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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะประชากรศาสตร์ สมรรถนะของนักบัญชี ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 
และประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของนักบัญชีที่ปฏบิัติงานในสถานประกอบการที่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เปน็นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการทีอ่ยู่ใน
รูปแบบของนิติบุคคล เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอ ย                
เชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเรื่องสมรรถนะของนักบัญชีในภาพรวมและด้าน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล อยู่ในระดับดีมาก ทั้งหมด ส่วนปัญญาประดิษฐ์ของนัก
บัญชีในภาพรวม และด้านการคิดแบบมีเหตุผล และการกระท าอย่างมีเหตุผล อยู่ในระดับดีมากท้ังหมด และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลการศึกษาสมมติฐานงานวิจัย พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์
ทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบที่แตกต่างกั นมีผลต่อ
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิที ่ระดับ 0.05 ส ่วนสมรรถนะของนักบัญชีทั ้ง                  
3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนัก
บัญชี ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถอธิบายได้ร้อยละ 24.0 และด้านการการะท าอย่างมีเหตุผล สามารถอธิบายได้ร้อยละ 
23.2 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล และด้าน
การการะท าอย่างมีเหตุผล มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี สามารถอธิบายได้ร้อยละ 32.5 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: นักบัญชี ปัญญาประดษิฐ์ ประสิทธิภาพการท างาน สมรรถนะนักบัญชี 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to investigate the demographic characteristics, competence, artificial 
intelligence, and work performance of accountants working in establishments registered as a juristic person in 
Bangkok. A questionnaire was used as a research instrument for data collection. The sample consisted of 
400 accountants working in establishments registered as a juristic person in Bangkok. The collected data 
were then analyzed using statistics including percentage, mean, standard deviation, t-test statistics, One-Way 
ANOVA and multiple regression analysis. The major findings indicated that the opinions of the respondents 
towards the overall competency of the accountants, as well as their core competency, functional competence, 
and the individual competency were at a very high level. The overall opinions of the respondents towards the 
artificial intelligence of the accountant, and rational thinking and rational actions were at a very high level.  
The overall work performance of the accountants was at a very high level. The results of the hypothesis 
testing revealed that the differences in the demographic characteristics, including gender, age, educational 
level, work experience, and work positions were influenced differently in terms of the artificial intelligence 
of accountants with a statistical significance level of 0.05. The three dimensions of competency included 
core competency, functional competency, and individual competency can describe 24.0% of the influence of 
the variation in rational thinking could describe 23.2% of variations in the rational actions of the accountants at 
a statistically significant level of 0.05. The two dimensions of the artificial intelligence of the accountants, 
namely, rational thinking and rational action, influenced the work performance of accountants could 
describe 32.5% with a statistical significance level of 0.01. 
 
Keywords: Accountant, Artificial Intelligence, Work Performance, Competence of Accountants  
 

บทน า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวันเพื่ออ านวยความสะดวก

ต่อการด ารงชีวิต รวมถึงการท างาน ท าให้โครงสร้างองค์กรเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมเป็นปัจจัยพื้นฐานช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัดทั้งด้านเวลา
และสถานท่ี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจช้ันน าในปัจจุบันข้อมูลของลูกค้า คู่แข่ง หรือข้อมูลของ
บริษัทมีความส าคัญต่อธุรกิจ 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก และถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดจากการท างาน ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว และสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ โดยฟังก์ชัน
การท างานของปัญญาประดิษฐ์ มีความสามารถในการท าความเข้าใจ การเรียนรู้ การให้ เหตุผล และการแก้ปัญหา             
โดยปัญญาประดิษฐ์ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนเพื่อใช้ในการจ าแนกแยกแยะสิ่งต่าง ๆ  ด้วยความรวดเร็ว            
ผ่านขั้นตอนการประมวลผลที่ชาญฉลาด เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยได้เข้ามามีบทบาทใน
องค์กรธรุกิจมากขึ้น ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจค้าปลีก ธรุกิจธนาคาร เป็นต้น   
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ในมุมมองของธุรกิจนักบัญชีมีบทบาทในการช่วยให้ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหาร    
เพื่อการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ นักบัญชีเป็นวิชาชีพหนึ่งในธุรกิจที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างมาก เนื่องจากนักบัญชี
เป็นผู้จัดท างบการเงินที่มีความเป็นกลางและแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน รูปแบบการท างานของบัญชีได้เปลี่ยนไปสู่การ
บัญชีเพื่อการจัดการ ส่งผลให้นักบัญชีได้พัฒนาจากบทบาทการท างานของนักบัญชีแบบเดิมไปสู่การพัฒนาเป็นผู้บริหารที่ช่วย
ทางด้านการจัดการได้มากขึ้น โดยการบัญชีเป็นศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และการท าข้อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานนข้ันสุดท้ายของการบัญชี คือ การให้ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคล
หลายฝ่ายและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ (สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, 2538, น.4) 

ในส่วนของภาครัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริม ผลักดัน และยกระดับส านักงานบัญชีคุณภาพสู่การเป็นส านักงาน
บัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm) ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ไปยังส านักงานบัญชีและผู้ท าบัญชีอื่น ๆ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี เช่น การน าเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Robotic Process 
Automation) และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytical tools) มาใช้ในการท าบัญชี การประมวลผล การวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อรองรับการท างานในอนาคตและรองรับโครงการ National e-payment ของกรมสรรพากร (กองก ากับบัญชีธุรกิจ, 
2562) 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ตั้งความมุ่งหมายไวด้ังนี้ 
1. เพื่อศึกษาปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ระดับอายุ 

การศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ รายได้ต่อเดือน 
2. เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน สมรรถนะส่วนบุคคล 

ทีส่่งผลต่อปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล และการกระท าอย่างมีเหตุผล ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักบัญชีที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างาน 

ต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน 
2. สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน สมรรถนะส่วนบุคคล 

มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล และ การกระท าอย่างมีเหตุผล มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ Griffeth, Hom, และ Gaertner (2000) มีแนวคิด ภูมิหลังเฉพาะบุคคล 

(Personal Background) หรือลักษณะชีวประวัติของแต่ละบุคคล (Biographical Characteristics) เป็นลักษณะส่วนตัวของ 
บุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรสและความมีอาวุโสในงาน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อ พฤติกรรมการท างานของบุคคล 
ได้แก่ อายุกับการท างาน เพศกับการท างาน สถานภาพสมรสกับการท างาน ความมีอาวุโสในงานกับการท างาน สอดคล้องกับ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, น.57-59) ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ
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ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ช่วยเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาด
เป้าหมาย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน (Competency) ณรงค์วิทย์ แสงทอง (2547, 
หน้า 10) ได้อธิบายการการแบ่งสมรรถนะ (Competency) ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1.สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน (Job Competency) 3.สมรรนะส่วนบุคคล (Personal Competency) ทั้ง 3 สมรรถนะ เป็นปัจจัย
ที่ส าคัญที่องค์กรหลายแหล่งได้น ามาประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ คุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ( International Education Standards for 
Professional Accountants: IES) ฉบับที่ 2 (IES 2) คือ ก าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพต้องมีความรู้ทางวิชาชีพ ฉบับที่ 3 (IES 3) คือ 
ก าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพต้องมีทักษะทางวิชาชีพ  และฉบับที่ 4 (IES 4) คือก าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพต้องเป็นผู้มีคุณค่า
แห่งวิชาชีพมีจริยธรรมและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ซึ่งได้มีการกล่าวถึงการศึกษามาตรฐานทั้ง 3 ฉบับ คือ IES 2 IES 3 และ IES 4 
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในการมุ่งจัดการการศึกษาที่จะปลูกฝังในเรื่องของความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ความเป็นมืออาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพบัญชี  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์สร้าง
และพัฒนาขึ้นมามีวัตถุประสงค์ คือ สามารถท างานได้เทียบเท่ากับระดับสติปัญญาของมนุษย์ โดยสามารถแก้ปัญหาได้ดีหรือ
ใกล้เคียงกับมนุษย์ได้ โดยสร้างการสื่อสารระหว่าง มนุษย์และคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจกัน จ าลองปัญญาของมนุษย์และท างาน
แทนมนุษย์ และแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความรู้จ านวนมาก (Thomas, 2003) และ Russell และ Norvig (2003) ซึ่งมีแนวคิด ในรูปที่เน้น
เหตุผลเป็นหลัก เนื่องจากการน าปัญญาประดิษฐ์ใช้แก้ปัญหา และยังไม่จ าเป็นต้องมีอารมณ์หรือความรู้สึกแบบมนุษย์ ซึ่งแบ่งได้ 
4 กลุ่ม ดังนี้ 1) การกระท าคล้ายมนุษย์ (Acting humanly) 2) การคิดคล้ายมนุษย์ (Thinking humanly) 3) การคิดอย่างมี
เหตุผล (Thinking rationally) 4.การกระท าอย่างมีเหตุผล (Acting rationally) โดยลักษณะงานส าคัญของปัญญาประดิษฐ์ 
(พอตา วุฒิพรชัย, เพ็ญศรี บางบอน, และรุจิภา สินสมบูรณ์ทอง, 2560) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการในการปฏิบัติงานของนักบัญชี  สุรศักดิ์ นานานุกูล และคณะ               
(2538, น. 149-150) ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า การปฏิบัติงานใด ๆ จะมีตัวแปร 2 กลุ่ม คือ ที่เป็นตัวแปรที่ใส่
เข้าไปในการปฏิบัติงาน (Input) อันได้แก่ เงิน เครื่องจักร วัตถุดิบ การจัดการ และคน ซึ่งตัวแปรเหล่านี้สามารถที่จะจัดสรร
โยกย้ายให้มากน้อยอย่างก็ได้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ ผลผลิต (Output) ที่ได้จากการปฏิบัติงานโดยอาศัยกลุ่มตัวแปรที่ใส่เข้าไปในการ
ปฏิบัติงาน และยังสอดคล้องกับ Woodcock (1989) ได้กล่าวว่าลักษณะของทีมการท างานที่มีประสิทธิภาพไว้ 11 ด้าน 1) 
ความสมดุลในบทบาท 2) เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3) การเปิดเผยและเผชิญ 4) การสนับสนุน
และการไว้วางใจ 5) ความร่วมมือและขัดแย้ง 6) วิธีการปฏิบัติงานชัดเจน 7) ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 8) ทบทวนการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ 9) การพัฒนาบุคลากร 10) สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มที่ดี 11) การติดต่อสื่อสารที่ดี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ฐปนพรรษ์ นุทกาญจนกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบและการเตรียม
ความพร้อมของนักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการท าบัญชี 
ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
ผลการศึกษาพบว่า ปัญญาประดิษฐ์นั้นมีผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชีในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและจะเป็นเครื่องมือ
อ านวยความสะดวกในการลดขั้นตอนการท างานและผลิตข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยปราศจากอคติ และมีความเสี่ยงท่ี
ผู้ท างานระดับล่างจะตกงาน  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) Akhter (2018) ศึกษาเรื่องความยั่งยืนของวิชาชีพบัญชีในยุคอุตสาหกรรมที่สี่ 
กล่าวว่า เทคโนโลยีท าให้การท างานของนักบัญชีตามปกติเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการท างานแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น การท างาน
ของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หุ่นยนต์ (Robotics) และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) ท าให้
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การท างานปราศจากข้อผิดพลาด ช่วยประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งนักบัญชีควรมีทักษะที่จ าเป็นในการปรับตัว
ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล 

เขตกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล 

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ในการศึกษาครั้งนี้ได้ค านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตร
การค านวณหากลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2546, หน้า 14) โดยใช้ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ค านวณหากลุ่มตัวอย่างได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 385 ตัวอย่าง และ 
5% เท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นเป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง  

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีที่
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน ใช้ โดยแจก
แบบสอบถามทางออนไลน์โดยการส่งลิงก์ ให้ในกลุ่มนักบัญชีบนโซเซียลมีเดียบน เฟซบุ๊ก ช่ือ กลุ่มบัญชีและภาษี  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างซึ่งสร้างขึ้นเพื่อศึกษา สมรรถนะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์และประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน  
โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน จ านวน 28 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี จ านวน 10 ข้อ ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของนักบัญชี 11 ด้าน จ านวน 22 ข้อ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล

ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งการท างาน รายได้ ประสบการณ์การท างาน โดยแจกแจงความถี่แสดงผล
เป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
วิธีทางสถิติ t-test หรือ ใช้สถิติ One Way ANOVA หรือสถิติ Brown-Forsythe ส าหรับตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม  
 

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25 

มีอายุระหว่าง 34-40 ปี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 มีสถานภาพโสด/แยกกันอยู่/หย่าร้าง/หม้าย จ านวน 311 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.75 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 มีประสบการณ์
การท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชีด้านจ่าย จ านวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.75 และมีรายได้ต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 
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2. สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน โดยรวม
พบว่า สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาแต่ละสมรรถนะ
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ทุกสมรรถนะอยู่ในระดับดีมาก โดยสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สมรรถนะส่วนบุคคล 
รองลงมาคือ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40, 4.26, 4.24 ตามล าดับ  

3. ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี พบว่า ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาแต่ด้านพบว่า ทุกด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การคิดอย่างมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และการกระท าอย่างมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.28 ตามล าดับ  

4. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี 21 ข้อ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก และ 1 ข้อ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยนมากท่ีสุดคือ 
ท่านมีความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ในการปฎิบัติงาน รอลงลงมาคือ ท่านปฎิบัติงานตามหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านและสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมมีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานของทีมอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51, 4.44 และ 4.19 ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 นักบัญชีที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์

ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 1.1 เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน โดยมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของ

นักบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
สมมติฐานที่ 1.2 อายุ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน โดยมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของ

นักบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อปญัญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน โดยมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์

ของนักบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 1.4 สถานภาพสมรสที่แตกตา่งกันมผีลตอ่ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน โดยมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์

ของนักบัญชีโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไม่ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 1.5 ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน โดยมีผลต่อ

ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 1.6 ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน โดยมีผลต่อ

ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 1.7 รายได้ตอ่เดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน โดยมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์

ของนักบัญชีโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไม่ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 2 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก(X1) สมรรถนะประจ าสายงาน (X2)  

และสมรรถนะส่วนบุคคล (X3)  มอีิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 2.1 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และ

สมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า สมรรถนะของนักบัญชีด้านสมรรถนะส่วนบุคคล (X3) สมรรถนะประจ าสายงาน (X2) และสมรรถนะหลัก (X1) เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อ ปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล (AI1) ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สมมติฐานที่ 2.2 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และ
สมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า สมรรถนะของนักบัญชีด้านสมรรถนะส่วนบุคคล (X3) สมรรถนะหลัก (X1) และสมรรถนะประจ าสายงาน (X2) เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล (AI2) ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 3 ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล (AI1) และการกระท าอย่างมีเหตุผล (AI2) 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ด้านการกระท า
อย่างมีเหตุผล (AI2) และการคิดอย่างมีเหตุผล (AI1) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขต
กรุงเทพมหานคร (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่อง สมรรถะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

สามารถสรุปประเด็นส าคัญมาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 นักบัญชีท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์

ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน 
1. เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยเพศชายมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์มากกว่าเพศหญิง อาจเนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีทักษะในการเรียนรู้ และท าความเข้าใจ
ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ท่ีแตกต่างกัน รวมถึงทักษะในการคิดวิเคราะห์ในการตัดสินใจ และแรงกระตุ้นเพื่อต่อสู้เมื่อมีการแข่งขัน 
หรือการปรับตัวทางสังคม อีกทั้งการตอบรับสิ่งใหม่ ๆ ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตเดิม เพศชายอาจจะตอบรับกับ
ความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หรือสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ดีกว่าเพศหญิง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Griffeth และคณะ (2000) กล่าวว่า เพศหญิงจะมีลักษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมี
ความคิดเชิงรุก ตลอดจนความคาดหวังในความส าเร็จมากกว่าเพศหญิง  

2. อายุแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้ปัญญาประดษิฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยนักบัญชีที่มีอายุ 48 ปีขึ้นไป มีผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์มากที่สุด อาจเนื่องจากนักบัญชีกลุ่มนี้มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ทางด้านบัญชีที่สะสมมานาน เข้าใจหลักการของการท างานบัญชีเป็นอย่างดี หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยน าเอา
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการท างาน ย่อมเห็นถึงความแตกต่างระหว่างงานในระบบเดิมกับงานระบบใหม่ที่มีปัญญาประดิษฐ์
เป็นตัวช่วยในการท างานว่าสามารถประหยัดเวลา และลดความซับซ้อนในการท างานได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Griffeth และคณะ (2000) กล่าวว่า บุคคลที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปนั้นถือว่ามีประสบการณ์ในการท างานสูง และสามารถจะปฏิบัติ
หน้าที่การท างานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุกร์ศศิพรรณ วงศ์ประเทศ ( 2560) 
ท าการศึกษาเรื่อง ความพร้อมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของส านักงานบัญชี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน จะ
มีความพร้อมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของส านักงานบัญชีในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบการใช้งานด้านความปลอดภัย 
และด้านความง่ายในการใช้งานแตกต่างกัน ซึ่งการเตรียมความพร้อมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของส านักงานบัญชีในการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีนั้น ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบัญชี และสามารถเตรียมความพร้อมของการใช้งานต่อปัญญาประดิษฐ์ได้ 
เพื่อลดการเกิดความผิดพลาดจากตัวบุคคล ซึ่งเกิดได้ง่ายกว่าความผิดพลาดจากระบบปัญญาประดิษฐ์ 

3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยนักบัญชีที่ระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี มีผลต่อปัญญาประดิษฐ์มากกว่านักบัญชีที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/
ปริญญาตรี เนื่องจากระดับการศึกษาที่สูงขึ้นท าให้วุฒิภาวะ กระบวนการคิดวิเคราะห์มีมากขึ้นตามมาด้วย จึงส่งผลต่อการพัฒนาการ
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เรียนรู้ และการพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือการท างานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์
ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของอุมาพร บุญทอง (2560) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยกระบวนการความรู้ 
ความเข้าใจ และปัจจัยกระบวนการท างานท่ีมีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy 
กรณีศึกษานักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อม
เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน รวมถึง
สอดคล้องงานวิจัยของศุภฤกษ์ บุญจันทร์ (2562) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชี
ของส านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลให้มีประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีแตกต่างกัน 

4. สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากไม่ว่านักบัญชีจะมีสถานภาพสมรสอย่างไรย่อมไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน หรือวิธีการท างานร่วมกับ
ปัญญาประดิษฐ์ได้เลย เพราะการปฏิบัติงานของนักบัญชีร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เป็นการท างานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
การคิดวิเคราะห์ ดังนั้นสถานภาพสมรสส่วนตัวของนักบัญชีจึงไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกาศ 
กรุง (2561) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ระบบบริหารทางการเงินของคนในกรุง เทพมหานคร พบว่า 
สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทางการเงินไม่แตกต่างกัน และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) พบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันทัง้ในด้านปริมาณการผลิต ด้านคุณภาพงาน และด้านความรวดเร็วในการท างาน 

5. ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้งานปัญญาประดิษฐ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี มีผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์มากที่สุด เนื่องจากประสบการณ์ที่มี
มากขึ้นของนักบัญชี ย่อมมีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน จึงง่ายต่อการยอมรับและการปรับตัวในการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วย
ในการปฏิบัติงาน เพราะเห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ที่ได้จาการท างานในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อุมาพร บุญทอง (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยกระบวนการความรู้ ความเข้าใจ และปัจจัยกระบวนการ
ท างานที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy กรณีศึกษานักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ 
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 

6. ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านภาษี มีผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์มากที่สุด เนื่องจากงานภาษีมีความซับซ้อน
และมีความส าคัญกับองค์กรมาก และต้องการความถูกต้องและแม่นย าในการค านวณข้อมูล เพราะหากข้อมูลภาษีมีความผิดพลาด
ย่อมส่งผลกระทบและความไม่น่าเชื่อถือต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภกฤษ์ บุญจันทร์ (2562) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ต าแหน่งงานปัจจุบันที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้มีประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีแตกต่างกัน  

7. รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงอุปกรณ์หรือสื่อกลางในการท างาน ช่วยให้การปฏิบัติงานของนักบัญชีมี
ความสะดวกรวดเร็วลดข้อผิดพลาดในการท างาน หรืออาจกล่าวได้ว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งอุปกรณ์ส านักงานแบบ
กึ่งอัตโนมัติที่พนักงานต้องใช้ในการการปฏิบัติเป็นประจ า ดังนั้นรายได้ของนักบัญชีที่ต่างกันจึงส่งผลต่อการใช้งานปัญญาดิษฐ์
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกฤษ์ บุญจันทร์ (2562) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลให้มีประสิทธิผลของการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีไม่แตกต่างกัน  
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สมมติฐานที่ 2 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และ
สมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล เนื่องจากสมรรถนะของนักบัญชีถือเป็นสิ่งส าคัญที่นักบัญชีทุกคนควรมี อีกท้ังนักบัญชี
ต้องหมั่นเรียนรู้ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างรอบด้าน สามารถวิเคราะห์หรือ แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ได้
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะทางวิชาชีพ
ของนักบัญชีในมุมมองของผู้บริหารงานสายบัญชีในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพ
ของนักบัญชีตามความเห็นของผู้บริหารงานสาย บัญชีมี 11 ประเภท ซึ่งสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีที่ผู้บริหารงานด้านบัญชี
ให้ความส าคัญไว้ 5 อันดับแรก คือ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางองค์กรและการจัดการ ความรู้
เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจ และความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน 

2. ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล เนื่องจากนักบัญชีต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถ รวมถึงต้องตระหนักและเตรียม
ความพร้อมในการท างานเพื่อรองรับการท างานแบบยุคดิจิทัล โดยเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนส าคัญช่วยในการท างาน และ
หลักการท างานของปัญญาประดิษฐ์ ย่อมส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของข้อก าหนด
ที่ระบุในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ( International Education Standards for 
Professional Accountants: IES) IES 2 ที่ระบุว่า นักบัญชีควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานของ
ผู้บริหารระดับสูงได้ เนื่องจากนักบัญชีจะสามารถให้ค าแนะน าการตัดสินใจทางการเงิน และครอบคลุมถึงวิธีการบริหารงานธุรกิจ
ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริยา ปานปรุง และคณะ (2561) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า สมรรถนะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในด้านความรู้ความสามารถ ด้าน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สมมติฐานที่ 3 ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล และการกระท าอย่างมีเหตุผลมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์
สามารถท างานได้เทียบเท่ากับระดับสติปัญญาของมนุษย์ โดยสามารถแก้ปัญหาได้ดีหรือใกล้เคียงกับมนุษย์ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศิริรัฐ โชติเวชการ (2561) กล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์ คือ ให้สิ่งไม่มีชีวิต มีความฉลาดและสามารถท างานแทน
มนุษย์ได้ ความสามารถของ AI ทางบัญชี คือ ช่วยจัดการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากให้เสร็จในเวลารวดเร็วได้ ในอนาคตงาน
ด้านบัญชี จะถูก AI เข้ามาแทนที่มนุษย์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกฤษ์ บุญจันทร์ (2562) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เทคโนโลยีดิจิทัลทางการบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากในทุกด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านประหยัดเวลา ด้านความต้องการในการพัฒนางาน รวมถึงยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุวิมล ตรีคงธรรมกุล (2561) ที่ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บรหิารในส านักงานบัญชีในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. องค์กรควรเตรียมความพร้อมและรองรับการท างานจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ควรให้

ความส าคัญกับนักบัญชีรุ่นใหม่ เพื่อให้นักบัญชีรุ่นใหม่ปรับตัวและเข้าใจถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อให้มีทักษะใน
การน าข้อมูลสารสนเทศมาบริหาร เนื่องจากนักบัญชีเป็นผู้น าเสนอรายงานข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้บริหาร 
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2. สมรรถนะส่วนบุคคล: นักบัญชีควรเตรียมพร้อมและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาช่วยใน
การท างานมากข้ึน และควรสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆในองค์กรเพื่อน าข้อมูลของทุก ๆ ฝ่ายมาร่วมวิเคราะห์และ
คาดการณ์ในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลให้กับงานของนักบัญชียุคดิจิทัล 

3. สมรรถนะหลัก: นักบัญชีควรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการท างานด้านบัญชีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์กรควรมีการพัฒนาโปรแกรม
ทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เหมาะสมกับการท างานมากยิ่งข้ึน 

4. สมรรถนะประจ าสายงาน: นักบัญชีควรมีความรู้ในการรักษาและป้องกันข้อมูลไม่ให้ถูกน าออกไปใช้ นักบัญชีจึง
ต้องมีความระมัดระวัง และก าหนดการเข้าถึงข้อมูล ด้วยการพิสูจน์ตัวตนและการตั้งรหัสการเข้าถึงข้อมูลแบบซับซ้อน เนื่องจาก
ในปัจจุบันการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างาน อาจเกิดการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์  

5. บริษัทควรน าการบริหารจัดการโดยการน าข้อมูลที่มีอยู่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data 
Analytics) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวางแผน ควบคุม วิเคราะห์ เพื่อประเมินผลการด าเนินงานและ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร 

6. บริษัทควรส่งเสริมให้นักบัญชีมีความรู้ที่จะสามารถท างานผ่านโปรแกรมบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ (Cloud-base 
Accounting Computing Software) จุดเด่นคือ ระบบเป็นท่ียอมรับในระดับสากล มีความน่าเช่ือถือ มีความถูกต้อง สามารถ
ท างานผ่านโปรแกรมบัญชีจากสถานที่ใดก็ได้ มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง เนื่องจาก ข้อมูลที่ถูกบันทึกจะถูกเชื่อมโยงไปใน
ระบบต่าง ๆ สามารถเก็บข้อมูลและประมวลผล จากแหล่งข้อมูลเดียวกัน  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานประกอบการ รูปแบบนิติบุคคล เขตกรุงเทพมหานคร 

ควรท าการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเขตพื้นที่อ่ืน เช่น ในเขตปริมณฑล เขตพื้นที่ภาคเหนือ เขตพื้นท่ีภาคกลาง เป็นต้น  
2. ควรศึกษาข้อมูลสมรรถนะของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางเพิ่มเติม เพื่อน า

ข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักบัญชีให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
3. ควรเพิ่มการวิจัยในส่วนที่เป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลเกีย่วกับปัญหา 

ข้อเสนอแนะ ในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของนักบัญชี 
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