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บ ท ค ว า ม วิ จั ย

บทความน้ีมีวัตถุประสงคพื่อศึกษาทักษะของวิชาชีพบัญชีในทศวรรษหนา การศึกษาน้ีใชวิจัยเชิงสํารวจในการ

เก็บขอมูลจากผูวาจางนักบัญชีหรือผูที่เคยทํางานรวมกับนักบัญชีจากองคกรในภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ

เจาของธุรกิจ ผลการศึกษาพบวา ทักษะวิชาชีพบัญชีในทศวรรษหนาประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 1) ความรูพื้นฐาน

ของวิชาชีพบัญชี 2) การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 3) ทักษะการส่ือสารภาษาไทย 4) การปรับตัวและความคิดสรางสรรค 

5) ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษและความพรอมในการไปทํางานท่ัวโลก และ 6) ความรูข ามศาสตรและทักษะ

การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทักษะวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ดานเปนเร่ืองท่ีทาทายในการพัฒนานักบัญชีใหมีความพรอม

ในทุกดาน เพื่อใหนักบัญชีของไทยมีความสามารถท่ีจะทํางานในสภาพแวดลอมของเศรษฐกิจโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปและ

ไมถูกทําลายลางโดยเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
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The objective of this paper is to determine skills of accounting profession in the next decade. This 

study uses survey research to gather data from accounting employers or peers who have ever worked with 

accountants from private, public and state enterprises, and business owners. The survey results show that 

skills of accounting profession in the next decade consist of: 1) Fundamental knowledge of accounting 

professions, 2) Good governance, 3) Thai language communication skill, 4) Adaptability and creativity, 

5) English language communication skill and ready to work globally, and 6) Cross disciplinary knowledge 

and contemporary information technology skill. These six skills of accounting profession are the challenges 

in accountant development to be ready in all aspects so that Thai accountants will have ability to work in 

the changing global economy environments, and will not be disrupted by information technology in the 

future.
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ความท�าทายของวิชาชีพบัญชีในทศวรรษหน�า

1. บทนํา
อาชีพนักบัญชีมีบทบาทสําคัญในการใหขอมูลทางการเงินท่ีนาเช่ือถือและถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่กําหนดใหกับองคกรตาง ๆ  ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ขอมูลทางการเงินเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการ
วางแผนและตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว ขอมูลเหลานี้
มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององคกรในทิศทางที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน 
นักบัญชีจึงถูกคาดหวังคอนขางสูงทั้งในดานความรูพื้นฐาน การประยุกตเครื่องมือสําคัญที่เกี่ยวของ ทักษะการวิเคราะห
ขอมูล รวมถึงทักษะอ่ืน ๆ  เชน การส่ือสารในดานการนําเสนอขอมูล การทํางานรวมกับผูอื่น เปนตน คุณสมบัติที่สําคัญ
ที่ขาดไมไดคือ การมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในการดําเนินการทางบัญชี การนําเสนอ และเปดเผยขอมูลทางการเงินกับ
ผูที่เกี่ยวของ (The Association of Chartered Certified Accountants, 2016)

นักบัญชีในทศวรรษหนาเปนนักบัญชีรุนใหมที่มีความรูดานบัญชีและการเงินที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงตอโลกาภิวัตน
และเทคโนโลยี มีทัศนคติที่เปดกวาง และมีความปรารถนาในการไปทํางานที่ประเทศอื่น นักบัญชีในทศวรรษหนาตอง
ปรับตัวใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ  และเห็นถึงโอกาสใหม ๆ  ที่เกิดจากความสามารถของ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ  (Tysiac & Drew, 2018)

ประเทศไทยไดผลักดันยุทธศาสตรของประเทศไปสู ‘ประเทศไทย 4.0’ ดวยความคาดหวังที่จะนําพาประเทศหลุดพน
จากกับดักชนชั้นกลาง (Middle Income Trap) การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรของประเทศเพื่อรองรับการ
ปรับสูเศรษฐกิจเปนยุทธศาสตรสําคัญหนึ่งของประเทศ วิชาชีพบัญชีถือเปนอีกหนึ่งอาชีพที่จะตองมีการปรับเปล่ียนทักษะ
สวนบุคคลใหทันตอเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป และตองมีการพัฒนาใหมีทักษะดานความรู (Hard Skill) และทักษะดาน
การเขาสังคม (Soft Skill) (Half, 2017)

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลการสํารวจทักษะของวิชาชีพบัญชีในทศวรรษหนาจากผูวาจางนักบัญชีหรือ
ผูที่เคยทํางานรวมกับนักบัญชีจากองคกรในภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจาของธุรกิจ โดยศึกษาจากบุคลากร
หลากหลายอาชีพที่ทํางานทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อนําเสนอทักษะของวิชาชีพบัญชีในในทศวรรษหนาที่
เปนเรื่องที่ทาทายในการพัฒนานักบัญชีของประเทศไทยในยุคดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในปรับเปลี่ยน
การดําเนินงานตาง ๆ  ขององคกรอยางมากมาย

2. ทบทวนวรรณกรรม
วิชาชีพบัญชีเปนวิชาชีพที่ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและระเบียบตาง ๆ  อยางเครงครัด

เพื่อแสดงขอมูลทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงอยางถูกตอง ครบถวน สําหรับวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ความรูพื้นฐานดาน
บัญชีไดถูกรับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภใหตองศึกษากลุมวิชาเฉพาะดานวิชาชีพบัญชี ตัวอยางเชน 
การบัญชีการเงินและรายงานทางการเงิน การบัญชีเพื่อการจัดการและการควบคุม การภาษีอากร การตรวจสอบ การเงิน
และการจัดการทางการเงิน (Federation of Accounting Professions, 2019) การสํารวจของ American Institute 
of Certified Public Accountants (2015) ยืนยันวานักบัญชีในทศวรรษหนาตองมีความรูพื้นฐานทั้งดานบัญชีและ
การเงิน เพื่อใหสามารถรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเกิดคุณคากับองคกรและสังคม นักบัญชีตองสามารถคิดวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินที่สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธขององคกรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ  มากกวาเดิม
ท่ีรายงานขอมูลในอดีตที่ผานไปเทานั้น ความคาดหวังจากนักบัญชีในทศวรรษมีเพิ่มข้ึนมากมาย การคิดวิเคราะหเชิง
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บทความวิจัย

สรางสรรคเพื่อใหเกิดคุณคาทางธุรกิจกับองคกรและผูมีสวนไดเสียเปนสิ่งที่ฝายบริหารตองการ นักบัญชีไมใชเพียงยึดแนวทาง
กฎระเบียบและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แตตองศึกษาเครื่องมือใหมที่ชวยในการวิเคราะหที่ชาญฉลาดทางธุรกิจ 
เพ่ือชวยสนับสนุนพันธกิจ การสรางคุณคาและประสบการณที่ดีใหลูกคาและผูเก่ียวของอื่น ๆ  (Nielsen, 2018; Pan & 
Seow & Chan & Lim, 2015; The Association of Chartered Certified Accountants, 2016; Tysiac & Drew, 
2018)

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางการบัญชีที่นักบัญชีตองมีความเชี่ยวชาญ 
ซอฟตแวรประยุกตงานทางการบัญชีที่มาทดแทนการบันทึกบัญชีดวยมือแบบด้ังเดิม กระบวนการบันทึกทางบัญชีที่สามารถ
ดําเนินการอยางอัตโนมัติ ซอฟตแวรชาญฉลาดที่มากดวยความสามารถและใชงานงายกลายเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยให
นักบัญชีสามารถใชเพื่อการวิเคราะหและตัดสินใจ จะเขามาแทนท่ีการวิเคราะหดวยคน นักบัญชีตองติดตามและเขาใจ
เทคโนโลยีใหม ๆ  ที่จะมีผลกระทบตอการใชงานทางการบัญชีและการตรวจสอบ เชน Cloud Computing เปนตน รวมถึง
การเรียนรูในศาสตรใหม ๆ  ที่ทันสมัย (Islam, 2017; Pan & Seow, 2016, The Association of Chartered Certified 
Accountants, 2016)

Bakker (2013) ไดกลาวถึงความสําคัญของวิชาชีพบัญชีวา นักบัญชีคือผูที่จะปกปองโลก (Accountants will save 
the world.) นักบัญชีสามารถแกปญหาท่ียากตาง ๆ  ในดานการเงินดิจิทัล บทบาทนักบัญชีตองเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ไมใชเพียงแคขอมูลวาทํากําไรเทาไร แตจําเปนตองรายงานขอมูลใหชัดเจนวาองคกรสรางกําไรอยางไรและจากแหลงใดบาง 
วิชาชีพบัญชีตองยึดถือการทํางานที่มีการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่มีความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม 
มีคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการรายงานขอมูลทางการเงินและเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางถูกตองและครบถวน รวมถึง
รายงานขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองคกรและสังคม (Abreu, 
2015; Bakker, 2013; Novicevic, 2013)

ในยุคโลกาภิวัตน ผูที่อยูในวิชาชีพบัญชีจะตองเขาใจถึงสภาพของเศรษฐกิจ กฎระเบียบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของภูมิภาคตาง ๆ  ซึ่งมีอิทธิพลบทบาทตอการทํางานภายใตแนวทางปฏิบัติที่แตกตางของธุรกิจขามชาติ การเปล่ียนแปลง
ที่เปนส่ิงขับเคลื่อนตาง ๆ  ในยุคโลกาภิวัตนและการเปดเสรีทางการคาอันอาจนําไปสูการเคลื่อนยายแรงงานไปทํางาน
ตางประเทศ ทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมีความสามารถท่ีจะไปทํางานในภูมิภาคตาง ๆ  ได ซึ่งนักบัญชีตองมีความ
พรอมดานความรูมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎระเบียบที่เกี่ยวของท้ังในระดับมหภาค ระดับองคกร และสังคม 
(Donovan & Finn, 2013; Novicevic, 2013; The Association of Chartered Certified Accountants, 2016; 
American Institute of Certified Public Accountants, 2015)

นอกจากน้ี ทักษะในการส่ือสารที่สามารถถายทอดใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติงานทางบัญชีไดอยางมีคุณภาพ ไมวา
จะเปนการสื่อสารดวยวาจาและการเขียน (The Association of Chartered Certified Accountants, 2016) และ
ที่สําคัญตองมีการปรับตัว การทํางานรวมกับผูรวมงานอื่นหรือเปนหมูคณะ มีความคิดริเริ่มใหม ๆ

ยิ่งไปกวานั้น นักบัญชีบางกลุมมีความคาดหวังที่จะเปนผูประกอบการดานบัญชี (Entrepreneurial Accountant) 
ที่มีความรับผิดชอบท่ีแตกตางจากการทํางานในองคกร นักบัญชีที่เปนผูประกอบการหรือสรางธุรกิจขึ้นเองจะตองมีความคิด
ในการเปนผูประกอบการท่ีตองมีความเปนผูนําและมีความสามารถดานการจัดการรอบดานเพ่ือสงมอบงานดานบัญชีการเงิน
หรือการใหคําปรึกษาท่ีมีคุณคากับลูกคาและทําใหธุรกิจอยูรอดอยางย่ังยืนได (Crump, 2017; The Association of 
Chartered Certified Accountants, 2016)
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3. วิธีการวิจัย
งานวิจัยน้ีใชแบบสอบถามในการสํารวจความเห็นดานทักษะของวิชาชีพบัญชีในทศวรรษหนา โดยคําถามเก่ียวกับของ

วิชาชีพบัญชีในทศวรรษหนาใชมาตรวัด 1 หมายถึง ไมสําคัญอยางยิ่ง 7 หมายถึง สําคัญอยางยิ่ง การเลือกกลุมตัวอยาง
ดวยวิธีการเลือกกลุ มตัวอยางแบบใชวิจารณญาณ (Judgment Sampling) เพื่อสํารวจความเห็นจากผู บริหารและ
ผูปฏิบัติงานในองคกรเอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเปนเจาของธุรกิจ ซึ่งเปนกลุมตัวอยางผูที่เปนผูวาจางและเคยทํางาน
รวมกับนักบัญชี ผลการสํารวจมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 113 ตัวอยางจากจํานวน 200 ตัวอยางที่ไดสงแบบสอบถาม
ออกไป คิดเปนอัตราการตอบกลับ 56.5%

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม

รายละเอียด จํานวน %

อายุ

 นอยกวา 25 ป 18 15.9

 25–30 ป 54 47.8

 มากกวา 30–40 ป 17 15.0

 มากกวา 40–50 ป 13 11.5

 มากกวา 50 ป 11 9.8

การศึกษา

 ปริญญาตรี 71 62.8

 ปริญญาโท 40 35.4

 ปริญญาเอก 2 1.8

ประเภทองคกร

 Big Four 26 23.0

 เอกชน 52 46.0

 รัฐวิสาหกิจ 12 10.6

 ราชการ 14 12.4

 เจาของธุรกิจ 9 8.0

ระดับการทํางาน

 ปฏิบัติการ 49 43.4

 ผูบริหารระดับตน 30 26.5

 ผูบริหารระดับกลาง 12 10.6

 ผูบริหารระดับสูง 22 19.5
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)

รายละเอียด จํานวน %

งานที่รับผิดชอบ

 บัญชี 36 31.9

 สอบบัญชี 24 21.2

 การเงิน 17 15.0

 การตลาด 10 8.8

 การผลิต 6 5.3

 อื่น ๆ  (วิศวกร, นักวิเคราะหระบบ, คอมพิวเตอร ฯลฯ) 20 17.7

ประสบการณทํางานเฉลี่ย 9.49 ป

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลของผูที่ตอบแบบสอบถาม ประมาณ 47.8% ของผูตอบแบบสอบถามมีอายุในชวง 25–30 ป 
ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 62.8% และระดับปริญญาโท 35.4% ผูตอบแบบสอบถามทํางาน
ในบริษัทใหญขามชาติดานบัญชี (Big Four – PwC, KPMG, EY, Deloitte) คิดเปน 23.0% หนวยงานเอกชน 46.0% 
ราชการ 12.4% รัฐวิสาหกิจ 10.6% และเจาของกิจการ 8.0% ผูตอบแบบสอบถามทํางานในระดับผูบริหารระดับตน 
ระดับกลาง และระดับสูง รวมเปน 56.6% และระดับปฏิบัติการ 43.4% และเปนผูที่ทํางานดานบัญชี 31.9% สอบบัญชี 
21.2% รวมเปนสัดสวน 53.1% เมื่อเทียบกับงานรับผิดชอบอื่นรวมเปน 46.9% (การเงิน การตลาด การผลิต และอื่น ๆ ) 
และผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางานเฉลี่ย 9.49 ป

4. ผลการศึกษา
การวิเคราะหผลเริ่มจากการพิจารณาคาความรวมกัน (Communality) ของตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

ความรวมกัน (Communality Extraction Coefficient) เพื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรหนึ่งกับตัวแปรอื่น ๆ  
ที่เหลือทั้งหมดท่ีแสดงความนาเชื่อถือของตัวแปรที่จะใชในการวิเคราะหองคประกอบตอไป โดยใชเกณฑคาความรวมกัน

ที่มีคามากกวา 0.5 ผลการวิเคราะหพบวาตัวแปรทุกตัวมีคาความรวมกันระหวาง 0.582 ถึง 0.912 ซึ่งมีคามากกวา 0.5 
(ตารางที่ 2) และการวิเคราะหองคประกอบของการศึกษานี้ยึดเกณฑคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของ
ตัวแปรที่มีคามากกวา 0.5 (Field, 2000)

ผลการวิเคราะหองคประกอบพบวา วิชาชีพบัญชีในทศวรรษหนาตองมีทักษะ 6 ดาน ดังนี้ 1) ความรูพื้นฐานของ
วิชาชีพบัญชี 2) การกํากับดูแลกิจการที่ดี 3) ทักษะการส่ือสารภาษาไทย 4) การปรับตัวและความคิดสรางสรรค 5) ทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษและความพรอมในการไปทํางานทั่วโลก และ 6) ความรูขามศาสตรและทักษะการใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย (ตารางที่ 2) โดยองคประกอบเหลานี้สามารถอธิบายความผันแปรรวมไดทั้งหมด 74.66% (Total Variance 
Explained) ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ผู ตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญขององคประกอบดานการมีความรูพื้นฐานของวิชาชีพบัญชีดวยคาเฉล่ีย
องคประกอบสูงที่สุดเทากับ 6.20 (ตารางท่ี 2) โดยใหความสําคัญของตัวแปรความรูดานบัญชีสูงที่สุด (คาเฉลี่ย = 6.35) 
รองลงมาคือ ทักษะการวิเคราะหดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (คาเฉลี่ย = 6.21) และความรูดานการเงิน (คาเฉลี่ย = 6.07) 
โดยองคประกอบน้ีสามารถอธิบายความผันแปรของขอมูลได 11.90%

องคประกอบดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีคาเฉลี่ยองคประกอบสูงเปนอันดับสองเทากับ 6.01 (ตารางที่ 2) โดย
มีคาเฉลี่ยตัวแปรคุณธรรมและธรรมาภิบาลสูงที่สุด (6.25) รองลงมาคือความรับผิดชอบตอสังคม (5.99) และความ
รับผิดชอบตอองคกร (5.80) โดยองคประกอบน้ีสามารถอธิบายความผันแปรของขอมูลได 16.58%

องคประกอบดานทักษะการสื่อสารภาษาไทยมีคาเฉลี่ยองคประกอบเทากับ 5.83 (ตารางที่ 2) โดยมีคาเฉลี่ย
ตัวแปรความสามารถดานการเขียนภาษาไทยเทากับ 5.86 และความสามารถดานการพูดภาษาไทยเทากับ 5.80 โดย
องคประกอบน้ีสามารถอธิบายความผันแปรของขอมูลได 11.07%

องคประกอบดานความรูขามศาสตรและทักษะการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ยองคประกอบเทากับ 5.67 โดยมี
คาเฉลี่ยตัวแปรทักษะความรูขามศาสตร เทากับ 5.73 และทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 5.60 โดยองคประกอบน้ีสามารถอธิบายความผันแปรของขอมูลได 7.34%

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองคประกอบแบบสํารวจ

องค�ประกอบ/ตัวแปร
ค�าความ
ร�วมกัน

ค�าน้ําหนัก
องค�ประกอบ

ค�าเฉล่ีย
องค�ประกอบ/

ตัวแปร

ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

1. ดานความรูพื้นฐานของวิชาชีพบัญชี 

(การอธิบายความผันแปร = 11.90%)

6.20 .737

 การบัญชี .816 .850 6.35 .862

 การเงิน .727 .802 6.07 .901

 ทักษะการวิเคราะหดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ .617 .589 6.21 .913

2. ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(การอธิบายความผันแปร = 16.58%)

6.01 .934

 ความรับผิดชอบตอสังคม .776 .851 5.99 1.009

 ความรับผิดชอบตอองคกร .810 .838 5.80 1.158

 คุณธรรมและธรรมาภิบาล .758 .776 6.25 1.072

3. ดานทักษะการสื่อสารภาษาไทย 

(การอธิบายความผันแปร = 11.07%)

5.83 1.029

 ความสามารถในการเขียนภาษาไทย .909 .908 5.86 1.055

 ความสามารถในการพูดภาษาไทย .913 .923 5.80 1.035
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองคประกอบแบบสํารวจ (ตอ)

องค�ประกอบ/ตัวแปร
ค�าความ
ร�วมกัน

ค�าน้ําหนัก
องค�ประกอบ

ค�าเฉล่ีย
องค�ประกอบ/

ตัวแปร

ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

4. ดานการปรับตัวและความคิดสรางสรรค 

(การอธิบายความผันแปร = 14.04%)

5.60 .738

 ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค .642 .735 5.43 .966

 ความคิดตาง .795 .731 5.53 .997

 การปรับตัว .632 .707 6.04 .861

 การมีมนุษยสัมพันธ .558 .523 5.76 1.009

 ความคิดในการผูประกอบการ - สรางแบรนดทางธุรกิจ .699 .508 5.30 1.172

5. ดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและความพรอม

สําหรับการไปทํางานทั่วโลก 

(การอธิบายความผันแปร = 13.74%)

5.59 1.016

 ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ .885 .853 5.66 1.170

 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ .908 .855 5.61 1.193

 การไปทํางานทั่วโลกได .736 .673 5.52 1.036

6. ดานความรูขามศาสตรและทักษะการใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย (การอธิบายความผันแปร = 7.34%)

.927 5.67 .746

 ความรูขามศาสตร .582 .587 5.73 .952

 ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย .675 .746 5.60 .943

การอธิบายความผันแปรรวมของการวิเคราะหองคประกอบ (Total Variance Explained of Factor Analysis) = 74.66%

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .802 Approx. Chi-Square = 1031.838

Bartlett’s Test of Sphericity df = 136 Sig. = .000

คาเฉลี่ยขององคประกอบดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและการไปทํางานทั่วโลกมีคาเทากับ 5.59 โดยมีคาเฉลี่ย
ตัวแปรความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ (5.66) รองลงมาคือ การพูดภาษาอังกฤษ (5.61) และความสามารถ
ในการไปทํางานทั่วโลก (5.52) ตามลําดับ โดยองคประกอบน้ีสามารถอธิบายความผันแปรของขอมูลได 13.74%

องคประกอบดานการปรับตัวและความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยองคประกอบเทากับ 5.60 (ตารางที่ 2) โดยมีคาเฉลี่ย
ตัวแปรตามลําดับ ดังนี้ การปรับตัวเทากับ (6.04) การมีมนุษยสัมพันธ (5.76) ความคิดตาง (5.53) ความสามารถพิเศษ
หรือพรสวรรค (5.43) ความคิดในการผูประกอบการ - สรางแบรนดทางธุรกิจ (5.30) โดยองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความผันแปรของขอมูลได 14.04%
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เมื่อใหผูตอบแบบสอบถามจัดอันดับความสําคัญของทักษะวิชาชีพบัญชีที่สําคัญที่สุดอันดับแรก ผลปรากฏวา สัดสวน
ของผูตอบแบบสอบถามที่ไดระบุทักษะที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกท่ีสูงที่สุด 10 อันดับแรก ไดแก ตัวแปรดานความรู
พื้นฐานการบัญชี (28.9%) ทักษะในการคิดวิเคราะหดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (17.5%) การปรับตัว (11.3%) คุณธรรม
และธรรมาภิบาล (10.3%) ความรูพื้นฐานการเงิน (6.2%) (ตารางที่ 3) นอกจากนี้ ทักษะที่ถูกจัดใหมีความสําคัญในสัดสวน
รองลงมาคือ ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ (5.2%) ความรูขามศาสตร (5.2%) การมีมนุษยสัมพันธและความ
รับผิดชอบตอสังคม มีสัดสวนเทากัน คือ 4.1% ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย มีสัดสวนเทากัน คือ 2.1% และความคิดในการผูประกอบการ – สรางแบรนดทางธุรกิจ มีสัดสวน
เทากัน คือ 2.0% และความสามารถในการไปทํางานทั่วโลกได 1.0%

ตารางท่ี 3 ทักษะนักบัญชีในทศวรรษหนาที่ถูกจัดอันดับใหมีความสําคัญอันดับแรก

คุณลักษณะ %

ความรูพื้นฐานการบัญชี 28.9

ทักษะในการคิดวิเคราะหดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 17.5

การปรับตัว 11.3

คุณธรรมและธรรมาภิบาล 10.3

ความรูพื้นฐานการเงิน 6.2

ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ 5.2

ความรูขามศาสตร 5.2

การมีมนุษยสัมพันธ 4.1

ความรับผิดชอบตอสังคม 4.1

ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 2.1

ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 2.1

ความคิดในการผูประกอบการ - สรางแบรนดทางธุรกิจ 2

ความสามารถในการไปทํางานทั่วโลกได 1
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาทักษะวิชาชีพบัญชีในทศวรรษหนาประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ ดานความรูพื้นฐานของวิชาชีพบัญชี 

ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การปรับตัวและความคิดสรางสรรค ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษและการไปทํางานท่ัวโลก 
ทักษะการส่ือสารภาษาไทย รวมถึงความรูขามศาสตรและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ความทาทายของวิชาชีพบัญชีในทศวรรษหนา

ผลการสํารวจสอดคลองกับงานวิจัยของหลายสํานัก ตัวอยางเชน ACCA (The Association of Chartered Certified 
Accountants, 2016) ผลการศึกษาใหประโยชนในเชิงวิชาการที่แสดงผลสอดคลองกับงานวิจัย สิ่งท่ีแสดงใหเห็นเชิงประจักษ 
คือ นักบัญชีจําเปนตองมีความรูดานบัญชีที่เปนพื้นฐานความรูที่สําคัญสําหรับวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญตอการแสดงฐานะ
การเงินที่ถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นอกจากน้ี ทักษะสําคัญของผูที่มีวิชาชีพบัญชีที่ตองมีควบคูกับความรูพื้นฐานดานบัญชี คือ ตองมีความรูดานการเงิน
และความสามารถในการวิเคราะหดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่ขาดไมไดคือ ทักษะการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม ๆ  วิชาชีพบัญชีในทศวรรษหนาตองเปนผูใชที่มากดวยความสามารถ (Power User) มีการติดตามและ
เรียนรูการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในคิดวิเคราะห เพื่อเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานดานบัญชีที่มี
ประสิทธิภาพ การวางแผนและตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผล นั่นหมายความวา ผูบริหารดานการบัญชีตองใหการสนับสนุนในการ
พัฒนานักบัญชีใหมีความรูใหม ๆ  ที่สามารถนํามาประยุกตกับองคกรได

สิ่งที่วิชาชีพบัญชีตองยึดมั่นอยางตอเนื่อง คือ การมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในคํานึงถึงความรับผิดชอบตอองคกร
และสังคม การถือปฏิบัติงานดวยคุณธรรมและธรรมาภิบาลอยางเครงครัดรวมถึงกฎระเบียบตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ
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ผู ที่มีวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีการปรับตัวมากข้ึนเพื่อกาวไปสู เศรษฐกิจในทศวรรษหนา การทํางานรวมกับผู อื่น 
นักบัญชีตองมีทักษะที่มากขึ้นไมวาจะเปนการคิดวิเคราะหและการสื่อสาร การใชภาษาอังกฤษท้ังการเขียนและพูดไดคลอง
มากขึ้นเพ่ือที่จะสามารถไปทํางานไดทั่วโลก สวนการสื่อสารดวยภาษาไทยยังเปนสิ่งสําคัญมากทั้งในดานการนําเสนอและ
การเขียนภาษาไทยของผูที่มีวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย

การศึกษานี้ใหความสําคัญทักษะของวิชาชีพบัญชีที่ตองมีความคิดของผูประกอบการในสรางแบรนดธุรกิจของตัวเอง
ที่มีความสามารถในการจัดการธุรกิจไดรอบดาน ทักษะที่สําคัญของวิชาชีพท่ีงานวิจัยพบคือ ผูที่มีวิชาชีพบัญชีตองการ
มีความรูขามศาสตรที่เกี่ยวของกับงานและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย

การจัดอันดับความสําคัญของทักษะของวิชาชีพบัญชีในทศวรรษหนาพบวา นักบัญชีในทศวรรษหนาจะตองมีทักษะ
ทั้งที่เปนความรูพื้นฐานดานบัญชี ทักษะการคิดวิเคราะหดวยเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัว คุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล ความรูพื้นฐานดานการเงิน ทักษะในการส่ือสารและเขียนภาษาอังกฤษ การมีมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ
ตอสังคม ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ความพรอมในการทํางานตางประเทศ รวมถึงความคิดในการเปน
ผู ประกอบการ ลวนเปนประเด็นที่สถาบันอุดมศึกษาตาง  ๆ  ที่ผลิตนักบัญชีจะตองออกแบบหลักสูตรและมีกิจกรรม
นอกหลักสูตรเพ่ือสรางทักษะท่ีองคกรตาง ๆ  มีความคาดหวัง และไมใหเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ที่มีความสามารถทํางานแทนมนุษยมาทําลายลางวิชาชีพบัญชีใหมีความสําคัญนอยลง (Accounting Profession 
Disruption)

ผลการศึกษาเปนประโยชนในเชิงบริหารในดานการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยในหลายประเด็น องคกรตาง ๆ  
จะตองพัฒนาและสรางทักษะรอบดานใหกับนักบัญชีใหทันตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง เมื่อไดเขาสู
ตลาดแรงงานดวยการวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาและบริหารงานดานการบัญชีและการตรวจสอบเพื่อรองรับ
สภาพแวดลอมในอนาคตเปนสิ่งที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน โดยเฉพาะความกาวหนาของเทคโนโลยีดานการวิเคราะห
วิทยาดานขอมูล (Data Analytics) ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) และเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain 
Technology) และการดําเนินธุรกิจผานระบบเงินดิจิทัลหรือสกุลเงินดิจิทัล (Digital Money/Digital Currency) ซึ่งเปน
สภาพแวดลอมใหมสําหรับนักบัญชีวิชาชีพในทศวรรษหนาท่ีจะตองมีการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ
ตรวจสอบกระบวนการทางเทคนิคตาง ๆ  ได อันจะสงผลใหประเทศไทยมีบุคลากรดานบัญชีที่มีการปรับเปล่ียนใหทันตอ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อใหวิชาชีพบัญชีของไทยมีมาตรฐาน
สากลและเปนนักบัญชีวิชาชีพที่ยอมรับและพรอมในการทํางานในเวทีโลกอยางแทจริง และยากที่วิชาชีพบัญชีจะถูกทดแทน
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิจัยมีขอจํากัดที่ไมไดสอบถามผู ตอบแบบสอบถามจากหลากหลายอุตสาหกรรมและไมไดศึกษาเปรียบเทียบ
ทักษะนักบัญชีตามความเช่ียวชาญของวิชาชีพบัญชี เชน นักบัญชีการเงิน นักบัญชีดานตนทุน ผูตรวจสอบ ที่ปรึกษาดาน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและภาษีอากร งานวิจัยในอนาคตสามารถขยายขอบเขตการศึกษาเพิ่มข้ึน รวมถึงการ
ศึกษาความตองการดานทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในรายละเอียด รวมถึงความสามารถ
ในการจัดการเชิงกลยุทธ ภาวะผูนํา เพื่อประโยชนดานการพัฒนานักบัญชีในยุคดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความสามารถมากข้ึนและเขามามีผลกระทบตอการประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต
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