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คณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการ (Conference Committee) 
 
คณะที่ปรึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน ์ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ ์  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกโตสุรัตน์   ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
นางสุชาดา นิ้มวัฒนากุล รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี สุรินทร์  
พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ), ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตสุรินทร์ 
นางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  
 
คณะกรรมการด าเนินงาน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าเนาว์ เสาวกูล ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ รองประธานกรรมการ 
อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ   รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรักษ์ ธิจิตตัง ฟอสเตอร์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.พิสุทธิพงศ์ เอ็นดู  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ชุติกร ปรุงเกียรติ  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ  กรรมการ 
นางสาวส าราญ ผาสุข   กรรมการ 
นายศิริชัย สมปาง   กรรมการ 
นายสืบสิทธิ์ ผาสุข   กรรมการ 
นายธนภัทร นมัสไธสง   กรรมการ 
นางณิชาภา  สารธิยากุล   กรรมการและเลขานุการ 
นายจักรินทร์ สนุกแสน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 



การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“ราชมงคลสุรนิทร ์ครัง้ที ่9” 

“การเชื่อมโยงเครือขา่ยวชิาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรนิทร ์

 

 

ฉ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Review) 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กลุ่มเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 
ผศ.ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รศ.ดร.ปราณีต งามเสน่ห์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผศ.ดร.เบญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.มาโนช ข าเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 
รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก 
ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณล ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.เรวัต ิชัยราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รศ.ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ผศ.สมศักดิ์ ระยัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร 
ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร 
ผศ.น.สพ.ดร.ช านาญวิทย์ พรมโคตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร 
ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ผศ.ดร.อิทธิพล วรพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ดร.ชญานนท์ แสงมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ผศ.ดร วีรวัตร นามานุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ผศ สุทัศน์ ยอดเพ็ชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผศ.ดร.อ าไพศักดิ์ ทีบุญมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ผศ.ดร.ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.อภินันต์ นามเขต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร. วิริยะ แดงทน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผศ.ดร.วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ดร.พิเชฐ นิลดวงด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ดร.ปรัชญา มุขดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ดร.นิรุต อ่อนสลุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ดร.น าพน พิพัฒน์ไพบูลย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ผศ.ดร.สัณหวัจน ์ทองแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ดร.สุริยา โชคเพ่ิมพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ดร. พลเทพ เวงสูงเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
รศ.ดร.ณรงศ์ศักดิ์ ธรรมโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ดร.เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ดร.สุจิตรา อุ่นเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ดร.เอกชัย แน่นอุดร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ดร.ไพชยนต์ คงไชย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ศุภชานันท์ วนภ ู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ดร.รุ่งกานต์ มูสโกภาส  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผศ.สุวิช ถิระโคตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ดร.สรชัย ชวรางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.นงลักษณ์ พรมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.เกตุกาญจน์ ไขยขันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
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กลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ดร.กิตติภูมิ ภิญโญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น 
ดร.เสาวนีย์ ทรงประโคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ดร.สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี 
ผศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
กลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ผศ.ดร.ฤทัย นิ่มน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดร.ภาธร นิลอาธ ิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดร.มนตรี วิชัยวงษ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 

ดร.ประสิทธิ์ ชาระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ดร.โสภิดา สัมปัติกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ดร.อังค์วรา ณ สุนทร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร.สาคร มหาหิงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

ผศ.ดร.ศาตรา สหัสทัศน์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พาบุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
(เกษียณอายุราชการ) 

ดร.สุลกัณยา บุณยโยธิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
กลุ่ม บริหารธุรกิจ  
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดร.พันคม ศรีบุญลือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดร.รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดร.นภาพร วงษ์วิชิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ดร.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ดร.ศุภนารี พิรส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.กรกนก ดลโสภณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.จิรัฐติกาล วุฒิพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ดร.อัจฉรา ชนากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ดร.ธนภณ วิมูลอาจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

กลุ่มเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ผศ.ดร.ส าเนาว์ เสาวกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ผศ.ดร.กฤติมา เสาวกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.ชุติมา ถนอมสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.ดร.สุภาวดีตั้ง ธีระวัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.ลัดดาวัลย์ ค ามะปะนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.นิอร งามฮุย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.ภูวิพัฒน์ เกียรติ์สาคเรศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ผศ.พิสิฐ เรืองผลวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.จีรภัทร ์จอดนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.สุภัทรา ขบวนฉลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.จุณจะรา ทุยไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.ดร.อรลัดา เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.ดร.นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.นุจรี สอนสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.พวงเพชร พิมพ์จันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.ณัฐสินีย์ บุญสิทธิพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.อ านาจ เรืองชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.ณรงค์ ผลวงษ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
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ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.เทียมมะณีย์ วีระศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.ชุติมา ถนอมสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.ชัยพร ตรีกิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.พงษ์ภัทร เกียรติประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.น.สพ.สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.ปวีณา สาลีทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.วิไลพร อินสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.อุดมศักดิ์ นพพิบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.สมชญา ศรีธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.สุริยา อุดด้วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.วัฒนา ภารัตนวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.สุทธิชา นิลฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.สายฝน ทดทะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
ผศ.ชัยนรินทร์ ทับมะเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
 
กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
ดร.วุฒิชัย สิทธวิงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.นิรัติศักดิ์ คงทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.เรวัฒน ์เติมกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.วิภาสิทธิ ์หิรัญรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.ทองมี ละครพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.ทนนท ์รัตนรวมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.ดร.วิรัช อนุชานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.อรรถพล สีด า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.ทศพร แจ่มใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดร.ณัฏฐ์ธนัน กีรติญาดาธนภทัร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผศ.อลงกรณ์ อัมพุช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
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ดร.สุรสิงห์ อารยางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
รศ.ดร.ชูชาติ พะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
รศ.ดร.บัญชา ชื่นจิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ดร.นิศานาถ แก้ววินัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ดร.สมพร ประยงค์ทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
ดร.วิทยา อินทร์สอน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
 
กลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ดร.อติพร ทองหล่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
ดร.สุพิตรา เศลวัฒนะกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
ดร.คมวัฒน์ รุ่งเรือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
ดร.อุตม์ชญาน์ อินทเรือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
ดร.ศรินยา พลสิงห์ชาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
ดร.วรนาถ พรหมศวร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
ดร.สุธีรา อินทเจริญศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 
กลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ดร.ศุภรัตน์ วัลกานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.สรพันธ์ นันต๊ะภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ผศ.ฉลอง จะระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ผศ.สันติ ครองยุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.เฉลิมพล คงจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ผศ.โกเมท จันทรสมโภชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.วันชัย สุขตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ดร.ชัย สมรภูม ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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กลุ่ม บริหารธุรกิจ  

ผศ.ดร.ปรมาพร อ่อนจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ผศ.ลภวัน ทองน า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ผศ.อัมพร พร้อมจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ผศ.รุ่งทิพย์ เกษตรสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ผศ.สุภาพรรณ พาบุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.ชุติกร ปรุงเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.โชติกา ฉิมงามเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.ภรณี หลาวทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.สุภาวดี ชอบเสร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.เสกสรรค์ นิสัยกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.พรหมจิรา เจาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.สุรเกียรติ ปริชาตินนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ดร.กมลทิพย ์ใหม่ชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
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บทคัดย่อ  

นักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องวางแผน และมองการณ์ไกล ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ นอกจาก
ความรู้ทางด้านบัญชีแล้ว นักบัญชียังต้องพัฒนาความรู้ในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชา ชีพบัญชี หรือความรู้ข้ามศาสตร์ 
สามารถน าไปบูรณาการร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 นักบัญชีต้องมีความเข้าใจด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถน าความรู้รอบด้าน และเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้การงานบัญชีได ้และ
ต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงผู้สนับสนุนข้อมูลทางการบัญชี มาเป็นผู้น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยวางแผน 
และเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการช่วยตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ นอกจากทักษะเชิงวิชาการแล้ว นักบัญชียังต้องพัฒนาทักษะ
ด้านอื่น ๆ อีก และมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้นักบัญชีเป็นท่ียอมรับมากขึ้น ทั้งนี้นักบัญชี
ควรมีปัจจัยสนับสนุน 7 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี (2) ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี (3) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (4) ด้านภาษาอังกฤษ (5) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ (6) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี  และ (7) ด้านการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่นักบัญชี จนเป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันกับนักบัญชีภายในประเทศ และ
ต่างประเทศได้ 

 

ค าส าคัญ: นักบัญชี, ความส าเรจ็ในการปฏิบัติงาน 
 

Abstract  
The 4.0 Thailand period, the accountants have to plan and foresight in the future. They have 

to develop, not only the accounting knowledge but also other knowledges, which related and 
cooperated in the accounting profession together in The 4.0 Thailand Period. Especially, the 
accountants have to understand of new technologies and innovations, in order to develop in the 
accounting and change the roles of informative accountants to be the analysts. Then, its can help for 
planning and be good advisors to decide the other matters than academic skills. The accountants have 
also develop other skills often. Then, the accountants will be accepted. The accountants should have 
seven supporting factors: (1) The knowledge of accounting profession. (2) The skill of accounting 
profession. (3) Informative technology. (4) English language. (5)  Professional ethics. (6) Accounting laws. 
(7) Analysiz and sloving problems. These factors are affected for the success of the accountants in 
Thailand and other countries. 

Keywords: Accountants, Practice Success 
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บทน า  
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่นวัตกรรม โดยมี

แนวคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่ภาคเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า ไปสู่ภาคบริการ มีกลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนาจ านวน 5 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีโดยตรง ได้แก่ กลุ่มดิจิตอล เช่นเทคโนโลยีทางด้านการเงิน อุปกรณ์
เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการ
ออกแบบธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น หน่วยงานทางราชการจะปรับเปลี่ยนการด าเนินงานเป็นแบบ
ดิจิตอลมากข้ึน ซึ่งกระทบต่อการด าเนินธุรกรรมทางการเงินในวงกว้าง เพื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  

นักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องวางแผน และมองการณ์ไกล ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ นอกจาก
ความรู้ทางด้านบัญชีแล้ว นักบัญชียังต้องพัฒนาความรู้ในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี หรือความรู้ข้ามศาสตร์ 
สามารถน าไปบูรณาการร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 นักบัญชีต้องมีความเข้าใจด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถน าความรู้รอบด้าน และเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้การงานบัญชีได ้และ
ต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงผู้สนับสนุนข้อมูลทางการบัญชี มาเป็นผู้น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยวางแผน 
และเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการช่วยตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ นอกจากทักษะเชิงวิชาการแล้ว นักบัญชียังต้องพัฒนาทักษะ
ด้านอื่น ๆ อีก และมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้นักบัญชีเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และอีกส่วน
หนึ่งที่ส าคัญ คือ การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี เพราะการที่ประเทศจะพัฒนาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน 
นอกจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว การพัฒนาคนถือว่าเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
เพราะคนคือรากฐานที่ส าคัญของประเทศ ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี ถือเป็นส่วนประกอบอันส าคัญต่อการน าไปใช้ใน
การตัดสินใจ 

คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีผลตอ่ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เกีย่วข้องกับ
ปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

1. ปัจจัยด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี 
ณัฏฐ์รมณ ศรีสุข และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2560) ได้ศึกษา สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อ

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะทางการบัญชี
สมัยใหม่ในมิติด้านความรู้และทักษะทางด้านบัญชีมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน สรัชนชุ บุญวุฒิ 
และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน (2559) ได้ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรู้ 
ความสามารถ วิภาพร ทิมบ ารุง และพัทธนันท์ เพชรเชิดชู (2558) ได้ศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีที่คาดหวัง
ของผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินในบริษัทมหาชน พบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีที่ผู้บริหารให้
ความส าคัญ คือ ความรู้ทั่วไป เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (2557) ได้ศึกษา คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์สาหรับ
อุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย พบว่าคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด คือ 
ต้องการนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี นงลักษณ์ ศิริพิศ , สุชญา มานวกุล และปฐมาภรณ์ คาช่ืน (2556) 
ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) กรณีศึกษาส านักงานบัญชี
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากส านักงานบัญชี ตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
นักบัญชีไทยมีความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องของการเตรียมความพร้อมในความรู้ด้านวิชาชีพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
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ปฏิบัติงาน เนื่องจากความส าเร็จในการปฏิบัติงานต้องอาศัยความรู้ทางวิชาชีพบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน น ามาซึ่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

2. ปัจจัยด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี 
ณัฏฐ์รมณ ศรีสุข และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2560) ได้ศึกษา สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อ

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะทางการบัญชี
สมัยใหม่ในมิติด้านความรู้และทักษะทางด้านบัญชีมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน จารุณี อภิวัฒน์
ไพศาล (2555) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ใช้ในการพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ พนักงานบัญชีกลุ่มธุรกิจบริการใน
ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกลุ่มธุรกิจ บริการในประเทศไทยหลัง
การวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ทักษะในงานบัญชี ดังนั้นจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานต้องอาศัยทักษะทางวิชาชีพบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น ามาซึ่งความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน 

3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรัชนชุ บุญวุฒิ และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน (2559) ได้ศึกษา การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ 

ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นงลักษณ์ ศิริพิศ , สุชญา มานวกุล และปฐมาภรณ์ คาช่ืน (2556) ได้ศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) กรณีศึกษาส านักงานบัญชีที่ผ่านการ
รับรองคุณภาพจากส านักงานบัญชี ตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักบัญชี
ไทยมีความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องของการเตรียมความพร้อมในความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์ กุมาร และ
ฐิตินันท์ กุมาร (2557) ได้ศึกษา คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน พบว่า เจ้าของ
หรือผู้บริหารสถานประกอบการส่วนใหญ่พึงประสงค์นักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับการพิมพ์งานและเกี่ยวกับตารางค านวณได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความส าเร็จในการปฏิบัติงานต้อง
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4. ปัจจัยด้านภาษาอังกฤษ 
สรัชนชุ บุญวุฒิ และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน (2559) ได้ศึกษา การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ 

ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านภาษา เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (2557) ได้ศึกษา คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส าหรับ
อุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีที่สถานประกอบการตองการมาก
ที่สุด คือ ด้านภาษา นงลักษณ์ ศิริพิศ , สุชญา มานวกุล และปฐมาภรณ์ คาช่ืน (2556) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความ
พร้อมของนักบัญชีไทยกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) กรณีศึกษาส านักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก
ส านักงานบัญชี ตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักบัญชีไทยมีความคิดเห็น
ด้วยอย่างยิ่งเรื่องของการเตรียมความพร้อมในความรู้ด้านภาษา สมบูรณ์ กุมาร และฐิติ นันท์ กุมาร (2557) ได้ศึกษา 
คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน พบว่า เจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่พึงประสงค์นักบัญชีท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในทักษะการพูดมาก
ที่สุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อ



การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“ราชมงคลสุรนิทร ์ครัง้ที ่9” 

“การเช่ือมโยงเครือข่ายวชิาการ ด้วยงานวจิัย”ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรนิทร ์
 

 

649 
 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความส าเร็จในการปฏิบัติงานต้องอาศัยความรู้ความสามารถด้านภาษา ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถประสบความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 

5. ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ณัฏฐ์รมณ ศรีสุข และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2560) ได้ศึกษา สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อ

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะทางการบัญชี
สมัยใหม่ในมิติด้านจริยธรรมในวิชาชีพมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน กาญจนา มงคลนิพัทธ์ และ
นิตยา มณีนาค (2559) ได้ศึกษา คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์สาหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
พบว่า คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย มี
ความต้องการนักบัญชีที่มีคุณสมบัติด้านจรรยาบรรณวิชาชีพมากที่สุด สรัชนชุ บุญวุฒิ และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน (2559) ได้
ศึกษา การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ผู้บริหารฝ่าย
บัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เฉลิมขวัญ 
ครุธบุญยงค์ (2557) ได้ศึกษา คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์สาหรับอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย ผลการวิจัย
พบว่าคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด คือ คุณสมบัติด้านจรรยาบรรณ จารุณี 
อภิวัฒน์ไพศาล (2555) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ใช้ในการพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ พนักงานบัญชีกลุ่มธุรกิจ
บริการในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกลุ่มธุรกิจ บริการในประเทศ
ไทยหลังการวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้แก่ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมบูรณ์ กุมาร และฐิตินันท์ กุมาร (2557) ได้ศึกษา 
คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน พบว่า เจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่พึงประสงค์นักบัญชีที่มีคุณธรรม จริยธรรม เจ้าของหรือผู้บริหารของสถานประกอบการส่ วนใหญ่ต้องการนัก
บัญชีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีความเที่ยงธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติ นักบัญชีที่ต้องการสูงสุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน นักบัญชีที่ดีต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจะ
ท าให้นักบัญชีมีความน่าเช่ือถือ ได้รับการยอมรับ และไว้วางใจ  

6. ปัจจัยด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี 
เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (2557) ได้ศึกษา คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส าหรับอุตสาหกรรมญี่ปุ่นใน

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีที่สถานประกอบการต้องการ คือ คุณสมบัติ บัญชีภาษี
อากร นงลักษณ์ ศิริพิศ , สุชญา มานวกุล และปฐมาภรณ์ คาช่ืน (2556) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนัก
บัญชีไทยกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซยีน (AEC) กรณีศึกษาส านักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากส านักงานบญัชี 
ตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักบัญชีไทยมีความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่อง
ของการเตรียมความพร้อมในความรู้ด้านกฎหมาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการที่นักบัญชีมีความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี จะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่นักบัญชีได้ 

7. ปัจจัยด้านการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา 
 ดร.ไมตรี สุนทรวรรณ (2553) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ระบบงาน ไม่ใช่การจับผิดหรือกล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การจับผิดหรือกล่าวหามักจะไม่ได้รับความร่วมมือและอาจ
สร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นได้ การวิเคราะห์หาสาเหตุจึงต้องเน้นไปที่วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบและสภาพแวดล้อม 
โดยให้บุคคลมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบงาน สรัชนชุ บุญวุฒิ และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน (2559) ได้ศึกษา 
การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีมี
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่า คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากความส าเร็จในการปฏิบัติงานต้องอาศัยการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

บทสรุป  
นักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องวางแผน และมองการณ์ไกล ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ นอกจาก

ความรู้ทางด้านบัญชีแล้ว นักบัญชียังต้องพัฒนาความรู้ในด้านอื่นที่เกี่ ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี หรือความรู้ข้ามศาสตร์ 
สามารถน าไปบูรณาการร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 นักบัญชีต้องมีความเข้าใจด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถน าความรู้รอบด้าน และเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้การงานบัญชีได ้และ
ต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงผู้สนับสนุนข้อมูลทางการบัญชี มาเป็นผู้น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยวางแผน 
และเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการช่วยตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ นอกจากทักษะเชิงวิชาการแล้ว นักบัญชียังต้องพัฒนาทักษะ
ด้านอื่น ๆ อีก และมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้นักบัญชีเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และอีกส่วน
หนึ่งที่ส าคัญ คือ การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี เพราะการที่ประเทศจะพัฒนาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน 
นอกจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว การพัฒนาคนถือว่าเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งต่อกา รพัฒนาประเทศ 
เพราะคนคือรากฐานที่ส าคัญของประเทศ ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี ถือเป็นส่วนประกอบอันส าคัญต่อการน าไปใช้ใน
การตัดสินใจ 
 คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ต้อง
ประกอบไปด้วยปัจจัยสนับสนุน 7 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี (2) ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี (3) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4) ด้านภาษาอังกฤษ (5) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ (6) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และ (7) 
ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่นักบัญชี จนเป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันกับนักบัญชีภายในประเทศ 
และต่างประเทศได้ (แสดงดังภาพท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดแสดงคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีผลต่อความส าเร็จในการ 

          ปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในประเทศไทย 

 

 

คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี 
2. ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี 
3. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. ด้านภาษาอังกฤษ 
5. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. ด้านกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับบัญชี 
7. ด้านการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
1.  ด้านการบรรลุเป้าหมาย ความส าเรจ็ 
2.  ด้านการจัดหาและการใช้ปัจจยัทรัพยากร 
3.  ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 
4.  ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย 
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