานของผูบ้รหิารผ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศของธุรกจิ
ผลิตและประกอบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย พบว่า ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน ซึง่ผูบ้รหิารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศควรให้ความส าคัญ
กับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัตงิาน โดยการพฒันาความรู้ 
ความสามารถของตนเองและบุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต  
และสามารถใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มเีพื่อการวิเคราะหป์ัญหา การตัดสินใจ และการ
วางแผนก าหนดนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่องค์กร 
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หนึ่งฤทัย โทนประยรู (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลกระทบของการยึดมั่นในจริยธรรม
สมัยใหม่ที่มีตอ่ความส าเร็จในวิชาชีพบัญชีของนกับัญชีองค์การบริหารส่วนต าบนในเขต
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ยังพบว่านักบญัชีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความส าเร็จในวิชาชีพบัญชีแตกต่างกัน เนื่องจากรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้กลไกในการติดตามและควบคุมการใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานที่ก าหนดให้บรรลุเป้าหมายได้โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นอกจากนี้การยึดมั่นในจริยธรรมสมัยใหมม่ีความสมัพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จ
ในวิชาชีพบัญชี ดังนั้นควรน าข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยน้ีไปใช้ในการส่งเสริมและประกอบการ
พิจารณาในการก าหนดกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ใหม้ีความสอดคล้องกบัจริยธรรมวิชาชีพ
บัญชีอันน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของนกับัญชีเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน
สูงสุดต่อไปในอนาคต  

2. งานวิจัยต่างประเทศ  
     Van Laar และคณะ (2019 : Abstract) ได้ศึกษาปัจจัยที่ก าหนดทกัษะดิจิทลั 
ในศตวรรษที่ 21: การส ารวจวงกว้างในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ พบว่า ปัจจบุันองค์กรต่าง ๆ  
มีความต้องการบุคคลทีม่ีทักษะความรู้สงูข้ึน ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร  
ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ และทักษะในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการปจัจัยที่มีศักยภาพที่มีอิทธิพลต่อทกัษะดิจิทลัคือ 
การสนบัสนุนทางสังคมและการฝกึอบรม นอกจากนี้จากการวิจัยพบว่าระดับทักษะดิจทิัลในศตวรรษ
ที่ 21 นั้นแตกต่างกันมาก จึงจ าเป็นต้องมีวิธีในการพฒันาทกัษะแต่ละด้านแตกต่างกัน 

Do และคณะ (2018 : Abstract) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบัตงิานของนักบัญชี: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ประการ ได้แก่  
แม่บทการบญัชี ความพึงพอใจในการท างาน การสนบัสนุนจากองค์กร และความเช่ือมั่นของนักบญัชี  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกบัประสทิธิภาพการท างานของนักบญัชี จากผลการวิจัยพนักงานควรมี 
ความมั่นใจในความสามารถของตนเองเพือ่เสรมิสร้างผลงานที่ตอบสนองความต้องการของกิจการ 
จ าเป็นต้องมกีารวางแผนการท างานและพัฒนากลยุทธ์ระยะโดยมีวัตถุประสงค์และข้ันตอนที่ชัดเจน 
หัวหน้าบญัชีควรแจ้งผลการปฏิบัติงานใหพ้นักงานแตล่ะคนทราบ นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้พนกังาน
เรียนรู้และพฒันาทกัษะทางวิชาชีพเพื่อให้สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

Tan และ Laswad (2018 : Abstract) ได้ศึกษาทักษะวิชาชีพที่จ าเป็นของนักบัญชี 
พบว่า ทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีเป็นสิง่ที่ผู้ว่าจ้างให้ความส าคัญอย่างมากในประเทศออสเตรเลีย
และประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งทักษะด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะส่วนบุคคลเป็นทกัษะที่มี
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ความจ าเป็นและพบบ่อยที่สุด เป็นทักษะที่มีความจ าเป็นมากที่สุดรวมถึงความสามารถในการท างาน
เป็นทมี ความสามารถในการน าเสนอ ความสามารถในการอภิปราย และการมีทัศนคติที่ดีใน 
การปฏิบัตงิาน โดยการมทีัศนคติเชิงบวกและการมีทกัษะด้านการสือ่สารที่ดีนั้น เป็นทักษะทาง
พฤติกรรมที่มีค่ามากทีสุ่ดในมุมมองของผู้ว่าจ้าง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของนกั
บัญชีธรรมดาไปสูก่ารเป็นนักบัญชีมืออาชีพ 

Darwanis และคณะ (2016 : Abstract) ได้ศึกษาผลกระทบของความเป็นมืออาชีพ 
ความสามารถ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน และเครื่องตรวจค าแนะน าความเข้มที่ม ี
ต่อคุณภาพของงบการเงิน (การศึกษาเขตตรวจราชการ เมืองอาเจะห)์ พบว่า 1) ความเป็นมืออาชีพ 
ความสามารถ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน และเครื่องตรวจค าแนะน าความเข้มสง่ผล 
ต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน 2) ความเป็นมืออาชีพสง่ผลต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน  
คือการมีความมืออาชีพที่สงูข้ึนสง่ผลต่อคุณภาพที่เพิม่ขึ้นของรายงานทางการเงิน 3) ความสามารถ
ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน คือความสามารถของเจ้าหน้าทีท่ี่สงูข้ึนจะส่งผลตอ่การเพิ่ม
คุณภาพของรายงานทางการเงิน 4) ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารการเงินส่งผลต่อคุณภาพร่ายงาน 
ทางการเงิน คือการมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกบัการเงินของพืน้ที่ดูแลจะช่วยให้เข้าใจงบการเงิน 
ที่จะตรวจสอบ 5) เครื่องตรวจค าแนะน าความเข้มสง่ผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน คือการที่
เจ้าหน้าที่ยิ่งแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินของภูมิภาพบ่อยเท่าไหร่ยอ่มส่งผลให้คุณภาพของ
รายงานทางการเงินดียิ่งขึ้น 
      Fouche และ Kgapola (2016 : Abstract) ได้ศึกษามุมมองของนักบญัชีมืออาชีพ
เกี่ยวกับทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัความก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งผูบ้รหิาร พบว่า ทักษะทางเทคนิค 
มีความส าคัญกบันักบญัชี สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าทกัษะทางวิชาชีพจะรวมอยู่ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และเกิดจากการฝกึอบรม ซึง่ทักษะที่จ าเป็นส าหรับนกับญัชีในต าแหน่งผูบ้รหิาร 
จะแตกต่างจากทักษะระดบัปฏิบัติการ นักบญัชีที่ต้องการพฒันาตนเองให้ก้าวไปสู่ต าแหน่งผู้บริหาร 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญกบัการพัฒนาทักษะทางปัญญา เป็นการใช้ทักษะในการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหา ทักษะกลยุทธ์ทางเทคนิคและหน้าที่ ทกัษะส่วนบุคคล เป็นความสามารถในการ
ปรับตัวใหเ้ข้ากับการเปลี่ยนแปลง มจีริยธรรมในการด าเนินงาน สามารถจัดล าดับความส าคัญของ 
งานการบรหิารเวลา ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและการสือ่สาร และทกัษะการจัดการธุรกจิใน
การใช้ความเป็นผู้น าตัดสินใจอย่างมอือาชีพ 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบัความส าเรจ็ในการ
ท างานของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีวิธีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
3. การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
5. การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 

1. ประชากรกลุม่ตัวอย่าง (Sample Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บรหิาร 
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ านวน 555 คน เป็นข้อมูล ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2563 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563ซ : เว็บไซต์) ประกอบด้วยกลุ่ม
อุตสาหกรรม 7 หมวด ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม 
บริการอสังหาริมทรัพย์และกอ่สร้าง ทรัพยากร และเทคโนโลยี ซึ่งไมร่วมธุรกจิการเงิน เนือ่งจาก
แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีของธุรกิจประเภทดังกล่าวมีความแตกต่างกันกบัแนวทางปฏิบัติ 
ทางการบัญชีของกลุม่อุตสาหกรรมอื่น ๆ การศึกษากลุ่มดังกล่าวรวมกันอาจท าให้ผลการวิจัยบิดเบือน
ได ้ตามพระราชบัญญัติธุรกจิสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 8 มาตรา 66 ให้สถาบันการเงินจัดท า
บัญชีเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยูต่ามความเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีทีก่ าหนดโดยสถาบันวิชาชีพที่หน่วยราชการทีเ่กี่ยวข้องให้ความเห็นชอบและตาม
หลักเกณฑท์ี่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563 : เว็บไซต์) 
โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 จ านวนประชากรกลุม่ตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย           
จ าแนกตามประเภทกลุม่อุตสาหกรรม 
 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ 
        ไทย, 2563ซ : เว็บไซต์) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และ 
กรอบแนวคิดที่ก าหนดข้ึน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 7 ข้อ  
โดยครอบคลุมข้อมลูเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนช่ัวโมง
การเข้ารบัการฝกึอบรมด้านวิชาชีพการบญัชี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหนง่งานในปจัจบุัน 

      ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 5 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมลู
เกี่ยวกับ ประเภทกลุม่อุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการด าเนินธุรกจิ รายได้เฉลี่ยต่อปี
ของกิจการ และจ านวนพนักงานในปัจจุบัน 

ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวนประชากร
กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 
1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) 53 13 

2. สินค้าอุปโภคบรโิภค (CONSUMP) 40 15 

3. สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) 95 29 

4. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) 158 28 

5. ทรัพยากร (RESOURC) 54 8 

6. บริการ (SERVICE) 117 25 

7. เทคโนโลยี (TECH) 38 13 

รวม 555 131 
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    ตอนที่ 3 ความเห็นเกี่ยวกบัทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยครอบคลุมเนื้อหาของการพัฒนาทกัษะวิชาชีพบัญชี
ในยุคดิจิทัล 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้และความสามารถทางการบญัชี จ านวน 4 ข้อ  
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี จ านวน 4 ข้อ ด้านบุคลากรและการสื่อสาร จ านวน 3 ข้อ ด้านการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา จ านวน 4 ข้อ ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล จ านวน 4 ข้อ และด้านทักษะการ
จัดการองค์กร จ านวน 4 ข้อ 

    ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความส าเร็จในการท างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยครอบคลุมเนื้อหาความส าเรจ็ในการท างาน 4  
ด้าน ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้า จ านวน 4 ข้อ ด้านการเป็นที่ยอมรับ จ านวน 3 ข้อ  
ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดี จ านวน 4 ข้อ และด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน จ านวน 4  ข้อ 
 
การสรา้งและการพัฒนาเครื่องมือ 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังต่อไปนี ้
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัทักษะวิชาชีพบญัชีที่มีต่อความส าเรจ็ 
ในการท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่น ามา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2. จัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด โดยพิจารณาเนื้อหาใหส้อดคลอ้งกบั
กรอบความคิด ความมุ่งหมาย และสมมตฐิานในการวิจัย 

3. น าแบบสอบถามทีส่ร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดเสนออาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อพจิารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษา และครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยเพื่อ
น ามาปรบัปรุงแก้ไขตามทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า 

4. ปรับปรงุและแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์แนะน าแล้วเสนอ
ต่อผู้เช่ียวชาญตามวิธีการวัดค่า IOC (Index of Item Objective) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ครอบคลมุเนื้อหาของการวิจัย ผูเ้ช่ียวชาญประกอบด้วย 
 4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงค์ พูนพล อาจารย์ประจ าคณะการบญัชีและ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช อาจารย์ประจ าคณะการบัญชีและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการ
บัญชี สาขาบรหิารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร 
 จากนั้นรวบรวมข้อมลูความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างรายการข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC (Item Objective Congruence 
Index) โดยใช้สูตรของ IOC ดังนี้ (สมุินทร เบ้าธรรม, 2558 : 114) 

สูตร  IOC  =   
EX

N
 

 เมื่อ  IOC  =   แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
       EX   =   ผลรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

          N    =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี ้

+1   =   ค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามศัพท ์
-1    =   ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ของการวิจยัหรือนิยามศัพท์ 
 0    =   ไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรอืนิยามศัพท์ 

เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี ้                                                                     
ค่า IOC ≥ 0.50 หมายความว่า ค าถามนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ค่า IOC <  0.50 หมายความว่า ค าถามนั้นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งได้ผลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน โดยแบบสอบถามทั้งหมดมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวัตถุประสงค์
อยู่ระหว่าง 0.33 – 1.00 ซึ่งพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.50 จ านวน 2 ข้อ จึงตัดข้อ
ค าถามนั้นออก ซึ่งสอดคล้องกับ สุมินทร เบ้าธรรม (2558 : 114) ได้เสนอว่าค่าดัชนีความสอดคล้องมี
ค่า 0.50 ข้ึนไป เป็นค่าที่ยอมรบัได้ถือได้ว่าข้อค าถามดังกล่าวมีความเหมาะสม จากนั้นผู้วิจัยได้
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครัง้   

    6. การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื 
        6.1 น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามผู้เช่ียวชาญเสนอแนะไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 30 ฉบับแรกที่
ได้รับตอบกลบั เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 
        6.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discriminating Power) โดยใช้เทคนิค 
Item- total Correlation ซึ่งทักษะวิชาชีพในยุคดิจิทัล มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.479 – 
0.803 (ตาราง 50 ภาคผนวก ข) และความส าเร็จในการท างาน  ซึ่งค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
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0.556 – 0.805 (ตาราง 50 ภาคผนวก ข) สอดคล้องกับ สมบัติ ท้ายเรอืค า (2552 : 90) ได้เสนอว่า
เกณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจของแบบสอบถาม 0.40 ข้ึนไป ถือว่ามีคุณภาพในระดับมาก แสดงว่า
เครื่องมือมีคุณภาพสามารถน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการท าวิจัยได ้
       6.3 การหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งทกัษะวิชาชีพในยุคดิจิทัล  
มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยู่ระหว่าง 0.762 – 0.942 (ตาราง 50 ภาคผนวก ข) และความส าเรจ็ใน
การท างาน  ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยู่ระหว่าง 0.934 - 0.972 (ตาราง 50 ภาคผนวก ข)  
ซึ่งสอดคล้องกับ Hair และคณะ (2006) ได้เสนอว่าค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือมีค่า 0.70 ข้ึนไป  
เป็นค่าที่ยอมรบัได้ แสดงว่าเครื่องมือมีคุณภาพสามารถน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการท าวิจัยได ้

    7. น าผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนออาจารย์ทีป่รึกษา 
วิทยานิพนธ์ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน า แล้วจัดท าเปน็แบบสอบถามฉบับสมบรูณ์เพือ่น าไปใช้
ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนในการเกบ็รวบรวมขอมลู ดังนี ้

     1. ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยพร้อมกับ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของเอกสาร เพือ่เตรียมน าสง่ไปรษณีย์ 

     2. ขอหนังสือราชการจาก คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
โดยแนบแบบสอบถามสง่ไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อขอความอนเุคราะห์และความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
 3. ด าเนินการสง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์ใหก้ับประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่ วันที่ 15 
สิงหาคม 2563 จ านวน 555 ฉบับ ตามช่ือ ที่อยู่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยแนบซองจดหมายติดแสตมป์ไปพรอ้มแบบสอบถาม เพื่อขอความอนุเคราะห์และ
ความร่วมมือในการตอบกลับภายใน 15 วัน หลังจากไดร้ับแบบสอบถาม  
 4. เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 15 วัน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืน จ านวน 79 ฉบับ   
ผู้วิจัยจะด าเนินการสอบถามทางโทรศัพท์ไปยงัผู้ตอบแบบสอบถามที่ยงัไม่ได้ตอบ และด าเนนิการส่ง
แบบสอบถามทาง E-mail เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมลูและขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามอกีครั้ง หลงัจากนั้นจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2563 ได้รับแบบสอบถามกลับมาจ านวน 
61 ฉบับ รวมระยะเวลาในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 44 วัน 
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      5. ตรวจสอบความสมบรูณ์ ความครบถ้วนในเนื้อหาของแบบสอบถามที่ได้รบัตอบ
กลับมาจ านวนทัง้สิ้น 140 ฉบับ ซึ่งมีแบบสอบถามทีส่มบรูณ์จ านวน 131 ฉบับ ไม่สมบูรณ์จ านวน 2 
ฉบับ และมจีดหมายสง่คืนเนื่องจากย้ายที่อยู่จ านวน 7 ฉบับ โดยแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ทัง้หมด 131 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.91 เมื่อเปรียบเทียบกบัจ านวนแบบสอบถามที่สง่ไปยังกลุม่ตัวอย่าง  
ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker และคณะ (2001) ได้น าเสนอว่าการส่งแบบสอบถามมีอัตราตอบกลับเกิน 
ร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได ้

6. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู
และแปลผลต่อไป 
 
การจัดท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทีร่วบรวมจากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป โดยแบง่การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

    ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีของบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

    ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มา
วิเคราะหห์าค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

    ตอนที่ 3 และ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นเกี่ยวกบัทักษะวิชาชีพบัญชีใน 
ยุคดิจิทัลกบัความส าเรจ็ในการท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น าข้อมูล
ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการน าเสนอข้อมลูในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและ
สรปุผลการด าเนินการวิจัย โดยก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม        
ศรีสะอาด, 2554 : 99-100) 
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       ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ก าหนดให ้ 5 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นมาก  ก าหนดให ้ 4 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง ก าหนดให ้ 3 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน้อย  ก าหนดให ้ 2 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน้อยทีสุ่ด ก าหนดให ้ 1 คะแนน 

จากนั้นวิเคราะห์ค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย ดังนี ้(บุญชม ศรสีะอาด, 2554 : 99-100) 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    ตอนที่ 5 และ 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล
กับความส าเรจ็ในการท างานของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการ
อบรมด้านวิชาชีพการบัญชี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงานในปจัจบุันแตกต่างกัน โดยใช้การ
ทดสอบความแตกตา่งระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกัน (Independent 
Sample t-test)  และใช้การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่างที่มมีากกว่า 2 กลุ่ม  
ใช้สถิติ F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Analysis of Variance : MANOVA) 

    ตอนที่ 7 การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบั
ความส าเรจ็ในการท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
โดยใช้วิธีการวิเคราะหส์หพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
 1.1 ร้อยละ (Percentage) 
 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 2.1 การหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟา (Alpha-Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค 
Item-total Correlation 

3. การทดสอบความสมัพันธ์ของตัวแปรอิสระ คือ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ (Multicollinearity Test) โดยการใช้ Variance Inflation Factors (VIFs) 
 4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน 
 4.1 t-test 
 4.2 F-test (ANOVA และ MANOVA) 
 4.3 การวิเคราะหส์หสมัพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) 
 4.4 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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บทท่ี 4  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

การวิเคราะห์ข้อมลูงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบั
ความส าเรจ็ในการท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดับ ดังนี้ 

1. สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

2. ล าดับข้ันในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เพื่อใหก้ารน าเสนอข้อมูลเป็นทีเ่ข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้ก าหนด
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 X̅ แทน       ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F แทน ค่าสถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาในการแจกแจง 
    แบบ F-distribution 
 T แทน สถิติทดสอบที่ใช้เปรียบเทียบใน t-distribution 
 SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนก าลังสอง (Mean Squares) 
 df แทน ระดับช้ันของความเป็นอสิระ (Degrees of Freedom) 
 p-value  แทน       ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
 VIFs     แทน      ค่าทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  
         (Variance Inflation Factors) 
 Adj R2 แทน     ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรบัปรุง 
 a     แทน       ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Constant) 
 APSDE แทน       ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกบัทักษะวิชาชีพบัญชี 

ในยุคดิจิทัล (Accounting Professional Skills in the Digital 
Era) 
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 AKC แทน      ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั 

    ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี (Accounting 
    Knowledge and Capability) 

 PAE แทน      ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (Professional Accounting  
Ethics) 

 PC แทน      ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั 
                ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (Personal and Communication) 
 APSO แทน      ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั 

         ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Analysis and Problem   
                                        Solving)  
 DT แทน      ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั 
                 ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology) 
 OMS แทน      ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั 

                 ด้านทักษะการจัดการองค์กร (Organizational Management  
                              Skills) 

 WS         แทน      ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกบัความส าเร็จในการท างาน 
             โดยรวม (Work Success) 
 AV แทน      ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างาน 
            ด้านความก้าวหน้า (Advancement) 
 RC แทน      ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างาน 
            ด้านการเป็นที่ยอมรบั (Recognition) 
 GOP แทน      ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างาน 
            ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี (Good Operations Process) 
 WA แทน      ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างาน 
            ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน (Work Achievement) 
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ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัของผู้บริหารฝ่ายบัญชี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างานของผู้บรหิารฝ่ายบัญชีบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัของ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่มเีพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบญัชี  
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และต าแหนง่งานในปัจจุบัน แตกต่างกนั 
 ตอนที่ 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างานของผูบ้รหิาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบญัชี รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน และต าแหนง่งานในปจัจุบัน แตกต่างกัน 
 ตอนที่ 7 การวิเคราะหส์หสมัพันธ์แบบพหุคูณ การวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ 
และการสร้างสมการพยากรณ์ของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดจิิทัลกับความส าเร็จในการท างานของ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนช่ัวโมงการ
เข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงานในปจัจบุัน 
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ตาราง 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บรหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ 
     1.1  ชาย 34 25.95 
     1.2  หญิง 97 74.05 

รวม 131 100.00 
2.  อายุ 
     1.1  น้อยกว่า 35 ปี 
     1.2  35 - 40 ปี 
     1.3  41 – 45 ปี 
     1.4  มากกว่า 45 ปี 

18 
27 
24 
62 

13.74 
20.61 
18.32 
47.33 

รวม 131 100.00 
3.  ระดับการศึกษา 
     3.1  ปริญญาตร ี
     3.2  สูงกว่าปริญญาตร ี

76 
55 

58.02 
41.98 

รวม 131 100.00 
4.  ประสบการณ์ในการท างาน 
     4.1  น้อยกว่า 5 ปี 
     4.2  5 – 10 ปี 
     4.3  11 – 15 ปี 
     4.4  มากกว่า 15 ปี 

3 
23 
25 
80 

2.29 
17.56 
19.08 
61.07 

รวม 131 100.00 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 

 จากตาราง 2 พบว่า ผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ส่วนใหญเ่ป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 74.05) อายุมากกว่า 45 ปี (ร้อยละ 47.33) รองลงมา อายุ 35 – 40 
ปี (ร้อยละ 20.61) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ร้อยละ 58.02) ประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 
15 ปี (ร้อยละ 61.07) รองลงมา 11 – 15 ปี (ร้อยละ 19.08) จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้าน
วิชาชีพการบัญชี 12 – 16 ช่ัวโมงต่อปี (ร้อยละ 54.20) รองลงมา มากกว่า 26 ช่ัวโมงต่อปี (ร้อยละ 
28.24) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 – 100,000 บาท (ร้อยละ 53.44) รองลงมา มากกว่า 150,000 
บาท (ร้อยละ 18.31) และต าแหนง่งานในปัจจุบัน ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชี (ร้อยละ 74.05) รองลงมา 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี (ร้อยละ 16.79) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

5.  จ านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการบญัชี 
     5.1  12 – 16 ช่ัวโมงต่อปี 
     5.2  17 – 21 ช่ัวโมงต่อปี 
     5.3  22 – 26 ช่ัวโมงต่อปี 
     5.4  มากกว่า 26 ช่ัวโมงต่อปี 

71 
15 
8 
37 

54.20 
11.45 
6.11 
28.24 

รวม 131 100.00 
6.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
     6.1  ต่ ากว่า 50,000 บาท 
     6.2  50,000 – 100,000 บาท 
     6.3  100,001 – 150,000 บาท 
     6.4  มากกว่า 150,000 บาท 

14 
70 
23 
24 

10.69 
53.44 
17.55 
18.32 

รวม 131 100.00 
7.  ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
     7.1  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
     7.2  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
     7.3  อื่น ๆ รองผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี  

22 
97 
12 

16.79 
74.05 
9.16 

รวม 131 100.00 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการด าเนินธุรกจิ รายได้เฉลี่ย
ต่อปีของกจิการ และจ านวนพนักงานในปจัจบุัน 
 

ตาราง 3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 

จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1.  ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 
     1.1  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 13 9.92 
     1.2  สินค้าอุปโภคบริโภค 
     1.3  สินค้าอุตสาหกรรม 
     1.4  อสังหารมิทรัพย์และก่อสร้าง 
     1.5  ทรัพยากร 
     1.6  บริการ 
     1.7  เทคโนโลย ี

15 
29 
28 
8 
25 
13 

11.45 
22.14 
21.37 
6.11 
19.09 
9.92 

รวม 131 100.00 
2.  ทุนจดทะเบียน 
     2.1  ต่ ากว่า 50,000,000 บาท 
     2.2  50,000,000 –100,000,000 บาท 
     2.3  100,000,001 – 150,000,000 บาท         
     2.4  มากกว่า 150,000,000 บาท 

9 
14 
3 

105 

6.87 
10.69 
2.29 
80.15 

รวม 131 100.00 
3.  ระยะเวลาในการด าเนินธุรกจิ 
     3.1  น้อยกว่า 5 ปี 
     3.2  5 – 10 ปี 
     3.3  11 – 15 ปี 
     3.4  มากกว่า 15 ปี 

3 
13 
7 

108 

2.29 
9.92 
5.34 
82.45 

รวม 131 100.00 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 
 จากตาราง 3 พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็น
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม (ร้อยละ 22.14) รองลงมา อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง (รอ้ยละ 21.37) ทุนจดทะเบียน มากกว่า 150,000,000 บาท (ร้อยละ 80.15) รองลงมา 
50,000,000 –100,000,000 บาท (ร้อยละ 10.69) ระยะเวลาในการด าเนินธุรกจิ มากกว่า 15 ปี 
(ร้อยละ 82.45) รองลงมา 5 – 10 ปี (ร้อยละ 9.92) รายได้เฉลี่ยต่อปีของกิจการ มากกว่า 
1,000,000,000 บาท (ร้อยละ 57.25) รองลงมา 100,000,000 – 500,000,000 บาท และ 
500,000,001 – 1,000,000,000 บาท (ร้อยละ 17.56) และจ านวนพนักงานในปัจจุบัน มากกว่า  
500 คน (ร้อยละ 49.63) รองลงมา 100 – 250 คน (ร้อยละ 21.37)      
 

 

 

  

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 

จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

4.  รายได้เฉลี่ยต่อปีของกิจการ 
     4.1  ต่ ากว่า 100,000,000 บาท 
     4.2  100,000,000 – 500,000,000 บาท 
     4.3  500,000,001 – 1,000,000,000 บาท       
     4.4  มากกว่า 1,000,000,000 บาท 

 
10 
23 
23 
75 

7.63 
17.56 
17.56 
57.25 

รวม 131 100.00 
5.  จ านวนพนักงานในปัจจุบัน 
     5.1  น้อยกว่า 100 คน 
     5.2  100 – 250 คน 
     5.3  251 – 500 คน 
     5.4  มากกว่า 500 คน 

22 
28 
16 
65 

16.79 
21.37 
12.21 
49.63 

รวม 131 100.00 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ตาราง 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวมและเป็นรายด้านของผูบ้รหิาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัลโดยรวม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.17) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน อยูร่ะดับมากทีสุ่ด ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (X̅ = 4.75) และ 
อยู่ในระดับมาก จ านวน 5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้  

ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี (X̅ = 4.39) ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (X̅ = 4.13) 

และด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา (X̅ = 4.09)   
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล X̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ด้านความรู้และความสามารถทางการบญัชี 4.39 0.49 มาก 

2. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 4.75 0.44 มากที่สุด 

3. ด้านบุคลากรและการสื่อสาร 4.13 0.52 มาก 

4. ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา 4.09 0.57 มาก 

5. ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 3.99 0.60 มาก 

6. ด้านทักษะการจัดการองค์กร 4.03 0.58 มาก 

โดยรวม 4.17 0.47 มาก 
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ตาราง 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ด้านความรู้และความสามารถทางการ
บัญชีของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 

 จากตาราง 5 พบว่า ผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัล ด้านความรู้และความสามารถ 
ทางการบัญชี อยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้  
ท่านปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง แม่นย า ปราศจากข้อผิดพลาดที่เป็นสาระส าคัญ  

(X̅ = 4.37) ท่านมุ่งมั่นในการพฒันาความรู้ความสามารถด้านการบญัชี การเงิน และความรู้ที่

เกี่ยวข้องอย่างตอ่เนื่อง เพื่อใหเ้กิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพอยู่เสมอ (X̅ = 4.35) และท่านเข้าร่วม
อบรมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีโดยติดตามการเปลีย่นแปลงของมาตรฐานรายงาน 

ทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ (X̅ = 4.31)  
 
 
 
 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี X̅ S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ท่านมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการ
บัญชี การเงิน และความรูท้ี่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหเ้กิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพอยู่เสมอ 

4.35 0.54 มาก 
 

 
2. ท่านเข้าร่วมอบรมการพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี
โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานรายงานทาง
การเงินอย่างสม่ าเสมอ 

4.31 0.55 มาก 

3. ท่านปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง  
แม่นย า ปราศจากข้อผิดพลาดที่เป็นสาระส าคัญ 

4.37 0.53 มาก 

4. ท่านมีความสามารถในการน าเทคโนโลยมีาช่วยใน
การจัดท าและน าเสนอรายงานตัวเลขต่าง ๆ ในรูปแบบ
ที่ง่ายต่อความเข้าใจและไม่ซบัซ้อน 

4.20 0.56 มาก 

โดยรวม 4.39 0.49 มาก 
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ตาราง 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 

 

 จากตาราง 6 พบว่า ผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัล  ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  
อยู่ในระดับมากทีสุ่ดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้  
ท่านปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริตอย่างตรงไปตรงมาบนหลักฐานที่เป็นจริงและเช่ือถือได้ด้วย

ความระมัดระวังในหน้าที่ (X̅ = 4.76) ท่านมุ่งมั่นในการเก็บรกัษาความลับของธุรกิจ ไม่พงึเปิดเผย

ข้อมูลใหก้ับบุคคลทีส่ามโดยไม่ได้รบัการอนุมัติ (X̅ = 4.73) และท่านมุง่มั่นในการปฏิบัตงิานด้วย 
ความโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อเทจ็จรงิหรือบิดเบือนความจรงิอันเป็นสาระส าคัญซึง่สามารถติดตาม

ตรวจสอบได้ (X̅ = 4.69) 
 

 
 
 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี X̅ S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ท่านปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริตอย่าง
ตรงไปตรงมาบนหลักฐานที่เป็นจริงและเช่ือถือไดด้้วย
ความระมัดระวังในหน้าที ่

4.76 0.43 มากที่สุด 

2. ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเทีย่งธรรมและความเป็น
อิสระปราศจากอคตหิรือความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

4.66 0.51 มากที่สุด 

3. ท่านมุ่งมั่นในการเกบ็รกัษาความลับของธุรกจิ ไม่พึง 
เปิดเผยข้อมลูใหก้ับบุคคลทีส่ามโดยไม่ได้รบัการอนุมัติ 

4.73 0.47 มากที่สุด 

4. ท่านมุ่งมั่นในการปฏิบัตงิานด้วยความโปรง่ใส ไม่
ปกปิดข้อเทจ็จริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็น
สาระส าคัญซึง่สามารถติดตามตรวจสอบได ้

4.69 0.48 มากที่สุด 

โดยรวม 4.75 0.44 มากที่สุด 
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ตาราง 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ด้านบุคลากรและการสื่อสารของ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 

 
จากตาราง 7 พบว่า ผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัล  ด้านบุคลากรและการสื่อสาร อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านสามารถปรบัตัวและท างาน

ร่วมกับผู้อื่นทีม่ีความคิดเห็นต่างกันเพื่อประโยชน์สงูสุดขององค์กร (X̅ = 4.23) ท่านมีศักยภาพในการ
สื่อสารรบัส่งข้อมลูระหว่างผู้ร่วมงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทีห่ลายหลาย 

(X̅ = 4.11) และท่านสามารถสรปุความ ขยายใจความ และจดัระบบข้อมลู อีกทั้งสามารถเลือกใช้วิธี

ในการสื่อสารหรือเครื่องมือสือ่สารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (X̅ = 4.05) 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ด้านบุคลากรและการสื่อสาร X̅ S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ท่านสามารถปรบัตัวและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นที่มีความ
คิดเห็นต่างกันเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

4.23 0.52 มาก 
 

2. ท่านมีศักยภาพในการสือ่สารรบัสง่ข้อมลูระหว่าง
ผู้ร่วมงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยีการ
สื่อสารทีห่ลายหลาย   

4.11 0.54 มาก 

3. ท่านสามารถสรปุความ ขยายใจความ และจัดระบบ 
ข้อมูล อีกทัง้สามารถเลือกใช้วิธีในการสื่อสารหรือ 
เครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4.05 0.55 มาก 

โดยรวม 4.13 0.52 มาก 



 

 

  70 

ตาราง 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 

 
จากตาราง 8 พบว่า ผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัล  ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ท่านสามารถใช้
เหตผุล การคิดวิเคราะห์ และดุลพินจิในการประเมินทางเลอืกที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ

ข้อเท็จจรงิ (X̅ = 4.12) ท่านสามารถประยุกต์ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และกระบวนการต่าง ๆ 

มาช่วยในการประเมิน ระบุ และวิเคราะห์หาสาเหตุของปญัหา (X̅ = 4.08) และท่านมีความสามารถ
ในการแก้ปญัหาทีม่ีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ และสามารถอธิบายเป็นรปูธรรมอย่างชัดเจน  

(X̅ = 3.98) 
 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา X̅ S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ท่านมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์จาก 
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและแตกต่างกัน เช่น  
สารสนเทศจากคน สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 

3.97 0.59 มาก 

2. ท่านสามารถประยกุต์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
และกระบวนการต่าง ๆ มาช่วยในการประเมิน ระบุ 
และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

4.08 0.58 มาก 

3. ท่านมีความสามารถในการแก้ปญัหาที่มีความซบัซ้อน 
อย่างเป็นระบบ และสามารถอธิบายเป็นรปูธรรมอย่าง 
ชัดเจน 

3.98 0.59 มาก 

4. ท่านสามารถใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ และดลุพินจิ
ในการประเมินทางเลอืกทีส่มเหตสุมผลบนพื้นฐานของ 
ข้อเท็จจรงิ 

4.12 0.56 มาก 

โดยรวม 4.09 0.57 มาก 
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ตาราง 9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ด้านเทคโนโลยีดิจทิัลของผูบ้รหิารฝ่าย
บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 
จากตาราง 9 พบว่า ผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัล  ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ท่านมีความสามารถใน 
การท าธุรกรรมทางด้านการบัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือ่ให้

เกิดองค์ความรู้ในการท างานเสมอ (X̅ = 3.97) ท่านเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  

และน าความสามารถของระบบสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม (X̅ = 3.95) และท่านมีความสามารถ 
ในการบรูณาการความรูท้างด้านบญัชีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดท าบัญชีและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (X̅ = 3.95)  
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั X̅ S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ท่านมีความสามารถในการบรูณาการความรู้ทางด้าน 
บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดท า 
บัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3.95 0.64 มาก 

2. ท่านเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
และน าความสามารถของระบบสารสนเทศมาใช้อย่าง 
เหมาะสม 

3.95 0.59 มาก 

3. ท่านมีความสามารถในการปกป้องสารสนเทศของ
องค์กรจากการเข้าถึง การน าไปใช้ การเปิดเผย การ
ขัดขวาง และการดัดแปลง 

3.79 0.73 มาก 

4. ท่านมีความสามารถในการท าธุรกรรมทางด้านการ
บัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใหเ้กิดองค์ความรู้ในการท างาน
เสมอ 

3.97 0.55 มาก 

โดยรวม 3.99 0.60 มาก 
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ตาราง 10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัล ด้านทักษะการจัดการองค์กรของ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 

 
จากตาราง 10 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 

ประเทศไทย มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมทีักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั  ด้านทักษะการจัดการ
องค์กร อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ท่านมี
ความเป็นผู้น าที่ดีในการสร้างแรงจูงใจเพือ่ใหบุ้คลากรเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถตามนโยบาย

ขององค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ (X̅ = 4.01) ท่านมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรภายในของ

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X̅ = 3.98) และท่านมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และ

ควบคุมการด าเนินงานเพื่อให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย (X̅ = 3.93)   
 
 
 
 
 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ด้านทักษะการจัดการองค์กร X̅ S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ท่านมีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และ
ควบคุมการด าเนินงานเพื่อให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย 

3.93 0.67 มาก 

2. ท่านมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรภายใน
ขององค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

3.98 0.64 มาก 

3. ท่านมีความเป็นผู้น าที่ดีในการสร้างแรงจงูใจเพื่อให้ 
บุคลากรเกิดการพฒันาความรู้ความสามารถตาม
นโยบายขององค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.01 0.58 มาก 

4. ท่านมีความสามารถในการคาดคะเนสถานการณ์ที ่
เกี่ยวข้องกบัธุรกจิทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.77 0.70 มาก 

โดยรวม 4.03 0.58 มาก 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างานของผู้บรหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ตาราง 11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างานโดยรวมและเป็นรายด้านของผู้บริหารฝ่าย
บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 
จากตาราง 11 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 

ประเทศไทย มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเร็จในการท างานโดยรวม อยู่ในระดบัมาก  

(X̅ = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน (X̅ = 4.10) ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี  

(X̅ = 4.06) และด้านการเป็นที่ยอมรับ (X̅ = 4.02)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าเรจ็ในการท างาน X̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ด้านความก้าวหน้า 3.89 0.68 มาก 

2. ด้านการเป็นที่ยอมรับ 4.02 0.55 มาก 

3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ด ี 4.06 0.55 มาก 

4. ด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน 4.10 0.49 มาก 

โดยรวม 4.01 0.50 มาก 
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ตาราง 12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างาน ด้านความก้าวหน้าของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 
จากตาราง 12 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเร็จในการท างาน ด้านความก้าวหน้า  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ท่านได้รับการ

มอบหมายงานในขอบเขตงานใหม่ ๆ และได้รบัประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น (X̅ = 3.93)  
ท่านได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายงาน หรือเลื่อนต าแหนง่หนา้ที่การงานให้สงูข้ึนอย่างต่อเนื่องตาม

ระเบียบหรือกฎเกณฑท์ี่มีความยุติธรรม (X̅ = 3.89) และท่านได้รับการพิจารณาข้ึนเงินเดือน  

หรือผลตอบแทนอื่นตามความรู้ความสามารถ และความทุม่เทพยายาม อย่างเหมาะสม (X̅ = 3.80)     
 
 
 
 
 

ความส าเรจ็ในการท างาน 
ด้านความก้าวหน้า X̅ S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ท่านได้รับการแตง่ตั้ง มอบหมายงาน หรอืเลื่อน
ต าแหน่งหน้าที่การงานใหสู้งข้ึนอย่างตอ่เนื่องตาม
ระเบียบหรือกฎเกณฑท์ี่มีความยุติธรรม 

3.89 0.63 มาก 

2. ท่านได้รับการสนับสนุนใหเ้ข้ารบัการศึกษาดูงานหรือ 
ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

3.69 0.81 มาก 

3. ท่านได้รับการมอบหมายงานในขอบเขตงานใหม่ ๆ 
และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิม่มากข้ึน 

3.93 0.66 มาก 

4. ท่านได้รับการพิจารณาข้ึนเงินเดือน หรอืผลตอบแทน
อื่นตามความรู้ความสามารถ และความทุ่มเทพยายาม 
อย่างเหมาะสม 

3.80 0.71 มาก 

โดยรวม 3.89 0.68 มาก 
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ตาราง 13 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรบัของผู้บริหารฝ่าย
บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 
จากตาราง 13 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 

ประเทศไทยมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเร็จในการท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านได้รับการยอมรับนบัถือใน 
ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิาน และการแก้ไขปญัหาจากผูบ้ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  

(X̅ = 4.02) ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารใหร้ับผิดชอบงานที่มีความส าคัญและมีความ

รับผิดชอบในการท างานสูง (X̅ = 4.02) และท่านสามารถสร้างผลงานใหเ้ป็นที่พึงพอใจจนได้รับการ

ยอมรบัจากผู้บงัคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (X̅ = 3.97)   
     

 
 
 
 
 
 

ความส าเรจ็ในการท างาน 
ด้านการเป็นที่ยอมรับ X̅ S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ท่านได้รับการยอมรบันับถือในด้านความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา
จากผูบ้ังคับบัญชาและเพือ่นร่วมงาน 

4.02 0.55 มาก 

2. ท่านสามารถสร้างผลงานให้เปน็ที่พึงพอใจจนได้รับ
การยอมรับจากผู้บงัคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

3.97 0.57 มาก 

3. ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารใหร้ับผิดชอบ
งานที่มีความส าคัญและมีความรับผิดชอบในการท างาน
สูง 

4.02 0.59 มาก 

โดยรวม 4.02 0.55 มาก 
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ตาราง 14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างาน ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดีของ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 

 

จากตาราง 14 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทยมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเร็จในการท างาน ด้านกระบวนการปฏิบัตงิาน 

ที่ด ีอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ท่านสามารถ
ควบคุมกระบวนการท างานให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประหยัด และทันเวลา เป็นไปตาม

กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติขององค์กร (X̅ = 4.08) ท่านสามารถวางแผนการท างาน และล าดับ
ข้ันตอนการปฏิบัตงิานได้อย่างชัดเจน ท าให้การท างานส าเรจ็ลลุ่วงตามมาตรฐานที่ก าหนด  

(X̅ = 4.05) และท่านสามารถติดตามการปฏิบัตงิาน เพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในการท างาน 

ได้อย่างถูกต้อง สมเหตสุมผล และทันต่อเหตุการณ์ (X̅ = 4.02)     
 
 
 

ความส าเรจ็ในการท างาน 
ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ด ี X̅ S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ท่านสามารถควบคุมกระบวนการท างานใหเ้ป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และทันเวลา เป็นไป 
ตามกฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติขององค์กร 

4.08 0.54 มาก 

2. ท่านสามารถวางแผนการท างาน และล าดับข้ันตอน 
การปฏิบัตงิานได้อย่างชัดเจน ท าให้การท างาน 
ส าเร็จลุล่วงตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4.05 0.57 มาก 

3. ท่านสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือมีความคิดรเิริม่
ในการปรับปรงุ แก้ไขกระบวนการท างานอยู่เสมอ ท าให้ 
การท างานประสบผลส าเรจ็ดีย่ิงข้ึน 

3.92 0.62 มาก 

4. ท่านสามารถติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปญัหา
และตัดสินใจในการท างานได้อย่างถูกต้อง สมเหตสุมผล 
และทันต่อเหตุการณ์ 

4.02 0.53 มาก 

โดยรวม 4.06 0.55 มาก 
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ตาราง 15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างาน ด้านผลสัมฤทธ์ิในงานของผูบ้รหิารฝ่าย
บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 
จากตาราง 15 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 

ประเทศไทยมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเร็จในการท างาน ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ผลการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกบัข้อก าหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง (X̅ = 4.08) ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพงานที่ก าหนดไว้ และพร้อมรบัการประเมนิคุณภาพการท างานตลอดเวลา  

(X̅ = 4.08) และผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกบั

วิสัยทัศน์ นโยบายหรือแผนการด าเนินงานขององค์กร (X̅ = 4.07)   
 
 
 
 
 

ความส าเรจ็ในการท างาน 
ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน X̅ S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ผลการปฏิบัตงิานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และม ี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์ นโยบายหรอื 
แผนการด าเนินงานขององค์กร 

4.07 0.53 มาก 

2. ผลการปฏิบัตงิานเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่ 
ก าหนดไว้ และพร้อมรบัการประเมินคุณภาพการท างาน 
ตลอดเวลา 

4.08 0.51 มาก 

3. ผลการปฏิบัตงิานสอดคล้องกับข้อก าหนดต่าง ๆ ของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.08 0.50 มาก 

4. ปริมาณงานหรือผลการปฏิบัติงานส าเร็จลลุ่วงตาม 
เป้าหมายหรือเกินกว่าที่องค์กรคาดหวังไว้ 

3.98 0.57 มาก 

โดยรวม 4.10 0.49 มาก 
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ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัของผู้บริหาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบญัชี รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน และต าแหนง่งานในปจัจบุัน แตกต่างกัน 
 5.1 เพศ 
 
ตาราง 16 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวมและเป็นราย
ด้านของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีเพศแตกต่างกัน 
(t-test) 
 

 
 จากตาราง 16 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มเีพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั
โดยรวม และเป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และความสามารถทางการบญัชี  
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  ด้านบุคลากรและการสื่อสาร ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และด้านทกัษะการจัดการองค์กร ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
  

 
 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ชาย หญิง 

t p-value 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านความรู้และความสามารถ 
   ทางการบัญชี 
2. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
3. ด้านบุคลากรและการสื่อสาร 
4. ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา 
5. ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
6. ด้านทักษะการจัดการองค์กร 

4.38 
 

4.74 
4.09 
4.24 
4.06 
4.06 

0.49 
 

0.45 
0.57 
0.61 
0.65 
0.65 

4.39 
 

4.75 
4.14 
4.04 
3.97 
4.02 

0.49 
 

0.43 
0.50 
0.56 
0.59 
0.56 

0.096 
 

0.198 
0.543 
1.707 
0.748 
0.329 

0.924 
 

0.843 
0.588 
0.090 
0.456 
0.743 

โดยรวม 4.18 0.52 4.16 0.45 0.123 0.902 
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 5.2 อายุ 
 
ตาราง 17 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวมของผูบ้รหิาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีอายุแตกต่างกัน (ANOVA) 
 

    
 จากตาราง 17 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 
ตาราง 18 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัเป็นรายด้านของ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่มีอายุแตกต่างกัน 
(MANOVA)  
 

สถิติทดสอบ 
ทักษะวิชาชีพบัญชี 

ในยุคดิจิทัล 
Hypothesis 

df 
Error 
df 

F p-value 

Wilks’ Lambda 6 ด้าน 18.000 345.553 1.448 0.107 

 
 จากตาราง 18 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัเป็น
รายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี   
ด้านบุคลากรและการสื่อสาร ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล และด้านทักษะ
การจัดการองค์กร ไม่แตกต่างกนั (p>0.05) 
 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชี 
ในยุคดิจิทัล 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
127 
130 

0.501 
27.805 
28.305 

0.167 
0.219 

0.762 0.517 
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 5.3 ระดับการศึกษา 
 
ตาราง 19 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวมและเป็นราย
ด้านของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีระดบัการศึกษา
แตกต่างกัน (t-test) 
 

    
จากตาราง 19 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 

ประเทศไทย ที่มรีะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีทักษะวิชาชีพบญัชี 
ในยุคดิจิทัลโดยรวม และเป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และความสามารถทางการบญัชี  
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  ด้านบุคลากรและการสื่อสาร ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และด้านทกัษะการจัดการองค์กร ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ปริญญาตร ี

สูงกว่า 
ปริญญาตร ี t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านความรู้และความสามารถ 
 ทางการบญัชี 

2. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
3. ด้านบุคลากรและการสื่อสาร 
4. ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา 
5. ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
6. ด้านทักษะการจัดการองค์กร 

4.36 
 

4.76 
4.08 
4.03 
3.96 
3.96 

0.48 
 

0.42 
0.51 
0.57 
0.58 
0.55 

4.43 
 

4.72 
4.19 
4.19 
4.04 
4.13 

0.50 
 

0.45 
0.52 
0.59 
0.64 
0.62 

0.812 
 

0.525 
1.164 
1.557 
0.711 
1.640 

0.418 
 

0.601 
0.247 
0.122 
0.478 
0.104 

โดยรวม 4.12 0.43 4.24 0.51 1.475 0.143 
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 5.4 ประสบการณ์ในการท างาน 
 
ตาราง 20 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวมของผูบ้รหิาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกัน (ANOVA) 
 

 
 จากตาราง 20 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีทักษะ
วิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลโดยรวม ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 
ตาราง 21 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัเป็นรายด้านของ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานแตกต่างกัน (MANOVA) 
    

สถิติทดสอบ 
ทักษะวิชาชีพบัญชี 

ในยุคดิจิทัล 
Hypothesis 

df 
Error 
df 

F p-value 

Wilks’ Lambda 6 ด้าน 18.000 345.553 1.253 0.217 

 
 จากตาราง 21 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีทักษะ
วิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลเป็นรายด้านทกุด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และความสามารถทางการบญัชี  
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  ด้านบุคลากรและการสื่อสาร ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และด้านทกัษะการจัดการองค์กร ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชี 
ในยุคดิจิทัล 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
127 
130 

0.361 
27.944 
28.305 

0.120 
0.220 

0.547 0.651 



 

 

  82 

 5.5 จ านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี 

 

ตาราง 22 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวมของผูบ้รหิาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีจ านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรม
ด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน (ANOVA) 
 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 จากตาราง 22 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มจี านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับการมีทักษะวิชาชีพบญัชีในยุคดิจิทัลโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเฉลี่ยเปน็รายคู่ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีจ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพ 
การบญัชี มากกว่า 26 ช่ัวโมงต่อปี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัล
โดยรวม มากกว่า จ านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี 12 – 16 ช่ัวโมงต่อปี  
และ 22 – 26 ช่ัวโมงต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 (ตาราง 51 ภาคผนวก ค) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชี 
ในยุคดิจิทัล 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
127 
130 

3.464 
27.842 
28.305 

1.155 
0.196 

5.902* 0.001 
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ตาราง 23 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัเป็นรายด้านของ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่มีจ านวนช่ัวโมงการเข้ารบั
การอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน (MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ 
ทักษะวิชาชีพบัญชี 

ในยุคดิจิทัล 
Hypothesis 

df 
Error 
df 

F p-value 

Wilks’ Lambda 6 ด้าน 18.000 345.553 0.688* <0.0001 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 จากตาราง 23 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มจี านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับการมีทักษะวิชาชีพบญัชีในยุคดิจิทัลเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 
 ผู้วิจัยจงึได้ท าการทดสอบ Univariate Tests ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า ผู้บรหิารฝ่ายบญัชี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพ
บัญชีในยุคดิจิทลั ด้านบุคลากรและการสื่อสาร ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และด้านทกัษะการ
จัดการองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.008 (ตาราง 52 ภาคผนวก ค) จึงได้ 
ท าการเปรยีบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีจ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพ 

การบญัชี มากกว่า 26 ช่ัวโมงต่อปี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัล  
ด้านบุคลากรและการสื่อสาร ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา และด้านทกัษะการจัดการองค์กร 
มากกว่า จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี 12 – 16 ช่ัวโมงต่อปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.008 (ตาราง 53 - 55 ภาคผนวก ค) 
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 5.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 
ตาราง 24 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวมของผูบ้รหิาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
(ANOVA) 
 

 
 จากตาราง 24 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมทีักษะวิชาชีพบัญชีใน 
ยุคดิจิทัลโดยรวม ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 
ตาราง 25 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัเป็นรายด้านของ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน (MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ 
ทักษะวิชาชีพบัญชี 

ในยุคดิจิทัล 
Hypothesis 

df 
Error 
df 

F p-value 

Wilks’ Lambda 6 ด้าน 18.000 345.553 1.513 0.083 

    
 จากตาราง 25 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพบญัชี
ในยุคดิจิทัลเป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และความสามารถทางการบญัชี ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี  ด้านบุคลากรและการสือ่สาร ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
และด้านทักษะการจัดการองค์กร ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชี 
ในยุคดิจิทัล 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
127 
130 

1.272 
27.034 
28.305 

0.424 
0.213 

1.991 0.119 
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 5.7 ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
 
ตาราง 26 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวมของผูบ้รหิาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีต าแหน่งงานในปัจจุบันแตกต่าง
กัน (ANOVA) 
 

 
 จากตาราง 26 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มีต าแหนง่งานในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพ
บัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวม ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 
ตาราง 27 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัเป็นรายด้านของ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่มีต าแหนง่งานในปัจจุบัน
แตกต่างกัน (MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ 
ทักษะวิชาชีพบัญชี 

ในยุคดิจิทัล 
Hypothesis 

df 
Error 
df 

F p-value 

Wilks’ Lambda 6 ด้าน 12.000 246.000 1.144 0.325 

 
 จากตาราง 27 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มีต าแหนง่งานในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพ
บัญชีในยุคดิจิทลัเป็นรายด้านทกุด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี  
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  ด้านบุคลากรและการสื่อสาร ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และด้านทกัษะการจัดการองค์กร ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 

ทักษะวิชาชีพบัญชี 
ในยุคดิจิทัล 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
128 
130 

1.032 
27.273 
28.305 

0.516 
0.213 

2.422 
 

 

0.093 
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ตอนที่ 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างานของผูบ้รหิารฝ่าย
บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบญัชี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และต าแหนง่งานในปจัจบุัน แตกต่างกัน 
 6.1 เพศ 
 
ตาราง 28 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมและเป็นรายด้าน
ของผู้บรหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที่มีเพศแตกต่างกัน    
(t-test) 
 

    
จากตาราง 28 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 

ประเทศไทย ที่มเีพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม 
และเป็นรายด้านทกุด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านการเป็นที่ยอมรบั ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ดี และด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
  
 
 
 
 
 
 
 

ความส าเรจ็ในการท างาน 
ชาย หญิง 

t p-value 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านความก้าวหน้า 
2. ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ด ี
4. ด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน 

3.97 
4.09 
4.06 
4.15 

0.76 
0.62 
0.55 
0.56 

3.86 
3.99 
4.06 
4.08 

0.65 
0.53 
0.56 
0.47 

0.863 
0.891 
0.027 
0.655 

0.395 
0.375 
0.978 
0.514 

โดยรวม 4.03 0.58 4.00 0.48 0.292 0.771 
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 6.2 อายุ 
 
ตาราง 29 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมของผูบ้รหิารฝ่าย
บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีอายุแตกต่างกัน (ANOVA) 
 

 
 จากตาราง 29 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเร็จในการท างานโดยรวม  
ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 
ตาราง 30 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานเป็นรายด้านของผูบ้รหิาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีอายุแตกต่างกัน (MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ 
ความส าเรจ็ในการ

ท างาน 
Hypothesis 

df 
Error 
df 

F p-value 

Wilks’ Lambda 4 ด้าน 12.000 328.365 1.356 0.186 

    
 จากตาราง 30 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเร็จในการท างานเป็นราย
ด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านการเป็นที่ยอมรบั ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดี  
และด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 
 
 
 
 

ความส าเรจ็ในการ
ท างาน 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
127 
130 

0.829 
32.163 
32.992 

0.276 
0.253 

1.091 0.355 
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 6.3 ระดับการศึกษา 
 
ตาราง 31 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมและเป็นรายด้าน
ของผู้บรหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน (t-test) 
 

 
จากตาราง 31 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 

ประเทศไทย ที่มรีะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเรจ็ใน 
การท างานโดยรวมและเป็นรายด้านทกุด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านการเป็นที่ยอมรบั  
ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดี และด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าเรจ็ในการท างาน 
ปริญญาตร ี

สูงกว่า 
ปริญญาตร ี t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านความก้าวหน้า 
2. ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ด ี
4. ด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน 

3.79 
3.97 
4.03 
4.04 

0.62 
0.54 
0.54 
0.50 

4.02 
4.07 
4.09 
4.17 

0.74 
0.58 
0.56 
0.47 

1.918 
1.013 
0.679 
1.467 

0.057 
0.313 
0.498 
0.145 

โดยรวม 3.93 0.47 4.09 0.52 1.802 0.074 
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 6.4 ประสบการณ์ในการท างาน 
 
ตาราง 32 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมของผูบ้รหิารฝ่าย
บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่าง
กัน (ANOVA) 
 

    
 จากตาราง 32 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเร็จ
ในการท างานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน (p>0.05 
 
ตาราง 33 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานเป็นรายด้านของผูบ้รหิาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกัน (MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ 
ความส าเรจ็ในการ

ท างาน 
Hypothesis 

df 
Error 
df 

F p-value 

Wilks’ Lambda 4 ด้าน 12.000 328.365 1.576 0.097 

  
 จากตาราง 33 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเร็จ
ในการท างานเป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านการเป็นที่ยอมรับ ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ดี และด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 
 

ความส าเรจ็ในการ
ท างาน 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
127 
130 

0.542 
32.451 
32.992 

0.181 
0.256 

0.707 0.550 
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 6.5 จ านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี 
 
ตาราง 34 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมของผูบ้รหิารฝ่าย
บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีจ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรม
ด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน (ANOVA) 
 

    
 จากตาราง 34 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มจี านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 
ตาราง 35 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานเป็นรายด้านของผูบ้รหิาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีจ านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรม
ด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน (MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ 
ความส าเรจ็ในการ

ท างาน 
Hypothesis 

df 
Error 
df 

F p-value 

Wilks’ Lambda 4 ด้าน 12.000 328.365 2.837* 0.001 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 จากตาราง 35 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มจี านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเรจ็ในการท างานเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

ความส าเรจ็ในการ
ท างาน 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
127 
130 

1.794 
31.199 
32.992 

0.598 
0.246 

2.434 0.068 
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 ผู้วิจัยจงึได้ท าการทดสอบ Univariate Tests ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า ผู้บรหิารฝ่ายบญัชี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีจ านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้าน
วิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเร็จในการท างาน ด้านการเป็น
ที่ยอมรบั แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.013 (ตาราง 56 ภาคผนวก ค) จึงได้ท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีจ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพ 

การบญัชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเร็จในการท างาน ด้านการเปน็ที่
ยอมรบั ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.013 (ตาราง 57 ภาคผนวก ค) 
 
 6.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 
ตาราง 36 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมของผูบ้รหิารฝ่าย
บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน 
(ANOVA) 
 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 จากตาราง 36 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเรจ็ในการ
ท างานโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 150,000 บาท  
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม มากกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
100,001 – 150,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 (ตาราง 58 ภาคผนวก ค) 

ความส าเรจ็ในการ
ท างาน 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
127 
130 

3.132 
29.860 
32.992 

1.044 
0.235 

4.441* 0.005 
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ตาราง 37 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานเป็นรายด้านของผูบ้รหิาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
(MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ 
ความส าเรจ็ในการ

ท างาน 
Hypothesis 

df 
Error 
df 

F p-value 

Wilks’ Lambda 4 ด้าน 12.000 328.365 2.731* 0.002 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 จากตาราง 37 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเรจ็ใน 
การท างานเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผู้วิจัยจงึได้ท าการทดสอบ Univariate Tests ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า ผู้บรหิารฝ่ายบญัชี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเร็จในการท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรบั แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.013 (ตาราง 59 ภาคผนวก ค) จึงได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 150,000 บาท  
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเรจ็ในการท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ มากกว่า  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,001 – 150,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.013 (ตาราง 60 
ภาคผนวก ค) 
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 6.7 ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
 
ตาราง 38 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมของผูบ้รหิารฝ่าย
บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีต าแหน่งงานในปจัจบุันแตกต่างกัน 
(ANOVA) 
 

    
 จากตาราง 38 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มีต าแหนง่งานในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเร็จ 
ในการท างานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 
ตาราง 39 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานเป็นรายด้านของผูบ้รหิาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีต าแหน่งงานในปัจจุบันแตกต่าง
กัน (MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ 
ความส าเรจ็ในการ

ท างาน 
Hypothesis 

df 
Error 
df 

F p-value 

Wilks’ Lambda 4 ด้าน 8.000 250.000 3.142* 0.002 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 จากตาราง 39 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย ที่มีต าแหนง่งานในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเร็จ 
ในการท างานเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
 

ความส าเรจ็ในการ
ท างาน 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
128 
130 

0.371 
32.621 
32.992 

0.186 
0.255 

0.728 
 

0.485 
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 ผู้วิจัยจงึได้ท าการทดสอบ Univariate Tests ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า ผู้บรหิารฝ่ายบญัชี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีต าแหน่งงานในปจัจุบันแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเร็จในการท างานเป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า 
ด้านการเป็นที่ยอมรับ ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดี และด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน ไม่แตกต่างกัน 
(p>0.013) (ตาราง 61 ภาคผนวก ค) 
 

ตอนที่ 7 การวิเคราะหส์หสมัพันธ์แบบพหุคูณ การวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณและ
การสร้างสมการพยากรณ์ของทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลักับความส าเร็จในการท างานของผูบ้รหิาร
ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะหส์หสัมพันธ์แบบพหุคูณ การวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ  
และการสร้างสมการพยากรณ์ตามที่ได้ต้ังสมมติฐาน ดังนี ้
 H1 :  ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านความรู้และความสามารถทางการบญัชี  
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างานของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 H2 :  ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างานของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 H3 :  ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านบุคลากรและการสือ่สาร มีความสัมพันธ์ 
และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างานของผู้บรหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 H4 :  ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างานของผู้บรหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 H5 :  ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างานของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 H6 :  ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านทักษะการจัดการองค์กร มีความสัมพันธ์ 
และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างานของผู้บรหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการสรา้งสมการพยากรณ์ 
 

ตาราง 40 การวิเคราะห์สหสมัพันธ์ของทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกับความส าเรจ็ในการท างาน
โดยรวม ของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตัวแปร WS AKC PAE PC APSO DT OMS VIFs 

X̅ 4.01 4.39 4.75 4.13 4.09 3.99 4.03  
S.D. 0.50 0.49 0.44 0.52 0.57 0.60 0.58  
WS  0.518* 0.359* 0.586* 0.582* 0.559* 0.709*  
AKC   0.427* 0.437* 0.474* 0.376* 0.472* 1.609 
PAE    0.248* 0.154 0.257* 0.304* 1.289 
PC     0.581* 0.473* 0.601* 1.793 

APSO      0.581* 0.637* 2.148 
DT       0.661* 1.945 

OMS        2.472 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 จากตาราง 40 พบว่า ตัวแปรอสิระแตล่ะด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา 
Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs 
ของตัวแปรอสิระทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั มีค่าตั้งแต่ 1.289 – 2.472 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 
แสดงว่าตัวแปรอสิระมีความสัมพันธ์กันในระดบัที่ไมเ่กิดปญัหา Multicollinearity (Black, 2006 : 
585) 
 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ในแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กบัตัวแปรตามความส าเร็จในการท างานโดยรวม (WS) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.359 - 0.709 จากนั้น
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์ความส าเรจ็ในการท างาน
โดยรวม (WS) ดังนี ้
  
WS = 0.133 + 0.138AKC + 0.121PAE + 0.160PC + 0.098APSO + 0.068DT + 0.339OMS 
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 ซึ่งสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ค่าความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม (WS) ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 (F = 29.779; p < 0.0001) และค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์

ปรับปรงุ (Adj R2) เท่ากับ 0.590 (ตาราง 41) เมื่อน าไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ
ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลแตล่ะด้านกบัตัวแปรตามความส าเร็จในการท างานโดยรวม (WS) 
ปรากฏผลดังตาราง 41 
 
ตาราง 41 การทดสอบความสมัพันธ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยกับความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม
ของผู้บรหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 

ความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม 
(WS) 

t p-value 
สัมประสิทธ์ิ
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 
ด้านความรู้และความสามารถทางการ
บัญชี (AKC) 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (PAE) 
ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (PC) 
ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
(APSO) 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) 
ด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) 

0.133 
0.138 

 
0.121 
0.160 
0.098 

 
0.068 
0.339 

0.371 
0.075 

 
0.075 
0.075 
0.074 

 
0.067 
0.078 

0.358 
1.843* 

 
1.598 
2.132* 
1.322 

 
1.009 
4.323* 

0.721 
0.048 

 
0.113 
0.035 
0.188 

 
0.315 

<0.0001   

F = 29.779  p < 0.0001  Adj R2 = 0.590 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 จากตาราง 41 พบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ด้านความรู้และความสามารถ 
ทางการบัญชี (AKC) ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (PC) และด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS)  
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างานโดยรวม (WS) อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 3 และ 6 ส าหรับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั  
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (PAE) ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (APSO) และด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (DT) ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม (WS) 
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 เมื่อน าทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี (AKC) 
ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (PC) และด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) ไปสร้างสมการพยากรณ์

ของความส าเร็จในการท างานโดยรวม (WS) ได้ค่าสัมประสทิธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรงุ (Adj R2) 
เท่ากับ 0.571 (ตาราง 62 ภาคผนวก ง) โดยได้สมการณ์พยากรณ์ ดังนี ้
 

WS = 0.576 + 0.202AKC + 0.119PC + 0.428OMS 
  

 จากตาราง 62 ภาคผนวก ง พบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านความรู้และ
ความสามารถทางการบัญชี (AKC) ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (PC) และด้านทักษะการจัดการ
องค์กร (OMS) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างานโดยรวม (WS) 
 
ตาราง 42 การวิเคราะห์สหสมัพันธ์ของทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกับความส าเรจ็ในการท างาน
ด้านความก้าวหน้า ของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตัวแปร AV AKC PAE PC APSO DT OMS VIFs 

X̅ 3.89 1.39 4.75 4.13 4.09 3.99 4.03  
S.D. 0.68 0.49 0.44 0.52 0.57 0.60 0.58  
AV  0.345* 0.215* 0.483* 0.582* 0.623* 0.676*  
AKC   0.427* 0.437* 0.474* 0.376* 0.472* 1.609 
PAE    0.248* 0.154 0.257* 0.304* 1.289 
PC     0.581* 0.473* 0.601* 1.793 

APSO      0.581* 0.637* 2.148 
DT       0.661* 1.945 

OMS        2.472 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 จากตาราง 42 พบว่า ตัวแปรอสิระแตล่ะด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา 
Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs 
ของตัวแปรอสิระ ทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล มีค่าตัง้แต่ 1.289 – 2.472 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 
แสดงว่าตัวแปรอสิระมีความสัมพันธ์กันในระดบัที่ไมเ่กิดปญัหา Multicollinearity (Black, 2006 : 
585) 



 

 

  98 

 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ในแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กบัตัวแปรตามความส าเร็จในการท างาน ด้านความก้าวหน้า (AV) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.215 – 0.676
จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์ความส าเรจ็ 
ในการท างาน ด้านความก้าวหน้า (AV) ดังนี ้
  

AV = 0.001 - 0.057AKC + 0.019PAE + 0.054PC + 0.218APSO + 0.290DT + 0.439OMS 
 

ซึ่งสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ค่าความส าเรจ็ในการท างาน ด้านความก้าวหน้า (AV)   
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 (F = 23.536; p < 0.0001) และค่าสัมประสิทธ์ิของ 

การพยากรณ์ปรับปรุง (Adj R2) เท่ากบั 0.532 (ตาราง 43) เมือ่น าไปทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรอิสระทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลแตล่ะด้านกบัตัวแปรตามความส าเรจ็ในการท างาน  
ด้านความก้าวหน้า (AV) ปรากฏผลดงัตาราง 43 
 

ตาราง 43 การทดสอบความสมัพันธ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยกับความส าเรจ็ในการท างาน ด้าน
ความก้าวหน้า ของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 

ความส าเรจ็ในการท างาน 
ด้านความก้าวหน้า (AV) 

t p-value 
สัมประสิทธ์ิ
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 
ด้านความรู้และความสามารถทางการ
บัญชี (AKC) 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (PAE) 
ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (PC) 
ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
(APSO) 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) 
ด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) 

0.001 
-0.057 

 
0.019 
0.054 
0.218 

 
0.290 
0.439 

0.531 
0.107 

 
0.108 
0.107 
0.106 

 
0.096 
0.112 

0.003 
-0.530 

 
0.179 
0.502 
2.062* 

 
3.018* 
3.909* 

0.998 
0.597 

 
0.858 
0.616 
0.041 

 
0.003 

<0.0001   

F = 23.536  p < 0.0001  Adj R2 = 0.532 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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 จากตาราง 43 พบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา 
(APSO) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) และด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างาน ด้านความก้าวหน้า (AV) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 5 และ 6 ส าหรับทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านความรู้
และความสามารถทางการบญัชี (AKC) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (PAE) และด้านบุคลากรและ
การสือ่สาร (PC) ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการท างาน  
ด้านความก้าวหน้า (AV) 
 เมื่อน าทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (APSO)  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) และด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) ไปสร้างสมการพยากรณ์ของ
ความส าเรจ็ในการท างาน ด้านความก้าวหน้า (AV) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรงุ  

(Adj R2) เท่ากบั 0.531 (ตาราง 63 ภาคผนวก ง) โดยได้สมการณ์พยากรณ์ ดังนี ้
 

AV = 0.020 + 0.219APSO + 0.292DT + 0.447OMS 
 

 จากตาราง 63 ภาคผนวก ง พบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหา (APSO) ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (DT) และด้านทกัษะการจัดการองค์กร (OMS)  
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างาน ด้านความก้าวหน้า (AV) 
 

ตาราง 44 การวิเคราะห์สหสมัพันธ์ของทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกับความส าเรจ็ในการท างาน 
ด้านการเป็นที่ยอมรับ ของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตัวแปร RC AKC PAE PC APSO DT OMS VIFs 

X̅ 4.02 4.39 4.75 4.13 4.09 3.99 4.03  
S.D. 0.55 0.49 4.44 0.52 0.57 0.60 0.58  
RC  0.460* 0.336* 0.556* 0.551* 0.554* 0.715*  
AKC   0.427* 0.437* 0.474* 0.376* 0.472* 1.609 
PAE    0.248* 0.154 0.257* 0.304* 1.289 
PC     0.581* 0.473* 0.601* 1.793 

APSO      0.581* 0.637* 2.148 
DT       0.661* 1.945 

OMS        2.472 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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 จากตาราง 44 พบว่า ตัวแปรอสิระแตล่ะด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา 
Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs 
ของตัวแปรอสิระ ทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล มีค่าตัง้แต่ 1.289 – 2.472 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 
แสดงว่าตัวแปรอสิระมีความสัมพันธ์กันในระดบัที่ไมเ่กิดปญัหา Multicollinearity (Black, 2006 : 
585) 
 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ในแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กบัตัวแปรตามความส าเร็จในการท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
(RC) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์อยูร่ะหว่าง 0.336 – 0.715
จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์ความส าเรจ็ในการ
ท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรบั (RC) ดังนี ้

  
RC = 0.078+ 0.063AKC + 0.173PAE + 0.144PC + 0.084APSO + 0.076DT + 0.436OMS 
 

ซึ่งสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ค่าความส าเรจ็ในการท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ (RC)  
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 (F = 27.399; p < 0.0001) และค่าสัมประสิทธ์ิของ 

การพยากรณ์ปรับปรุง (Adj R2) เท่ากบั 0.570 (ตาราง 45) เมือ่น าไปทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรอิสระทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลแตล่ะด้านกบัตัวแปรตามความส าเรจ็ในการท างาน  
ด้านการเป็นที่ยอมรับ (RC) ปรากฏผลดังตาราง 45 
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ตาราง 45 การทดสอบความสมัพันธ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยกับความส าเรจ็ในการท างาน ด้าน
การเป็นที่ยอมรบั ของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 

ความส าเรจ็ในการท างาน 
ด้านการเป็นที่ยอมรับ (RC) 

t p-value 
สัมประสิทธ์ิ
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 
ด้านความรู้และความสามารถทางการ
บัญชี (AKC) 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (PAE) 
ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (PC) 
ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
(APSO) 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) 
ด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) 

0.078 
0.063 

 
0.173 
0.144 
0.084 

 
0.076 
0.436 

0.148 
0.085 

 
0.085 
0.085 
0.083 

 
0.076 
0.088 

0.187 
0.741 

 
2.030* 
1.701 
1.008 

 
0.999 
4.393* 

0.852 
0.460 

 
0.045 
0.091 
0.315 

 
0.320 

<0.0001 

F = 27.399  p < 0.0001  Adj R2 = 0.570 

  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 45 พบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (PAE)  
และด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการ
ท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรบั (RC) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานที่ 2  
และ 6 ส าหรบัทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัล ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี (AKC)  
ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (PC) ด้านการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา (APSO) และด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (DT) ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการท างาน ด้านการเป็นที่
ยอมรบั (RC) 

เมื่อน าทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (PAE)  และด้านทักษะ
การจัดการองค์กร (OMS) ไปสร้างสมการพยากรณ์ของความส าเร็จในการท างาน ด้านการเป็นที่

ยอมรบั (RC) ได้ค่าสัมประสทิธ์ิของการพยากรณ์ปรบัปรุง (Adj R2) เท่ากับ 0.536 (ตาราง 64 
ภาคผนวก ง) โดยได้สมการณ์พยากรณ์ ดังนี ้
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RC = 0.466 + 0.209PAE + 0.635OMS 
 
 จากตาราง 64 ภาคผนวก ง พบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี (PAE)  และด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกบั
ความส าเรจ็ในการท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ (RC) 
 
ตาราง 46 การวิเคราะห์สหสมัพันธ์ของทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกับความส าเรจ็ในการท างาน 
ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดี ของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 

ตัวแปร GOP AKC PAE PC APSO DT OMS VIFs 

X̅ 1.06 4.39 4.75 4.13 4.09 3.99 4.03  
S.D. 0.55 0.49 0.44 0.52 0.57 0.60 0.58  
GOP  0.367* 0.289* 0.430* 0.444* 0.535* 0.547*  
AKC   0.427* 0.437* 0.474* 0.376* 0.472* 1.609 
PAE    0.248* 0.154 0.257* 0.304* 1.289 
PC     0.581* 0.473* 0.601* 1.793 

APSO      0.581* 0.637* 2.128 
DT       0.661* 1.945 

OMS        2.472 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 
 จากตาราง 46 พบว่า ตัวแปรอสิระแตล่ะด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา 
Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs 
ของตัวแปรอสิระ ทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล มีค่าตัง้แต่ 1.289 – 2.472 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 
แสดงว่าตัวแปรอสิระมีความสัมพันธ์กันในระดบัที่ไมเ่กิดปญัหา Multicollinearity (Black, 2006 : 
585) 
 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ในแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กบัตัวแปรตามความส าเร็จในการท างาน ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ดี (GOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยูร่ะหว่าง 
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0.289 – 0.547 จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์
ความส าเรจ็ในการท างาน ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี (GOP) ดังนี้ 
  
GOP = 0.764+ 0.061AKC + 0.123PAE + 0.096PC + 0.048APSO + 0.245DT + 0.218OMS 
 

ซึ่งสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ค่าความส าเรจ็ในการท างาน ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่ดี (GOP) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 12.496; p < 0.0001) และค่าสัมประสทิธ์ิ

ของการพยากรณ์ปรับปรงุ (Adj R2) เท่ากับ 0.377 (ตาราง 47) เมื่อน าไปทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอสิระทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัแต่ละดา้นกับตัวแปรตามความส าเร็จใน 
การท างาน ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดี (GOP) ปรากฏผลดังตาราง 47 
 
ตาราง 47 การทดสอบความสมัพันธ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยกับความส าเรจ็ในการท างาน ด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ดี ของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 

ความส าเรจ็ในการท างาน 
ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดี 

(GOP) t p-value 
สัมประสิทธ์ิ
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 
ด้านความรู้และความสามารถทางการ
บัญชี (AKC) 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (PAE) 
ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (PC) 
ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
(APSO) 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) 
ด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) 

0.764 
0.061 

 
0.123 
0.096 
0.048 

 
0.245 
0.218 

0.500 
0.101 

 
0.102 
0.101 
0.100 

 
0.091 
0.106 

1.528 
0.607 

 
1.207 
0.944 
0.478 

 
2.699* 
2.057* 

0.129 
0.545 

 
0.230 
0.347 
0.633 

 
0.008 
0.042 

F = 12.496  p < 0.0001  Adj R2 = 0.377 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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 จากตาราง 47 พบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) และ 
ด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จใน 
การท างานด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี (GOP) อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 จึงยอมรบั
สมมติฐานที่ 5 และ 6 ส าหรบัทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ด้านความรู้และความสามารถ 
ทางการบัญชี (AKC) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (PAE) ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (PC) และ
ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (APSO) ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเรจ็ 
ในการท างาน ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดี (GOP) 

เมื่อน าทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) และด้านทักษะการจัดการ
องค์กร (OMS) ไปสร้างสมการพยากรณ์ของความส าเร็จในการท างาน ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี 

(GOP) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรบัปรุง (Adj R2) เท่ากับ 0.352 (ตาราง 65 ภาคผนวก ง) 
โดยได้สมการณ์พยากรณ์ ดังนี ้
 

GOP = 1.621 + 0.283DT + 0.325OMS 
 

 จากตาราง 65 ภาคผนวก ง พบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
(DT) และด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเรจ็
ในการท างาน ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดี (GOP) 
  
ตาราง 48 การวิเคราะห์สหสมัพันธ์ของทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกับความส าเรจ็ในการท างาน 
ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน ของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตัวแปร WA AKC PAE PC APSO DT OMS VIFs 

X̅ 4.10 4.39 4.75 4.13 4.09 3.99 4.03  
S.D. 0.50 0.49 0.44 0.52 0.57 0.60 0.58  
WA  0.412* 0.403* 0.401* 0.429* 0.521* 0.579*  
AKC   0.427* 0.437* 0.474* 0.376* 0.472* 1.609 
PAE    0.248* 0.154 0.257* 0.304* 1.289 
PC     0.581* 0.473* 0.601* 1.793 

APSO      0.581* 0.637* 2.148 
DT       0.661* 1.945 

OMS        2.472 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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 จากตาราง 48 พบว่า ตัวแปรอสิระแตล่ะด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา 
Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs 
ของตัวแปรอสิระ ทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล มีค่าตัง้แต่ 1.289 – 2.472 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 
แสดงว่าตัวแปรอสิระมีความสัมพันธ์กันในระดบัที่ไมเ่กิดปญัหา Multicollinearity (Black, 2006 : 
585) 
 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ในแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กบัตัวแปรตามความส าเร็จในการท างาน ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน 
(WA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.401 – 
0.579 จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคูุณและสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จ
ในการท างาน ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน (WA) ดังนี ้
 
WA = 0.705+ 0.074AKC + 0.244PAE + 0.007PC + 0.031APSO + 0.167DT + 0.269OMS 
 
 ซึ่งสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ค่าความส าเรจ็ในการท างาน ด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน (WA) 
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 (F = 15.279; p < 0.0001) และค่าสัมประสิทธ์ิของ 

การพยากรณ์ปรับปรุง (Adj R2) เท่ากบั 0.425 (ตาราง 49) เมือ่น าไปทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรอิสระทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลแตล่ะด้านกบัตัวแปรตามความส าเรจ็ในการท างาน  
ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน (WA) ปรากฏผลดงัตาราง 49 
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ตาราง 49 การทดสอบความสมัพันธ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยกับความส าเรจ็ในการท างาน ด้าน
ผลสัมฤทธ์ิในงาน ของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 

ความส าเรจ็ในการท างาน 
ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน (WA) 

t p-value 
สัมประสิทธ์ิ
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 
ด้านความรู้และความสามารถทางการ
บัญชี (AKC) 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (PAE) 
ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (PC) 
ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
(APSO) 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) 
ด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) 

0.705 
0.074 

 
0.244 
0.007 
0.031 

 
0.167 
0.269 

0.430 
0.087 

 
0.088 
0.087 
0.086 

 
0.078 
0.091 

1.638 
0.846 

 
2.789* 
0.082 
0.363 

 
2.145* 
2.960* 

0.104 
0.399 

 
0.006 
0.934 
0.718 

 
0.034 
0.004 

F = 15.279  p < 0.0001  Adj R2 = 0.425 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 
 จากตาราง 49 พบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (PAE) 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) และด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างาน ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน (WA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 
0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานที่ 2 5 และ 6 ส าหรบัทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ด้านความรู้และ
ความสามารถทางการบัญชี (AKC) ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (PC) และด้านการวิเคราะห์และ 
แก้ไขปัญหา (APSO) ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเรจ็ในการท างาน  
ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน (WA) 

เมื่อน าทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (PAE) ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (DT) และด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) ไปสรา้งสมการพยากรณ์ของความส าเร็จ 

ในการท างาน ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน (WA) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adj R2) 
เท่ากับ 0.420 (ตาราง 66 ภาคผนวก ง) โดยได้สมการณ์พยากรณ์ ดังนี ้
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WA = 0.865 + 0.268PAE + 0.182DT + 0.307OMS 
 
 จากตาราง 66 ภาคผนวก ง พบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี (PAE) ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) และด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างาน ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน (WA) 
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บทท่ี 5  
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบัความส าเรจ็ใน 
การท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยท าการ
สรปุและมีประเด็นส าคัญในการน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
2. สรุปผล 
3. อภิปรายผล 
4. ข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

2. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

3. เพื่อทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบัความส าเรจ็ 
ในการท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. เพื่อทดสอบผลกระทบของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัที่มีต่อความส าเรจ็ใน 
การท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. เพื่อเปรียบเทียบทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัลของผูบ้รหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงาน 
ในปัจจบุัน แตกต่างกัน 

6. เพื่อเปรียบเทียบความส าเรจ็ในการท างานของผู้บริหารฝา่ยบัญชีบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงาน 
ในปัจจบุัน แตกต่างกัน 



 

 

  109 

สรุปผล 
 
การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบัความส าเรจ็ใน 

การท างานของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถสรปุ
ผลการวิจัย ได้ดังนี ้
  1. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่
เป็น เพศหญิง อายุ มากกว่า 45 ปี ระดับการศึกษา ปรญิญาตรี ประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 
15 ปี จ านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการบญัชี 12 – 16 ช่ัวโมงต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 50,000 – 100,000 บาท และต าแหน่งงานในปจัจุบนั ผู้จัดการฝ่ายบญัชี 
  2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ประเภท สินค้าอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน มากกว่า 150,000,000 บาท ระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจ มากกว่า 15 ปี รายได้เฉลี่ยต่อปีของกจิการ มากกว่า 1,000,000,000 บาท และจ านวน
พนักงานในปจัจบุัน มากกว่า 500 คน 

 3. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เช่น ท่านปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมาบนหลักฐานที่เป็นจริงและเช่ือถือได้ด้วยความระมัดระวังในหน้าที่ 
ท่านมุ่งมั่นในการเก็บรักษาความลบัของธุรกจิ ไม่พึงเปิดเผยข้อมูลใหก้ับบุคคลทีส่ามโดยไม่ได้รบั 
การอนุมัติ และท่านมุง่มั่นในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อเทจ็จริงหรอืบิดเบือน 
ความจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได้ เป็นต้น และมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การมีทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัเป็นรายด้าน อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านความรู้และ
ความสามารถทางการบัญชี เช่น ท่านปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง แม่นย า 
ปราศจากข้อผิดพลาดทีเ่ป็นสาระส าคัญ ท่านมุง่มั่นในการพฒันาความรู้ความสามารถด้านการบัญชี 
การเงิน และความรูท้ี่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้เกิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพอยู่เสมอ และท่าน
เข้าร่วมอบรมการพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น ด้านบุคลากรและการสือ่สาร เช่น ท่านสามารถปรบัตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นทีม่ีความคิดเห็นต่างกันเพื่อประโยชน์สงูสุดขององค์กร ท่านมีศักยภาพในการสื่อสารรบัสง่
ข้อมูลระหว่างผู้ร่วมงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยีการสือ่สารทีห่ลายหลาย และท่าน
สามารถสรปุความ ขยายใจความ และจัดระบบข้อมูล อกีทั้งสามารถเลือกใช้วิธีในการสื่อสารหรือ
เครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เช่น 
ท่านสามารถใช้เหตผุล  
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การคิดวิเคราะห์ และดุลพินิจในการประเมินทางเลือกทีส่มเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจรงิ  
ท่านสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และกระบวนการต่าง ๆ มาช่วยในการประเมิน 
ระบุ และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และท่านมีความสามารถในการแกป้ัญหาที่มีความซับซอ้น
อย่างเป็นระบบ และสามารถอธิบายเป็นรปูธรรมอย่างชัดเจน เป็นต้น ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เช่น  
ท่านมีความสามารถในการท าธุรกรรมทางด้านการบัญชีผ่านระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต และเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใหเ้กิดองค์ความรู้ในการท างานเสมอ ท่านเข้าใจในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ขององค์กร และน าความสามารถของระบบสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม และท่านมีความสามารถ
ในการบรูณาการความรูท้างด้านบญัชีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดท าบัญชีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นต้น และด้านทักษะการจัดการองค์กร เช่น ท่านมีความเป็นผู้น า 
ที่ดีในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรเกิดการพฒันาความรู้ความสามารถตามนโยบายขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านมีความสามารถในการบรหิารทรัพยากรภายในขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและท่านมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และควบคุมการด าเนินงานเพื่อให้
องค์กรบรรลเุป้าหมาย เป็นต้น 
 4. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเร็จในการท างานโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ 
ด้านความก้าวหน้า เช่น ท่านได้รับการมอบหมายงานในขอบเขตงานใหม่ๆ และไดร้ับประสบการณ์
ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น ท่านได้รับการแต่งตัง้ มอบหมายงาน หรอืเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานใหส้งูข้ึน
อย่างต่อเนื่องตามระเบียบหรือกฎเกณฑท์ี่มีความยุติธรรม และท่านได้รบัการพิจารณาข้ึนเงินเดือน 
หรือผลตอบแทนอื่นตามความรู้ความสามารถ และความทุม่เทพยายาม อย่างเหมาะสม เป็นต้น  
ด้านการเป็นที่ยอมรับ เช่น ท่านได้รับการยอมรับนบัถือในด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และการแก้ไขปัญหาจากผู้บงัคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน ทา่นได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารให้
รับผิดชอบงานที่มีความส าคัญและมีความรับผิดชอบในการท างานสงู และท่านสามารถสร้างผลงาน 
ให้เป็นที่พึงพอใจจนได้รับการยอมรบัจากผู้บงัคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ดี เช่น ท่านสามารถควบคุมกระบวนการท างานให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ประหยัด 
และทันเวลา เป็นไปตามกฎระเบียบ หรอืแนวปฏิบัติขององค์กร ท่านสามารถวางแผนการท างาน  
และล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ท าใหก้ารท างานส าเร็จลลุ่วงตามมาตรฐานที่ก าหนด 
และท่านสามารถติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปญัหาและตัดสินใจในการท างานได้อย่างถูกต้อง 
สมเหตุสมผล และทันต่อเหตุการณ์ เป็นต้น และด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน เช่น ผลการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกบัข้อก าหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพงานที่ก าหนดไว้ และพร้อมรบัการประเมินคุณภาพการท างานตลอดเวลา และผลการ
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ปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ นโยบายหรอืแผนการ
ด าเนินงานขององค์กร เป็นต้น 
 5. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มเีพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน รายได้เฉลีย่ต่อเดือน และต าแหนง่งานในปจัจุบัน 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวมและเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านบุคลากรและ
การสือ่สาร ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และด้านทักษะการจัดการ
องค์กร ไม่แตกต่างกัน 
 6. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มจี านวน
ช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี มากกว่า 26 ช่ัวโมงต่อปี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบั
การมีทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวม มากกว่า จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพ
การบญัชี 12 – 16 ช่ัวโมงต่อปี และ 22 – 26 ช่ัวโมงต่อปี และผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีจ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบญัชี 
มากกว่า 26 ช่ัวโมงต่อปี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล  
ด้านบุคลากรและการสื่อสาร ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา และด้านทกัษะการจัดการองค์กร 
มากกว่า จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี 12 – 16 ช่ัวโมงต่อปี  
 7. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มเีพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการ
บัญชี และต าแหนง่งานในปจัจบุัน แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเรจ็ในการ
ท างานโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านการเป็นที่ยอมรบั ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ดี และด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน ไม่แตกต่างกัน 
 8. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มรีายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 150,000 บาท มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความส าเรจ็ในการท างาน
โดยรวม และด้านการเป็นที่ยอมรับ มากกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,001 – 150,000 บาท 
 9. ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จ
ในการท างานโดยรวม และตัวแปรทีส่ามารถพยากรณ์ความส าเร็จในการท างานโดยรวม (WS) ได้แก่ 
ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี (AKC) ด้านบุคลากรและการสื่อสาร (PC) และด้านทักษะ
การจัดการองค์กร (OMS) ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 
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WS = 0.576 + 0.202AKC + 0.119PC + 0.428OMS 
 

 เมื่อพจิารณาสมการพยากรณ์ความส าเร็จในการท างานเป็นรายด้าน พบว่า 
 1. ด้านความก้าวหน้า 
      AV = 0.020 + 0.219APSO + 0.292DT + 0.447OMS 
 2. ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
 RC = 0.466 + 0.209PAE + 0.635OMS 
 3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ด ี
 GOP = 1.621 + 0.283DT + 0.325OMS 
 4. ด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน 
 WA = 0.865 + 0.268PAE + 0.182DT + 0.307OMS 
 จากสมการพยากรณ์ความส าเรจ็ในการท างานเป็นรายด้าน สามารถสรปุได้ว่า  
1) ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา (APSO) ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
(DT) และด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเรจ็ 
ในการท างาน ด้านความก้าวหน้า (AV) 2) ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านจรรยาบรรณ 
วิชาชีพบัญชี (PAE)  และด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับความส าเรจ็ในการท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรบั (RC) 3) ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) และด้านทักษะการจัดการองค์กร (OMS) มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างาน ด้านกระบวนการปฏิบตัิงานที่ดี (GOP) 4) ทักษะวิชาชีพบัญชี 
ในยุคดิจิทัล ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (PAE) ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (DT) และด้านทักษะ 
การจัดการองค์กร (OMS) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเรจ็ในการท างาน  
ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน (WA) 
 
อภิปรายผล 
 
 การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบัความส าเรจ็ในการ
ท างานของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สามารถอภิปราย
ผลการวิจัย ได้ดังนี ้
 1. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และอยู่ในระดับมาก ได้แก่  
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ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี ด้านบุคลากรและการสื่อสาร ด้านการวิเคราะห์และ 
แก้ไขปัญหา ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และด้านทักษะการจัดการองค์กร เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกจิและ
สังคมมกีารแข่งขันกันสูง ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจึง
จ าเป็นต้องมกีารพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและศึกษาหาความรู้รอบตัวเพื่อให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคปจัจบุัน สามารถสื่อสารให้เข้าใจร่วมกันทกุฝ่ายและน าเสนอรายงาน
ให้แก่ผูบ้รหิารเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหา 
แนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได้เพื่อให้งานมีคุณภาพตามแผนการปฏิบัติงาน และด ารง
ไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพใน
กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลเุป้าหมาย ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ กนกพร บุญธรรม (2563 : 98) พบว่า หัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพมีคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทักษะทางวิชาชีพโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
การสือ่สาร ด้านการจัดการตนเอง ด้านการจัดการองค์กร และด้านการบรหิารทีม อยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลภู สันทะจักร์ และกนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ (2562 : 25) พบว่า 
นักบัญชีในหน่วยงานราชการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของนักบญัชียุคดิจิทลั ด้านความรู้ 
ทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาอังกฤษ  
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา  
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียากร ปริโยทัย และสุภัทรษร ทวีจันทร์  
(2560 : 8-9) พบว่า นักบัญชีความคิดเห็นเกี่ยวกบัทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่ ด้านทักษะทางปญัญา 
ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะทาง
ปฏิสัมพันธ์กบัผูอ้ื่นและการสื่อสาร และด้านทกัษะทางองค์กรและการจัดการธุรกิจ อยู่ในระดับมาก 
ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจงึจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้มีศกัยภาพในการ
ปฏิบัติงานและมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพอันน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน 
 2. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีความส าเร็จในการท างานโดยรวม ด้านความก้าวหน้า ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดี และด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากความส าเร็จใน
การท างานเป็นผลสะท้อนจากผลการปฏิบัตงิานที่แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
โดยผลการปฏิบัติงานจะถูกน ามาตรวจสอบความสามารถในการท างานของพนักงานแต่ละคนว่ามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ผูบ้ริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทยจงึให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ ซึง่ไปสู่ความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทรจ์ิรา จันทโสภา (2559 : 80) พบว่า นักบัญชีโรงพยาบาล 
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มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านการยอมรบั ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร บญุธรรม (2563 : 99) พบว่า หัวหน้าส านักงานบญัชี
คุณภาพมีคิดเห็นเกี่ยวกบัความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า  
ด้านการยอมรับ ด้านกระบวนการปฏิบัตงิาน และด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน อยู่ในระดับมาก  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียากร ปริโยทัย และสุภัทรษร ทวีจันทร์ (2560 : 9) พบว่า นักบัญชี 
มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการ
ได้รับการยอมรับ และด้านความรบัผิดชอบ อยู่ในระดบัมาก เนื่องจากในการปฏิบัติงานย่อมมี
เป้าหมายคือการท างานใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 3. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มเีพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน รายได้เฉลีย่ต่อเดือน และต าแหนง่งานในปจัจุบัน 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัโดยรวมและเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านบุคลากรและ
การสือ่สาร ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และด้านทักษะการจัดการ
องค์กร ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถเพือ่ใช้ใน
การปฏิบัตงิานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน การปฏิบัตงิานทีต่รงตามกฎเกณฑ์และระเบียบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การมทีักษะในการสื่อสารและการวิเคราะห์แก้ไขปญัหา รวมถงึการปรบัตัวให้
ทันต่อเทคโนโลยีทีเ่ข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน ท าใหก้ารด าเนินงานขององค์กร
บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ กนกพร บุญธรรม (2563 : 97) พบว่า หัวหน้า
ส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ที่มเีพศ อายุ สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างาน 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการมีทกัษะทางวิชาชีพ ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรณี ศรีค ามลุ (2560 : 60-68) พบว่า นักบัญชีธุรกิจสิง่ทอและเครื่องนุง่หม่ใน 
ประเทศไทย ที่มเีพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหนง่
งานในปัจจุบัน ไม่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชี 
อย่างต่อเนื่อง ไม่แตกต่างกัน      
 4. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มจี านวน
ช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมทีักษะ
วิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากรและการสื่อสาร ด้านการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และด้านทกัษะการจัดการองค์กร แตกต่างกัน เนื่องจากวิชาชีพบัญชีม ี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นการติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบญัชีและเข้าร่วมอบรม
พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพและวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิง่ส าคัญในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
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ที่จ าเป็นต้องตระหนักถึง กล่าวได้ว่าการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี จะช่วยให้ผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชีมีความรู้ความสามารถที่เป็นปจัจบุันและหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรณี ศรีค ามุล (2560 : 92) พบว่า นักบัญชีธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทีม่ีจ านวนช่ัวโมงการเข้ารบั
การอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องแตกต่างกัน เนือ่งจากการเข้าร่วมรับการอบรมด้านวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องจะท าให้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ทีเ่ป็นปัจจุบัน เสริมสร้างความรู้ความช านาญในวิชาชีพช่วยให้
ปฏิบัติงานได้ทันต่อมาตรฐานการบญัชีที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการท างาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร บุญธรรม (2563 : 100) พบว่า วิชาชีพบัญชี 
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ในการประกอบอาชีพที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเรจ็ตามเป้าหมายและได้รับการยอมรบัจาก
ผู้ร่วมงาน 
 5. ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มรีายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวมและเป็นราย
ด้าน ด้านการเป็นที่ยอมรบั แตกต่างกัน เนื่องจากรายได้เฉลีย่ต่อเดือนเป็นสิง่หนึง่ที่เป็นตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกจ็ะมีประสทิธิภาพในการปฏิบัติ
ในการปฏิบัตงิานมาก อันเนือ่งมากความสามารถในการท างานที่สั่งสมมา และรายได้เป็นปจัจัยใน 
การปฏิบัตงิานที่มอีิทธิพลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ วชิระ  
สรรพศร ี(2559 : 6) พบว่า พนักงานที่มรีายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิานของพนักงาน แตกต่างกัน เนื่องจากหากมีรายได้ต่อเดือนสูงยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่าอยู่ใน
องค์กรที่มีช่ือเสียงมีผลก าไรที่ดี จึงสามารถให้ค่าตอบแทนสงูแก่พนักงาน ซึง่การที่กจิการมีผลก าไรสูง
ส่วนหนึ่งกม็ากจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและท าใหพ้นักงานเกิดความจงรักภักดี
ต่อองค์กร โดยค านึงถึงคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน และรายได้ค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ หนึ่งฤทัย โทนประยรู (2559 : 96) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการใช้กลไกในการติดตามและควบคุมการใช้งบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนงานและ
มาตรฐานที่ก าหนดใหป้ฏิบัติงานบรรลเุป้าหมายได้โดยใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า  
 6. ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านความรู้และความสามารถทางการบญัชีมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม เนื่องจากทักษะด้านความรู้
และความสามารถทางการบญัชีเป็นความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพทีท่ าให้การปฏิบัตงิาน
มีประสิทธิภาพ ในการพฒันาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องและศึกษาหาความรู้
ที่เกี่ยวข้องทั้งความรูเ้กี่ยวกับภาษีอากร การสอบบัญชี และความรู้ด้านกฎหมาย เป็นต้น รวมถึง
ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ จะสง่ผลใหเ้กิดความส าเรจ็ใน
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การท างาน ผลการปฏิบัติงานถูกต้องตามข้อก าหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ซึง่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรณี ศรีค ามลุ (2560 : 94) พบว่า การพัฒนาความรู้ด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง ด้านการมี
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และความรู้ที่เกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม ด้านการบรรลเุป้าหมายความส าเรจ็ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 
และด้านความพึงพอใจของทกุฝ่าย และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ปรียากร ปรโิยทัย และสุภัทรษร 
ทวีจันทร ์(2560 : 8-9) พบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นจงึจ าเป็นต้องน าความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะ และแนวคิดทางวิชาชีพบัญชีไปปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Do และ
คณะ (2018 : 1) พบว่า การมีความรู้และเข้าใจในแมบ่ทการบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกบั
ประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชี ท าให้สามารถจัดท าบญัชีได้ตรงตามระเบียบ กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานงาน และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Darwanis และคณะ 
(2016 : 28) พบว่า ความเป็นมืออาชีพ ความสามารถ ความรู้เกี่ยวกบัการจัดการทางการเงิน สง่ผล
ต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยสะท้อนให้เห็นว่าหากผู้ท าบัญชีมีทกัษะวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
ย่อมท าใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพรายงานทางการเงินมีความ
ถูกต้อง น่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้  
 7. ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างาน ด้านการเปน็ที่ยอมรบั และด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน 
เนื่องจากทักษะด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเป็นสิง่ส าคัญที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องตระหนักถึงเพราะ
สามารถท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ โดยการปฏิบัตงิานที่สามารถรักษาความลบัขององค์กร  
มีความรอบคอบในการท างาน มีความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระในการท างานโดยปราศจากอคติ 
รวมถึงมีความโปร่งใสในการท างาน เพือ่ให้งบการเงินที่จัดท าออกมามีความน่าเช่ือถือ ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ลักษณ์มนล์ สุวรรณแสน (2561 : บทคัดย่อ) พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  
ด้านความซื่อสัตย์สจุริต ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ ด้านความรู้ความสามารถ  
ความเอาใจใส่ การรักษามาตรฐานในการปฏิบัตงิาน ด้านการรักษาความลบั ด้านพฤติกรรมทาง
วิชาชีพ และด้านความโปร่งใส สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนกับัญชี และสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ กานดา แซ่หลิ่ว (2560 : 67) พบว่า ศักยภาพทางการบัญชี ด้านความรู้ในด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุน้ีบุคลากร 
จึงต้องมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือในตัว
บุคคลเองและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร โดยสามารถรกัษาความลับขององค์กร มลีะเอียดรอบคอบ
ในการท างานและตรวจสอบได้ เพื่อใหง้บการเงินทีจ่ัดท ามีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ  
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 8. ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านบุคลากรและการสื่อสาร มีความสมัพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม เนื่องจากทกัษะด้านบุคลากรและการสือ่สาร
เป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงานที่จะต้องมีการรบัส่งข้อมลูและการติดต่อพูดคุยระหว่างเพื่อนร่วมงาน
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารที่ดีย่อมสง่ผลให้ 
การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงสามารถสื่อสารและเจรจาต่อรองหาทางออกเพื่อลดข้อขัดแย้ง
หรือก่อใหเ้กิดข้อตกลงร่วมกันท าให้การท างานประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
ณฐภัทร หงส์พงษ์ และจิรพงษ์ จันทร์งาม (2560 : 788) พบว่า ทักษะทางวิชาชีพ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและการสื่อสารมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ซึง่สะท้อนใหเ้ห็นว่า
หากผูท้ าบญัชีมีทักษะวิชาชีพในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและการสื่อสารเพิม่มากข้ึน  
ย่อมสง่ผลใหเ้กิดคุณภาพรายงานทางการเงินที่เพิม่มากข้ึนตามไปด้วย เพราะสามารถจัดท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงินได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ น าไปสู่ความส าเรจ็ในการท างาน  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร บญุธรรม (2563 : 101) พบว่า ทักษะวิชาชีพด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จ 
ในการท างานโดยรวมและด้านความก้าวหน้า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกบังานวิจัยของ Tan และ 
Laswad (2018 : 403) พบว่า ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะส่วนบุคคลเป็นทกัษะ
ที่มีความจ าเป็น ซึ่งเป็นทักษะทางพฤติกรรมทีม่ีค่ามากทีสุ่ดในมุมมองของผู้ว่าจ้าง เป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของนกับัญชีธรรมดาไปสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ 
 9. ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา มีความสมัพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างาน ด้านความก้าวหน้า เนื่องจากทกัษะด้านการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเป็นการประเมินสถานการณ์จากแหลง่ข้อมูลที่หลากหลายและแตกต่าง  
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปญัหาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันปญัหาทีอ่าจจะเกิดข้ึนได้ ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพตามแผนที่วางไว้ โดยทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหาเป็นคุณสมบัติที่ต้อง
ผ่านการฝึกฝนและสั่งสมมาจากประสบการณ์ในอดีตที่จ าเปน็ต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการท างานให้กับตนเอง ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพา สะรโุณ (2560 : 54) 
พบว่า ทักษะทางวิชาชีพ ด้านการแก้ปญัหามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพงานบญัชี โดยนักบัญชี
ที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหาที่ไม่เป็นระบบในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยและ
สามารถจัดล าดับงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ของธุรกจิได้ จะท าให้สามารถควบคุมการท างานให้เป็นไป
ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ท าให้การปฏิบัติงานส าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
กมลภู สันทะจักร และกนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ (2562 : 26) พบว่า ปัจจัยของนักบญัชียุคดิจิทลั 
ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหามีความสมัพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัตงิาน ทั้งนี้ปจัจัยของ 
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นักบัญชียุคดิจิทลัดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณค่าให้กับนักบญัชี ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Van Laar และคณะ (2019 : 93) 
พบว่า ปัจจบุันองค์กรต่าง ๆ มีความต้องการบุคคลทีม่ีทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการแก้ไขปญัหา ซึ่งเป็นปจัจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการท างานใน 
ยุคปัจจบุัน  
 10. ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั มคีวามสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างาน ด้านความก้าวหน้า ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี  
และด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน เนื่องจากทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นทักษะทีม่ีความส าคัญมากใน
ปัจจุบัน ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องตระหนักและเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางด้านบัญชี ซึ่งเทคโนโลยีทางด้านบัญชีเข้ามาช่วยให้เกิดกระบวนการท างานเป็นระบบ
มากขึ้น ลดระยะเวลา ลดความผิดพลาดในการท างาน และทันต่อเวลา ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรณี ศรีค ามุล (2560 : 96) พบว่า การพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่างต่อเนื่อง ด้านความรู้
และความช านาญในเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสมัพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จใน
การท างาน ด้านกระบวนการปฏิบัตงิาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรินรัศมิ์ นนทะชัย และคณะ 
(2559 : 131) พบว่า ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกบั 
ผลการปฏิบัติงาน จึงควรให้ความส าคัญกับทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าไปประยกุต์ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน โดยการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีขององค์กรที่มเีพื่อการวิเคราะหป์ัญหาและตัดสนิใจวางแผนก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัตงิานให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่องค์กร  
และสอดคล้องกับแนวคิดของ นันทวรรณ บุญช่วย (2563 : 15) กล่าวว่า นักบัญชียุคใหม่ต้องม ี
การประยุกต์ใช้เครื่องมอืวิเคราะห์ข้อมลู และเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ระบบอัตโนมัติเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพให้งานบัญชีในระดับทีส่่งเสริมคุณค่า ลดต้นทุน และท าให้กระบวนการท างานเกิด
ประสิทธิภาพสงูสุด จนสามารถสร้างนวัตกรรมและน าไปสู่ความส าเรจ็ในการท างาน 
 11. ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านทักษะการจัดการองค์กร มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม ด้านความก้าวหน้า ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดี และด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน เนื่องจากปัจจุบันทักษะและจุดเด่นของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลัได้เปลี่ยนแปลงไป ซึง่ผูบ้ริหารได้คาดหวังให้นักบัญชีขยายบทบาท
ออกไปจากเดิมเพียงเป็นผูส้นับสนุนข้อมลูไปสูก่ารเป็นทีป่รึกษาทางธุรกิจ ช่วยในการวางแผนกลยทุธ์
ในการด าเนินงานขององค์กร ในการการบริหารทรัพยากรขององค์กรทีม่ีอยู่ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นระบบเพื่อให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว 



 

 

  119 

และทันเวลา ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ลักษณ์มนล์  
สุวรรณแสน (2561 : บทคัดย่อ) พบว่า ทักษะทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางการบรหิารองค์กรและ 
การจัดการธุรกจิ สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบญัชี และสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ กนกพร บญุธรรม(2563 : 102) พบว่า ทักษะวิชาชีพ ด้านการจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมและด้านกระบวนการปฏิบัตงิาน เนื่องจาก
หัวหน้าส านักงานบญัชีคุณภาพมีส่วนส าคัญในการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ต่าง ๆ ของส านักงาน 
โดยการบริหารจัดการทรัพยากรทีม่ีอยู่ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นระบบ 
เพื่อใหก้ระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ รวดเร็วและทันเวลา สง่ผลใหเ้กิด
ความส าเรจ็ในการท างานตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกบังานวิจัยของ Fouche และ 
Kgapola (2016 : 20) พบว่า นักบัญชีที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่ต าแหนง่ผูบ้รหิาร จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญกับการพฒันาการใช้ทักษะการจัดการธุรกิจ การใช้ความเป็นผู้น าตัดสินใจ
อย่างมืออาชีพ และจัดล าดับความส าคัญของงาน รวมทั้งการบริหารจัดการเวลาให้มปีระสิทธิภาพ
น าไปสู่ความส าเรจ็ในวิชาชีพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 การให้ความส าคัญในการพฒันาทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านทักษะการ
จัดการองค์กร ทีจ่ะสามารถวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการบรหิารจัดการทรัพยากรในองค์กรและ
ควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพือ่ใหส้ามารถปฏิบัติงานได้ส าเรจ็ลุล่วงตาม
เป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ เนื่องจากปจัจบุันผูป้ระกอบการได้คาดหวังใหผู้้ประกอบวิชาชีพบัญชี
สามารถสนับสนุนการบริหารงานที่ช่วยในการปรบักลยุทธ์ในการจัดการทางการเงินที่จะท าให้ธุรกิจ 
มีก าไรมากขึ้น 
 1.2 การให้ความส าคัญในการพฒันาทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยการมีความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่ใช้ รวมทัง้การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน อีกทั้งติดตามการเปลี่ยนของเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเตอรเ์น็ตได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตและ 
การท างานของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี 
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 1.3 การให้ความส าคัญกบัการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ด้านบุคลากร 
และการสื่อสาร เพื่อสามารถติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมลูให้แกห่น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องใหเ้ข้าใจได้
ง่ายและตรงตามความต้องการ รวมถงึสามารถปฏิบัตงิานรวมกับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรมและต่างวุฒิ
ภาวะได้อย่างดี  
 1.4 การให้ความส าคัญกบัการปฏิบัตงิานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  
เพื่อสร้างความน่าถือใหก้ับตนเองและให้ไดผ้ลการปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้  
และเกิดประโยชน์สูงสุดกบัองค์กร รวมถึงสามารถวิเคราะหป์ัญหาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได้ท าใหผ้ลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามแผนที่วางไว้ 
 1.5 ปัจจบุันมีการน าเทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาท างานแทนนกับัญชีที่ช่วยเพิม่ 
ประสิทธิภาพในท างานที่ช่วยลดข้อผิดพลาด ลดความซ้ าซ้อน และสามารถท างานได้ตลอดเวลา  
ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองในด้านอื่นนอกเหนือจาก
การมีความรู้และความสามารถในวิชาชีพ ด้วยการปรับตัวใหท้ันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดย 
มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ การมีความเป็นผู้น าและบรหิารจัดการคน รวมถึงเปิดใจเรียนรู้สิง่ใหม่ ๆ 
รอบตัวอยู่เสมอ โดยเข้ารบัการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกบัด้านวิชาชีพ
บัญชี เนื่องจากวิชาชีพบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้
ความสามารถทีเ่ป็นปัจจุบันและหลากหลายมากขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
 2.1 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาผูบ้รหิารฝ่ายบัญชีบรษัิทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นในการวิจัยครัง้ต่อไปควรท าการศึกษาในกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผูส้อบบัญชี 
ผู้สอบภาษีอากร ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น เพื่อน ามาเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2.2 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการทดสอบกบัความส าเรจ็ในการท างาน ดังนั้นใน
การวิจัยครัง้ต่อไปควรเปลี่ยนจากการศึกษาความส าเรจ็ในการท างานเป็นตัวแปรอื่น เช่น 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คุณภาพการท างาน เป็นต้น เพือ่น ามาเปรียบเทียบว่าตัวแปรอื่นทีจ่ะ
ศึกษามีผลการวิจัยที่แตกต่างจากตัวแปรความส าเร็จในการท างานหรือไม่ และมากน้อยเพียงใดและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

 2.3 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ดังนั้นใน
การวิจัยครัง้ต่อไปควรใช้วิธีในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในรปูแบบอื่น เช่น การสัมภาษณ์ในเชิงลกึเพือ่ให้
ได้ข้อมูลทีล่ะเอียดตรงตามประเด็นและสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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 2.4 ในการวิจัยครั้งถัดไปควรมกีารศึกษาวิจัยถึงปัญหาและอปุสรรคทีม่ีผลต่อการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล เพื่อสามารถปรบัปรุงแก้ไขปญัหาได้อย่างถูกต้องและสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท างาน   



 

 

 

บรรณาน ุก รม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

 

 



 

 

  123 

 
บรรณานุกรม 

 
กนกพร บญุธรรม. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพกับความส าเรจ็ในการท างานของ 

หัวหน้าส านักงานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาบญัชีมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี คณะการบญัชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

กมลภู สันทะจักร และกนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ. (2562). ปจัจัยของนกับญัชียุคดิจิทลัที่มผีลตอ่ 
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัตงิานของหน่วยงานราชการในประเทศไทย. วารสารหาดใหญ่
วิชาการ, 17(1), 17-31. 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์. (2562). ก้าวทันมิติใหม่การบญัชียุคดิจิทลั กรมพฒัน์ฯ  
เร่งเสริมแกร่งผูป้ระกอบธุรกิจส านักงานบัญชีรบัการเปลี่ยนแปลง. ได้จาก: https:// www. 
dbd.go.th/news_view.php?nid=469414025 [สืบค้นเมือ่ วันที่ 23 มิถุนายน 2563]. 

กานดา แซ่หลิ่ว .(2560). ศักยภาพทางการบญัชีมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของนกับญัชีใน 
จังหวัดสมุทรปราการ. การศึกษาค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม. 

เข็มพร ศรมีงคล. (2560). ผลกระทบของขวัญก าลงัใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อคุณภาพการท างานของ 
นักบัญชีสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบญัชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

จันทรจ์ิรา จันทโสภา. (2559). ผลกระทบของคุณธรรมในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อความส าเรจ็ในการ 
ท างานของนักบัญชีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบญัชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

จินตนา สิงจานุสงค์. (2559). ผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยทุธ์ที่มีต่อ 
ความส าเรจ็ขององค์กรของธุรกจิเครื่องดืม่ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปรญิญาบญัชี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบญัชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จ ากัด. (2560). 4 ข้ันตอนการพัฒนาความสามารถใหท้ันยุค Thailand 4.0. 
ได้จาก: https://www.jobbkk.com/variety/detail/4645 [สืบค้นเมื่อ วันที่ 9 
พฤศจิกายน 2563]. 

ชลิดา ลิ้นจี่ กนกมณี หอมแก้ว และสุภาพร บุญเอี่ยม. (2563). ความรู้และทกัษะวิชาชีพของนักบัญชี 
ส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย. วารสารศิลปะการจดัการ, 4(1), 34-45. 
 



 

 

  124 

 
ณฐภัทร หงส์พงษ์ และจิรพงษ์ จันทร์งาม. (2560). ผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพที่มีต่อคุณภาพ 

รายงานทางการเงินของผู้ท าบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบรุี. เอกสารการประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ ครั้งที่ 7, 6-7 กรกฎาคม 2560, นครราชสีมา, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

ณัชชา ม่วงพุ่ม. (2559). ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานของลูกจ้างช่ัวคราวในหน่วยงาน
องค์การมหาชน. สารนิพนธ์พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย. (2563ก). กลุ่มตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย. ได้จาก: https: 
//www.set.or.th/th/about/overview/setgroup_p1.html [สืบค้นเมื่อ วันที่ 17 
เมษายน 2563] 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย. (2563ข). การก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย. ได้จาก: https://www.set.or.th/th/about /overview/setcg_p1.html 
[สืบค้นเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2563] 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย. (2563ฃ). การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกจิ. ได้จาก: 
https://www.set.or.th/th/regulations/simplified_regulations/industry_ 
sector_p1.html [สืบค้นเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2563] 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย. (2563ค). ข้อมูลทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  
ได้จาก: https://www.set.or.th/th/about/overview/history_p1.html [สืบค้นเมื่อ 
วันที่ 17 เมษายน 2563] 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย. (2563ฅ). ยุคเริ่มเบง่บานครั้งแรก ปี 2520 – 2522. ได้จาก:  
https:// www.set.or.th/th/about/overview/files/30years/Chapter2_2.pdf 
[สืบค้นเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563]. 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย. (2552ฆ). รายงานประจ าปี 2551. ได้จาก:  https://www 
.set.or.th/th/about/annual/annual_p1.html [สืบค้นเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563].  

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย. (2560ง). รายงานประจ าปี 2559. ได้จาก: https://www. 
set.or.th/th/about/annual/annual_p1.html [สืบค้นเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563]. 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย. (2561จ). รายงานประจ าปี 2560. ได้จาก: https://www. 
set.or.th/th/about/annual/annual_p1.html [สืบค้นเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563]. 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย. (2562ฉ). รายงานประจ าปี 2561. ได้จาก:  https://www. 
set.or.th/th/about/annual/annual_p1.html [สืบค้นเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2563]. 

https://www.set.or.th/th/about/overview/setgroup_p1.html
https://www.set.or.th/th/about/overview/setgroup_p1.html
https://www.set.or.th/th/about%20/overview/setcg_p1.html
https://www.set.or.th/th/about/overview/history_p1.html
http://www.set.or.th/th/about/overview/files/30years/Chapter2_2.pdf


 

 

  125 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย. (2563ช). รายงานประจ าปี 2562. ได้จาก: https://www. 
set.or.th/th/about/annual/annual_p1.html [สืบค้นเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563]. 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย. (2563ซ). รายช่ือบริษัท/หลักทรัพย.์ ได้จาก: https://www. 
set.or.th/th/company/companylist.html [สืบค้นเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2563]. 

ไทยพับลกิ้า. (2563). ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 3 กลยุทธ์ป’ี63 สร้างการเตบิโตร่วมกันอย่างสมดลุ  
ยั่งยืน. ไดจ้าก: https://thaipublica.org/2020/01/stock-exchange-thailand-3-
years-strategy/ [สืบค้นเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563]. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). พระราชบัญญัติธุรกจิสถาบันการเงิน พ.ศ.2551. ได้จาก:  
https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/LawsAndRegulations/Pages/ 
Law05.aspx [สืบค้นเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2563]. 

ธัญญภัสร์ ศิริธัชนราโรจน.์ (2559). จิตวิทยากับการพฒันาตน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธัญลักษณ์ อนันต์พนากุล. (2559). ทักษะส าคัญส าหรบันักบญัชีมืออาชีพในยุคดิจิทลั. วารสาร 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 22(4), 624–635. 
นันทวรรณ บุญช่วย. (2563). ยุคพลิกผันทางเทคโนโลยกีับการพัฒนานักบัญชีนวัตกร.  

วารสารบรหิารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 3(1), 15-26. 
นาทลดา ทองตบี. (2563). องค์ประกอบส าคัญของมาตรฐานอาชีพ. ได้จาก: https://sites. 

google.com/site/krunartlada/2-2-xngkh-prakxb-sakhay-  khxng-matrthan-
xachiph?fbclid=IwAR1VXbfbdN_dVkQa1LSNTO6f_PxRfOiOOSXMnq XRl8C-
4dtVyMs17rANYyY [สืบค้นเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2563]. 

นุจรี อร่ามรัตนพันธ์ุ. (2561). ทักษะทางวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรบันักบญัชีองค์กรวิสาหกิจในศตวรรษ  
ที่ 21: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง). การค้นคว้าอิสระ ปรญิญาบริหารธุรกจิ
มหาบัณฑิต วิชาเอกการบญัชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบือ้งต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 
ปรียากร ปรโิยทัย และสุภัทรษร ทวีจันทร์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบญัชีในสถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาในประเทศไทย. วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสงัคมศาสตร์, 1(2), 8–20. 

พินยา พลแก้ว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความศรัทธาในวิชาชีพกับความส าเรจ็ในการท างานของ 
ผู้สอบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปรญิญาบญัชีมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบญัชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
 
 

ttps://thaipublica.org/2020/01/stock-exchange-t
https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/LawsAndRegulations/Pages/


 

 

  126 

ยุพา สะรุโณ. (2560). ทักษะทางวิชาชีพของผูท้ าบัญชีที่สง่ผลต่อคุณภาพงานบัญชีกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 
ในจังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3, 15-16 กุมภาพันธ์ 2560,  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

ลักษณ์มนล์ สุวรรณแสน. (2561). ทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัตงิานของนักบัญชีการประปานครหลวง. การค้นคว้าอิสระ สาขาวิทยบริการ 
วิชาเอกการบญัชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

วชิระ สรรพศรี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง.การค้นคว้าอิสระหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรพัยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม. 

วรินรัศมิ์ นนทะชัย ขจิต ณ กาฬสินธ์ุ และรัตนาวดี สนธิประสาท. (2559). ผลกระทบของทักษะด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีต่อการปฏิบัติงานของผูบ้รหิารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิผลิต
และประกอบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย. วารสารการบญัชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 10(1), 131-142 

วิลาวรรณ รพีพิศาล. (2554). การบรหิารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: วิจิตรหัตถกร. 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563ก). Code of Ethics for Professional  

Accountants จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ. ได้จาก: http://www. tfac.or.th 
/Article/Detail/66981 [สืบค้นเมือ่ วันที่ 10 พฤษภภาคม 2563]. 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563ข). มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรบั 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2. ได้จาก: http://www.tfac.or.th /Article/ Detail 
/66980 [สืบค้นเมื่อ วันที่ 10 พฤษภภาคม 2563]. 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563ฃ). มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรบั 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3. ได้จาก: http://www.tfac.or.th/Article /Detail/ 
66980 [สืบค้นเมื่อ วันที่ 10 พฤษภภาคม 2563]. 

สมใจ ลักษณะ. (2552). การพฒันาประสิทธิภาพการท างาน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : คณะ 
วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. 

สมบัติ ท้ายเรือค า. (2552). ระเบียบวิธีวิจัยส าหรบัมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8.  
 มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน. (2559). การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชี 

ยุคใหม่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน. วารสารการจัดการสมัยใหม,่ 9(1), 169–171. 
 

http://www.tfac.or.th/Article%20/Detail/%2066980
http://www.tfac.or.th/Article%20/Detail/%2066980


 

 

  127 

สาโรจน์ โอพิทกัษ์ชีวิน. (2554). การจัดการและพฤติกรรมองค์กร: เพือ่สร้างและรกัษาความได้เปรียบ 
 เชิงแข่งขันไว้ให้ยั่งยืนในโลกบอลไลเซช่ัน. กรงุเทพฯ: ซีวีแอล. 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2561). เทคนิคการท างานให้ประสบความส าเรจ็. ได้จาก: 

http://www.ops.moe.go.th/ops2017/สาระน่ารู้/1850-เทคนิคการท างานให้ประสบ
ความส าเรจ็-21-พ-ค-2561 [สืบค้นเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2563]. 

สุพรรณี ทัพธานี. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์ในการปฏิบัตงิานกับประสิทธิภาพการ 
 ท างานของพนกังานบญัชีในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  

วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบญัชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สุภชัย ปกป้อง. (2560). มาตรฐานบญัชียุคดิจิทลั. ได้จาก: https://www.kaohoon. com/ 
content/196088 [สืบค้นเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2563]. 

สุมินทร เบ้าธรรม. (2558). วิจัยทางการบญัชี. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคช่ัน. 
หนึ่งฤทัย โทนประยรู. (2559). ผลกระทบของการยึดมั่นในจริยธรรมสมัยใหม่ทีม่ีต่อความส าเรจ็ 

ในวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีองค์การบรหิารส่วนต าบนในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบญัชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

อรณี ศรีค ามุล. (2560). ความสมัพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่างต่อเนือ่งกบั 
ความส าเรจ็ในการท างานของนกับญัชีธุรกิจสิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่มในประเทศไทย. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบญัชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

อุเทน เลาน าทา. (2562). ความสามารถด้านดิจิทลัเทคโนโลยีของนักบญัชี. ได้จาก: https://www. 
dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3613:ability-
digital-technology-accountant&catid=29&Itemid=180&lang=en [สืบค้นเมือ่ วันที่ 
28 กรกฎาคม 2563]. 

Aaker, D.A., Kumar, V. and Day, G.S. (2001). Marketing Research. 7th ed. New York: 
John Wiley and Sons. 

Baanjomyut. (2563). Self Esteem Needs. Available from: https://www.baanjomyut. 
com/library _3/maslow_hierarchical_theory_of_motivation/04.html 
[Retrieved July 23, 2020]. 

 



 

 

  128 

Black, K. (2006). Business Statistics: for Contemporary Decision Making. 4th ed.  
New York: John Wiley and Son. 

Buffettcode. (2020). What Happened in the 1997 Crisis?. Available from: https: 
//www. buffettcode.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A 
4%E0%B8%95-2540/ [Retrieved November 8, 2020]. 

Chartered Global Management Accountant. (2019). CGMA Competency  
Framework 2019 Edition. Available from: https://www.cgma.org /resources 
/tools/ cgma-competency-framework.html [Retrieved April 6, 2020]. 

Darwanis, D., Saputra, M. and Kartini, K. (2016). Effect of professionalism,  
competence, knowledge of financial management, and intensity guidance 
apparatus inspectorate for quality of financial statements (study on 
inspectorate regencies/cities in Aceh). Broad Research in Accounting 
Negotiation, and Distribution, 7(1), 28-36. 

Do, D.T., Truong, D.D., Tran, M.D. and Nguyen, T.N.L. (2018). Determinants influencing  
performance of accountants: the case of Vietnam. International Journal of 
Economics and Finance, 10(7), 1-9. 

Firescu, V., Branza, D. and Popescu, B. M. (2017). The development of the profession  
of accounting, rules between ethics and practical skills. Scientific Bulletin-
Economic Sciences, 16(3), 200-209. 

Fouche, J. P. and Kgapola, M. P. (2016). Professional accountants’ perspective of  
skills required to progress to management positions. International Journal of 
Business and Management Studies, 8(1), 20-36. 

Guan, Y., Arthur, M. B., Khapova, S.N., Hall, R. J. and Lord, R. G. (2019). Career 
Boundary lessness and career success: a review, integration and guide to 
future research. Journal of Vocational Behavior, 110(1), 390–402. 

Hair, J.F., Black, W.C. and Erson, R.E. (2006). Multivariate Data Analysis. 6th ed. 
New Jersey: Pearson. 

Key Up. (2016). 5 Characteristics of a Efficacy Person. Available from: http://www. 
keyup. life/blog/5-characteristics-of-effective-people [Retrieved July 30, 2020]. 

 

https://www.buffettcode/
https://www.buffettcode/


 

 

  129 

Kunz, R. (2016). Accounting Practitioners Perspectives of Professional skills and Audit  
Capabilities of First Year Trainee Accountants. Master of Commerce: 
Auditing, University of Pretoria. 

Lin J. Z., Xiong, X. and Liu, M., (2015). Knowledge basse and skill development in  
accounting education: evidence from China. Journal of Accounting 
Education, 3(45), 149–169. 

My Account Cloud Accounting. (2563). The Role of a Modern Accountant. Available 
from: https://www.myaccount-cloud.com/en/Article/Detail/91373 [Retrieved 
July 6, 2020]. 

Nigel, L. (2014). Paving the Way for CRM Success: The mediating role of knowledge  
and organizational commitment. Information & Management, 51(1), 1031–
1042. 

Rosso, M., Guo, L. and Paruch, Y. (2014). Work attitudes, career success and health:  
 evidence from China. Journal of Vocational Behavior, 84(3), 248–258. 
Tan, L. M. and Laswad, F. (2018). Professional skills required of accountants: what 

do job advertisements tell us?. Accounting Education, 27(4), 403-432. 
Towers-clark, J. H. (2016). Are Undergraduate Accounting Students Developing  

Transferable Skills that Meet Stakeholder Needs? An International Study. 
Doctoral Thesis, Doctorate University of London. 

Van Laar, L., Van Deursen, A. J. A. M., Van Dijk, J. A. G. M. and De Haan, J. (2019). 
Determinants of 21st – century digital skills: a large – scale survey among 
working professionals. Computers in Human Behavior, 100, 93–104. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.myaccount-cloud.com/en/Article/Detail/91373


 

 

  130 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 

 

  131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
  



 

 

  132 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
วิจัยเรื่อง   “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบญัชีในยุคดิจิทัลกับความส าเร็จในการท างาน
ของผู้บริหารฝ่ายบัญชบีริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย” 
 
ค าชี้แจง 
  1. แบบสอบถามฉบบันี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ านวน 7 ข้อ 
      ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
ไทย จ านวน 5 ข้อ 
      ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดจิิทัลของผูบ้ริหารฝ่าย
บัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 23 ข้อ 
      ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความส าเร็จในการท างานของผู้บรหิารฝ่ายบัญชี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ านวน 15 ข้อ 
  2. การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ค าตอบของท่านมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย กรุณาตอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทกุข้อ ทุกตอน เพื่อให้การวิจัยน้ีมีความ
เที่ยงตรงและเกิดประโยชน์อย่างแทจ้รงิ โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
  3. ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามนีจ้ะเก็บเป็นความลบั การน าเสนอผลการวิจัยจะ
เสนอในภาพรวมเท่านั้น 
  4. หากท่านต้องการรับรายงานสรุปการวิจัย โปรดแนบนามบัตรของท่านพรอ้มกบั
แบบสอบถามฉบับนี้  (  )  ต้องการ  (  )  ไม่ต้องการ 
  5. หากท่านมปีัญหาหรอืข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบสอบถามฉบับนีโ้ปรดติดต่อ
ข้าพเจ้านางสาวจารุวรรณ แซ่เต้า หมายเลขโทรศัพท์ 087-6604216 หรอื E-mail: Jaruwan-
gon@hotmail.com 
  ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณทีท่่านกรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม
และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามกลบัภายใน 15 วัน ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ 
 
 

นางสาวจารุวรรณ แซ่เต้า 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

mailto:Jaruwan-gon@hotmail.com
mailto:Jaruwan-gon@hotmail.com
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ค าชี้แจง โปรดท าเครือ่งหมาย √ ลงใน (  ) หน้าข้อความที่ตรงกบัข้อมลูผู้ตอบแบบถาม 
 
1. เพศ 
 (  ) ชาย         (  ) หญิง 
2. อายุ 
 (  ) น้อยกว่า 35 ปี       (  ) 35 – 40 ปี 
 (  ) 41 – 45 ปี        (  ) มากกว่า 45 ปี 
3. ระดับการศึกษา 
 (  ) ปริญญาตร ี        (  ) สูงกว่าปริญญาตร ี
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
 (  ) น้อยกว่า 5 ปี        (  ) 5 – 10 ปี 
 (  ) 11 – 15 ปี        (  ) มากกว่า 15 ปี 
5. จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชี 
 (  ) 12 – 16 ช่ัวโมงต่อป ี       (  ) 17 – 21 ช่ัวโมงต่อปี 
 (  ) 22 – 26 ช่ัวโมงต่อป ี       (  ) มากกว่า 26 ช่ัวโมงต่อปี 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
 (  ) ต่ ากว่า 50,000 บาท       (  ) 50,000 – 100,000 บาท 
 (  ) 100,001 – 150,000 บาท      (  ) มากกว่า 150,000 บาท 
7. ต าแหน่งงานในปจัจบุัน 
 (  ) ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี       (  ) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
 (  ) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ................... 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ค าชี้แจง โปรดท าเครือ่งหมาย √ ลงใน (  ) หน้าข้อความที่ตรงกบัข้อมลูผู้ตอบแบบถาม 
 
1. ประเภทกลุม่อุตสาหกรรม 
 (  ) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร      (  ) สินค้าอุปโภคบริโภค   

(  ) สินค้าอุตสาหกรรม       (  ) อสังหาริมทรพัย์และกอ่สร้าง 
 (  ) ทรัพยากร        (  ) บริการ  

(  ) เทคโนโลย ี
2. ทุนจดทะเบียน 
 (  ) ต่ ากว่า 50,000,000 บาท      (  ) 50,000,000 – 100,000,000 บาท 
 (  ) 100,000,001 – 150,000,000 บาท        (  ) มากกว่า 150,000,000 บาท 
3. ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
 (  ) น้อยกว่า 5 ปี        (  ) 5 – 10 ปี 
 (  ) 11 – 15 ปี        (  ) มากกว่า 15 ปี 
4. รายได้เฉลี่ยต่อปีของกจิการ 
 (  ) ต่ ากว่า 100,000,000 บาท      (  ) 100,000,000 – 500,000,000 บาท 
 (  ) 500,000,001 – 1,000,000,000 บาท     (  ) มากกว่า 1,000,000,000 บาท 
5. จ านวนพนักงานในปจัจบุัน 
 (  ) น้อยกว่า 100 คน       (  ) 100 – 250 คน 
 (  ) 251 – 500 คน       (  ) มากกว่า 500 คน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

 

ตอนท่ี 3 ความเห็นเกี่ยวกับทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจด 
           ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ค าชี้แจง โปรดท าเครือ่งหมาย √ เพียงหนึง่ข้อเท่านั้น ลงในช่องระดับความคิดเห็นทีส่อดคลอ้งกบั 
           ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี 
1. ท่านมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน 
   การบัญชี การเงิน และความรู้ทีเ่กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  
   เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพอยู่เสมอ 

     

2. ท่านเข้าร่วมอบรมการพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีโดย 
   ติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 
   อย่างสม่ าเสมอ 

     

3. ท่านปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง  
   แม่นย า ปราศจากข้อผิดพลาดที่เป็นสาระส าคัญ 

     

4. ท่านมีความสามารถในการน าเทคโนโลยมีาช่วยในการ 
   จัดท าและน าเสนอรายงานตัวเลขต่าง ๆ ในรปูแบบที่ง่าย 
   ต่อความเข้าใจและไม่ซบัซอ้น 

     

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญช ี
5. ท่านปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริตอย่างตรงไปตรงมา  
   บนหลักฐานทีเ่ป็นจรงิและเช่ือถือไดด้้วยความ 
   ระมัดระวังในหน้าที ่

     

6. ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเทีย่งธรรมและความเป็นอิสระ 
   ปราศจากอคติหรอืความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

     

7. ท่านมุ่งมั่นในการเกบ็รกัษาความลับของธุรกจิ ไม่พึง 
   เปิดเผยข้อมลูให้กบับุคคลที่สามโดยไม่ได้รบัการอนุมัติ 

     

8. ท่านมุ่งมั่นในการปฏิบัตงิานด้วยความโปรง่ใส ไม่ปกปิด 
   ข้อเท็จจรงิหรือบิดเบือนความจรงิอันเป็นสาระส าคัญซึง่ 
   สามารถติดตามตรวจสอบได ้
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ตอนท่ี 3 ความเห็นเกี่ยวกับทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจด 
           ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ต่อ) 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านบุคลากรและการสื่อสาร 
9. ท่านสามารถปรบัตัวและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นที่มีความ 
   คิดเห็นต่างกันเพื่อประโยชนส์ูงสุดขององค์กร 

     

10. ท่านมีศักยภาพในการสื่อสารรบัสง่ข้อมลูระหว่าง 
     ผู้ร่วมงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยีการ 
     สื่อสารทีห่ลายหลาย   

     

11. ท่านสามารถสรปุความ ขยายใจความ และจัดระบบ 
     ข้อมูล อีกทั้งสามารถเลือกใช้วิธีในการสื่อสารหรือ 
     เครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

     

ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
12. ท่านมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์จาก 
     แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและแตกต่างกัน เช่น  
     สารสนเทศจากคน สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์  

     

13. ท่านสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ 
     กระบวนการต่าง ๆ มาช่วยในการประเมิน ระบุ และ 
     วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

     

14. ท่านมีความสามารถในการแก้ปญัหาที่มีความซับซ้อน 
     อย่างเป็นระบบ และสามารถอธิบายเป็นรปูธรรมอย่าง 
     ชัดเจน 

     

15. ท่านสามารถใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ และดลุพินจิใน 
     การประเมินทางเลือกทีส่มเหตสุมผลบนพื้นฐานของ 
     ข้อเท็จจรงิ 
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ตอนท่ี 3 ความเห็นเกี่ยวกับทกัษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจด 
           ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ต่อ) 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
16. ท่านมีความสามารถในการบรูณาการความรูท้างด้าน 
     บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดท า 
     บัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

     

17. ท่านเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และ 
     น าความสามารถของระบบสารสนเทศมาใช้อย่าง 
     เหมาะสม 

     

18. ท่านมีความสามารถในการปกป้องสารสนเทศขององค์กร 
     จากการเข้าถึง การน าไปใช้ การเปิดเผย การขัดขวาง  
     และการดัดแปลง 

     

19. ท่านมีความสามารถในการท าธุรกรรมทางด้านการบัญชี 
     ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต และเรียนรู้เทคโนโลย ี
     ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการท างานเสมอ 

     

ด้านทักษะการจัดการองค์กร 
20. ท่านมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และควบคุม 
     การด าเนินงานเพื่อให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย 

     

21. ท่านมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรภายในของ 
     องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

     

22. ท่านมีความเป็นผู้น าที่ดีในการสร้างแรงจงูใจเพื่อให้ 
     บุคลากรเกิดการพฒันาความรู้ความสามารถตามนโยบาย 
     ขององค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ 

     

23. ท่านมีความสามารถในการคาดคะเนสถานการณ์ที่ 
     เกี่ยวข้องกับธุรกจิทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความส าเรจ็ในการท างานของผู้บรหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน 
           ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ค าชี้แจง โปรดท าเครือ่งหมาย √ เพียงหนึง่ข้อเท่านั้น ลงในช่องระดับความคิดเห็นทีส่อดคลอ้งกบั 
           ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ความส าเร็จในการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านความกา้วหน้า 
1. ท่านได้รับการแตง่ตั้ง มอบหมายงาน หรอืเลื่อนต าแหนง่ 
   หน้าที่การงานใหสู้งข้ึนอย่างตอ่เนื่องตามระเบียบหรือ 
   กฎเกณฑ์ที่มีความยุติธรรม 

     

2. ท่านได้รับการสนับสนุนใหเ้ข้ารบัการศึกษาดูงานหรือ 
   ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

     

3. ท่านได้รับการมอบหมายงานในขอบเขตงานใหม่ๆ  และ 
    ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพิม่มากข้ึน  

     

4. ท่านได้รับการพิจารณาข้ึนเงินเดือน หรอืผลตอบแทนอื่น 
   ตามความรู้ความสามารถ และความทุ่มเทพยายาม อย่าง 
   เหมาะสม 

     

ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
5. ท่านได้รับการยอมรบันับถือในด้านความรู้ ความสามารถ 
   ในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาจากผู้บงัคับบญัชา 
   และเพื่อนร่วมงาน 

     

6. ท่านสามารถสร้างผลงานให้เปน็ที่พึงพอใจจนได้รับการ 
   ยอมรับจากผู้บงัคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

     

7. ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารใหร้ับผิดชอบงานทีม่ี 
   ความส าคัญและมีความรับผิดชอบในการท างานสูง 
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความส าเรจ็ในการท างานของผู้บรหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน 
           ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ความส าเร็จในการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านกระบวนการปฏิบัติงานท่ีด ี
8. ท่านสามารถควบคุมกระบวนการท างานใหเ้ป็นไป 
   อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และทันเวลา เป็นไป 
   ตามกฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติขององค์กร 

     

9. ท่านสามารถวางแผนการท างาน และล าดับข้ันตอน 
   การปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ท าให้การท างาน 
   ส าเร็จลลุ่วงตามมาตรฐานที่ก าหนด 

     

10. ท่านสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือมีความคิดรเิริม่ใน 
     การปรับปรงุ แก้ไขกระบวนการท างานอยู่เสมอ ท าให้ 
     การท างานประสบผลส าเรจ็ดีย่ิงข้ึน 

     

11. ท่านสามารถติดตามการปฏิบัตงิาน เพื่อแก้ไขปญัหาและ 
     ตัดสินใจในการท างานได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล และ 
     ทันต่อเหตุการณ์ 

     

ด้านผลสัมฤทธิ์ในงาน 
12. ผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และม ี
     ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์ นโยบายหรอื 
     แผนการด าเนินงานขององค์กร 

     

13. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่ 
     ก าหนดไว้ และพร้อมรบัการประเมินคุณภาพการท างาน 
     ตลอดเวลา 

     

14. ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกบัข้อก าหนดต่าง ๆ ของ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

15. ปริมาณงานหรือผลการปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงตาม 
     เป้าหมายหรือเกินกว่าที่องค์กรคาดหวังไว้ 

     

  

 ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงูทีเ่สียสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ข 
คุณภาพของเครื่องมือ 
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ตาราง 50 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเช่ือมั่น 
1. ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
    1.1 ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี 

  
0.762 

1 
2 
3 
4 

0.479 
0.490 
0.507 
0.490 

 

    1.2 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  0.940 
1 
2 
3 
4 

0.479 
0.568 
0.490 
0.490 

 

    1.3 ด้านบุคลากรและการสือ่สาร    0.832 
1 
2 
3 

0.521 
0.481 
0.640 

 

    1.4 ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา  0.942 
1 
2 
3 
4 

0.583 
0.629 
0.691 
0.648 

 

    1.5 ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั  0.824 
1 
2 
3 
4 

0.669 
0.643 
0.803 
0.548 
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ตาราง 50 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเช่ือมั่น 
1. ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 
    1.6 ด้านทักษะการจัดการองค์กร 

  
0.924 

1 
2 
3 
4 

0.718 
0.695 
0.583 
0.791 

 

2. ความส าเรจ็ในการท างาน 
    2.1 ด้านความก้าวหน้า 

  
0.934 

1 
2 
3 
4 

0.681 
0.805 
0.640 
0.794 

 

    2.2 ด้านการเป็นที่ยอมรับ  0.972 
1 
2 
3 

0.615 
0.643 
0.695 

 

    2.3 ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ด ี  0.943 
1 
2 
3 
4 

0.712 
0.669 
0.662 
0.643 

 

    2.4 ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน  0.934 
1 
2 
3 
4 

0.556 
0.583 
0.571 
0.669 
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ภาคผนวก ค 
การเปรียบเทียบความแตกต่างคา่เฉลีย่เป็นรายคู่ 
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ตาราง 51 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั
โดยรวม ของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีจ านวน
ช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน  
 

จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรม
ด้านวิชาชีพการบัญชี 

22 – 26 
ช่ัวโมงต่อป ี

12 – 16 
ช่ัวโมงต่อป ี

17 – 21 
ช่ัวโมงต่อป ี

มากกว่า 26 
ช่ัวโมงต่อป ี

 
22 – 26 ช่ัวโมงต่อปี 
12 – 16 ช่ัวโมงต่อป ี
17 – 21 ช่ัวโมงต่อปี 
มากกว่า 26 ช่ัวโมงต่อปี 

X̅ 3.88 4.07 4.20 4.41 
3.88 
4.07 
4.20 
4.41 

- 
- 
- 
- 

0.705 
- 
- 
- 

0.424 
0.786 

- 
- 

0.027* 
0.004* 
0.514 

- 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 
ตาราง 52 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิัล 
เป็นรายด้านของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มจี านวน
ช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน 
 

Univariate Tests 
Dependent Variable SS Df MS F p-value 

1. ด้านความรู้และความสามารถ
ทางการบัญชี 

Contrast 
Error 

2.115 
29.030 

3 
127 

0.705 
0.229 

3.084 0.030 

2. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี Contrast 
Error 

0.459 
24.228 

3 
127 

0.153 
0.191 

0.802 0.495 

3. ด้านบุคลากรและการสื่อสาร Contrast 
Error 

4.283 
30.511 

3 
127 

1.428 
0.240 

5.942* 0.001 

4. ด้านการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา 

Contrast 
Error 

5.599 
37.302 

3 
127 

1.866 
0.294 

6.354* <0.0001 

5. ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั Contrast 
Error 

1.526 
45.467 

3 
127 

0.509 
0.358 

1.421 0.240 

6. ด้านทักษะการจัดการองค์กร Contrast 
Error 

5.150 
38.728 

3 
127 

1.171 
0.305 

5.629* 0.001 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.008 
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ตาราง 53 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ด้าน
บุคลากรและการสื่อสาร ของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ที่มีจ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน  
 

จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรม
ด้านวิชาชีพการบัญชี 

22 – 26 
ช่ัวโมงต่อป ี

12 – 16 
ช่ัวโมงต่อป ี

17 – 21 
ช่ัวโมงต่อป ี

มากกว่า 26 
ช่ัวโมงต่อป ี

 
22 – 26 ช่ัวโมงต่อปี 
12 – 16 ช่ัวโมงต่อป ี
17 – 21 ช่ัวโมงต่อปี 
มากกว่า 26 ช่ัวโมงต่อปี 

X̅ 3.88 4.00 4.27 4.38 
3.88 
4.00 
4.27 
4.38 

- 
- 
- 
- 

0.926 
- 
- 
- 

0.347 
0.305 

- 
- 

0.079 
0.003* 
0.907 

- 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.008 

 

ตาราง 54 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ด้าน
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ที่มจี านวนช่ัวโมงการเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน 
 

จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรม
ด้านวิชาชีพการบัญชี 

22 – 26 
ช่ัวโมงต่อป ี

12 – 16 
ช่ัวโมงต่อป ี

17 – 21 
ช่ัวโมงต่อป ี

มากกว่า 26 
ช่ัวโมงต่อป ี

 
22 – 26 ช่ัวโมงต่อปี 
12 – 16 ช่ัวโมงต่อป ี
17 – 21 ช่ัวโมงต่อปี 
มากกว่า 26 ช่ัวโมงต่อปี 

X̅ 3.88 3.94 4.13 4.41 
3.88 
3.94 
4.13 
4.41 

- 
- 
- 
- 

0.990 
- 
- 
- 

0.757 
0.679 

- 
- 

0.103 
0.001* 
0.445 

- 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.008 
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ตาราง 55 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทลั ด้าน
ทักษะการจัดการองค์กร ของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ที่มีจ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน 
 

จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรม
ด้านวิชาชีพการบัญชี 

22 – 26 
ช่ัวโมงต่อป ี

12 – 16 
ช่ัวโมงต่อป ี

17 – 21 
ช่ัวโมงต่อป ี

มากกว่า 26 
ช่ัวโมงต่อป ี

 
22 – 26 ช่ัวโมงต่อปี 
12 – 16 ช่ัวโมงต่อป ี
17 – 21 ช่ัวโมงต่อปี 
มากกว่า 26 ช่ัวโมงต่อปี 

X̅ 3.75 3.89 4.20 4.30 
3.75 
3.89 
4.20 
4.30 

- 
- 
- 
- 

0.931 
- 
- 
- 

0.330 
0.270 

- 
- 

0.097 
0.005* 
0.954 

- 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.008 

 

ตาราง 56 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานเป็นราย
ด้านของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีจ านวนช่ัวโมง
การเข้ารบัการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน 
 

Univariate Tests 
Dependent Variable SS Df MS F p-value 

1. ด้านความก้าวหน้า Contrast 
Error 

3.480 
55.803 

3 
127 

1.160 
0.439 

2.640 0.052 

2. ด้านการเป็นที่ยอมรับ Contrast 
Error 

3.679 
36.290 

3 
127 

1.226 
0.286 

4.292* 0.006 

3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ด ี Contrast 
Error 

0.606 
38.905 

3 
127 

0.202 
0.306 

0.660 0.578 

4. ด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน Contrast 
Error 

0.378 
31.332 

3 
127 

0.126 
0.247 

0.510 0.076 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.013 
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ตาราง 57 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของความส าเร็จในการท างาน ด้านการ
เป็นที่ยอมรบั ของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มจี านวน
ช่ัวโมงการเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพการบัญชีแตกต่างกัน  
 

จ านวนช่ัวโมงการเข้ารับการอบรม
ด้านวิชาชีพการบัญชี 

22 – 26 
ช่ัวโมงต่อป ี

12 – 16 
ช่ัวโมงต่อป ี

17 – 21 
ช่ัวโมงต่อป ี

มากกว่า 26 
ช่ัวโมงต่อป ี

 
22 – 26 ช่ัวโมงต่อปี 
12 – 16 ช่ัวโมงต่อป ี
17 – 21 ช่ัวโมงต่อปี 
มากกว่า 26 ช่ัวโมงต่อปี 

X̅ 3.75 3.92 4.00 4.27 
3.75 
3.92 
4.00 
4.27 

- 
- 
- 
- 

0.876 
- 
- 
- 

0.767 
0.958 

- 
- 

0.107 
0.016 
0.439 

- 

 
ตาราง 58 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของความส าเร็จในการท างานโดยรวม 
ของผู้บรหิารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน  
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
100,001 – 
150,000 

บาท 

50,000 – 
100,000 

บาท 

ต่ ากว่า 
50,000 
บาท 

มากกว่า
150,000 

บาท 
 
100,001 – 150,000 บาท 
50,000 – 100,000 บาท 
ต่ ากว่า 50,000 บาท 
มากกว่า 150,000 บาท 

X̅ 3.70 4.03 4.14 4.17 
3.70 
4.03 
4.14 
4.17 

- 
- 
- 
- 

0.047 
- 
- 
- 

0.065 
0.885 

- 
- 

0.014* 
0.695 
0.999 

- 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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ตาราง 59 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานเป็นราย
ด้านของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน 
 

Univariate Tests 
Dependent Variable SS Df MS F p-value 

1. ด้านความก้าวหน้า Contrast 
Error 

2.708 
56.574 

3 
127 

0.903 
0.445 

2.027 
 

0.113 

2. ด้านการเป็นที่ยอมรับ Contrast 
Error 

3.728 
36.241 

3 
127 

1.243 
0.285 

4.355* 0.006 

3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ด ี Contrast 
Error 

2.264 
37.247 

3 
127 

0.755 
0.293 

2.573 0.057 

4. ด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน Contrast 
Error 

0.971 
30.739 

3 
127 

0.324 
0.242 

1.338 0.265 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.013 

 

ตาราง 60 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของความส าเร็จในการท างาน ด้านการ
เป็นที่ยอมรบั ของผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
100,001 – 
150,000 

บาท 

ต่ ากว่า 
50,000 
บาท 

50,000 – 
100,000 

บาท 

มากกว่า 
150,000 

บาท 
 
100,001 – 150,000 บาท 
ต่ ากว่า 50,000 บาท 
50,000 – 100,000 บาท 
มากกว่า 150,000 บาท 

X̅ 3.70 4.00 4.04 4.25 
3.70 
4.00 
4.04 
4.25 

- 
- 
- 
- 

0.423 
- 
- 
- 

0.068 
0.995 

- 
- 

0.007* 
0.587 
0.445 

- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.013 
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ตาราง 61 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเรจ็ในการท างานเป็นราย
ด้านของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีต าแหน่งงานใน
ปัจจุบันแตกต่างกัน 
 

Univariate Tests 
Dependent Variable SS Df MS F p-value 

1. ด้านความก้าวหน้า Contrast 
Error 

1.187 
58.096 

2 
128 

0.593 
0.454 

1.307 0.274 

2. ด้านการเป็นที่ยอมรับ Contrast 
Error 

0.503 
39.466 

2 
128 

0.252 
0.308 

0.816 0.445 

3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ด ี Contrast 
Error 

2.229 
37.283 

2 
128 

1.114 
0.291 

3.826 0.024 

4. ด้านผลสมัฤทธ์ิในงาน Contrast 
Error 

0.753 
30.957 

2 
128 

0.376 
0.242 

1.556 0.215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณู 
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ตาราง 62 การวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิการถดถอยของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบัความส าเรจ็ใน
การท างานโดยรวม ของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุค
ดิจิทัล 

ความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม 
(WS) 

t p-value 
สัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 
ด้านความรู้และความสามารถ
ทางการบัญชี (AKC) 
ด้านบุคลากรและการสื่อสาร 
(PC) 
ด้านทักษะการจัดการองค์กร 
(OMS) 

0.576 
0.202 

 
0.119 

 
0.428 

 

0.297 
0.069 

 
0.073 

 
0.066 

 

1.940 
2.904* 

 
2.741* 

 
6.469* 

 

0.055 
0.004 

 
0.007 

 
<0.0001 

 

F = 56.400 p < 0.0001 Adj R2= 0.571 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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ตาราง 63 การวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิการถดถอยของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบัความส าเรจ็ใน
การท างาน ด้านความก้าวหน้า ของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุค
ดิจิทัล 

ความส าเรจ็ในการท างาน  
ด้านความก้าวหน้า (AV) 

t p-value 
สัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 
ด้านการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหา (APSO) 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) 
ด้านทักษะการจัดการ
องค์กร (OMS) 

0.020 
0.219 

 
0.292 
0.447 

 

0.330 
0.096 

 
0.095 
0.103 

 

0.060 
2.266* 

 
3.088* 
4.324* 

 

0.952 
0.025 

 
0.002 

<0.0001 
 

F = 47.862 p < 0.0001 Adj R2= 0.531 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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ตาราง 64 การวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิการถดถอยของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบัความส าเรจ็ใน
การท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ ของผูบ้รหิารฝ่ายบัญชีบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุค
ดิจิทัล 

ความส าเรจ็ในการท างาน  
ด้านการเป็นที่ยอมรับ (RC) 

t p-value 
สัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี (PAE) 
ด้านทักษะการจัดการ
องค์กร (OMS) 

0.466 
0.209 

 
0.635 

 

0.387 
0.080 

 
0.060 

 

1.205 
2.594* 

 
10.517* 

 

0.231 
0.011 

 
<0.0001 

 

F = 73.783 p < 0.0001 Adj R2= 0.536 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 
ตาราง 65 การวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิการถดถอยของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบัความส าเรจ็ใน
การท างาน ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดี ของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุค
ดิจิทัล 

ความส าเรจ็ในการท างาน  
ด้านกระบวนการปฏิบัตงิานที่ดี (GOP) 

t p-value 
สัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) 
ด้านทักษะการจัดการ
องค์กร (OMS) 

1.621 
0.283 
0.325 

 

0.295 
0.087 
0.090 

 

5.495* 
3.256* 
3.609* 

 

<0.0001 
0.001 

<0.0001 
 

F = 34.817 p < 0.0001 Adj R2= 0.352 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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ตาราง 66 การวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิการถดถอยของทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกบัความส าเรจ็ใน
การท างาน ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน ของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 
 

ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุค
ดิจิทัล 

ความส าเรจ็ในการท างาน  
ด้านผลสัมฤทธ์ิในงาน (WA) 

t p-value 
สัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี (PAE) 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (DT) 
ด้านทักษะการจัดการ
องค์กร (OMS) 

0.865 
0.268 

 
0.182 
0.307 

 

0.393 
0.081 

 
0.074 
0.078 

 

2.202* 
3.321* 

 
2.447* 
3.935* 

 

0.029 
0.001 

 
0.016 

<0.0001 
 

F = 30.593 p < 0.0001 Adj R2= 0.420 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวจารุวรรณ แซ่เต้า 
วันเกิด วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2536 
สถานท่ีเกิด อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ่146/2 หมู ่4 ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รหสัไปรษณีย ์52220 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2559  ปริญญาบรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการบญัชี  

      มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  
พ.ศ. 2563  ปริญญาบัญชีมหาบญัฑิต (บช.ม.) สาขาการบัญชี  
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