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บทคัดย่อ
การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างเศรษฐกิิจของประเทศไทยสู่่�ยุุคเศรษฐศาสตร์์
ดิิจิิทััล ส่่งผลให้้สำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพเร่่งเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานโดย
การยกระดัับประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพให้้ก้้าวไปสู่่�การ
เป็็นสำำ�นักั งานบััญชีีคุุณภาพดิิจิทัิ ลั โดยมีีแนวคิิดองค์์ประกอบ 3 ส่่วน ตามมาตรฐาน
การศึึกษาระหว่่างประเทศสำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิขาชีีพบััญชีี  และกรอบแนวคิิด
สำำ�หรัับฐานการรายงานทางการเงิิน คืือ ส่่วนที่่� 1 คุุณภาพข้้อมููลทางการบััญชีี 
ประกอบด้้วย (1) ความถููกต้้อง ครบถ้้วนสมบููรณ์์ (2) ความทัันเวลา (3) เกี่่�ยวข้้อง
กัับการตััดสิินใจ ส่่วนที่่� 2 คุุณภาพระบบสารสนเทศทางการบััญชีี ประกอบด้้วย
(1) การบููรณาการของระบบสารสนเทศ (2) ความยืืดหยุ่่�นของระบบสารสนเทศ
(3) ความเสถีียรของระบบสารสนเทศ ส่่วนที่่� 3 สมรรถนะนัักบััญชีียุุคดิิจิิทััล
ประกอบด้้วย (1) ทัักษะความรู้้�เกี่่�ยวกัับวิิชาชีีพบััญชีี  (2) ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีี
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สารสนเทศ (3) ทัักษะในการใช้้และประยุุกต์์ใช้้เครื่่อ� งมืือเทคโนโลยีีสารสนเทศ (4)
ความสามารถในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลการเงิิน (5) ทัักษะในการสื่่อ� สารเกี่่ย� วกัับข้้อมููล
การเงิิน และบััญชีี  (6) ทัักษะความรู้้�ด้้านธุุรกิิจ (7) จรรยาบรรณทางวิิชาชีีพ  
คำำ�สำำ�คััญ : ยกระดัับประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน; สำำ�นักั งานบััญชีีคุุณภาพดิิจิทัิ ลั ;
นัักบััญชีียุุคดิิจิิทััล; ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี
Abstract
The revolution of Thai economic structure towards digital
economy has accelerated the operational efficacy of an accounting
firm to digitize its accounting services. According to the International
Education Standards for Professional Accountants, three components
are covered as basic concepts and conceptual framework for financial
reporting . Part 1: the quality of accounting information consists of
(1) accuracy and completeness, (2) timeliness and (3) concerning
decision-making. Part 2: quality of accounting information system
consists of its (1) integration (2) flexibility and (3) stability. Part 3, the
digital accountant competencies consists of (1) knowledge of
professional accounting (2) knowledge of information technology (3)
skills in applying information technology tools (4) ability in financial
data analysis (5) communication skills relating to finance and
accounting information (6) knowledge and skills in business and (7)
professional ethics.
Keyword : Enhancing Operational Efficiency; Digital Quality
Accounting Firm; Digital Accountant; Accounting
Management Information System
บทนำ�
โครงสร้้างพื้้�นฐานนวััตกรรม ข้้อมููล และทัักษะความรู้้�เฉพาะทางของ
ทรััพยากรมนุุษย์์อัันจะนำำ�มาซึ่่�งความมั่่�งคั่่�งและยั่่�งยืืนของประเทศไม่่ได้้มีีแต่่ธุุรกิิจ
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หรืือกลุ่่�มผู้้บ� ริิโภคเท่่านั้้�นรวมถึึงหน่่วยงานภาครััฐที่่กำ� ำ�กับั ดููแลภาคธุุรกิิจที่่เ� ข้้าสู่่�โลก
ของการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วส่่งผลกรทบต่่อการประกอบวิิชาชีีพในทุุกมิิติขิ อง
หลากหลายอาชีีพด้้วยกััน จากการแสดงข้้อมููลสำำ�นัักงานพััฒนาธุุรกรรมทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (สพธอ.) หรืือ ETDA  กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ได้้
แสดงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย
ปีี 2562 เพื่่อ� รวบรวมข้้อมููลเกี่่ย� วกัับพฤติิกรรมการใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตของคนไทย พบว่่า
คนไทยใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดดกว่่า 150% ส่่งผลให้้ปััจจุุบัันไทย
มีีผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต 47.5 ล้้านคน หรืือราว 70% ของจำำ�นวนประชาชนทั้้�งหมดโดย
เฉพาะ Gen Y (19-38 ปีี) ดัังนั้้�นกระบวนการขัับเคลื่่�อนระบบเศรษฐกิิจของโลก
ที่่�ถููกขัับเคลื่่�อนด้้วยนวััตกรรมที่่�มุ่่�งเน้้นการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามามีีบทบาทต่่อ
การดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจในทุุกมิิติิมากขึ้้�นเพื่่�อให้้เกิิดความสอดคล้้องนโยบายของ
ประเทศไทยเมื่่�อยุุคเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามามีีบทบาทในระบบเศรษฐกิิจถืือว่่าเป็็น
ความท้้าทายของประเทศโดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้ป� ระกอบการที่่จ� ะขัับเคลื่่อ� นประเทศเข้้า
สู่่�ยุุค “ประเทศไทย 4.0” ที่่�มีีการสร้้างโมเดลพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศไทยที่่�มีี
การเชื่่�อมโยงเข้้าด้้วยกัันระหว่่างเศรษฐกิิจภายในกัับเศรษฐกิิจโลก (Connect to
the World) รวมทั้้�งการขัับเคลื่่�อนนโยบายของภาครััฐบาลที่่�มุ่่�งสู่่�การปฏิิรููป
ประเทศไทยให้้เป็็นเทคโนโลยีียุุคดิิจิิทััลใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิิทััลได้้อย่่าง
เต็็มศัักยภาพเพื่่อ� เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและเติิบโตทางเศรษฐกิิจด้้วย
วิิธีีการใช้้เครื่่�องมืือดิิจิิทััลในการทำำ�งาน (Digitization) ทั้้�งนี้้�ความเข้้มแข็็งภายใน
จะต้้องสร้้างขึ้้�นจากการยกระดัับนวััตกรรมการทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการเกิิดความเข้้ม
แข็็งได้้โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาความพร้้อมมีีด้้วยกััน 5 ด้้าน คืือ (1) การพััฒนาเกษตร
แบบเดิิมไปสู่่�นวััตกรรมทางการเกษตร (smart farmer) (2) การพััฒนาเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมทางการแพทย์์ (3) การพััฒนานวััตกรรมทางด้้านปััญญาประดิิษฐ์์
(4) การพััฒนากลุ่่�มเทคโนโลยีีทางวััฒนธรรมและกลุ่่�มงานบริิการที่่มีีมูู
� ลค่่าสููง และ
(5) การพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมด้้านการเงิินและการบััญชีี  รวมถึึงระบบ
ซื้้อ� ขายพาณิิชย์อิ์ เิ ล็็กทรอนิิกส์์ให้้มีีความทัันสมััยและสามารถเพิ่่�มความสามารถใน
การแข่่งขัันในระดัับนานาชาติิได้้ (สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์, อ้้างใน Borworn, 2560)
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การขัับเคลื่่�อนในสายงานวิิชาชีีพบััญชีีก็็เป็็นหนึ่่�งส่่วนที่่�อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับ
ดููแลของกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าที่่�พยายามพััฒนาการประกอบวิิชาชีีพบััญชีีมา
อย่่างต่่อเนื่่�องสำำ�นัักงานบััญชีีจึึงจำำ�เป็็นจะต้้องปรัับตััวให้้เข้้ากัับการเปลี่่�ยนแปลง
ของสถานการณ์์ใหม่่ ๆ เพื่่อ� การดำำ�รงอยู่่�ได้้อย่่างมีีคุุณภาพต้้องเป็็นผู้้�ที่มีีทั
่� กั ษะความ
รู้้ก� ลยุุทธ์์ในการรัับมืือกัับการปรัับเปลี่่ย� นมีีความสามารถในด้้านการปรัับตััว จึึงต้้อง
พััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้�โดยการสร้้างความเข้้มแข็็งในด้้านที่่� (5) คืือ การพััฒนา
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมด้้านการเงิินและการบััญชีี  รวมถึึงระบบซื้้�อขายพาณิิชย์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ให้้มีีความทัันสมััยและสามารถเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขััน ดััง
จะเห็็นได้้จากที่่�ผ่่านมา กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าได้้ผลัักดัันให้้มีีโครงการรัับรอง
คุุณภาพสำำ�นัักงานบััญชีีขึ้้�นและพยายามยกระดัับประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน
สำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพให้้เป็็นสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพยุุคดิิจิิทััลอย่่างต่่อเนื่่�อง
ฐปนพรรษ์์ นุุทกาญจนกุุล (2560) ผลกระทบและการเตรีียมความพร้้อมของ
นัักบััญชีีไทยต่่อปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ผลการวิิจััยพบว่่า ปััญญาประดิิษฐ์์มีีผลต่่อ
วิิชาชีีพบััญชีีในด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็นเครื่่�องมืือลดขั้้�นตอนกระบวนการ
ทำำ�งานด้้านข้้อมููลที่่ช่� ว่ ยให้้การตััดสิินใจให้้ปราศจากอคติิ แต่่อาจมีีความเสี่่ย� งเรื่่อ� ง
การจารกรรมข้้อมููลทางไซเบอร์์และเรื่่�องการเตรีียมความพร้้อมนัักบััญชีีไทยต่่อ
ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) การปรัับตััวยุุคดิิจิิทััล การปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิและยอมรัับ
เทคโนโลยีีพััฒนาตนเองเรีียนรู้้เ� รื่่อ� งใหม่่ ๆ ด้้าน Programing, Machine Learning
ทำำ�ความเข้้าใจระบบความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) นอกจากนี้้�
ปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence : AI) ได้้มีีการพััฒนาก้้าวหน้้าอย่่างต่่อ
เนื่่�องซึ่่�งปััจจุุบัันได้้มีีการใช้้ AI ในการทำำ�งานกัันอย่่างแพร่่หลาย สำำ�หรัับด้้านบััญชีี
ระบบไม่่ได้้เป็็นสิ่่ง� ที่่ท� ดแทนการทำำ�งานของนัักบััญชีี แต่่กลัับเป็็นตััวเสริิมให้้นักั บััญชีี
สร้้างประโยชน์์ให้้แก่่องค์์กรและระบบเศรษฐกิิจผ่่านการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง
ระบบ AI กัับนัักบััญชีี  (สภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์, 2561) ขณะที่่�
ศุุกร์์ศศิิพรรณ วงศ์์ประเทศ (2561) ความพร้้อมของการใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์ของ
สำำ�นักั งานบััญชีีในการปฎิิบัติั งิ านของนัักบััญชีีในเขตกรุุงเทพมหานคร พบว่่า การเตรีียม
ความพร้้อมในการใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์ของสำำ�นัักงานบััญชีี นัักบััญชีีจำำ�เป็็นต้้องมีี
ความรู้้�  ความเข้้าใจในระบบบััญชีีและมีีความพร้้อมของการใช้้งานต่่อปััญญา
ประดิิษฐ์์ได้้
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บทความวิิชาการนี้้� มีีวัตั ถุุประสงค์์ในการนำำ�เสนอเพื่่อ� เป็็นเป็็นประโยชน์์และ
เป็็นแนวทางสำำ�หรัับสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพก้้าวไปสู่่�การเป็็นสำำ�นัักงานบััญชีี
คุุณภาพดิิจิิทััลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

4

บทบาทสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ
สำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพ หมายถึึง  สำำ�นัักงานบััญชีีที่่�มีีการพััฒนาระบบการ
ทำำ�บััญชีีที่่มีี� ความทัันสมััย และมีีคุุณภาพในการบริิการด้้านการจััดทำำ�บััญชีี มีีการ
รัักษาระดัับการให้้บริิการจนเป็็นที่่น่� า่ เชื่่อ� ถืือที่่ผู้� ใ้� ช้้บริิการมีีความพึึงพอในคุุณภาพ
ของการบริิการรวมถึึงการทำำ�บััญชีีที่่�ถููกต้้องครบถ้้วนตามประมวลรััษฎากรและ
กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ทัันต่่อเวลาที่่กำ� ำ�หนดเป็็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิินซึ่่ง� ถืือเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ของการสะท้้อนถึึงผลการดำำ�เนิินงาน ฐานะทางการเงิินของ
กิิจการ ที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 และจรรยาบรรณของ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีของสภาวิิชาชีีพบััญชีี  โดยมีีการกำำ�หนดมาตรฐาน 7 ข้้อ
ที่่�สำำ�นัักงานบััญชีีควรมีี  คืือ ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารของสำำ�นัักงานบััญชีี 
ข้้อกำำ�หนดทางด้้านจรรยาบรรณของสำำ�นัักงานบััญชีี  กระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ลููกค้้าของสำำ�นักั งานบััญชีี การจััดการทรััพยากรของสำำ�นักั งานบััญชีี การปฏิิบัติั งิ าน
ของสำำ�นัักงานบััญชีี  การติิดตาม ตรวจสอบของสำำ�นัักงานบััญชีี  และการจััดการ
เอกสารของสำำ�นัักงานบััญชีี  โดยกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าได้้มีีการกำำ�หนดให้้มีีการ
ออกหนัังสืือรัับรองคุุณภาพให้้แก่่สำำ�นัักงานบััญชีีที่่�ผ่่านการตรวจประเมิินการ
ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดการรัับรองคุุณภาพสำำ�นัักงานบััญชีีอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อ
ให้้เกิิดสำำ�นัักงานบััญชีีที่่�มีีคุุณภาพให้้เป็็นตััวอย่่างสำำ�นัักงานบััญชีีที่่�ดีีที่่�ควรยึึดถืือ
และปฏิิบััติิตามกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าได้้เปิิดโอกาสให้้สำำ�นัักงานบััญชีีที่่�มีีความ
พร้้ อ มเข้้ า ร่่ ว มโครงการได้้ ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� มีี ประกาศกรมพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ การค้้ า เรื่่� อ ง
หลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขในการรัับรองคุุณภาพสำำ�นัักงานบััญชีี  และข้้อกำำ�หนดการ
รัับรองคุุณภาพสำำ�นัักงานบััญชีี (กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า, 2563)
ทิศทางการยกระดับสำ�นักงานบัญชีคุณภาพยุคดิจิทัล
การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในองค์์กรเป็็นตััวขัับเคลื่่อ� นที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในการสร้้างความ
ได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน ซึ่่ง� ประสิิทธิิภาพของเทคโนโลยีีช่่วยในการจััดเก็็บรวบรวม

การยกระดับประสิทธิภาพการดำ�เนินงานสำ�นักงานบัญชีคุณภาพให้เป็นสํานักงานบัญชีคุณภาพดิจิทัล
Enhancing Operational Efficiency of The Quality Accounting Firm to The Digital Quality Accounting Firm

ข้้อมููลการเชื่่�อมโยงข้้อมููล การวิิเคราะห์์และประมวลผลที่่�รวดเร็็วเป็็นการพััฒนา
กระบวนการทำำ�งานให้้ประหยััดเวลาต้้นทุุนต่ำำ��แต่่เพิ่่�มประโยชน์์ในการใช้้งานส่่งผล
ต่่อการมีีประสิิทธิิภาพขององค์์กรได้้มากยิ่่�งขึ้้�น Astrachan (2010) พบว่่า
ประโยชน์์ของสารสนเทศทางบััญชีีที่่ดีี� จะส่่งผลให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดสำำ�หรัับองค์์กร
อีีกทั้้�งสามารถช่่วยให้้องค์์กรดำำ�เนิินงานได้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�วาง
ไว้้ ดัังนั้้�น ทิิศทางการยกระดัับสำำ�นัักงานบััญชีีจำำ�เป็็นต้้องนำำ�เทคโนโลยีีเข้้าไปเพื่่�อ
ช่่วยในการยกระดัับการบริิหารจััดการดำำ�เนิินการและพััฒนาสำำ�นัักงานให้้มีีความ
พร้้อมในการให้้บริิการแก่่ผู้้�ใช้้บริิการด้้านการทำำ�บััญชีีทั้้�งนี้้�ในการนำำ�เทคโนโลยีีไป
ใช้้ในการยกระดัับและพััฒนาสำำ�นัักงานบััญชีีให้้มีีคุุณภาพต้้องเตรีียมความพร้้อม
ปััจจััยภายในองค์์กรหลายด้้านด้้วยกััน เช่่น ฮาร์์ดแวร์์ ซอฟท์์แวร์์ ฐานข้้อมููล
สารสนเทศ การสื่่�อสารระบบเครืือข่่าย กระบวนการทำำ�งานที่่�ซัับซ้้อน รวมทั้้�ง
บุุคลากรที่่�ทำำ�งานระบบสารสนเทศเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้ผู้้�ใช้้บริิการเกิิดการ
ยอมรัับและมีีประสิิทธิิภาพ  
เมื่่�อกระแสของการเปลี่่�ยนผ่่านระบบเศรษฐกิิจไปสู่่�ยุุคดิิจิิทััลเกิิดขึ้้�นใน
ปััจจุุบัันกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าจึึงเร่่งสร้้างมาตรฐานสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพโดย
การขยายบทบาทเพิ่่�มคุุณค่่าให้้กัับองค์์กรปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบสำำ�นัักงานบััญชีี
คุุณภาพแบบดั้้ง� เดิิมให้้เป็็นสำำ�นักั งานบััญชีีคุุณภาพดิิจิทัิ ลั  มุ่่�งเน้้นการให้้บริิการด้้าน
การจััดทำำ�บััญชีีแก่่ลููกค้้าด้้วยเทคโนโลยีีสารสนเทศโดยการนำำ�เทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมมาช่่วยบริิหารจััดการระบบบััญชีี ในการรวบรวม จำำ�แนก จััดเก็็บ
วิิเคราะห์์และประมวลผลข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารธุุรกิิจ
ให้้สามารถจััดทำำ�บัญ
ั ชีีได้้อย่่างรวดเร็็ว ทัันเวลา เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน  
(บรรจงจิิตต์์ อัังศุุสิิงห์์, 2563) อีีกทั้้�งกระตุ้้�นโดยวิิธีีการมอบรางวััลให้้สำำ�นัักงาน
บััญชีีดิิจิิทััลดีีเด่่นประจำำ�ปีี 2563 (Best Digital Accounting Firm Award 2020)
เพื่่�อกระตุ้้�นให้้สำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพปรัับตััวเข้้าสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงยุุคดิิจิิทััล ซึ่่�ง
มีีสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพที่่�ผ่่านหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาการประกวดรอบแรกได้้
รัับประกาศเกีียรติิคุุณ จำำ�นวน 10 ราย และมีีสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพที่่มีี� ผลการ
ประเมิินในระดัับยอดเยี่่�ยมและได้้รัับรางวััลสำำ�นัักงานบััญชีีดิิจิิทััลดีีเด่่น (Best
Digital Accounting Firm Award) จำำ�นวน 12 ราย
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การปฏิิบััติิงานของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในยุุคปััจจุุบัันเนื่่�องจากมีีการนำำ�
ระบบสารสนเทศทางการบััญชีีหรืือการนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมด้้านการเงิิน
และการบััญชีีรวมถึึงระบบซื้้�อขายพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ย่่อมมีีขั้้�นตอนที่่�สลัับซัับ
ซ้้อนมากขึ้้�น อาทิิ เช่่น  ระบบสารสนเทศการจััดเก็็บรัักษาเอกสารที่่ถูู� กต้้องและ
ปลอดภััยน่่าเชื่่�อถืือได้้ การตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลและการรายงาน
ทางการเงิินโดยใช้้ระบบสารสนเทศ การนำำ�โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปมาประยุุกต์์ใช้้กัับ
การควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงของธุุรกิิจ รวมถึึงการกำำ�กัับดููแล
กิิจการของสำำ�นักั งานบััญชีีคุุณภาพโดยผ่่านระบบเอกสารออนไลน์์ (Edocument)
ในรููปแบบของระบบ e-Tax Invoice หรืือ e-Receipt ระบบ e-Withholding
Tax ระบบ e-Filing ซึ่่�งในระบบงาน Digital สิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�กล่่าวมาจะถููกแทนที่่�
ระบบสารสนเทศระบบเดิิมที่่ทำ� ำ�ด้ว้ ยมืือ (Manual) ของพนัักงาน (สุุชาดา กรวิิทยา
ศิิลปะ, 2559) ซึ่ง่� สำำ�นักั งานบััญชีีคุุณภาพต้้องตระหนัักและเตรีียมตััวรัับการพััฒนา
เทคโนโลยีีทางด้้านบััญชีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วตลอดจนปรัับตััวให้้
ก้้าวทัันโลกดิิจิิทััลที่่�ทำำ�ให้้การทำำ�งานอาจเพิ่่�มความซัับซ้้อนมากขึ้้�นโดยการเพิ่่�ม
ความรู้้�ความสามารถทัักษะของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีในทุุกๆ ด้้านถืือเป็็นสิ่่�ง
สำำ�คััญที่่�สามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กิิจการได้้ดัังนั้้�นสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพในยุุค
ดิิจิทัิ ลั จึึงเป็็นมากกว่่าการทำำ�บัญ
ั ชีี (โสรดา  เลิิศอาภาจิิตร์,์ 2563) กรมพััฒนาธุุรกิิจ
การค้้าที่่�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจให้้มีีการจััดทำำ�บััญชีีให้้
ถููกต้้องตามกฎหมายได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการยกระดัับประสิิทธิิภาพการ
ดำำ�เนิินงานของสำำ�นักั งานบััญชีีคุุณภาพดิิจิทัิ ลั โดยส่่งเสริิมให้้ผู้ป้� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีี
ได้้เตรีียมความพร้้อมทั้้�งในเรื่่�ององค์์ความรู้้�และเครื่่�องมืือทางด้้านเทคโนโลยีีให้้
พร้้อมรัับกัับระบบเศรษฐกิิจดิิจิิทััล ที่่�มีีการบริิหารงานภายในและให้้บริิการแก่่
ลููกค้้าด้้วยเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology) จึึงกํําหนด
ยุุทธศาสตร์์และแนวทางการส่่งเสริิมผลัักดัันเร่่งสร้้างสํํานัักงานบััญชีีคุุณภาพใน
การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการให้้บริิการของธุุรกิิจสำำ�นัักงานบััญชีีจากแบบดั้้�งเดิิม
(Traditional services) ไปสู่่�การเป็็นสํํานัักงานบััญชีีคุุณภาพดิิจิิทััล (Digital
Accounting Firm) ซึ่่�งเป็็นการให้้บริิการด้้านการทำำ�บััญชีีแก่่ลููกค้้าโดยการใช้้
เทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology) ในการรวบรวมจััดเก็็บ
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วิิเคราะห์์และประมวลผลข้้อมููลอย่่างมีีระบบและรวดเร็็ว (บรรจงจิิตต์์  อัังศุุสิิงห์์,
2563) ข้้ อ มููลทั้้� ง หมดจะถููกจัั ด เก็็ บ ประมวลผลและวิิ เ คราะห์์ ด้้ ว ย Cloud
Computing พร้้อมทั้้�งเชื่่�อมโยงข้้อมููลทางบััญชีีทั้้�งกระบวนการเข้้าด้้วยกัันส่่งผล
ให้้งบการเงิินที่่�ได้้มีีความถููกต้้องสามารถจััดทำำ�บััญชีีให้้แก่่ธุุรกิิจได้้อย่่างถููกต้้อง
รวดเร็็ว ลดขั้้น� ตอนในการจััดส่่งเอกสาร ลดการสููญหาย และความผิิดพลาดในการ
ส่่งข้้อมููลและนำำ�เสนอข้้อมููลดัังนั้้�นการยกระดัับของสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพก้้าวสู่่�
การเป็็นสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพดิิจิิทััลยึึดหลัักตามกรอบมาตรฐานการการศึึกษา
ระหว่่างประะเทศสำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี  (Internation Education
Standards for Professional Accountants : IES) ร่่วมกัับกรอบแนวคิิดสำำ�หรัับ
การรายงานทางการเงิิน ดัังนี้้�
แนวคิดมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(International Education Standards for Professional Accountants :
IES)
มาตรฐานการศึึกษาระหว่่ า งประเทศสำำ� หรัั บ ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีีพบัั ญ ชีี 
(International Education Standards for Professional Accountants : IES)
เป็็นแนวคิิดเกี่่�ยวกัับมาตรฐานกำำ�หนดคุุณสมบััติิด้้านการศึึกษา ความรู้้�ความ
สามารถในการปฏิิบััติิงานวิิชาชีีพบััญชีี ทัักษะทางวิิชาชีีพ และจรรยาบรรณของ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ที่่กำ� ำ�หนดโดยสหพัันธ์์นัักบััญชีีระหว่่างประเทศ (IFAC) ใน
บทความนี้้�จะกล่่าวถึึง 3 ฉบัับ ดัังนี้้� (สภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์, 2562)
1. มาตรฐานการศึึกษาระหว่่างประเทศสำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี : IES2
กำำ�หนดให้้นัักบััญชีีมืืออาชีีพต้้องมีีความรู้้�ทางวิิชาชีีพ กำำ�หนดหลัักสููตรการศึึกษา
สำำ�หรัับผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีีโดยต้้องครอบคลุุม 3 ส่่วน คืือ ความรู้้�ด้า้ นการบััญชีี
การเงิินและความรู้้�วิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้อง (Accounting, Finance   and Related
Knowledge) ความรู้้�ด้้านองค์์กรและธุุรกิิจ (Organization and Business) และ
ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ( Information and Technology)
2. มาตรฐานการศึึกษาระหว่่างประเทศสำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี : IES3
กำำ�หนดให้้นัักบััญชีีมืืออาชีีพมีีทัักษะทางวิิชาชีีพ (Professional Skills ) ทัักษะ
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ด้้านสติิปััญญา (Intellectual Skill ) ทัักษะด้้านเทคนิิคและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
(Technical and Functional Skill) ทัักษะด้้านคุุณลัักษณะเฉพาะด้้านบุุคคล
(Personal Skill) ทัักษะในการสื่่�อสารและทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น (Interpersonal
and Communication Skill) ทัักษะด้้านการบริิหารจััดการธุุรกิิจและองค์์กร
(Organizational and Business Management Skill) ความเที่่�ยงธรรม
(Objectivity) ความรู้้�ความสามารถทางวิิชาชีีพและความระมััดระวัังรอบคอบ
(Professional Competence and Due Care) การรัั ก ษาความลัั บ
(Confidentiality) การปฎิิบัติั ติ นเยี่่ย� งผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพ (Professional Behavior)
3. มาตรฐานการศึึกษาระหว่่างประเทศสำำ�หรัับผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีี : IES4
กำำ�หนดให้้นักั บััญชีีมืืออาชีีพต้้องเป็็นผู้้�มีีคุณ
ุ ค่่าแห่่งวิิชาชีีพมีีจริิยธรรมและทััศนคติิ
ที่่�ดีีต่่อวิิชาชีีพ (Professional Value, Ethic and Attitudes) ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
บััญชีีต้้องมีีจรรยาบรรณ ด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต  (Integrity) ความเที่่�ยงธรรม
(Objectivity) ความรู้้�ความสามารถทางวิิชาชีีพและความระมััดระวัังรอบคอบ
(Professional Competence and Due Care)
กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการรายงานทางการเงิินเป็็นเกณฑ์์ที่ใ่� ช้้ในการจััดทำำ�และ
นำำ�เสนองบการเงิิน อีีกทั้้�งยัังสามารถใช้้เป็็นกรอบอ้้างอิิงในการแก้้ปััญหาทางการ
บััญชีีในขณะที่่�ยัังไม่่มีีมาตรฐานการบััญชีีสำำ�หรัับเรื่่�องนั้้�นๆ ซึ่่�งได้้กำำ�หนดลัักษณะ
เชิิงคุุณภาพที่่�ทำำ�ให้้การนำำ�เสนอข้้อมููลในงบการเงิินมีีประโยชน์์แก่่ผู้้�ใช้้ข้้อมููลเพื่่�อ
การตััดสิินใจเชิิงเศรษฐกิิจได้้สููงสุุด ประกอบด้้วย  ลัักษณะเชิิงคุุณภาพพื้้�นฐาน และ
ลัักษณะเชิิงคุุณภาพเสริิม
การยกระดับประสิทธิภาพการดำ�เนินงานสำ�นักงานบัญชีดิจิทัล
การยกระดัับประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพดิิจิิทััล
หมายถึึง การดำำ�เนิินงานสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพให้้มีีมาตรฐานที่่ดีีขึ้
� ้�นกว่่าเดิิมจาก
การปรัับเปลี่่ย� นวิิธีีการดำำ�เนิินงานแบบเดิิมโดยการนำำ�สารสนเทศทางบััญชีีมาช่่วย
ในการจััดการด้้านการบริิหารและด้้านการจััดการข้้อมููลทางการเงิินและบััญชีีเพื่่อ�
มุ่่�งสู่่�การเป็็นสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพดิิจิิทััล ดัังนั้้�นการยกระดัับประสิิทธิิภาพการ
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ดำำ�เนิินงานสำำ�นักั งานบััญชีีในการรองรัับเศรษฐกิิจยุุคดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� ยกระดัับความเชื่่อ�
มั่่�นข้้อมููลทางการบััญชีีและการเงิินด้้วยนวััตกรรมและก้้าวทัันยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
(Digital Economy) ขึ้้น� อยู่่�กัับองค์์ประกอบ 3 ส่่วน คืือ คุุณภาพของข้้อมููลทางการ
บััญชีี คุุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบััญชีี และสมรรถนะของนัักบััญชีียุุค
ดิิจิิทััล
	ส่่วนที่่� 1 คุุณภาพข้้อมููลทางการบััญชีี (Information Data Quality)
คุุณภาพข้้อมููลทางการบััญชีี (Accounting information Quality) หมายถึึง
เป็็นข้้อมููลที่่ไ� ด้้รับั การจััดระเบีียบและการใช้้ประโยชน์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจองค์์กรที่่�
สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้บ� ริิหารและสนัับสนุุนการตััดสิินใจ คุุณภาพ
ข้้อมููลทางบััญชีีตามคุุณสมบััติที่ิ ทำ่� ำ�ให้้ข้อ้ มููลทางการบััญชีีในงบการเงิินมีีประโยชน์์
ต่่อผู้้�ใช้้งบการเงิินในลัักษณะเชิิงคุุณภาพของงบการเงิิน สามารถวััดได้้จาก ความ
เกี่่�ยวข้้องกัับการตััดสิินใจ ความน่่าเชื่่�อถืือ ความเข้้าใจได้้ ความสามารถเปรีียบ
เทีียบกัันได้้ ส่่วนคุุณภาพข้้อมููลทางการบััญชีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพ สามารถวััดได้้ใน
4 องค์์ประกอบ ประกอบไปด้้วย 1. ความถููกต้้อง 2. ความครบถ้้วนสมบููรณ์์
3. ความทัันสมััย/เป็็นปััจจุุบััน   4. เกี่่�ยวข้้องกัับการตััดสิินใจ (Delone and
Mclean, 2003)
นอกจากนี้้�กรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการรายงานทางการเงิิน (ปรัับปรุุง 2562)
ได้้อธิิบายถึึง ลัักษณะที่่ทำ� ำ�ให้้ข้อ้ มููลมีีประโยชน์์ (Qualitative Characteristics of
Useful Financial Information) สููงสุุดในการตััดสิินใจเชิิงเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบ
การเงิิน ประกอบด้้วยลัักษณะ ดัังนี้้�
	ลัักษณะเชิิงคุุณภาพพื้้�นฐาน (Fundamental Qualitative Characteristics)
ประกอบด้้วย ความเกี่่ย� วข้้องกัับการตััดสิินใจ (Relevance) ลัักษณะของข้้อมููลยััง
ขึ้้�นอยู่่�กัับความมีีสาระสำำ�คััญ (Materiality) และความเป็็นตััวแทนอัันเที่่�ยงธรรม
(Faithful Representation) ของข้้อมููลได้้อย่่างสมบููรณ์์ควรมีี  3 ลัักษณะ คืือ
ความครบถ้้วน ความเป็็นกลาง และปราศจากข้้อผิิดพลาด
	ลัักษณะเชิิงคุุณภาพเสริิม (Enhancing Qualitative Characteristics)
ข้้อมููลทางการเงิินยัังสามารถเพิ่่�มประโยชน์์ได้้มากยิ่่�งขึ้้�นด้้วยลัักษณะเชิิงคุุณภาพ
เสริิม ซึ่ง่� ประกอบด้้วย 4 ประการ ความสามารถเปรีียบเทีียบได้้ (Comparability)
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ความสามารถพิิสููจน์์ยืืนยัันได้้ (Verifiability) ความทัันเวลา (Timeliness) และ
ความสามารถเข้้าใจได้้ (Understandability) เหตุุผล
จะเห็็นได้้ว่า่ ปกติิข้อ้ มููลทางการบััญชีีสามารถจำำ�แนกตามลัักษณะของข้้อมููล
ได้้เป็็น 2 ลัักษณะ  คืือ ข้้อมููลเชิิงปริิมาณ (Quantitative Information) เป็็นข้้อมููล
ที่่�สามารถวััดค่่าเป็็นตััวเลขได้้จึึงมัักใช้้เป็็นข้้อมููลหลัักในเรื่่�องการวางแผน การ
ประเมิินผล การควบคุุม และการตััดสิินใจ และข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ (Qualitative
Information) เป็็นข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถวััดค่่าออกมาเป็็นตััวเลขได้้จึึงใช้้เป็็นข้้อมููล
สนัับสนุุนพิิจารณาประกอบการตััดสิินใจ ดัังนั้้�น เพื่่อ� ความสมบููรณ์์ของกระบวนการ
ตััดสิินใจข้้อมููลทั้้�งสองลัักษณะจึึงถููกนำำ�มาใช้้ควบคู่่�ร่ว่ มกัันในทางการบััญชีี คำำ�นิยิ าม
ของคุุณภาพข้้อมููล หมายถึึง ความเหมาะสมในการใช้้งานข้้อมููล ซึ่่ง� ผู้้ใ� ช้้ข้อ้ มููลแต่่ละ
บุุคคลมีีความคิิดเห็็นที่่แ� ตกต่่างกัันเกี่่ย� วกัับการใช้้ข้อ้ มููลชุุดเดีียวกัันคุุณภาพข้้อมููล
ย่่อมมีีความหลากหลายแตกต่่างกัันไปตามมุุมมองของผู้้�ใช้้งานหรืือผู้้�ใช้้ประโยชน์์
ซึ่่�งข้้อมููลทางบััญชีีที่่�มีีคุุณภาพย่่อมให้้ประโยชน์์ต่่อผู้้�ใช้้งบการเงิินในการนำำ�ไปใช้้
ประกอบการตััดสิินใจเชิิงเศรษฐกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพนั้้�นควรต้้องมีีลัักษณะ
เชิิงคุุณภาพของข้้อมููลทางบััญชีีตามกรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการรายงานทางการเงิิน
กล่่าวคืือ ลัักษณะเชิิงคุุณภาพพื้้�นฐาน และลัักษณะเชิิงคุุณภาพเสริิม ข้้อมููลทาง
บััญชีีที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพถืือเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ส่่วนหนึ่่�งของบััญชีีดิิจิทัิ ลั คุุณภาพข้้อมููลทางการ
บััญชีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพสามารถวััดได้้จากความถููกต้้องของข้้อมููล ความครบถ้้วน
สมบููรณ์์ของข้้อมููล ความทัันสมััยที่่�เป็็นปััจจุุบัันของข้้อมููล และความเกี่่�ยวข้้องกัับ
การตััดสิินใจ
	ส่่วนที่่� 2 คุุณภาพระบบสารสนเทศทางการบััญชีี
ระบบสารสนเทศเป็็นชุุดขององค์์ประกอบที่่�ทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อ รวบรวม
ประมวลผล จััดเก็็บข้้อมููล เพื่่อ� สร้้างสารสนเทศที่่ช่� ว่ ยการตััดสิินใจและการควบคุุม
ในองค์์กร ลัักษณะการทำำ�งานระบบสารสนเทศประกอบด้้วย 3 ส่่วน การนำำ�ข้อ้ มููล
เข้้าสู่่�ระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) การนำำ�เสนอผลลััพธ์์ (Outpu
t) ระบบสารสนเทศสามารถสะท้้อนกลัับ (Feedback) สำำ�หรัับการปรัับปรุุงและ
ประเมิินข้้อมููล Input ที่่�สามารถนำำ�เอาไปใช้้ประโยชน์์เพื่่�อช่่วยแก้้ปััญหาในการ
ดำำ�เนิินงานและพิิจารณาประกอบการตััดสิินใจได้้
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ดัั ง นั้้� น กระบวนการสารสนเทศที่่� ดีีต้้ อ งมีีความสามารถในการเข้้ า ถึึง
(accessibility) การมีีส่่วนร่่วม (participation) และการเชื่่อ� มโยง (connectivity)
ที่่� มีี ประสิิ ท ธิิ ภ าพกระบวนการทางธุุ ร กิิ จ ของระบบสารสนเทศมีีระบบย่่ อ ย
สารสนเทศทางการบััญชีี  3 ระบบ คืือ ระบบการประมวลผล ระบบบััญชีีแยก
ประเภทและรายงานทางการเงิิน และระบบรายงานทางการบริิหาร
ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี (Accounting Information System)
ระบบที่่ใ� ช้้เพื่่อ� การรวบรวมขั้้น� ตอนการจััดเก็็บและประมวลผลข้้อมููลทางบััญชีีและ
การเงิินซึ่่�งใช้้สำำ�หรัับผู้้�ตััดสิินใจ ระบบสารสนเทศทางการบััญชีีโดยทั่่�วไปจะเป็็น
ระบบคอมพิิวเตอร์์ใช้้ในการตรวจสอบกิิจกรรมทางการบััญชีีให้้เกิิดการเชื่่�อมโยง
กัับทรััพยากรทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ รายงานทางการเงิินสามารถใช้้ได้้ทั้้�ง
ภายในสำำ�หรัับผู้้�บริิหารและภายนอกสำำ�หรัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ ระบบสารสนเทศ
ทางการบััญชีีถููกออกแบบเพื่่อ� สนัับสนุุนงานทางด้้านบััญชีีและกิิจกรรมที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
รวมทั้้�งการตรวจสอบรายงานบััญชีีการเงิิน รายงานบััญชีีผู้้�บริิหารและด้้านภาษีี 
ระบบสารสนเทศทางการบััญชีีได้้ถููกพััฒนาอย่่างกว้้างขวางในด้้านการตรวจสอบ
และการรายงานทางการเงิิน ปกติิระบบสารสนเทศทางการบััญชีีมีีส่่วนประกอบ
หลััก 2 ส่่วน คืือ การจััดทำำ�บัญ
ั ชีีที่่อ� ยู่่�ภายใต้้วัฏจั
ั กั รการทำำ�บัญ
ั ชีี โดยมีีวััตถุุประสงค์์
ในการนำำ�เสนอสารสนเทศแก่่ผู้ใ้� ช้้ข้อ้ มููลทางการเงิินขององค์์กรรวมถึึงการจััดเตรีียม
ข้้อมููลสารสนเทศการตััดสิินใจให้้ผู้้�บริิหาร ซึ่่�งนัักบััญชีีสามารถนำำ�เทคโนโลยีี
สารสนเทศใช้้ในการประมวลผลข้้อมููลได้้ ส่่วนระบบบััญชีีบริิหาร (Managerial  
Accounting System) เป็็นการนำำ�เสนอข้้อมููลทางการเงิินสำำ�หรัับผู้้�บริิหารเพื่่�อใช้้
ในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ โดยการนำำ�ข้อ้ มููลบััญชีีการเงิินมาจััดรููปแบบและประมวล
ผลเพื่่�อรายงานตามความต้้องการผู้้�บริิหารเน้้นการให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการ
สารสนเทศทางการบััญชีีแก่่ผู้้�ใช้้ข้้อมููลภายในองค์์กรมีีความยืืดหยุ่่�นสามารถปรัับ
ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�ใช้้ข้้อมููล
	คุุณสมบััติิระบบสารสนเทศทางการบััญชีีที่่�มีีคุุณภาพ
ระบบสารสนเทศทางการบััญชีีมีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานขององค์์กร
ช่่วยในการพััฒนาองค์์ความรู้้� ช่ว่ ยให้้เกิิดความสะดวกในการติิดต่่อสื่่อ� สาร เป็็นการ
ลดต้้นทุุน สามารถตอบสนองความต้้องการข้้อมููลที่่มีี� ความถููกต้้อง รวดเร็็วและมีี
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คุุณภาพ ซึ่ง่� ระบบสารสนเทศทางการบััญชีีมีีพื้้�นฐานการพััฒนามาจากระบบบััญชีี
โดยระบบสารสนเทศทางการบััญชีีได้้ถููกออกแบบขึ้้น� มาทำำ�หน้้าที่่ใ� นการแปลงและ
ประมวลผลข้้อมููลทางการเงิินเพื่่�อช่่วยให้้มีีความเชื่่�อมั่่�นน่่าเชื่่�อถืือเป็็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ (Seung Hwan Kang and
Jira Yammeesri, 2013) ทุุกขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ านระบบสารสนเทศทางการบััญชีี
ต้้องมีีคุุณภาพเริ่่�มตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ขั้้�นตอนการประมวลผล
ตลอดจนขั้้�นตอนการนำำ�เสนอข้้อมููลด้้วยสารสนเทศทางการบััญชีีที่่�ช่่วยในการ
ตััดสิินใจทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรซึ่่ง� คุุณสมบััติขิ องระบบสารสนเทศทางการ
บััญชีีที่่มีีคุ
� ุณภาพที่่สำ� ำ�คััญ 3 ด้้าน ได้้แก่่ ความยืืดหยุ่่�นในการใช้้งานและปรัับปรุุง
ระบบสารสนเทศ และการเข้้าถึึงระบบสารสนเทศ (Delone & McLean, 2003)
ความยืืดหยุ่่�นในการใช้้งานและปรัับปรุุงระบบสารสนเทศ คืือ ความ
สามารถในปรัับเปลี่่�ยนระบบให้้ให้้มีีความยืืดหยุ่่�น มีีความสอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของผู้้ใ� ช้้งานระบบสารสนเทศนั้้�นๆ สามารถแก้้ไขปััญหาที่่เ� กิิดขึ้้น� ให้้ใช้้งาน
ได้้ง่่าย รวมถึึงการบำำ�รุุงรัักษาและอายุุการใช้้งานตลอดจนต้้นทุุนที่่�เหมาะสม
ความมีีประสิิทธิิภาพระบบสารสนเทศ คืือ ความมีีประสิิทธิิภาพของระบบ
สารสนเทศที่่ดีี� เป็็นการประมวลผลข้้อมููลการปฏิิบััติงิ านโดยผ่่านกระบวนการของ
ระบบสารสนเทศในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ประมวลผลข้้อมููล การปรัับปรุุงข้้อมููล
ด้้วยความรวดเร็็ว อีีกทั้้�งยัังช่่วยในการจััดเก็็บข้้อมููลที่่มีี� ฐานข้้อมููลจำำ�นวนมากขนาด
ใหญ่่ได้้อย่่างทัันสมััย ซึ่่�งความมีีประสิิทธิิภาพของระบบสารสนเทศทางการบััญชีี
สามารถวััดได้้จาก ความเสถีียรของระระบบ ระบบมีีการบููรณาการ และมีีความ
ยืืดหยุ่่�น
การเข้้าถึงึ ระบบสารสนเทศ หมายถึึง ระบบสารสนเทศที่่ดีีต้
� อ้ งอำำ�นวยความ
สะดวกให้้ผู้้�ใช้้สามารถเข้้าถึึงข้้อมููล (Access) ได้้ง่่ายมีีความรวดเร็็วช่่วยให้้การ
ติิดต่่อสื่่อ� สารโดยการใช้้เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์มีีการติิดต่่อได้้ภายในเวลาที่่ร� วดเร็็ว
เห็็นได้้ว่า่  นัักบััญชีียุุคดิิจิทัิ ลั ต้้องเปลี่่ย� นบทบาทตนเองนอกจากมีีความจำำ�เป็็นต้้อง
พััฒนาให้้ตนเองมีีความรู้้�ทักั ษะด้้านวิิชาชีีพบััญชีีแล้้วยัังต้้องมีีทัักษะความรู้้�ที่เ่� กี่่ย� ว
กัับเทคโนโลยีีสารสนเทศ ตลอดจนความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวััตกรรมสิ่่�งใหม่่ๆ ที่่�เกิิด
ขึ้้�นในสายวิิชาชีีพบััญชีี  และที่่�สำำ�คััญต้้องคำำ�นึึงถึึงการปฎิิบััติิงานในวิิชาชีีพภายใต้้
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จรรยาบรรณของวิิชาชีีพบััญชีีควบคู่่�ไปด้้วย ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ปรัับทััศนคติิในการปฏิิบัติั งิ าน
ให้้มีีความเป็็นผู้้�ที่ส่� ามารถนำำ�เสนอข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลสามารถเป็็นที่่ป� รึึกษา
และช่่วยในการตััดสิินใจในการวางแผนร่่วมกัับผู้้บ� ริิหารได้้เป็็นอย่่างดีีมากกว่่าเป็็น
แต่่เพีียงผู้้�ตามเหมืือนในอดีีตที่่ผ่� ่านมา อัันจะนำำ�มาซึ่่�งผลสััมฤทธิ์์�ในการปฏิิบััติิงาน
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ระบบสารสนเทศทางการบััญชีีที่่�มีีคุุณภาพประกอบด้้วย ความ
ยืืดหยุ่่�นในการใช้้งานและปรัับปรุุงระบบสารสนเทศ ความมีีประสิิทธิิภาพระบบ
สารสนเทศ และการเข้้าถึึงระบบสารสนเทศที่่�ดีีจะทำำ�ให้้การบัันทึึกบััญชีี  การจััด
ทำำ�และยื่่�นภาษีีรวมถึึงการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินกระทำำ�ได้้โดยอััตโนมััติิบน
ระบบออนไลน์์ กระบวนการทางบััญชีีจะง่่ายขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นการออกอิินวอยซ์์
การชำำ�ระเงิิน และการบัันทึึกและจััดการข้้อมููลต่่าง ๆ จะสามารถทำำ�ได้้ทัันทีีบน
ระบบออนไลน์์ ร ะบบสารสนเทศทางการบัั ญ ชีีใหม่่ ๆ จะทำำ� ให้้ ง านบัั ญ ชีีมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นและจะช่่วยให้้การใช้้ประโยชน์์จาก Big Data มาใช้้ในการ
วิิเคราะห์์ ประเมิินความเสี่่�ยงในการลงทุุนหรืือจััดทำำ�งบประมาณเพื่่�อใช้้ในการ
ตััดสิินใจและพััฒนาองค์์กร
	ส่่วนที่่� 3 สมรรถนะนัักบััญชีียุุคดิิจิิทััล
นัักบััญชีียุุคดิิจิทัิ ลั ควรมีีทัักษะด้้านเทคโนโลยีี การคิิดวิิเคราะห์์ เป็็นฟัันเฟืือง
หลัักที่่สำ� ำ�คัญ
ั เพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นองค์์กรในการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วด้้านเทคโนโลยีี 
โดยเฉพาะการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีีนวััตกรรมด้้านการบััญชีี  ในเศรษฐกิิจ
ยุุคดิิจิิทััลส่่งผลกระทบกัับสำำ�นัักงานบััญชีีในปััจจุุบัันมีีกฎหมาย ข้้อบัังคัับของการ
จััดทำำ�และการนำำ�เสนอสารสนเทศการบััญชีี การภาษีีอากรด้้วยระบบออนไลน์์ เช่่น
การยื่่น� งบผ่่านระบบ e-filing ของกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า ระบบ e-Receipt ระบบ
e-Tax Invoice ระบบงานดิิจิทัิ ลั ยุุคใหม่่เหล่่านี้้�เข้้ามาแทนที่่ร� ะบบสารสนเทศระบบ
เก่่าที่่ทำ� ำ�ด้ว้ ยมืือของพนัักงาน (Manual) ส่่งผลกระทบต่่อผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านวิิชาชีีพบััญชีี
จึึงจำำ�เป็็นต่่อการเตรีียมความพร้้อมต้้องปรัับความรู้้�ทัักษะทางวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และทัักษะดิิจิิทััลสมััยใหม่่เข้้าไปประยุุกต์์ใช้้ต่่องานที่่�ปฎิิบััติิให้้มากขึ้้�น (พััชริินทร์์  
ใจย็็น, 2560) สมรรถนะนัักบััญชีีในปััจจุุบัันที่่�พึึงมีีนั้้�นควรเป็็นทัักษะสมััยใหม่่ด้้าน
ดิิจิิทััลประกอบไปด้้วยการใช้้โปรแกรมบััญชีีโปรแกรมทางธุุรกิิจ รู้้�จัักการค้้นคว้้า
ข้้อมููลทางการบััญชีีบนโลกออนไลน์์ความสามารถในการสื่่อ� สารที่่ห� ลากหลายช่่อง
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ทาง มีีการคิิดสร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่ทางการบััญชีีมาประยุุกต์์ใช้้ในประจำำ�วััน
รัักษาข้้อมููลทางการบััญชีีในระบบดิิจิิทััลด้้วยความปลอดภััย
สมรรถนะในการทำำ�งานของนัักบััญชีี หมายถึึง การที่่ผู้� ้�ทำำ�บัญ
ั ชีีมีีทัักษะความ
รู้้�ความสามารถเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพอยู่่�ในเกณฑ์์ระดัับตามที่่�มาตรฐานกำำ�หนด
ไว้้เป็็นบรรทััดฐานโดยต้้องสามารถนำำ�องค์์ความรู้้ใ� นวิิชาชีีพบััญชีีไปปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ โดยมาตรฐานการศึึกษาระหว่่างประเทศสำำ�หรัับผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพ
บััญชีีได้้ระบุุว่่าสมรรถนะในการทำำ�งานของนัักบััญชีีประกอบไปด้้วย ความรู้้�ความ
สามารถทางเทคนิิค ทัักษะความรู้้ค� วามสามารถทางวิิชาชีีพ และค่่านิิยมจริิยธรรม
ทััศนคติิทางวิิชาชีีพมาใช้้ในการประกอบวิิชาชีีพได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ดัังนั้้�น
สามารถวััดสมรรถนะของผู้้�ทำำ�บััญชีีได้้ ดัังนี้้�
	ทัักษะความรู้้�ความสามารถทางวิิชาชีีพ ประกอบด้้วย 3 ด้้าน คืือ  ด้้าน
ความรู้้�ทางการบััญชีี การเงิินและความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ด้้านความรู้้�ทางองค์์กรธุุรกิิจ
และด้้านความรู้้�ทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ (มาตรฐานการศึึกษาระหว่่างประเทศ
สำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี ฉบัับที่่� 2 เรื่่�องเนื้้�อหาโปรแกรมการศึึกษาสำำ�หรัับ
วิิชาชีีพบััญชีี) นอกจากนี้้�มาตรฐานการศึึกษาระหว่่างประเทศสำำ�หรัับผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพระบุุทัักษะวิิชาชีีพในการปฎิิบััติิงานของนัักบััญชีีที่่�เป็็นการผสมผสานกััน
ระหว่่าง 5 ทัักษะ เข้้าด้้วยกัันเพื่่�อให้้ผู้�ป้ ฏิิบััติิงานด้้านสายวิิชาชีีพบััญชีีเกิิดทัักษะ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้มีีประสิิทธิิภาพ กล่่าวคืือ นัักบััญชีีต้้องมีีทัักษะด้้านต่่าง ๆ
ดัังนี้้� ทัักษะทางด้้านวิิชาการเชิิงปฏิิบััติิ ทัักษะทางด้้านสติิปััญญา ทัักษะทางด้้าน
ลัักษณะเฉพาะของแต่่ละบุุคคล  ทัักษะทางด้้านการสื่่�อสารและสััมพัันธ์์ระหว่่าง
บุุคคลและการสื่่อ� สาร และทัักษะด้้านการจััดการทางธุุรกิิจและการบริิหารองค์์กร
(มาตรฐานการศึึกษาระหว่่างประเทศสำำ�หรัับผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีี ฉบัับที่่� 3 เรื่่อ� ง
ทัักษะทางวิิชาชีีพบััญชีีในยุุคดิิจิิทััล)
	ค่่านิิยมทางวิิชาชีีพจริิยธรรมและทััศนคติิ ที่่�เป็็นกรอบคุุณค่่าทางวิิชาชีีพ
จริิยธรรมและทััศนคติิที่่�นัักบััญชีีระดัับมืืออาชีีพควรมีีในการประกอบอาชีีพและ
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�อย่่างมีีจริิยธรรมที่่�เป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อสัังคมและวิิชาชีีพ
เมื่่อ� นัักบััญชีีถููกคาดหวัังให้้รับั บทบาทที่่ก� ว้้างขึ้้น�  นัักบััญชีีก็็จำำ�เป็็นต้้องพััฒนา
ทัักษะในด้้านต่่าง ๆ แนวทางการเตรีียมตััวเป็็นนัักบััญชีียุุคดิิจิิทััล ดัังนั้้�นสิ่่�งที่่�
นัักบััญชีีควรเพิ่่�มทัักษะนัักบััญชีียุุคดิิจิิทััลอย่่างต่่อเนื่่�องในการเพิ่่�มสมรรถนะของ

การยกระดับประสิทธิภาพการดำ�เนินงานสำ�นักงานบัญชีคุณภาพให้เป็นสํานักงานบัญชีคุณภาพดิจิทัล
Enhancing Operational Efficiency of The Quality Accounting Firm to The Digital Quality Accounting Firm

ผู้้�ทำำ�บััญชีียุุคดิิจิิทััลให้้สอดคล้้องเป็็นไปตามมาตรฐานการศึึกษาระหว่่างประเทศ
สำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีได้้ ดัังนี้้�
1.	ทัักษะความรู้้�เกี่่�ยวกัับวิิชาชีีพบััญชีี หมายถึึง ความรู้้�ความสามารถ
วิิชาชีีพบััญชีีและ ทัักษะอื่่น� ในการปฏิิบัติั งิ านที่่ส� ะสมมาเป็็นระยะเวลาหนึ่่�ง จนเกิิด
ความเชี่่�ยวชาญ ความชำำ�นาญ ในเรื่่�องวิิชาชีีพบััญชีีและทัักษะอื่่�น ๆ และนำำ�มา
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อการทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และนำำ�ประสบการณ์์นั้้�น ๆ
มาใช้้ในการทำำ�งานเพื่่�อผลงานที่่มีีคุ
� ุณภาพ ถููกต้้อง รวดเร็็ว
2. ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ นัักบััญชีีต้้องมีีความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศตลอดเวลาเพื่่อ� ให้้สามารถนำำ�มาปรัับใช้้ในงานด้้านบััญชีีเพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลใน
การตััดสิินใจแก่่ผู้้�บริิหารนัักบััญชีีควรศึึกษาเพิ่่�มเติิมความรู้้�เกี่่ย� วกัับความก้้าวหน้้า
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศตลอดเวลา (พััชริินทร์์  ใจเย็็น และคณะ, 2560) กล่่าว
คืือ ทัักษะความสามารถในการใช้้โปรแกรมบััญชีีและโปรแกรมทางธุุรกิิจ นัักบััญชีี
ยุุคดิิจิทัิ ลั ต้้องมีีความรู้้ค� วามสามารถในการใช้้โปรแกรมทางการบััญชีีและโปรแกรม
ทางธุุรกิิจโดยสามารถแก้้ไขปััญหาเบื้้�องต้้นได้้ด้้วยตนเองเมื่่�อโปรแกรมมีีข้้อผิิด
พลาดเกิิดขึ้้�น
3.	ทัักษะในการใช้้และประยุุกต์์ใช้้เครื่่�องมืือเทคโนโลยีีสารสนเทศ ตาม
แนวคิิดในการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีในทุุกมิิติิที่่�สอดคล้้องและสััมพัันธ์์กัับการ
ทำำ�งานของนัักบััญชีีดิิจิิทััลในยุุคปััจจุุบัันเป็็นแนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความสามารถ
ในการนำำ�เอาอุุปกรณ์์พกพาส่่วนตััวมาเชื่่อ� มต่่อกัับระบบเครืือข่่ายในที่่ทำ� ำ�งาน เพื่่อ�
เข้้าถึึงระบบสารสนเทศที่่สำ� ำ�คัญ
ั ขององค์์กร ( Bring Your Own Device) แปลตรง
ตััวได้้ว่า่ “การนำำ�อุปุ กรณ์์ของคุุณมา (ใช้้งาน) เอง” เพื่่อ� สนัับสนุุนการทำำ�งาน การนำำ�
ส่่ ง เอกสารทางด้้ า นการบัั ญ ชีีและภาษีีอากรด้้ ว ยรููปแบบอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
(e-Revenue) การจ่่ายชำำ�ระผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Payment) การนำำ�ส่่ง
งบการเงิินต่่อกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า (DBD e-Filing)   (อุุเทน เลานำำ�ทา และ
นิิภาพร   อบทอง, 2560) งานวิิจััยนี้้�ทัักษะในการใช้้และประยุุกต์์ใช้้เครื่่�องมืือ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ หมายถึึง ความสามารถในการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศ การนำำ�โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปนัักบััญชีีมาใช้้เพื่่�อให้้งานมีีความถููกต้้อง
แม่่นยำำ� และสำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย
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4. ความสามารถในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลการเงิิน นัักบััญชีีต้้องสามารถ
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลในการประยุุกต์์เพื่่อ� นำำ�เสนอข้้อมููลที่่มีี� ประโยชน์์ต่อ่ การตััดสิินใจของ
ผู้้�บริิหาร มีีความสามารถในการนำำ�เครื่่�องมืือด้้านเทคโนโลยีีมาปรัับใช้้เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานผัันตััวไปเป็็นนัักวิิเคราะห์์ข้้อมููลการเงิินและข้้อมููล
ธุุรกิิจ เป็็นนัักวางระบบบััญชีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่อ� ให้้ระบบทำำ�งานถููกต้้อง เป็็นไปตาม
มาตรฐานบััญชีีและภาษีี โดยอาศััยข้้อมููลแบบ Big data technology จะทำำ�ให้้
นัักบััญชีีสามารถวิิเคราะห์์ข้้อมููลได้้ในหลากหลายมิิติิมากขึ้้�น
5.	ทัักษะในการสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับข้้อมููลการเงิินและบััญชีี  มีีความสามารถ
ในการสื่่อ� สารที่่ห� ลากหลายรููปแบบในยุุคสมััยใหม่่ นักั บััญชีีดิิจิทัิ ลั ควรเพิ่่�มศัักยภาพ
การสื่่�อสารให้้หลากหลายภาษาเนื่่�องจากเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการติิดต่่อประสานงาน
หากนัักบััญชีีสามารถใช้้ภาษาอัังกฤษหรืือภาษจีีน ได้้อย่่างคล่่องแคล่่วก็็จะเป็็น
ประโยชน์์ต่่อตััวเองและทีีมงานบริิษััทที่่ทำ� ำ�งานมากขึ้้�น
6.	ทัักษะความรู้้�ด้้านธุุรกิิจ นัักบััญชีีจำำ�เป็็นต้้องพััฒนาทัักษะขั้้�นสููงในการ
ทำำ�งานกัับข้้อมููลพััฒนาทัักษะการคิิดในระดัับกลยุุทธ์์ ทำำ�ความเข้้าใจธุุรกิิจในหลาก
หลายมิิติิสามารถใช้้ทัักษะการคิิดเชิิงวิิเคราะห์์ค้้นหาประเด็็นที่่�น่่าสนใจของธุุรกิิจ
ต้้ องสามารถพัั ฒ นาความสามารถในการคิิ ด ระบุุ ประเด็็ นสำำ�คัั ญ  ตั้้� ง คำำ�ถาม
ออกแบบและแปลผล การหา Insight และช่่วยวางแผนกลยุุทธ์์และนวััตกรรมของ
ธุุรกิิจ จััดการและวิิเคราะห์์ข้้อมููลสามารถเชื่่�อมโยงสิ่่�งต่่าง ๆ ในองค์์กรเข้้าด้้วยกััน
เพื่่�อขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้ประสบความสำำ�เร็็จ (วััทธยา พรพิิพััฒน์์กุุล, 2561)
7.จรรยาบรรณทางวิิชาชีีพ นัักบััญชีียุุคดิิจิิทััลนอกจากมีีความรู้้�ความ
สามารถแล้้วจะต้้องมีีจรรยาบรรณทางการบััญชีีในการปฎิิบััติิงาน 6 ประการ คืือ
ความโปร่่งใส ความเป็็นอิิสระ ความเที่่ย� งธรรม ความซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต มีีความรู้้�ความ
รู้้�ความสามารถมาตรฐานในการปฏิิบััติิงาน การเก็็บรัักษาความลัับ (สภาวิิชาชีีพ
บััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์, 2562)
นอกจากการเพิ่่�มสมรรถนะของผู้้�ทำำ�บััญชีียุุคดิิจิิทััลให้้สอดคล้้องเป็็นไปตาม
มาตรฐานการศึึกษาระหว่่างประเทศสำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพแล้้วสิ่่�งที่่�สำำ�นัักงาน
บััญชีีคุุณภาพควรคำำ�นึึงถึึง คืือ การควบคุุมภายในของระบบสารสนเทศที่่�มีีส่่วน
ประกอบ 2 ส่่วน คืือ ส่่วนที่่� 1 การควบคุุมทั่่�วไปของเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่น� โยบาย
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และระเบีียบปฏิิ บัั ติิ ที่่� ใช้้ ใ นการบริิ ห ารจัั ด การกิิ จ กรรมทางด้้ า นเทคโนโลยีี
สารสนเทศ และสภาพแวดล้้ อ มของระบบคอมพิิ ว เตอร์์ รวมทั้้� ง ระบบงาน
สารสนเทศต่่าง ๆ ที่่�ช่่วยสนัับสนุุนความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของ
ระบบงาน ส่่วนที่่� 2 การควบคุุมเฉพาะระบบงาน เพื่่อ� การควบคุุมการเข้้าถึึงระบบ
หรืือข้้อมููล การควบคุุมการนำำ�เข้้าข้้อมููล การควบคุุมเกี่่�ยวกัับการประเมิินผล การ
ควบคุุมเกี่่ย� วกัับการเสนอข้้อมููลออกภายในระยะเวลาที่่เ� หมาะสมและเมื่่อ� ปีี 2019
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)
ได้้รัับการปรัับปรุุงเนื้้�อหาโครงสร้้าง แนวคิิดและแนวทางปฎิิบััติิ จาก COBIT เพิ่่�ม
เติิมโดยมาตรฐาน COBIT มีีจุุดประสงค์์สร้า้ งความมั่่น� ใจว่่ามีีการใช้้ทรััพยากรด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ขององค์์กรเพื่่อ� ก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิผล
สููงสุุ ด เกิิ ด ความสมดุุ ล ย์์ ร ะหว่่ า งความเสี่่� ย งด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศกัั บ ผล
ตอบแทนการลงทุุนของระบบสารสนเทศ COBIT ยัังเป็็นแนวคิิดและแนวทางการ
ปฏิิบััติิ (Framework) ที่่�เป็็นมาตรฐาน เพื่่�อการควบคุุมภายในที่่ดีีด้
� ้านเทคโนโลยีี
ขององค์์กร ดัังนั้้�นการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงานบััญชีียุุคดิิจิิทััลต้้องคำำ�นึึงถึึงการ
ควบคุุมภายในของระบบสารสนเทศตามกรอบแนวคิิด COBIT ซึ่่ง� เป็็นกรอบแนวคิิด
เชื่่อ� มโยงการดำำ�เนิินธุุรกิิจเข้้ากัับงานเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้มีีความสอดคล้้องกััน
เนื่่อ� งจากธุุรกิิจมีีวััตถุุประสงค์์จึึงมีีแนวคิิดในการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้งาน
โดยต้้องมีีการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลสารสนเทศให้้มีีการควบคุุมการใช้้งานเทคโนโลยีี
สารสนเทศในสำำ�นัักงานบััญชีีเป็็นไปอย่่างถููกต้้องและส่่งผลต่่อการมีีประสิิทธิิใน
การให้้บริิการ
ดัังนั้้�น จากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นการยกระดัับประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน
สำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพให้้เป็็นสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพดิิจิิทััล สำำ�นัักงานบััญชีีต้้อง
มีีความพร้้อมในทัักษะภายใต้้การเพิ่่�มคุุณภาพ 3 ด้้าน ทางด้้านคุุณภาพข้้อมููลทาง
บััญชีี คุุณภาพระบบสารสนเทศทางการบััญชีี  และสมรรถนะนัักบััญชีียุุคดิิจิิทััล            
ดัังรููปภาพที่่� 1

109

4

110

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

การยกระดับประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของสำ�นักงานบัญชี
ให้เป็นสำ�นักงานบัญชีคุณภาพดิจิทัล
คุณภาพข้อมูลทาง
บัญชี
-ความถูกต้อง
-ครบถ้วนสมบูรณ์
-ความทันเวลา
-เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ

4

คุณภาพระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
-การบูรณาการของระบบ
สารสนเทศ
-ความยืดหยุ่นของระบบ
สารสนเทศ
-ความเสถียรของระบบ
สารสนเทศ

สมรรถนะนักบัญชียุคดิจิทัล
-ทักษะความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
บัญชี
-ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
-ทักษะในการใช้และประยุกต์
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
-ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลการเงิน
-ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลการเงิน และบัญชี  
-ทักษะความรู้ด้านธุรกิจ
-จรรยาบรรณทางวิชาชีพ   

รููปภาพที่่� 1 การยกระดัับประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงานบััญชีี
คุุณภาพเป็็นสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพยุุคดิิจิิทััล
ข้อเสนอแนะ
1. การยกระดัับประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานสำำ�นักั งานบััญชีีคุุณภาพให้้เป็็น
สํํานัักงานบััญชีีคุุณภาพยุุคดิิจิทัิ ลั ที่่มีี� การปรัับเปลี่่ย� นตลอดเวลานั้้�นสำำ�นักั งานบััญชีี
ควรเตรีียมความพร้้อมด้้านคุุณภาพระบบสารสนเทศทางการบััญชีีไว้้รองรัับความ
สามารถของระบบสารสนเทศทางการบััญชีีที่่นำ� ำ�มาใช้้สำำ�นักั งานบััญชีีเพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่�
ในการรวบรวม จััดระบบ ออกแบบสารสนเทศทางการบััญชีีให้้มีีความสอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์การบริิหารของสำำ�นักั งาน ขณะเดีียวกัันสำำ�นักั งานควรเตรีียมความพร้้อม
ด้้านคุุณภาพข้้อมููลทางบััญชีีควบคู่่�ไปด้้วยเนื่่�องจากสารสนเทศทางการบััญชีีที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพที่่�ประมวลผลข้้อมููล รายงาน วิิเคราะห์์ข้้อมููลทางการเงิินที่่ดีีนั้้
� �นต้้อง
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สอดคล้้องกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและมาตรฐานการบััญชีีเพื่่อ� การนำำ�
เสนอรายงานทางการเงิินที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ ขณะเดีียวกัันคุุณภาพด้้านสมรรถนะนัักบััญชีี
ยุุคดิิจิทัิ ลั ก็็เป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ยิ่่ง� ในการผลัักดัันให้้สำำ�นักั งานก้้าวไปสู่่�การเป็็นสำำ�นักั งาน
บัั ญ ชีีคุุ ณ ภาพได้้ เ พราะเมื่่� อ นัั ก บัั ญ ชีีมีีทัั ก ษะความรู้้� ค วามสามารถและความ
เชี่่�ยวชาญมีีการอบรมพััฒนาตนเองในวิิชาชีีพบััญชีีและความรู้้�ด้้านอื่่�นหาความรู้้�
เพิ่่�มเติิมอย่่างสม่ำำ��เสมอมีีทัักษะในการวิิเคราะห์์การปฏิิบััติิงานด้้านวิิชาชีีพบััญชีี
ตามข้้อกำำ�หนดกฎหมายและอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ส่่งผลให้้การปฏิิบััติิงานบรรลุุเป้้า
หมายมีีคุุณภาพโดยเฉพาะการมุ่่�งเน้้นพััฒนาทัักษะทัักษะด้้านเทคโนโลยีีในการนำำ�
เทคโนโลยีีเข้้ามาออกแบบระบบงานและเลืือกเทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ในการแก้้ไข
ปััญหาและพััฒนางานด้้วยความคิิดสร้้างสรรค์์เพื่่อ� ตอบสนองการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
อัันเป็็นแนวทางการยกระดัับประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานสำำ�นักั งานบััญชีีคุุณภาพ
ให้้เป็็นสํํานัักงานบััญชีีคุุณภาพดิิจิิทััลได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
2. การยกระดัับประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน สำำ�นักั งานบััญชีีคุุณภาพให้้เป็็น
สํํานัักงานบััญชีีคุุณภาพยุุคดิิจิิทััลอาจจำำ�เป็็นต้้องใช้้งบประมาณในการสนัับสนุุน
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่สูู� งสำำ�นักั งานบััญชีีควรวางแผนการจััดสรรงบประมาณ
ต้้นทุุนประสิิทธิิภาพของอุุปกรณ์์พกพาทางด้้านเทคโนโลยีีเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในงาน
ของสำำ�นัักงานบััญชีีเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล
สรุป

การก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััลด้้วยเครื่่�องมืือและเทคโนโลยีีใหม่่ๆ สามารถนำำ�
เทคโนโลยีีมาช่่วยให้้ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานที่่�ดีีขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งวิิชาชีีพ
บััญชีีจะเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมากเนื่่�องจากระบบงานด้้านบััญชีีจะเป็็นระบบ
ออนไลน์์ ลููกค้้าจะเข้้าถึึงข้้อมููลได้้จากทุุกที่่� ทุุกเวลา ผ่่านเครื่่�องมืือหลากหลาย
เนื่่�องจากการบริิการจะผ่่านระบบออนไลน์์ Mobile, Laptop หรืือ PC การจััด
เก็็บข้้อมููลจะทำำ�ให้้ประหยััดต้้นทุุนประหยััดเวลาและปลอดภััยมากยิ่่ง� ขึ้้น� โปรแกรม
บััญชีีและโปรแกรมต่่างๆ จะมีีการ update โดยอััตโนมััติไิ ม่่ต้อ้ งกัังวลกัับการลงทุุน
เพิ่่�มในการ upgrade ซอฟท์์แวร์์ต่่างๆ บทบาทของนัักบััญชีีจะเปลี่่�ยนไปอย่่างสิ้้�น
เชิิงเป็็นความท้้าทายของสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพดิิจิิทััลในการก้้าวให้้ทัันการ
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เปลี่่ย� นแปลงเพื่่อ� การนำำ�เสนอบริิการแบบใหม่่เกี่่ย� วกัับการจััดทำำ�บัญ
ั ชีีที่่อ� าศััยการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลจาก Big data การบริิการที่่�ช่่วยให้้ลููกค้้าพััฒนาไปสู่่�  Cloud
computing การให้้คำำ�ปรึึกษาและแนะนำำ�ทางธุุรกิิจและการจััดทำำ�รายงานทางการ
เงิินของธุุรกิิจ ซึ่่ง� เป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับั สำำ�นักั งานและลููกค้้า ดัังนั้้�นจึึงมีีความ
จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�สำำ�นัักงานบััญชีีต้้องเร่่งเพิ่่�มศัักยภาพทางด้้านการบริิการวิิชาชีีพ
บััญชีีให้้เป็็นสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพดิิจิิทััลเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงในวิิชาชีีพ
ที่่ป� รัับเปลี่่ย� นอยู่่�ตลอดเวลาสำำ�นักั งานบััญชีีคุุณภาพที่่ต้� อ้ งการยกระดัับการดำำ�เนิิน
งานของตนเองให้้ก้า้ วทัันการเปลี่่ย� นแปลงเพื่่อ� มุ่่�งสู่่�การเป็็นสำำ�นักั งานบััญชีีคุุณภาพ
ดิิจิิทััลโดยสร้้างแรงผลัักดัันให้้สำ�นั
ำ ักงานบััญชีีนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมมาใช้้ใน
การจััดทำำ�บัญ
ั ชีีแบบดั้้ง� เดิิมให้้ก้า้ วสู่่�การเป็็นสำำ�นักั งานบััญชีีคุุณภาพดิิจิทัิ ลั โดยเพิ่่�ม
คุุณภาพของสำำ�นัักงาน 3 ด้้าน คืือ คุุณภาพข้้อมููลทางการบััญชีี คุุณภาพระบบ
สารสนเทศทางการบััญชีี  และสมรรถนะของนัักบััญชีียุุคดิิจิิทััล เพื่่�อพััฒนาการ
บริิการของสำำ�นัักงานบััญชีีให้้เป็็นสำำ�นัักงานบััญชีีคุุณภาพภายใต้้โลกแห่่งการ
เปลี่่�ยนแปลงก้้าวทัันกระแสยุุค Digital Economy ของประเทศในอนาคต
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