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บทคัดย่อภาษาไทย 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์และประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน 
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ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา  

  
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  ลักษณะประชากรศาสตร์ สมรรถนะของนักบัญชี 

ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ที่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่อยู่ ในรูปแบบของนิติบุคคล  เขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเรื่องสมรรถนะของนักบัญชีในภาพรวมและ
ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน  และสมรรถนะส่วนบุคคล  อยู่ในระดับดีมาก ทั้งหมด ส่วน
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีในภาพรวม และด้านการคิดแบบมีเหตุผล และการกระท าอย่างมีเหตุผล อยู่ใน
ระดับดีมากทั้งหมด และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลการศึกษา
สมมติฐานงานวิจัย พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ทางด้าน  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน และต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกันอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสมรรถนะของนักบัญชีทั้ง 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล 
สามารถอธิบายได้ร้อยละ 24.0 และด้านการการะท าอย่างมีเหตุผล สามารถอธิบายได้ร้อยละ 23.2 มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล และด้านการ
การะท าอย่างมีเหตุผล มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี สามารถอธิบายได้ร้อยละ 32.5 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
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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 0.001.  
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการใช้

ชีวิตประจ าวันเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต รวมถึงการท างาน ท าให้โครงสร้างองค์กร
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยี
ได้เข้ามาเสริมเป็นปัจจัยพื้นฐานช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัดทั้งด้าน
เวลาและสถานที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจชั้นน าในปัจจุบันข้อมูล
ของลูกค้า คู่แข่ง หรือข้อมูลของบริษัทมีความส าคัญต่อธุรกิจ จึงมีความจ าเป็นต่อการบริหารจัดการ
ซึ่งการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพิ่มศักยภาพในการประมวลผล 
มีความแม่นย าสูง พัฒนาข้อมูลเพื่อน าข้อมูลมาใช้ตามที่องค์กรต้องการด้วยการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ท าให้ความต้องการบุคลากรในหลายต าแหน่งลดลง เมื่อมี
บุคลากรลดลงทางองค์กรจึงต้องพัฒนาและเพิ่มทักษะความสามารถกับพนักงานที่มีอยู่เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและเทคโนโลยี 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก และถือเป็น
ส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดจากการท างาน ตอบสนองความต้องการ
อย่างรวดเร็ว และสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ โดยฟังก์ชันการท างานของปัญญาประดิษฐ์ มีความสามารถ
ในการท าความเข้าใจ การเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา โดยปัญญาประดิษฐ์ได้วิเคราะห์
ข้อมูลที่มีความซับซ้อนเพื่อใช้ในการจ าแนกแยกแยะสิ่งต่าง ๆด้วยความรวดเร็ว ผ่านขั้นตอน
การประมวลผลที่ชาญฉลาด เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยได้เข้ามา
มีบทบาทในองค์กรธรุกิจมากขึ้น ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจค้าปลีก 
ธรุกิจธนาคาร เป็นต้น   

ในมุมมองของธุรกิจนักบัญชีมีบทบาทในการช่วยให้ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ นักบัญชีเป็นวิชาชีพหนึ่งในธุรกิจ
ที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างมาก เนื่องจากนักบัญชีเป็นผู้จัดท างบการเงินที่มีความเป็นกลางและแสดง
ข้อมูลอย่างครบถ้วน รูปแบบการท างานของบัญชีได้เปลี่ยนไปสู่การบัญชีเพื่อการจัดการ ส่งผลให้
นักบัญชีได้พัฒนาจากบทบาทการท างานของนักบัญชีแบบเดิมไปสู่การพัฒนาเป็นผู้บริหารที่ช่วย
ทางด้านการจัดการได้มากขึ้น โดยการบัญชีเป็นศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และ
การท าข้อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานนขั้นสุดท้ายของการบัญชี 
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คือ การให้ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
(สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, 2538, หน้า 4) 

ในส่วนของภาครัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริม ผลักดัน และยกระดับส านักงานบัญชี
คุณภาพสู่การเป็นส านักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm) ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
พร้อมทั้งเผยแพร่ไปยังส านักงานบัญชีและผู้ท าบัญชีอื่น ๆ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี เช่น การน าเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation) 
และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytical tools) มาใช้ในการท าบัญชี การประมวลผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรองรับการท างานในอนาคตและรองรับโครงการ National e-payment 
ของกรมสรรพากรได้มีข้อก าหนดให้ธุรกิจจัดท าระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ระบบงาน คือ (1)ระบบ e-filing เป็นระบบการช าระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตแทน
การยื่นด้วยกระดาษ (2) ระบบ e-Withholding Tax เป็นระบบงานที่เปิดให้ผู้ช าระภาษีเงินได้ฯไม่
ต้องยื่นแบบแสดงรายการแต่ต้องน าส่งเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับธนาคารทันทีที่จ่ายเงิ นได้
และผู้ช าระภาษีเงินได้สามารถตรวจสอบข้อมูลจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย (3)ระบบ e-Tax invoice/ 
e-Receipt เป็นระบบที่คู่ค้าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กัน และ
ต้องส่งให้กับสรรพากรเพื่อจัดท ารายงานภาษีมูลค่าเพิ่มของรายผู้ประกอบการ (กองก ากับบัญชีธุรกิจ, 
2562) 

วิชาชีพบัญชีเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบต่อรูปแบบการท างาน เนื่องจาก
เป็นสายอาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญต่อวงการธุรกิจ วิชาชีพบัญชีมีหน่วยงานหลักที่คอยควบคุม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ คือ สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดให้ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดท าบัญชีตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting: TFRSs) เพื่อให้เกิดมาตรฐานในระดับ
สากลและให้เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพบัญชี การบัญชีเป็นแหล่งรวมข้อมูลทางการเงินของธุรกิจซึ่งแสดง
ให้เห็นถึง การบันทึกรายการโดยอาศัยข้อมูลที่ได้ท าการบันทึกไว้ และแปลความหมายของรายงาน
เพื่อการจัดท ารายงานงบการเงิน ผลการด าเนินงานรวมถึงแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ และ 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยการจัดท างบการเงินอยู่ภายใต้ข้อสมุมติของเกณฑ์
คงค้างและการด าเนินงานต่อเนื่อง โดยงบการเงินจะมีข้อจ ากัดในการจัดท าคือต้องทันเวลาเพื่อ
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ประโยชน์ในการตัดสินใจ ทั้งนี้นักบัญชีจากเดิมท าหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดท ารายงานการเงิน
เสนอผู้บริหาร 

สมรรถนะ ตามความหมายของ IES (สภาวิชาชีพบัญชี, 2554 อ้างใน พงศ์ศิรภพ 
ทองดีรวิสุรเกตุ,  2555) คือ ความรู้ ความสามารถ ของนักวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามที่
มาตรฐานก าหนดไว้ และ ลักษณะส่วนบุคคลที่ ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน การวัดสมรรถนะสามารถกระท า ได้หลายวิธี เช่น การปฏิบัติงานจริงในสถานที่ท างาน 
การจ าลองการปฏิบัติงาน การทดสอบโดยการเขียนตอบอัตนัยหรือทดสอบโดยการสัมภาษณ์และ
การวัดผลด้วยตนเอง ดังนั้นนักบัญชีจึงต้องมีความรู้ในวิชาชีพ พัฒนาตัวเองให้มีความรู้และทักษะที่
หลากหลาย เรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อให้มีความช านาญและมีความสามารถในการตัดสินใจ 
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา สมรรถนะของนักบัญชีที่มีอิทธิพล
ต่อปัญญาประดิษฐ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อจะน าผลจากการศึกษาในครั้งนี้ 
มาพัฒนาสมรรถนะของนักบัญชีให้มีความพร้อมในการท างานต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้นักบัญชีเข้าใจและเรียนรู้ที่จะปรับตัว พัฒนาตนเอง และสามารถท างาน
อยู่ในอาชีพเพื่อความอยู่รอดโดยปราศจากการแทนที่งานของเครื่องจักรหรือปัญญาประดิษฐ์  

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี้ผูว้ิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ประกอบด้วย เพศ ระดับอายุ การศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่
ที่รับผิดชอบ รายได้ต่อเดือน 

2. เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสาย
งาน สมรรถนะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล และการกระท า
อย่างมีเหตุผล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักบัญชี ให้มีศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะ 

ประสิทธิภาพการท างาน ให้กับองค์กรและรองรับการท างานของนักบัญชียุคดิจิทัล (Digital 
accounting) 

2. เพื่อเป็นประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยท าให้สามารถปรับตัวการท างานของ
นักบัญชีในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการเรียนการสอน หรือ หลักสูตรของสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่
อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานครไม่สามารถระบุจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ที่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
จึงค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรใช้สูตรของกัลยา วานิชย์บัญชา 
(2546, หน้า 14) โดยก าหนด ค่าระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนตัวอย่าง 5% ค านวณ
กลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 385 คน และค านวณเพิ่มอีก 5% รวมกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยแจกแบบสอบถามทางออนไลน์โดย
การส่งลิงค์ ให้ในกลุ่มนักบัญชีบนโซเซียลมีเดียบน เฟซบุ๊ก ชื่อ กลุ่มบัญชีและภาษี จนครบตามจ านวน
ที่ต้องการจ านวน 400 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

1.1 ลักษณะประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 20-26 ปี 
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1.1.2.2 27-33 ปี 
1.1.2.3 34-40 ปี 
1.1.2.4 41-47 ปี 
1.1.2.5 48 ปีขึ้นไป 

1.1.3 ระดับการศึกษา 
1.1.3.1 ต่ ากว่าปริญญาตร ี
1.1.3.2 ปริญญาตร ี
1.1.3.3 สูงกวา่ปริญญาตรี 

1.1.4 สถานภาพ 
1.1.4.1 โสด 
1.1.4.2 สมรส/อยู่ด้วยกัน 
1.1.4.3 แยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง 

1.1.5 ประสบการณใ์นการท างาน 
1.1.5.1 น้อยกว่า 3 ป ี
1.1.5.2 3-5 ป ี
1.1.5.3 6-10 ปี 
1.1.5.4 มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 

1.1.6 หนา้ที่รับผิดชอบ 
1.1.6.1 บัญชีด้านจา่ย 
1.1.6.2 บัญชีด้านรับ 
1.1.6.3  บัญชดี้านต้นทนุ 
1.1.6.4 บัญชีด้านภาษี 
1.1.6.5 บัญชดี้านบริหาร 
1.1.6.6   อื่น ๆโปรดระบ ุ

1.1.7 รายได้ต่อเดือน 
1.1.7.1 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท 
1.1.7.2 25,001-35,000 บาท 
1.1.7.3 35,001-45,000 บาท 
1.1.7.4 45,001 บาท ข้ึนไป 
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1.2 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบติังาน 

1.2.1สมรรถนะหลัก 
1.2.1.1 ด้านกระบวนการท างานขององค์กร         
1.2.1.2 ด้านการออกแบบการใช้งาน 

1.2.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
1.2.2.1 ด้านทักษะการคิดและวิเคราะห ์
1.2.2.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2.2.3 ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 

1.2.3 สมรรถนะส่วนบุคคล 
1.2.3.1 ด้านการปรับตัวในการท างาน 
1.2.3.2 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญช ี

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  
2.1 ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญช ี
2.2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. นักบัญชี หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางการเงิน โดยบันทึก

บัญชี จ าแนกหมวดหมู่รายการ วิเคราะห์ ควบคุมและตรวจสอบข้อมูล วางแผนระบบบัญชีของกิจการ 
และจัดท าสรุปข้อมูลและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน เพื่อให้ข้อมูลรายงาน
ทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนแนวทางการท างานและใช้
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานที่ส าคัญ และยังน าเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนบุคคลหลายฝ่าย 
และผู้ที่สนใจในกิจกรรมขององค์กร  

2. ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี (Artificial intelligence: AI) หมายถึง นักบัญชีที่ใช้
วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเพื่อช่วยในการท างาน ซึ่งปัญญาประดิษฐ์เป็นระบบประมวลผล
ผ่านกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการการคิด การกระท า การให้เหตุผล การท างานได้เสมือนสมองมนุษย์ 
โดยสามารถเข้าใจภาษาของมนุษย์ โดยการท างานจะประสานงานในส่วนต่าง ๆ สามารถจดจ าคิด 
วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อตอบสนองด้านพฤติกรรมและภาษา สามารถเลียนแบบ
ความเชี่ยวชาญและการตัดสินใจของมนุษย์ ปัญญาประดิษฐ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
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2.1 การคิดอย่างมีเหตุผล (Thinking rationally) หมายถึง นักบัญชีที่มีกระบวนการคิด
หาสาเหตุของปัญหามีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล และน าไปสู่
ข้อสรุปหรือการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหา 

2.2 การกระท าอย่างมีเหตุผล (Acting rationally) หมายถึง นักบัญชีที่มีการแสดงออก
และการกระท าอย่างมีเหตุผล จะส่งผลให้การกระท าที่แสดงออกมา ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ สอดคล้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

3. สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้ และความสามารถของนักบัญชี 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ นักบัญชีควรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถแก้ไข
ปัญหา ด้วยการคิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห์ มีการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองให้มีความช านาญในด้าน
ตัวเลขและด้านเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และฝึกฝนทักษะ
ความรู้ทางเทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 

3.1 สมรรถนะหลัก 
3.1.1 ด้านกระบวนการท างานขององค์กร หมายถึง ขั้นตอนการท างานอย่าง

เป็นระบบที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแบบการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
3.1.2 ด้านการออกแบบการใช้งาน หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุง

ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อสร้างความสะดวก ลดขั้นตอน
การท างาน เพื่อสนองความต้องการในสิ่งใหม่ 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 ด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณา

อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ สามารถคาดคะเนเลือกใช้ วิธีการใน
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3.2.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง วิทยาการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
มาประยุกต์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ในการท างาน เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยให้นักบัญชีสามารถท างาน
และเรียนรู้ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปของระบบสารสนเทศ 

3.2.3 ด้านความปลอดภัยของข้อมูล หมายถึง การป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกน าไปใช้ 
ท าลาย หรือกระท าการทุจริต โดยก าหนดสิทธิเพื่อควบคุมในการเข้าถึงข้อมูล และ ควบคุม
ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย  
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3.3 สมรรถนะส่วนบุคคล 
3.3.1 ด้านการปรับตัวในการท างาน หมายถึง ความพร้อมและการยอมรับเมื่อ

สภาพแวดล้อมการท างานมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โดยรักษาประสิทธิภาพของงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

3.3.2   ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี หมายถึง ข้อก าหนดความประพฤติ
หรือวิธีปฎิบัติงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทุกคนต้องยึดถือเพื่อด ารงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพและ
เสริมสร้างเกียรติเพื่อให้สาธารณะชนเชื่อถือและไว้ใจในผลงาน 

4. ประสิทธิภาพการในการปฏิบัติงานของนักบัญชี หมายถึง ความสามารถในการท างาน
ของนักบัญชี ในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ที่มีเทคโนโลยีมาเป็นส่วนส าคัญต่อการท างาน ท าให้
การติดต่อสื่อสารของข้อมูลไร้ขีดจ ากัด ส่งผลท าให้งานส าเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ช่วยลดต้นทุน ลดความเสี่ยง มีความโปร่งใส และมีความแม่นย าโดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
ได้อย่างคุ้มค่า สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได้ ได้แก่ 11 ประการดังนี้ 1) ความสมดุลใน
บทบาท 2) เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3) การเปิดเผยและเผชิญ 4) การสนับสนุน 
และการไว้วางใจ 5) ความร่วมมือและขัดแย้ง 6) วิธีการปฏิบัติงานชัดเจน 7) ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
8) ทบทวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ 9) การพัฒนาบุคลากร 10) สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มที่ดี 
11) การติดต่อสื่อสารที่ดี เพราะประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะท าให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักบัญชีที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อ
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน 

2. สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล และ การกระท าอย่างมีเหตุผล 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องสมรรถนะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อ

ปัญญาประดิษฐ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
(Independent Variables) (Dependent Variables) 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ลักษณะประชากรศาสตร ์
 เพศ 
 อาย ุ
 ระดับการศึกษา 
 สถานภาพ 
 ประสบการณใ์นการท างาน 
 หนา้ที่รับผิดชอบ 
 รายได้ต่อเดือน 

 
ปัญญาประดษิฐ์ของนักบัญชี 

 

 

สมรรถนะของนักบัญชีในการปฎิบัติงาน 
สมรรถนะหลัก 
 ด้านกระบวนการท างานขององค์กร         
 ด้านการออกแบบการใช้งาน 
สมรรถนะประจ าสายงาน 

 ด้านทักษะการคิดและวิเคราะห ์
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
สมรรถนะส่วนบุคคล 
 ด้านการปรบัตัวในการท างาน 
 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี 

 
ประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงานของนักบัญชี 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และ ทบทวนวรรณกรรม 
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชีและนักบัญช ี
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์
ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ อาทิ อายุ เพศ สถานภาพทางครอบครัว 

รายได้ ระดับการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็น ข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลากรเข้ามาท างานในองค์กร 
โดยคุณสมบัติทางด้านประชากรศาสตร์ จะเป็นตัววัดถึงระดับความรู้ความสามารถของพนักงาน 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลและส่งผลต่อการ ปฏิบัติงาน  

Griffeth, Hom, และ Gaertner (2000) มีแนวคิดว่า ภูมิหลังเฉพาะบุคคล (Personal 
Background) หรือลักษณะชีวประวัติของแต่ละบุคคล (Biographical Characteristics) เป็นลักษณะ
ส่วนตัวของ บุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรสและความมีอาวุโสในงาน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลต่อ พฤติกรรมการท างานของบุคคล ดังนี้ 

1. อายุกับการท างาน (Age & Job Performance) เป็นที่ยอมรับกันว่าผลงานของบุคคล
จะลดน้อยถอยลงในขณะที่มีอายุเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับบุคคลที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปนั้น  
ถือว่ามีประสบการณ์ในการท างานสูง และสามารถจะปฏิบัติหน้าที่การงานที่ก่อให้เกิดผลผลิตสูง
ได้พนักงานในองค์กรไม่จ าเป็นต้องเกษียณอายุท างาน เมื่ออายุ 60 ปี จากการศึกษา พบว่า พนักงาน
ที่มีอายุมากขึ้นจะไม่อยากลาออกหรือย้ายงาน ทั้งนี้เนื่องจากการมีระยะเวลาในการท างานนานจะ
มีผลท าให้ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างมากขึ้นและมีสิทธิในการลา พักผ่อนได้มากขึ้น ตลอดจนมีสิทธิ
ในสวัสดิการต่าง ๆ ที่พึงได้เพิ่มขึ้นด้วย พนักงานที่มีอายุมากข้ึน จ านวนมากจะปฏิบัติหน้าที่การงาน
อย่างสม่ าเสมอหรือไม่หลีกเลี่ยงงาน มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สูง มีประสบการณ์การท างานจะเน้น
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คุณภาพแต่ก็จะขาดความยืดหยุ่นและจะต่อต้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งในปัจจุบันองค์กรจ าเป็นต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน
ขององค์กร ท าให้องค์กรต้องแสวงหาพนักงานที่สามารถปรับตัวได้ดี และเป็นคนที่ยอมรับใน
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในยุคที่องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงจึงท าให้คนงานที่มีอายุมากต้องออกจากงาน  

2. เพศกับการท างาน (Gender & Job Performance) จากการศึกษา พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกัน หรือมีความแตกต่างกันน้อยมากระหว่างเพศหญิงกับเพศชายในเรื่องของ  
ความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในการท างาน ทักษะในการคิดวิเคราะห์ แรงกระตุ้นเพื่อต่อสู้
เมื่อมีการแข่งขัน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู้ และความพึงพอใจ  
ในการท างาน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงจะมีลักษณะคล้อยตาม
มากกว่า เพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก ตลอดจนความคาดหวังในความส าเร็จมากกว่า
เพศหญิง 

3. สถานภาพสมรสกับการท างาน (Marital Status & Job Performance) จากการศึกษา
ยังไม่ สามารถสรุปได้แน่นอนว่า สถานภาพการสมรสมีผลต่อการท างานอย่างไร แต่มีผลการวิจัย
บางส่วน พบว่าพนักงานที่สมรสแล้วจะขาดงาน และมีอัตราออกจากงาน (Turnover) น้อยกว่าผู้ที่
เป็นโสด นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าผู้ที่เป็นโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่า
ของงาน และมีความสม่ าเสมอในการท างานด้วย 

4. ความมีอาวุโสในงานกับการท างาน (Tenure & Job Performance) จากการศึกษา 
พบว่า ผู้ที่มีระยะเวลาการท างานในองค์กรมานานหรือผู้ที่มีอาวุโสใน การท างานจะมีผลงาน
สูงกว่าพนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าด้วย รวมถึงจะมีอัตราการขาดงานน้อยและ
การลาออกจากงานน้อยซึ่งความเป็นผู้อาวุโสในการท างานจะบ่งชี้ถึงผลงานได้ เป็นอย่างดี  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, หน้า 57-59) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็น 
เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติ
ที่วัดได้ของประชากร ที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยา และสังคม
วัฒนธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่า
ตัวแปร อื่น ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ มีดังนี้ 

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม 
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุ เป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่ 
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แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) 
โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น 

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญเช่นกัน นักการตลาดควร 
ต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันนี้ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงใน พฤติกรรม
การบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีท างานมีมากขึ้น 

3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัว
เป็นเป้าหมายส าคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคัญยิ่งขึ้น 
ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้
สินค้า ใดสินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และโครงสร้าง
ด้านสื่อที่จะ เกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม 

4. รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ (Income, Education, Occupation and 
Status) เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจ ผู้บริโภค
ที่มีความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง และมีรายได้ต่ า จะเป็นตลาดที่มี
ขนาดใหญ่ ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนตลาด โดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็น 
ตัวชี้การมี หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงอาจ 
ถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็น ตัวแปร  
ที่ใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่น ๆ 
เพื่อให้การก าหนดตลาดเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้สูงที่มีอายุต่าง ๆ ถือว่าใช้ เกณฑ์
รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้กันมากขึ้น เกณฑ์รายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับ เกณฑ์อายุ 
และอาชีพร่วมกัน 

จากแนวคิด และทฤษฎีที่กล่าวมาผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดของ Griffeth และคณะ (2000) 
และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) มาใช้ก าหนดเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ใน
การท างาน ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประเภทธุรกิจ และ รายได้ต่อเดือน มีผลต่อการเกิด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ มองว่านักบัญชีที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการในการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่แตกต่างกัน 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของนักบัญชใีนการปฏิบตัิงาน (Competency) 
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน 

ศาสตราจารย์ David C. McClelland (n.d. อ้างใน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, 2548, หน้า 2-3) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถนะ โดยพัฒนา แบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษาว่าบุคคลที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ 
มีทัศนคติและนิสัย อย่างไร McClelland ได้ใช้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ช่วยแก้ไขปัญหาการคัดเลือก
บุคคลให้แก่หน่วยงาน ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้แก่ กระบวนการคัดเลือกที่เน้นการวัดความถนัด 
McClelland ได้เก็บข้อมูลของกลุ่มผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน โดดเด่น และผู้ที่ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นด้วย 
การสัมภาษณ์ ซึ่งพบว่าสมรรถนะเกี่ยวกับความเข้าใจ ข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน การทดสอบด้วยแบบทดสอบ ความถนัด บทความเรื่อง Testing 
for Competence Rather Than for Intelligence ของ McClelland ที่ตีพิมพ์ในปี 1973 ได้รับการกล่าวถึง
อย่างกว้างขวาง McClelland ได้ท าให้สมรรถนะได้รับความสนใจ ศึกษาและใช้กันต่อ ๆ มาจนถึง
ทุกวันนี้ 

องค์ประกอบของสมรรถนะ 
แนวคิดของ McClelland กลา่วถงึองค์ประกอบของสมรรถนะ 5 ส่วนคอื  

1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็น 
สาระส าคัญ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ 

2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้
และสามารถปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว 

3. บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้บุคคล
อื่นใน สังคมเห็นว่าตัวเขามีบทบาทอย่างไรต่อสังคม เช่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

4. ภาพพจน์หรือมโนทัศน์เกี่ยวกับตัวเอง (Self-image) หมายถึง ภาพพจน์
หรือ มโนทัศน์ ที่บุคคลมองตัวเองว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นผู้น า เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นศิลปิน เป็นต้น 

5. แรงจูงใจ เจตนคติ (Motive Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน 
ซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น 

ความหมายของสมรรถนะ 
ค าว่า “สมรรถนะ” ปรากฏในงานวิจัยหลายงาน ตัวอย่างเช่น ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ 

(ม.ป.ป. อ้างใน พงษ์ศักด์ิ พรณัฐวุฒิกุล, 2544, หน้า 23) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ “สิ่งที่แสดงออกถึง
คุณลักษณะ และคุณสมบัติของบุคคล รวมถึง ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งท า
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ให้บรรลุถึง ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง กว่ามาตรฐานทั่วไป” ส่วน 
ณรงค์วิทย์ แสงทอง (2547, หน้า 10-11) ได้อธิบายว่า สมรรถนะ คือ “ความสามารถหรือสมรรถนะ
ของผู้ด ารง ต าแหน่งงานที่งานนั้น ๆ ต้องการ ซึ่งหมายความรวมถึงพฤติกรรม ความเชื่อทัศนคติ 
อุปนิสัยส่วน ลึกส่วนบุคคลด้วย” 

ค าว่า “สมรรถนะ” มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ความรู้ ความสามารถ และ
ตรงกับหลายค าในภาษาอังกฤษ ได้แก่ Capability, Ability, Proficiency, Expertise, Skill และ 
Competency (รัตนาภรณ์ ศรีพยัคฆ์, 2548) ในประเทศไทย มักมีผู้ใช้ค าว่า “สมรรถนะ” โดยอ้างอิงถึง
ค าใน ภาษาอังกฤษที่ว่า “Competencies” หรือ “Competence” ส่วนค าว่า “ทักษะ” มักจะอ้างอิง
กับค าภาษาอังกฤษที่ว่า “Skills” ในการศึกษานี้ จะใช้ค าว่า “สมรรถนะ” ในความหมายของ ความรู้ 
ความสามารถ (Competencies) และทักษะ (Skills) ซึ่งจะสอคล้องกับสมรรถนะที่ก าหนดโดย IES 

สมรรถนะ ตามความหมายของ IES (สภาวิชาชีพบัญชี, 2554 อ้างใน พงศ์ศิรภพ 
ทองดีรวิสุรเกตุ, 2555) คือ ความรู้ ความสามารถ ของนักวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามที่
มาตรฐานก าหนดไว้ และลักษณะส่วนบุคคลที่ ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน การวัดสมรรถนะสามารถกระท า ได้หลายวิธี เช่น การปฏิบัติงานจริงในสถานที่
ท างาน การจ าลองการปฏิบัติงานการทดสอบโดยการ เขียนตอบอัตนัยหรือทดสอบโดยการสัมภาษณ์
และการวัดผลด้วยตนเอง 

วัฒนา พัฒนพงศ์ (2547) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ระดับของความสามารถ
ในการปรับและใช้กระบวนทัศน์ (Paradigm) ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้และทักษะ เพื่อการปฏิบัติงาน
ให้ เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร 
บุคลากรทุกคนควรมีความสามารถพื้นฐานในหน้าทีท่ี่เหมือนกันครบถ้วนและเท่าเทียมกัน และควร 
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนอกเหนือจากความสามารถของงาน
ในหน้าที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ระดับความสามารถทางอารมณ์ (Emotional quotient: EQ) และ 
ความสามารถทางสติปัญญา (Intelligence quotient: IQ)  

ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (2549, หน้า 24-26) ได้อธิบายสมรรถนะว่ามีนักวิชาการบางท่าน 
แปลว่า “ศักยภาพ” หรือ “ความสามารถ” หรือ “ขีดความสามารถ” หรือ “ความสามารถเชิง สมรรถนะ” 
หรือ “สมัตถิยะ” หรือ “สมรรถนะ” หรือเรียกทับศัพท์ว่า “คอมพีเทนซี่” ทั้งนี้ ค าว่า Competency 
มีนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ให้ค าแปลและค าจ ากัดความไว้แตกต่างกันตาม ความเข้าใจ
และความเชื่อของแต่ละบุคคล ดังนี้ 



  15 

เดวิด ซี แมคเคิลแลนด์ (1960 อ้างใน ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย, 2549, หน้า 24) ได้ให้ 
ค าจ ากัดความไว้ว่า“สมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ 
จะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่า หรือ
เหนือกว่าเกณฑ์/ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โบยาทซีส (1982 อ้างใน ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย, 2549, หน้า 24) กล่าวว่า “สมรรถนะ 
หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic) ของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) 
อุปนิสัย (Trait) ทักษะ (Skill) จินตภาพส่วนตน (Self-image) หรือบทบาททางสังคม (Social Role) 
หรือองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ซึ่งบุคคลจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงาน 
สูงกว่า/ เหนือกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สมรรถนะในการท างานของนักบัญชี หมายถึง ขีดความสามารถที่แสดงถึง
การท าหน้าที่หรืองานที่ เกี่ยวข้องให้ได้ระดับตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ โดยต้องสามารถน าองคค์วามรู้
ในวิชาชีพบัญชีซึ่ง ประกอบด้วย 

1. ความรู้ทางการบัญชี การเงนิและความรู้ที่เกี่ยวข้อง  
2. ความรู้ทางองค์กรธุรกิจ  
3. ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องเนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาส าหรับวิชาชีพ บัญชี) 
ไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (เพ็ญธิดา พงษ์ธานี, 2556) 

และรวมถึงการมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ 
เกี่ยวกับแนวคิดทางการบัญชีและที่ส าคัญคือต้องสามารถใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพและปฏิบัติตนอย่างมี
จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและวิชาชีพ โดยครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ 

1. ประโยชน์สาธารณะและความอ่อนไหวทีม่ีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ความเชื่อถือได้ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความมีมารยาทและ

ความเคารพนับถือ  
4. กฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ (มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 4 เรื่องคุณค่า จรรยาบรรณ และทัศนคติในวิชาชีพ) 
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ประเภทของสมรรถนะ 
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2553, หน้า 59-62) ได้อธิบายการจัดแบ่งสมรรถนะที่ใช้กันใน

องค์กร มี 3 ประเภท ดังนี้ 
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ความสามารถหลักหรือ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ หลักที่คาดหวัง ต้องการให้พนักงานทุกคนมีเหมือนกัน ซึ่งความสามารถหลัก
ที่ก าหนดขึ้นนั้นจะ วิเคราะห์มาจากวิสัยทัศน์ ภารกิจ/ พันธกิจ หรือนโยบายขององค์การ ผู้ที่ท าหน้าที่
ก าหนด ความสามารถหลัก เพื่อใช้เป็นกรอบในการแสดงพฤติกรรมของพนักงาน ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับสูงสุดขององค์กร และผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงานหรือกลุ่มงานต่าง ๆ จะร่วมกันวิเคราะห์
และก าหนดความสามารถหลักที่เหมาะสมของแต่ละองค์กร ทั้งนี้ ความสามารถหลักที่ก าหนดขึ้นนั้น
จะมีจ านวนไม่มากนัก ไม่เกิน 5 ข้อ ซึ่งความสามารถหลักของแต่ละสายองค์กรที่ก าหนดขึ้นนั้น
จะไม่เหมือนกัน 

2. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง ความสามารถ 
ด้านบริหารจัดการองค์กร หรือ Professional Competency (PC) หรือ Structural Competency (SC) 
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะ เรียกชื่อไม่เหมือนกัน แต่แนวคิดเหมือนกัน คือ เป็นความสามารถที่คาดหวัง
จากผู้บริหารหรือ หัวหน้างานขึ้นไปที่ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถด้านบริหารจัดการ 
เป็นพฤติกรรมที่ พึงประสงค์และคาดหวังจากผู้บริหารขององค์กร ทั้งนี้ ความสามารถด้านบริหาร
จัดการ ที่ก าหนด ขึ้นในองค์กรจะมีจ านวนไม่มากนักประมาณไม่เกิน 5 ข้อ ผู้ที่ท าหน้าที่วิเคราะห์
ความสามารถด้าน บริหารจัดการ ที่คาดหวังจากผู้บริหารขององค์กร ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงสุดของ
องค์กรและ ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกลุ่มงานหรือสายงานต่าง ๆ พบว่า โดยส่วนใหญ่ความสามารถ
ด้านบริหารจัดการ ที่ก าหนดขึ้นส าหรับผู้บริหารขององค์กร เช่น ความเป็นผู้น า การแก้ไขปัญหาและ 
ตัดสินใจ การวางแผนงาน วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ การบริหารเปลี่ยนแปลง การสอนและการพัฒนา 
ทีมงาน ความคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น 

3. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถ
ที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะ ด้าน ต าแหน่งที่มีหน้าที่ต่างกัน FC ของแต่ละต าแหน่งงานจะไม่เหมือนกัน
พบว่าการก าหนด FC สามารถแบ่งแยกได้ 2 ส่วน ได้แก่ 

3.1 Common Functional Competency เป็นความสามารถตามสายงาน/ 
สายวิชาชีพ ทั้งนี้องค์กรจะก าหนดสายงาน/ สายวิชาชีพ โดยพิจารณาลักษณะงานที่เหมือนกัน 
จัดให้อยู่ในสายงาน/ สายวิชาชีพเดียวกัน เช่น สายงานผลิต สายงานบุคคลและธุรการ สายงานบัญชี 
และการเงิน สายงานขายและการตลาด เป็นต้น หลังจากนั้น จึงก าหนดความสามารถที่เหมาะสม
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กับสายวิชาชีพ  โดยทุ กต าแหน่ งงานที่ อยู่ ในสาขาวิชาชีพนั้ นจะมี  Common Functional 
Competency ที่เหมือนกัน ซึ่งจะมีจ านวนข้อไม่มากนักประมาณ 2-3 ข้อ อาทิเช่นCommon Functional 
Competency ของสายงานบุคคลและธุรการ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การติดต่อ
ประสานงาน และ การมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น 

3.2 Specific Functional Competency เน้นความสามารถเฉพาะงานที่
ไม่ เหมือนกันแตกต่างกันตามขอบเขตที่รับผิดชอบ (Job Description JD) ของแต่ละต าแหน่งงาน 
พบว่า Specific Functional Competency จะมีจ านวนข้อไม่มากนักประมาณ 2-3 ข้อ ตามขอบเขต
ที่แตกต่าง กันไปในแต่ละต าแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ วิเคราะห์หา Specific Functional 
Competency ก่อน หลังจากนั้น จึงให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ดังตัวอย่าง  
ต าแหน่งพนักงาน ฝึกอบรมจะมีความสามารถเฉพาะงานตามต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ด้านการฝึกอบรม 
ทักษะ การบริหารงานฝึกอบรม ความละเอียดรอบครอบ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากพนักงานสรรหา
จะมีความสามารถเฉพาะงาน ได้แก่ ความรู้ด้านการสรรหาคัดเลือก ทักษะการสัมภาษณ์งาน และ 
การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ เป็นต้น 

ดังนั้น ในการก าหนด Competency ทั้ง 3 ประเภทของแต่ละองค์การจะแตกต่างกัน 
พบว่า Competency เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่องค์การหลายแห่งได้น ามาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมมีค่าเท่ากับ 100% และมีน้ าหนักรวมมากระจาย
แบ่งสัดส่วนของ Competency ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ Core Competency Managerial Competency 
และ Functional Competency ซึ่งน้ าหนักของ Competency ทั้ง 3 แบบนี้ในแต่ละองค์การ
จะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าองค์การให้ความส าคัญกับประเภทใดมากกว่ากัน 

ณรงค์วิทย์ แสงทอง (2547, หน้า 10) ได้อธิบายการการแบ่งสมรรถนะ (Competency) 
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกของคนที่สะท้อน
ให้เห็นถึง ความรู้ ทักษะทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม ที่จะช่วยสนับสนุน
ให้ องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะ
ของคนที่ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่จะช่วยส่งเสริมให้คน ๆ 
นั้น สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน 
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3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะ
ของคนที่ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่ท าให้บุคคลนั้นมี
ความสามารถใน การท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป  

คุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีตามข้อก าหนดของมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศส าหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional 
Accountants: IES) ฉบับที่ 2 (IES 2) ฉบับที่ 3 (IES 3) และฉบับที่ 4 (IES 4) 

ข้อก าหนดที่ระบุในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
(International Education Standards for Professional Accountants: IES) ทั้ง 8 ฉบับ นี้ ได้ระบุ
ถึงการ พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ที่มุ่งหวังที่
จะศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพส าหรับนักวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดย IES 
มาเป็น แนวทางในการก าหนดกรอบการศึกษา โดยผู้วิจัยได้อธิบายในรายละเอียดเพียง 3 ฉบับ 
เนื่องจาก เป็นฉบับที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการแปลและบังคับใช้ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2554 อ้างใน 
พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ, 2555) และนอกจากนี้ในบทความของ ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล (2548) เรื่อง 
International Education Standards for Professional Accountants (IES) ได้กล่าวถึง การที่สภาวิชาชีพ
บัญชีได้เป็นสมาชิกของสหพันธ์ นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAB) ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและ
กฎเกณฑ์เดียวกันทั่วโลก ซึ่งได้มีการกล่าวถึงการศึกษามาตรฐานทั้ง 3 ฉบับ คือ IES 2 IES 3 และ IES 
4 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในการมุ่งจัดการการศึกษาที่จะปลูกฝังในเรื่องของ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะความเป็นมืออาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการ ประกอบวิชาชีพ
บัญชี โดย IES ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ ดังนี้ 

IES 2: ก าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพต้องมีความรู้ทางวิชาชีพ (Content of Professional 
Accountant) (International Federation of Accountants, 2009) ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ 
เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยต้องมี 
สาระส าคัญครอบคลุมทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่  

1. ความรู้ด้านการบัญชี การเงินและความรู้วิชาที่เกี่ยวข้อง (Accounting, 
Finance and Related Knowledge) ท าให้เกิดพื้นความรู้หลักที่จ าเป็นต่อความส าเร็จในอาชีพนัก 
บัญชี เนื้อหาหลักสูตรด้านการบัญชีต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอและยังคง เปลี่ยนแปลงต่อไป
เพื่อสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หัวข้อการ เรียนใหม่ ๆ จะได้รับการเพิ่มเข้าไป
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ในเนื้อหาหลักสูตรและการให้ความส าคัญใน แต่ละหัวข้อการเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ความรู้
เกี่ยวกับการบัญชีและเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการบัญชี ต้องครอบคลุมทุกหัวข้อการเรียน ดังนี้ 

1.1 การบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน (Financial Accounting 
and Reporting)  

1.2 การบัญชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร (Management 
Accounting and Control)  

1.3 ภาษีอากร (Taxation)  
1.4 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย์ (Business Law and Commercial 

Law)  
1.6 การตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นทางวิชาชีพบัญชี (Audit 

and Assurance)  
1.6 ค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (Professional Values 

and Ethics)  
2. ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ (Organization and Business) ช่วยนักบัญชี

ให้เข้าใจสภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติงานความรู้อย่างกว้าง ๆ ค้านธุรกิจ ความรู้ด้านองค์กรธุรกิจ ไดร้วมไป
ถึงวิธีจัดองค์กร วิธีจัดหาเงินทุน และวิธีบริหารงานธุรกิจใน สภาพแวดล้อมระดับโลกที่ธุรกิจด าเนินงาน
อยู่องค์ประกอบของความรู้ด้านองค์กร และธุรกิจครอบคลุมทุกหัวข้อการเรียน ดังนี้ 

2.1 ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics)  
2.2 ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ (Business Environment) 
2.3 ด้านบรรษัทภบิาล (Corporate Governance)  
2.4 ด้านจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ (Business Ethics) 
2.5 ด้านตลาดทางการเงิน (Financial Markets)  
2.6 ด้านวธิีการเชงิปริมาณ (Quantitative Methods)  
2.7 ด้านพฤติกรรมองค์กร (Organizational Behavior)  
2.8 ด้านการจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Management and 

Strategic Decision Making)  
2.9 ด้านการตลาด (Marketing) 
2.10 ด้านธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน ์(International Business 

and Globalization) 
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3. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Technology) ได้แปลง
บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่เพียงใช้ข้อมูลสารสนเทศ และใช้ทักษะ
การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ยังต้องมีบทบาทส าคัญโดย เป็นส่วนหนึ่งของคณะท างานเพื่อ
ประเมิน ออกแบบ และจัดการระบบ สารสนเทศเหล่านั้น องค์ประกอบของความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครอบคลุมทุกหัวข้อการเรียนและสมรรถนะด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1 ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (General Knowledge of IT) 
3.2 ความรูท้างการควบคมุเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Control Competences) 
3.3 สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Control 

Competences)  
3.4 สมรรถนะของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT User Competences) 

สมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะของผู้จัดการ (Manager) ผู้ประเมิน (Evaluator) ผู้ออกแบบ 
(Designer) ระบบสารสนเทศ บทบาทใด บทบาทหนึ่งหรือหลายบทบาทรวมกัน 

สรุป IES 2: มาตรฐานฉบับนี้ได้ระบุว่าทักษะของนักวิชาชีพบัญชีต้องมีความรู้
ทางวิชาชีพ (Content of Professional Accountant) ต้องประกอบด้วยทักษะส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ความรู้ด้านการบัญชี การเงินและความรู้วิชาที่เกี่ยวข้อง ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ และ 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อท าให้มั่นใจว่านักวิชาชีพบัญชีจะมีความรู้ที่จ าเป็นต่อ
ความส าเร็จในอาชีพหลัก รวมไปถึงความรู้อย่างกว้างๆ ด้านองค์กรธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการท างานของผู้บริหารระดับสูงได้ เนื่องจากนักบัญชีจะสามารถให้ค าแนะน า
การตัดสินใจทางการเงิน และครอบคลุมถึงวิธีการบริหารงานธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

IES 3: ก าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพต้องมีทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) 
(International Federation of Accountants, 2009) ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้เมื่อ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2548 เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ได้แก่ 

1. ทักษะด้านสติปัญญา (Intellectual Skill) คือ ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ทักษะทางปัญญาท าให้ผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชี
สามารถแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจที่ดีแก้ไข สถานการณ์ที่ซับซ้อนขององค์กร ได้ทักษะ
ทางปัญญาที่จ าเป็นต้องประกอบด้วย ทุกเรื่อง ดังนี้ ความสามารถที่จะก าหนดได้มาจัด และเข้าใจ 
สารสนเทศจากคน สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขีดความสามารถที่จะสอบถาม วิจัย คิดเชิง เหตุผล
และวิเคราะห์และความสามารถที่จะระบุและแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน  



  21 

2. ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ (Technical and Functional Skill) 
คือ ทักษะเฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึง ความช านาญทาง ตัวเลขและ
ต้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์แบบจ าลองการตัดสินใจและความเสี่ยง การวัด การรายงาน 
และความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ  

3. ทักษะด้านคุณลักษณะเฉพาะด้านบุคคล (Personal Skill) คือ ทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีการพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยการเรียนรู้ และการปรับ
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่งรวมถึง การจัดการตนเอง ความคิด ริเริ่ม อิทธิพล และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ความสามารถที่จะเลือกและเรียงล าดับ ทรัพยากรที่มีจ ากัด และจัดแจงงานให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา ความสามารถที่จะ เข้าร่วมและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง พิจารณาการปรับ
ใช้ค่านิยมทาง ทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ให้เข้ากับการตัดสินใจ ความระมัดระวังสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี  

4. ทักษะในการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อื่น ( Interpersonal and 
Communication Skill) จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท างานร่วมกับผู้อื่นใน องค์กรได้ดี รับและ
ส่งผ่านสารสนเทศได้ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมี ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การท างาน
ร่วมกับผู้อื่นในกระบวนการ ปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ก ารท างานเป็นทีม 
การปฏิสัมพันธ์ กับผู้ที่วัฒนธรรมหรือความคิดเห็นต่างกัน การเจรจาเพื่อได้ข้อสรุปหรือ ข้อตกลงที่
ยอมรับได้ในสถานการณ์ทางวิชาชีพ การท างานในวัฒนธรรมที่ ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การน าเสนอ การพูดคุย การรายงาน และการ ปกป้องมุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเขียน
และพูดทั้งที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการ ฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคัญ
กับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่าง  

5. ทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร (Organizational and 
Business Management Skill) ในปัจจุบันที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เข้าไปมีบทบาทกับ หลายทีมงาน
มากขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งต้องเข้าไปใน ทุกองค์ประกอบขององค์กรจะต้อง
มีความรู้ด้านธุรกิจมากขึ้นและตระหนักใน เรื่องการเมืองและมีมุมมองแบบรอบโลก ทั้งนี้ยังรวมถึง 
การวางแผนเชิงกล ยุทธ์ การจัดการโครงการ การจัดการบุคคลากรและทรัพยากรและการตัดสินใจ 
ความสามารถที่จะจัดและแบ่งหน้าที่งาน ที่จะจูงใจและพัฒนาบุคคลากร การมี ภาวะผู้น า 
การพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผู้มีวิชาชีพ 

สรุป IES 3: มาตรฐานฉบับนี้ได้ระบุว่านักบัญชีมืออาชีพต้องมีทักษะทางวิชาชีพ 
(Professional Skills) ประกอบด้วยทักษะส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะด้านสติปัญญา 
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ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ ทักษะด้านคุณลักษณะเฉพาะด้านบุคคล ทักษะในการสื่อสาร
และการท างานร่วมกับผู้อื่น และ ทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้นักบัญชี
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถแก้ไขปัญหา คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห์ มีการเรียนรู้ด้วยตัวเองและ
มีความช านาญในด้านตัวเลขและด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้นักบัญชีท างานร่วมกับผู้อื่นในกระบวนการ 
ปรึกษาหารือกันในกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหา ในองค์กรได้ดี และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล มีความสามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมในองค์กรธุรกิจและสังคมที่ซับซ้อนได้ 

IES 4: ก าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพต้องเป็นผู้มีคุณค่าแห่งวิชาชีพมีจริยธรรมและ
มีทัศนคติที่ดี ต่อวิชาชีพ (Professional Value, Ethic and Attitudes) (International Federation 
of Accountants, 2009) ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 มาตรฐาน
ฉบับนี้ก าหนดให้ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีจรรยาบรรณในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบัติงานตรงตาม ความเป็นจริง
อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญของงานที่ตนให้ 
บริการทางวิชาชีพ 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานด้วย
ความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา ปราศจากความล าเอียงและอคติ คงไว้ซึ่งความเป็น กลางในการใช้
ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานต้องมีความยุติธรรม ซื่อตรงต่อวิชาชีพ และต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ 
ของงานที่ตนให้บริการทางวิชาชีพ 

3. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ (Professional 
Competence and Due Care) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งปฏิบัติงาน โดยใช้ ความรู้ความสามารถ
และความช านาญในวิชาชีพด้วยความมีสติ ใส่ใจ เต็ม ความสามารถ ความเพียรพยายาม และ
ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  

4. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่พึงเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับของกิจการที่ตนได้มาจากการให้บริการทางวิชาชีพโดย ไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าจ้าง เว้นแต่กรณีที่ต้องให้ถ้อยค าในฐานะพยานตาม กฎหมาย เป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย หรือโดยสิทธิในการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Behavior) 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร ส านึกในหน้าที่ และพึ่งปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย ระเบียบเพื่อรักษาชื่อเสียงแห่งวิชาชีพ และงดเว้นการกระท าที่จะ น ามาสู่การเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ (สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556)  
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สรุป IES 4: มาตรฐานฉบับนี้ได้ระบุว่านักบัญชีมืออาชีพต้องเป็นผู้มีคุณค่าแห่ง
วิชาชีพมีจริยธรรมและมีทัศนคติที่ดี ต่อวิชาชีพ (Professional Value, Ethic and Attitudes) ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ 
และ การรักษาความลับ ทั้งนี้เพื่อให้นักบัญชีมีจรรยาบรรณ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบัติงานตรง
ตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา ปราศจากความล าเอียงและอคติ รักษาข้อมูลและไม่เปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับของกิจการ และ รักษาชื่อเสียงแห่งวิชาชีพ 

จากแนวคิด และทฤษฎีที่กล่าวมาผู้วิจัยได้น าแนวคิดคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชี
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International 
Education Standards for Professional Accountants: IES) ฉบับที่ 2 (IES 2) ฉบับที่ 3 (IES 3) 
และฉบับที่ 4 (IES 4) เป็นกรอบในการศึกษา โดยมุ่งเน้นความรู้ ความสามารถ การพัฒนาตนเอง 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร นักบัญชีต้องปรับตัวให้พร้อมต่อเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยควรค านึงถึงความอยู่รอดของ
วิชาชีพบัญชีนั้นจ าเป็นต้องอัพเกรดให้มีความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถ พัฒนาตนเอง 
และทักษะที่มากขึ้นเพื่อต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพนักบัญชี มาประยุกต์เป็นสมรรถนะของนักบัญชี 
ได้แก่ 

1. ด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหามี
จุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบงาน การคิดที่มีความซับซ้อนอย่างลึกซึ้งละเอียดถี่ถ้วน
ในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลหรือ เรื่องราว หรือสถานการณ์ น าไปสู่ข้อสรุปหรือ
การตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ ซึ่งนักบัญชีควรมีทักษะการคิดและวิเคราะห์ 
เนื่องจากการท างานในส่วนที่มีปริมาณข้อมูลมากและซ้ ากัน จะถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ แต่
ปัญญาประดิษฐ์ยังไม่สามารถท างานที่มีความซับซ้อนมากนัก ดังนั้นนักบัญชีต้องมีความแม่นย า
ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาตนเองไปเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมวิเคราะห์ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่บันทึกและพัฒนาข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อสามารถท างานควบคุมปัญญาประดิษฐ์  

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การบันทึกข้อมูลและการผลิตข้อมูลตั้งแต่
ต้นทางจะมีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกเข้าระบบ ท าให้ลดขั้ นตอน
การท างาน ลดข้อผิดพลาด นักบัญชีต้องมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนื่องจากการใช้ข้อมูลเริ่มตั้งแต่การใส่ข้อมูล สร้างข้อมูล รวบรวมข้อมูล น ามาประมวลผล แล้วจัดเก็บ
ข้อมูลโดยปัญญาประดิษฐ์สามารถเก็บข้อมูลได้จ านวนมากและน าไปใช้ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อ
การใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลอย่างมีระบบที่มีส่วนช่วยต่อการตัดสินใจของ



  24 

ผู้บริหาร เพื่อช่วยดูรายงานทางการเงินและช่วยเรื่องการคาดการณ์ได้รวดเร็ว ทันเวลา ลดการใช้
กระดาษ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ด้านการปรับตัวในการท างาน คือ นักบัญชีควรเตรียมความพร้อม และ
การพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง และยอมรับกระแสนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตนเองต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพและสามารถอยู่รอดได้ในยุคแห่ง
เทคโนโลยี เนื่องจากการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับงานของนักบัญชีจะมีความส าคัญกับ
การท างานของนักบัญชี และสร้างผลลัพธ์ในด้านบวก ช่วยให้นักบัญชีมองภาพรวมจากการประมวลผล
ข้อมูลเชิงลึกของปัญญาประดิษฐ์ สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนงานได้ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  

4. ด้านกระบวนการท างานขององค์กร คือ ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามี
ส่วนช่วยการท างานของนักบัญชีให้มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลจะสามารถช่วย
ในการตัดสินใจ ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ช่วยในงานตรวจสอบข้อมูลให้มีความครบถ้วนของข้อมูลและ
ถูกต้อง ท าให้กระบวนการท างานขององค์กรมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จลุล่วงได้ทันตามระยะเวลาหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

5. ด้านการออกแบบการใช้งาน คือ การตอบสนองการท างานของนักบัญชีต่อ
ความต้องการในการใช้งาน เพื่อความสะดวกในกระบวนการการท างาน หัวใจส าคัญของการใช้งาน
ปัญญาประดิษฐ์คือความง่ายต่อการใช้งานและช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีข้อผิดพลาด 
ช่วยลดกระบวนการท างานที่ซับซ้อน หรือ ช่วยลดการท างานบางขั้นตอนลงเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง
ได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้นักบัญชีเกิดความพึงพอใจในการท างาน  

6. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล คือ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญ
ย่อมมีความเสี่ยงคุกคามของการกระท าความผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ 
จึงต้องค านึงถึงความปลอดภัยของระบบและเครือข่ายที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การเข้าถึงการประมวลผล 
รวมถึงการกระจายข้อมูล ซึ่งอาชาญากรรมทางไซเบอร์เกิดจากการเจาะข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
นักบัญชีควรต้องมีการเรียนรู้และป้องกันภัยจากเทคโนโลยี 

7. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี คือ ข้อก าหนดความประพฤติหรือวิธี
ปฎิบัติงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้วยความซื่อสัตย์และเอาจริงเอาจัง รวมถึงกล้าที่จะเสนอ
ข้อมูลบัญชีอย่างตรงไปตรงมา ไม่เกรงกลัวหรือโอนอ่อนผ่อนตามเอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
โดยนักบัญชีทุกคนต้องยึดถือเพื่อด ารงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพและเสริมสร้างเกียรติเพื่อให้สาธารณะชน
เชื่อถือและไว้ใจในผลงาน 
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บทบาทและหน้าที่ของนักบัญชีถือเป็นส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนให้องค์กรก้าวไปสู่
จุดมุ่งหมาย นักบัญชีจึงจ าเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังต้องมีความมุ่งมั่นที่จะน าศักยภาพของตนให้ปรากฏ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ได้รับความส าเร็จบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์กร สิ่งที่นักบัญชีต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไปและการพัฒนาไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งหมายถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกส าคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศกับนานาประเทศในยุคดิจิทัลได้  

จากแนวคิด และทฤษฎีที่กล่าวมาผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีของสมรรถนะ 
(Competency) ของ ณรงค์วิทย์ แสงทอง (2547) และแนวคิดคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ( International 
Education Standards for Professional Accountants: IES) ฉบับที่ 2 (IES 2) ฉบับที่ 3 (IES 3) 
และฉบับที่ 4 (IES 4) มาใช้ก าหนดแนวทางในการบูรณาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของนัก
บัญชีในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 1 ดังนี้  

1. สมรรถนะหลัก ได้แก่  
ด้านกระบวนการท างานขององค์กร ได้น าแนวคิดมาจาก IES2 และงานวิจัย

ของ ศุภกฤษ บุญจันทร์ (2562), ฐปนพรรษ์ นุทกาญจนกุลม(2560), พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ 
(2555) และ Whitman and Sobczak (2018) 

ด้านการออกแบบการใช้งาน ได้น าแนวคิดมาจาก IES2 และ งานวิจัยของ 
ศุกร์ศศิพรรณ วงศ์ประเทศ (2562) 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่  
ด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์ ได้น าแนวคิดมาจาก IES3 และงานวิจัย

ของ กมลภู สันทะจักร (2560), วริยา ปานปรุง และ คณะ(2561), ฐปนพรรษ์ นุทกาญจนกุลม (2560), 
พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2555) และ Akhter (2018) 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าแนวคิดมาจาก IES2 และงานวิจัยของ 
กมลภู สันทะจักร (2560), ศุภกฤษ บุญจันทร์ (2562), วริยา ปานปรุง และ คณะ (2561), ฐปนพรรษ์ 
นุทกาญจนกุลม (2560), พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2555), Whitman and Sobczak (2018), Duong 
and Fledsberg (2019), Akhter (2018) และ Khalid et al. (2018) 
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ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ได้น าแนวคิดมาจาก IES2 และงานวิจัย
ของ ศุกร์ศศิพรรณ วงศ์ประเทศ (2560) และฐปนพรรษ์ นุทกาญจนกุลม (2560) 

3. สมรรถนะส่วนบุคคล ได้แก่  
ด้านการปรับตัวในการท างาน ได้น าแนวคิดมาจาก IES3 และ งานวิจัย

ของ ฐปนพรรษ์ นุทกาญจนกุลม(2560), Duong and Fledsberg (2019), Akhter (2018) และ 
Khalid et al. (2018) 

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี ได้น าแนวคิดมาจาก IES4 และงานวิจัย
ของ กมลภู สันทะจักร (2560) และวริยา ปานปรุง และ คณะ (2561) 

เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงานต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร สมรรถนะของนักบัญชีสมัยใหม่จ าเป็นต้องมีทักษะหลากหลายด้านที่เปลี่ยนไป
จากเดิม เนื่องจากในปัจจุบันมีการประยุกต์การท างานน าเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาช่วย
จัดการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก ท าให้องค์กรได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันภายในเวลาที่รวดเร็ว 
ท าให้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ช่วยพัฒนากระบวนการท างานและช่วยลดขั้นตอนการท างาน
ของนักบัญชี ช่วยลดความผิดพลาดได้เพราะมีความแม่นย ากว่าการท างานของมนุษย์ และช่วยเพิ่ม
ระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูล และตรวจสอบเอกสารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  

ตาราง 1  ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์ และ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ด้านกระบวนการท างานขององค์กร /     /  / / /    
ด้านการออกแบบการใช้งาน /    /         
ด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์  /  /   / / /   /  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ /   /  / / / / / / / / 
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล /    /   /      
ด้านการปรับตัวในการท างาน  /      /   / / / 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี   / /   /       
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี (Artificial Intelligence) 
ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือ การสร้างให้สิ่งไม่มีชีวิต มีความฉลาดและ สามารถท างาน
แทนมนุษย์ได้ ความสามารถของ AI ทางบัญชี คือ ช่วยจัดการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากให้เสร็จ
ในเวลารวดเร็วได้ ในอนาคตอันใกล้ 80% ของงานด้านบัญชี จะถูก AI เข้ามาท าแทนมนุษย์ 
งานด้านต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็น กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน ระบบ หรือมาตรฐานชัดเจน จะอยู่ใน
ขอบข่ายที่สามารถพัฒนา AI ให้ท าหน้าที่ แทนได้ เช่น งานด้านสอบบัญชี สามารถใช้ AI ช่วยตรวจสอบ
ข้อมูลมหาศาล (Big Data) ทางบัญชี ว่าเป็นไป ตามมาตรฐานบัญชี (ศิริรัฐ โชติเวชการ, 2561ก) 
และจากการพัฒนาของโปรแกรมบัญชีระดับสากล เช่น QuickBooks, Xero, Sage ได้พัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยลง รหัสบัญชี บันทึกบัญชี และกระทบยอดรายการเงินในบัญชีธนาคาร 
รวมทั้งจัดท าแบบฟอร์มภาษี โดยอัตโนมัติ ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้และปรับปรุงรูปแบบ
การท างานได้ในลักษณะของ Machine Learning ที่เมื่อเวลาผ่านไป ก็ยิ่งแม่นย าในการคาดการณ์
ได้ดีขึ้นอีกด้วย (วิไลพร ทวีลาภพันทอง, 2563)  

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือ การพัฒนาระบบของคอมพิวเตอร์สามารถเลียนแบบมนุษย์
โดยเข้าใจภาษามนุษย์ ท างานที่มีการประสานงานในส่วนต่าง ๆ (Robotics) ใช้อุปกรณ์เพื่อตอบรับ
และตอบสนองด้านพฤติกรรมและภาษา สามารถเลียนแบบความเชี่ยวชาญและการตัดสินใจของมนุษย์ 
โดยมีความสามารถแสดงด้านตรรกะ สัญชาตญาณ การใช้หลักการสมเหตุสมผลที่อยู่ในระดับเดียวกับ
มนุษย์ ซึ่งความฉลาดของมนุษย์มีความซับซ้อนมากกว่าคอมพิวเตอร์ ระบบปัญญาประดิษฐ์
ประกอบด้วยบุคลากร อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมข้อมูลความรู้ ขั้นตอนการท างานเพื่อ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมือนสมองมนุษย์แต่ยังไม่สามารถตัดสินใจจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมด 
(สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ, 2551) 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือ ความสามารถของคอมพิวเตอร์ดิจิทัลหรือหุ่นยนต์ที่ควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาด โดยผ่านกระบวนการทางปัญญา
ของมนุษย์เช่นความสามารถในการให้เหตุผล ค้นพบความหมายสรุปหรือเรียนรู้จากประสบการณ์
ในอดีต นับตั้งแต่มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ดิจิทัลในทศวรรษที่ 1940 แสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์
สามารถตั้งโปรแกรมให้ท างานที่ซับซ้อนได้มาก เช่น การค้นพบข้อพิสูจน์เกี่ยวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
หรือการเล่นหมากรุกซึ่งมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านความเร็ว
ในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์และความจุของหน่วยความจ า แต่ก็ยังไม่มีโปรแกรมใดที่สามารถ
จับคู่ความยืดหยุ่นของมนุษย์ในโดเมนที่กว้างขึ้นหรือในงานที่ต้องใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวันมากนัก 
ในทางกลับกันโปรแกรมบางโปรแกรมได้บรรลุระดับประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์และ
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ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานบางอย่างดังนั้นปัญญาประดิษฐ์ในแง่ที่ จ ากัด นี้จึงพบได้ในแอปพลิเคชัน
ที่หลากหลายเช่นการวินิจฉัยทางการแพทย์เครื่องมือค้นหาคอมพิวเตอร์และการจดจ าเสียงหรือ
ลายมือ (Copeland, 2020)  

Cambridge Business English Dictionary (n.d.) กล่าวว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่
ช่วยให้สามารถท าบางสิ่งได้ในลักษณะเดียวกับที่มนุษย์ท า และ มีคุณสมบัติคลล้ายมนุษย์  เช่น 
ความสามารถในการเข้าใจภาษา จดจ ารูปภาพ การแก้ปัญหาและการเรียนรู้ 

Smith (2018) กล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์ คือ ชุดโปรแกรมโดยแต่ละโปรแกรมที่สามารถ
จ าลองแง่มุมของมนุษย์ได้ในพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในบางสถานการณ์  

พอตา วุฒิพรชัย, เพ็ญศรี บางบอน, และ รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง (2560) กล่าวว่า 
ปัญญาประดิษฐ์ คือความพยายามในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ให้มีพฤติกรรมเลียนแบบมนุษย์ ระบบต่าง ๆ จะต้องมีความสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ท างานที่
ต้องใช้การประสานงานระหว่างส่วนต่าง ๆ 

ความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ ์
ปี ค.ศ. 1950 มีการเริ่มศึกษาปัญญาประดิษฐ์ โดยอาจารย์จากประเทศอเมริกาและ 

อังกฤษ ปี ค.ศ. 1956 John Mccarthy ได้บัญญัติค าว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
หรือ AI ในงานสัมมนา Dartmounth Conference เป็นการสัมมนาที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง AI 
เป็นครั้งแรก ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง ความฉลาดเทียม ที่สร้างขึ้นมาให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต  
เป็นศาสตร์หนึ่ง ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ เช่น 
การค านวณ จิตวิทยา ปรัชญา ประสาทวิทยา หรือชีววิทยา  

Russell และ Norvig (2003) มีแนวคิด ในรูปที่เน้นเหตุผลเป็นหลัก เนื่องจากการน า 
AI ใช้แก้ปัญหา ไม่จ าเป็นต้องมีอารมณ์หรือความรู้สึกแบบมนุษย์ ซึ่งแบ่งได้ 4 กลุ่มดังนี้ 

1. การกระท าคล้ายมนุษย์ (Acting humanly) หมายถึง กระบวนการเลียนแบบ
อาศัยพื้นฐานการคิดจากมนุษย์ส่งผลให้การแสดงออกและการกระท ามีรูปแบบคล้ายมนุษย์ เช่น 
การสื่อสารได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้  

2. การคิดคล้ายมนุษย์ (Thinking humanly) หมายถึง กระบวนการท าให้เครื่องจักร
มีสติปัญญาคิดเองได้ และ แสดงการกระท าออกมาได้โดยอัตโนมัติ จึงส่งผลต่อการกระท าในด้าน
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ 
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3. การคิดอยา่งมีเหตุผล (Thinking rationally) หมายถึง กระบวนการคิดที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของเหตุและผลโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ ในการคิดหาค าตอบโดยสามารถเข้าใจหลักของ
เหตุและผล ตามความเป็นไปได้และที่คาดการณ์ไว้ 

4. การกระท าอยา่งมีเหตุผล (Acting rationally) หมายถึง กระบวนการคิดอย่าง
มีประสิทธิภาพ จะสง่ผลให้การกระท าที่แสดงออกมา สอดคล้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ังไว ้

AI ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมามีวัตถุประสงค์ คือ สามารถท างานได้เทียบเท่ากับระดับ 
สติปัญญาของมนุษย์ โดยสามารถแก้ปัญหาได้ดีหรือใกล้เคียงกับมนุษย์ได้ โดยสร้างการสื่อสาร
ระหว่าง มนุษย์และคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจกัน จ าลองปัญญาของมนุษย์และท างานแทนมนุษย์ และ
แก้ปัญหาที่ ต้องใช้ความรู้จ านวนมาก ปี ค.ศ. 1950 Alan Turing เสนอให้มีการทดสอบสิ่งที่เรียกว่า 
ปัญญาประดิษฐ์ โดยวิธีการทดสอบชื่อทัวริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแยะคนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วิธีการทดสอบนั้นคือให้มนุษย์ท าการตอบโต้กับเครื่องจักร ซึ่งมนุษย์ที่เป็นผู้ทดสอบต้องแยกแยะว่า 
ก าลังตอบโต้กับเครื่องจักรหรือมนุษย์ ถ้าเครื่องจักรสามารถท าให้มนุษย์รู้สึกว่าก าลังตอบโต้กับมนุษย์ 
ด้วยกันได้ แสดงว่าเครื่องจักรที่ถูกพัฒนาผ่านการทดสอบ สรุปถ้าหากมนุษย์ไม่สามารถแยกระหว่าง 
มนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แสดงว่านั้นเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (Thomas, 2003) 

ช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2016 ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Yale และสถาบัน 
อนาคตกาลของมนุษยชาติแห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Future of Humanity Institute) 
ได้ท าการส ารวจนักธุรกิจและนักวิชาการหลายร้อยคนเพื่อคาดการณ์ว่าเมื่อไหร่ AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ 
ผลการวิจัยระบุว่าภายใน ปี ค.ศ. 2016 AI จะสามรถท างานได้ดีกว่ามนุษย์หรือในชื่อว่าเครื่องจักร 
อัจฉริยะระดับสูง (high-level machine intelligence) และภายใน ปี ค.ศ. 2136 AI จะสามารถ
แย่งงานมนุษย์ได้ทั้งหมด ซึ่งผลลัพธ์นี้ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 352 ราย (Ryan, 2017 อ้างใน 
ฐปนพรรษ์ นุทกาญจนกุล, 2560, หน้า 14) 

ลักษณะงานส าคัญของปัญญาประดิษฐ์ (พอตา วุฒิพรชัย, เพ็ญศรี บางบอน, และ
รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง, 2560) 

Natural Interface คือ งานด้านนี้ได้ชื่อว่าเป็นงานหลักที่ส าคัญที่สุดของปัญญาประดิษฐ์ 
และพัฒนาบนพื้นฐานของภาษาศาสตร์ จิตวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนงาน
ต่าง ๆ ได้แก่ 

1. ระบบที่มีความสามารถในการเข้าใจภาษามนุษย์ (Natural Language) คือ 
การรวมเทคนิคของการจดจ าค าพูดและเสียงของผู้ใช้งาน ท าให้มนุษย์สามารถพูดหรือสั่งงานกับ
คอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ได้ด้วยภาษามนุษย์ 
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2. ระบบภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) คือ การสร้างภาพเสมือนจริงหรือภาพ
จ าลองของเหตุการณ์โดยระบบคอมพิวเตอร์ มีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ไว้กับอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
อินพุต/เอาท์พุต เพื่อใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงโลก
ของภาพเสมือนจริงแบบ 3 มิติ เช่น การสร้างเกมคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ 

3. ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบผสมผสาน (Hybrid AI Systems) คือ การน าเอา
ระบบต่าง ๆ หรือเทคนิคต่าง ๆ ของ ปัญญา ประดิษฐ์ที่กล่าวข้างต้นมาบูรณาการเข้าด้วยกันเป็น
ระบบเดียว ส่วนใหญ่จะเป็นการบูรณาการระหว่างระบบผู้เชี่ยวชาญกับระบบเครือข่ายนิวรอน
เข้าด้วยกัน เช่น โปรแกรมประยุกต์ ดาต้าไมนิ่ง ด้านการตลาดและการขายของบริษัท 

4. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) เป็นระบบที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือ
ช่วยในการตัดสินโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ โดยองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญ 

4.1 ฐานความรู้ (Knowledge Base) เป็นส่วนของความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมด ซึ่งจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบ 

4.2 โปรแกรมของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System Software) แบ่งออก
ได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้ในการประมวลผลความรู้จากฐานความรู้ และ ส่วนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์

จากแนวคิด และ ทฤษฎีที่กล่าวมาผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Russell และ Norvig (2003) 
มาใช้ก าหนดเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี คือ การคิดอย่าง
มีเหตุผล และการกระท าอย่างมีเหตุผล เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคต ท าให้
การเข้าถึงข้อมูลทางด้านบัญชีที่เป็นปัจจุบัน รวดเร็ว ได้ทุกสถานที่และทุกขณะเวลา ดังนั้นการท างาน
ของปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยลดข้อผิดพลาด 
มีความแม่นย าในการประมวลผล และน าข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันมาวิเคราะห์เพื่อ
คาดการณ์ถึงแนวโน้มในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริหารและสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า จะท าให้ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีมีอิทธิพล
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชีและนักบัญช ี
ความหมายของการบัญช ี

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (2538, หน้า 20) (The 
Institute of Certified Accountants and Auditor of Thailand หรือ ICAAT) ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของการบัญชีไว้ว่า การบัญชี คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และท าสรุปข้อมูลอัน 
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เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือการให้ข้อมูล ทางการเงิน 
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 

เบญจมาศ พงศ์ติวัฒนากุล (2535, หน้า 2) ได้กล่าวถึงความหมายของการบัญชีไว้ว่า 
การบัญชี (Accounting) เป็นศิลปะของการบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับ จ่ายเงิน 
สิ่งของและสิทธิที่มีมูลค่าเป็นเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่ าเสมอ อย่างเป็นระเบียบ ถูกต้องตาม
หลักการ และสามารถแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะหนึ่งได้ 

สมเดช โรจน์ครีเสถียร (2542, หน้า 9) ได้ให้ความหมายว่า การบัญชี หมายถึง 
การน ารายการและเหตุการณ์ทางการเงินมาจัดบันทึก จัดหมวดหมู่ สรุปผลและวิเคราะห์ ตีความหมาย
อย่างมีหลักเกณฑ์ การเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนกและท าสรุปผลข้อมูลอัน เกี่ยวกับเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปของตัวเงินผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือการให้ข้อมูล ทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์
แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 

สุพัฒน์ อุปนิกขิต (2540, หน้า 11) ได้ให้ความหมายว่า การบัญชี หมายถึง การวิเคราะห์ 
จดบันทึกรายการค้าไว้เป็นหมวดหมู่และประเภท รวมถึงรายการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูล ดังกล่าว
มาสรุปผลการด าเนินงานและแสดงฐานะทางการเงินของกิจการค้าแต่ละรูปแบบหรือ หมายถึง 
ศิลปะวิชาการ และหน้าที่งานเกี่ยวกับการริเริ่มรายการและเหตุการณ์ทางการเงิน โดยใช้หน่วยเป็น
เงินตรา การตรวจสอบอนุมัติ การจดบันทึก การจัดหมวดหมู่ การเรียบเรียง การสรุปผล การวิเคราะห์ 
การตีความ การแปลความผลดังกล่าวและการเสนอข้อมูลเหล่านั้น อย่างมีหลักเกณฑ์ตาม
ความต้องการของฝ่ายบริหารและการด าเนินงานของกิจการเพื่อ ประโยชน์ในการจัดท ารายงานที่
จะต้องสนอตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

เสาวนีย ์เตียวสมบูรณ ์(2542, หน้า 1-2) ได้กล่าวถึงความหมายของการบัญชีไว้ดังนี ้
1. การจดบันทึก (Recording) หมายถึง การน าเอารายการค้าที่เกิดขึ้น ตามเอกสาร 

หลักฐานมาจดบันทึกในสมุดรายการขั้นต้น คือ สมุดรายวันตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
2. การจัดหมวดหมู่ (Classifying) หมายถึง การน าข้อมูลที่จดบันทึกในสมุด

รายการ ขั้นต้นมาจ าแนกหมวดหมู่ในสมุดรายการขั้นปลายคือ บัญชีแยกประเภท โดยจ าแนกออก 
เป็น 5 หมวด คือ หมวด สินทรัพย์ หมวดหนี้สิน หมวดทุน หมวดรายได้ และหมวดค่าใช้จ่าย 

3. การสรุปผล (Summarizing) หมายถึง การน าเอาข้อมูลที่จัดเป็นหมวดหมู่ 
เรียบร้อยแล้วนั้น ไปจัดท าเป็นรายงานทางการเงินหรืองบการเงิน ซึ่งได้แก่ งบก าไรขาดทุน และงบดุล 
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4. การวิเคราะห์แปลความ (Analysis and Interpreting) หมายถึง การน าเอาข้อมูล 
ในงบการเงิน คือ งบก าไรขาดทุน และงบดุล ไปวิเคราะห์ในรูปของอัตราส่วน (Ratio) หรือ แนวโน้ม 
(Trend) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนของธุรกิจ หรือดูการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

ดังนั้นจากค าจ ากัดความและความหมายของค าว่า “การบัญชี” จากบุคคลและสถาบัน 
ต่าง ๆ สามารถน ามาสรุปและให้ความหมายดังนี้ การบัญชี (Accounting) คือ การจดบันทึกรายการ
ค้าของกิจการ การจัดจ าแนกรายการค้าออกเป็นหมวดหมู่ผลการด าเนนิงาน และฐานะทางการเงิน
ของกิจการ การวิเคราะห์ และแปลความหมายจากข้อมูลทางบัญชีซึ่งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี
คือ นักบัญชี 

วิชาชพีบัญช ี
วิชาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี พระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 แบ่งวิชาชีพบัญชีไว้ 7 ด้าน ดังนี้ 
1. การท าบัญชี  
2. การสอบบัญช ี 
3. การบัญชีบริหาร 
4. การวางระบบบัญช ี
5. การบัญชีภาษอีากร 
6. การศึกษาและเทคโนโลยีบัญชี  
7. ด้านอื่นตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง (ในปัจจุบันยังไม่ได้ก าหนดไว้) 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ก าหนดให้วิชาชีพบัญชี 2 ด้าน คือ 
ด้านการท าบัญชี และด้านการสอบบัญชี เป็นวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพ 
ผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ และเป็น
สมาชิกสภาวิชาชีพหรือ ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพ จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได้ 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ก าหนดให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่จัดท า

บัญชี  
1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
2. บริษัทจ ากัด 
3. บริษัทมหาชนจ ากัด 
4. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและเข้ามาประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย 
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5. กิจการร่วมค้าตามประมวลรษัฎากร 
6. สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจ า 
7. บุคคลธรรมดาหรือหา้งหุ้นสว่นสามัญ  

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศ ก าหนดให้ต้องท าบัญชี ซึ่งปัจจุบัน
ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน
เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดให้บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน
ที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจ าหน่าย ผู้น าเข้า ในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร  

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหนา้ที่จัดท าบัญชี 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ

ผู้มีหน้าที่ จัดท าบัญชีไว้ ดังนี้ 
1. ต้องจัดให้มีผู้ท าบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด และควบคุมดูแล

ผู้ท าบัญชี จัดท าบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้อง 
2. ต้องจัดให้มีการท าบัญชีตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน หรือวันเริ่มประกอบ

กิจการ  
3. ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ท าบัญชีให้ถูกต้อง

ครบถ้วน  
4. ต้องปิดบัญชีครั้งแรก ภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มท าบัญชี และปิดบัญชี

ทุกรอบ 12 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน 
5. ต้องจัดท างบการเงินที่มีรายการย่อตามที่กฎหมายก าหนด และได้รับ

การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
6. ต้องน าส่งงบการเงินต่อส านักงานกลางบัญชี หรือส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
8. ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่

ท าการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  
คุณลักษณะของนักบัญชทีี่พึงประสงคข์องสถานประกอบการ 

Gray, Perks, และ Miaunder (1997) ได้สรุปคุณสมบัติของนักบัญชีที่จ าเป็นต้องมีไว้ว่า 
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์ในการบริหาร เพื่อสามารถออกแบบรายงานต่าง ๆ 

ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการที่ฝ่ายบริหารก าหนดในแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การบริหาร 
ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Cost management) ต้นทุนกิจกรรม และการบริหารกิจกรรม (Activity 
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Based Costing and Activity Based Management) ระบบการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced 
Scorecard) ระบบการผลิตแบบทันเวลา (New Just in Time Production System) ทฤษฎีข้อจ ากัด 
(Theory of Constrain: TOC) การจัดการด้านคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) 
และการปรับร้ือระบบ (Reengineering) เป็นต้น 

2. เป็นผู้ที่มีความสังเกตรอบคอบ นักบัญชีควรมีการสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ช่วย จัดท ารายงานแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งเสนอแนะ 
แนวทางที่ควรจะเป็น หรือควรด าเนินงานต่อไปในอนาคต โดยจัดท าให้อยู่ในรูปของรายงานที่
เข้าใจง่าย และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

3. เป็นนักวางแผน และมองการณ์ไกล เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าก่อนคู่แข่ง 
รวมทั้ง ช่วยชี้แนะให้เห็นถึงแนวทาง และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และรวมถึงศึกษาหาวิธีการต่าง ๆ 
ในการแก้ไข หรือวางแผนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต 

4. เป็นผู้รักษาความลับขององค์กร ไม่น าความลับขององค์กรไปเปิดเผยให้กับ
บุคคลที่ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจด าเนินงาน 

5. เป็นผู้มีความรู้รอบด้าน ทั้งด้านงานบัญชี กฎหมาย ภาษี การตลาด การผลิต 
จิตวิทยา และคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ และจะพัฒนาขึ้น โดยการผสมผสาน
ให้เหมาะสมกับส่วนงานในองค์กร 

6. เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ผลประโยชน์ ที่จะท าให้สูญเสียความเป็นกลาง และต้องปฏิเสธผลประโยชน์ที่จะท าให้เกิดปัญหา
เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในการท างาน มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทุกระดับ นอกจากนี้ยังต้องเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ทั้งข้อมูลด้านบวก และด้านลบ โดยยึดหลัก 
การรายงานที่สามารถตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิบาล 

แนวโน้มของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญช ี
นักบัญชีควรมีความสามารถในการปรับตัวที่ดีและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี เพื่อจะพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพแวดล้อมรายการเชิงเศรษฐกิจ และมาตรฐาน
การบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะเปลี่ยนบทบาทของนักบัญชี
และปรับบทบาทใหม่ เพื่อช่วยให้นักบัญชี สามารถคิด วิเคราะห์ และประมวลผลการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Khalid, Abdullah, & Mohammad, 2018) 
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เทคโนโลยทีี่มีความเกี่ยวข้องกับวชิาชีพบญัชี ได้แก่ 
1. Cloud Computing คือ การประมวลผลแบบคลาวด์ท าให้คอมพิวเตอร์แจกจ่าย

ทรัพยากรและข้อมูลโดยรวมที่มีอยู่ให้กับคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ อุปกรณ์เนื่องจากการประมวลผล
แบบคลาวด์เป็นการประมวลผลบนอินเทอร์เน็ตนักบัญชีสามารถท างานให้เสร็จสิ้นจากสถานที่ใดก็ได้ 
และสามารถสร้างและให้ข้อมูลและรายงานใด ๆ ผ่านเทคโนโลยีนี้ ตัวอย่าง โปรแกรมบัญชีออนไลน์
แบบคลาวด์ (Cloud-based Accounting Software) เป็นการพัฒนาโปรแกรม บัญชีจาก Desktop 
เป็นระบบ Cloud หรือที่เรียกว่า โปรแกรมบัญชีออนไลน์ จุดเด่นของ Cloud-based Accounting 
Software ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องของข้อมูล 
ด้านบัญชีให้มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นลักษณะ Data Flow ไม่ใช่ Data Entry คือ ข้อมูลจะถูกบันทึกจาก
แหล่งข้อมูลเดียว และใช้การเชื่อมโยงไปในระบบต่าง ๆ โดยไม่ต้องมีการบันทึกซ้ าอีก นอกจากนั้น 
ยังมีประโยชน์เรื่องความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง เนื่องจากการเก็บและประมวลผลข้อมูล บน Cloud-
based Server ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรสามารถบันทึกและเชื่อมข้อมูล (Sync) ถึงฐานข้อมูลเดียวกัน 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้จากทุกมุมโลกผ่านหลากหลายอุปกรณ์ จากความยืดหยุ่นดังกล่าว ท าให้
ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา นักบัญชีจึงสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการจากระบบได้เอง
แทนที่จะต้องไปรอขอข้อมูลจากแผนกต่าง ๆ ในการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน นอกจากนี้ ข้อมูลยังมี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น ด้วยเพราะได้รับมาจากฐานข้อมูลเดียวกัน (ศิริรัฐ โชติเวชการ, 2561ข)  

2. Big Data คือ คลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรความรู้และข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ โดยมีแนวโน้มที่ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณทั้งปริมาณ และ ความหลากหลาย ส าหรับ
การบัญชี ท าให้มีรายละเอียดของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีมากขี้นกว่าเดิม มีรูปแบบ
ที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่เนื้อหาข้อมูลเป็น ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอหรืออื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
อย่างรวดเร็วและการประมวลผลด้วยความรวดเร็ว การจะน าข้อมูล Big Data มาใช้ประโยชน์ได้ 
จึงต้องน ามาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ (Big Data Analytics) เช่น น าข้อมูลมาเพื่อใช้ในการวางแผน 
ควบคุมประเมินผลการด าเนินงานและ การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ โดยข้อมูลทางการบัญชี
จะรวบรวมจากที่เกิดขึ้นในอดีตและ ข้อมูลประมาณการส าหรับอนาคต เพื่อใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ในการวิเคราะห์การตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารโดยสามารถน า Big data Analytics 
มาใช้ในงานบัญชี ได้แก่ 

2.1 การตรวจสอบภาษี คือ ระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน
ทุกแหล่งของประเทศ แล้วเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับการเสียภาษีว่าเหมาะสมหรือไม่ อีกทั้งยัง
ตรวจหาความผิดปกติของผู้เสียภาษี  
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2.2 การประมวลผล คือ รวบรวมข้อมูลธุรกิจในวงกว้างจากอุตสาหกรรม
เดียวกัน เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

2.3 การสอบบัญชี คือ ท างานงานโดยวิธีการ Sampling Audit เป็น 100% 
เพื่อช่วยวิเคราะห์เจาะลึกถึงปัญหาและความเสี่ยงด้านต่างของลูกค้า  

3. Enterprise Resource Planning Systems (ERP) คือ ระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร ระบบ ERP แบบคลาสสิกจะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ ท าหน้าที่
ประมวลผลร่วมกันกับระบบต่าง ๆ ท าให้การบริหารจัดการงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันให้
ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด พร้อมกับสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่าง ๆ ได้ทันที ท าให้
องค์กรสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น โมดูลในระบบ ERP เชื่อมต่อการใช้งาน
หลายแผนก ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การผลิต คลังสินค้า และบัญชี 
ซึ่งในส่วนงานของบัญชีช่วยให้สามารถท าการปิดบัญชีได้ทุกวัน ข้อมูลมีการอัพเดท ลดการท างาน
ที่ซ้ าซ้อน และลดความผิดพลาดของข้อมูล 

4. Mobile Accounting คือ การพึ่งพาอุปกรณ์มือถือมากขึ้นในการเข้าถึงข้อมูล 
โดยนักบัญชีและลูกค้าท าธุรกรรมทางการบัญชี ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Accounting) 
เป็นบริการเสริมจากโปรแกรมบัญชี ออนไลน์แบบคลาวด์ (Cloud-based Accounting) ที่พัฒนาเป็น 
Application ให้ลูกค้าสามารถติดตั้งได้บน โทรศัพท์มือถือหรือ Tablet ผู้ใช้จึงสามารถใช้งานด้าน
บัญชี ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกค่าใช้จ่าย ท าใบเสนอราคา ออกใบแจ้งหนี้ ใบก ากับภาษีส่งให้ลูกค้า 
เซ็นชื่อลงบนเอกสารจากหน้าจอโทรศัพท์) ลงรายการตัดหนี้ได้เลย เมื่อลูกค้าช าระ ข้อมูลก็จะวิ่งเข้าสู่
ระบบบัญชีตัดหนี้ให้โดยอัตโนมัติ สามารถตรวจเช็คสถานการณ์ทางการเงิน และผลประกอบการ
ของกิจการโดยตรงผ่านโทรศัพท์มือถือได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเสียคิดค่าบริการ เพิ่มเติมจาก
ค่าบริการรายเดือนของ Cloud-based Accounting (ศิริรัฐ โชติเวชการ, 2561ค)  

5. Technological Innovations in Tax Software คือ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ในซอฟต์แวร์ภาษี ซอฟต์แวร์ภาษีในปัจจุบันได้ช่วยปรับปรุงความถูกต้องและลดข้อผิดพลาด เรื่อง
การค านวณเงินเดือน ค่าใช้จ่ายทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้และข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับภาษี โปรแกรม
จะช่วยค านวณภาษีให้มีความแม่นย า อัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันข้อมูลที่ล้าสมัย 
แจ้งเตือนหาเจอข้อผิดพลาด เพื่อให้องค์กรหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางภาษี 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการในการปฏิบัติงานของนักบัญช ี
ความหมายของประสิทธิภาพ 

ค าว่า “ประสิทธิภาพ” ได้มีการให้ความหมายไว้หลากหลาย อาทิเช่น ราชบัณฑิตยสถาน 
(2546, หน้า 511) หมายถึงความสามารถที่ท าให้เกิดผลในการงาน นอกจากนี้ค าว่า ประสิทธิภาพ ยัง
ใช้ควบคู่กับค าอื่น ๆ เช่น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการสอน ประสิทธิภาพ
ของการศึกษา ฯลฯ ส าหรับ สุรศักดิ์ นานานุกูล และคณะ (2538, หน้า 149-150) ให้ความหมายของ
ประสิทธิภาพว่า การปฏิบัติงานใด ๆ จะมีตัวแปร 2 กลุ่ม คือ ที่เป็นตัวแปรที่ใส่เข้าไปในการปฏิบัติงาน 
(Input) อันได้แก่ เงิน เครื่องจักร วัตถุดิบ การจัดการ และคน ซึ่งตัวแปรเหล่านี้สามารถที่จะจัดสรร
โยกย้ายให้ มากน้อยอย่างก็ได้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ ผลผลิต (Output) ที่ได้จากการปฏิบัติงานโดย
อาศัยกลุ่มตัวแปรที่ใส่เข้าไปในการปฏิบัติงานดังกล่าว 

อมราลักษณ์ ศิริทองสุข (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง 
การปฏิบัติงานหรือด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายเพื่อให้เสียทรัพยากรน้อยที่สุดและ
ได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ 

ประมวล พระตลับ (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง
การ ด าเนินงานที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายใต้เงื่อนไขการด าเนินงานที่มีคุณภาพ มีต้นทุน
ต่ าหรือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทันต่อเหตุการณ์ ผลของงานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ 

ณภาภัช อัตถสุริยานันท์ (2549) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง 
การปฏิบัติงานอย่างราบรื่น ครบถ้วน ประหยัดเวลาใช้ก าลังและทรัพยากร อย่างคุ้มค่า เกิดการสูญเปล่า
น้อยที่สุด โดยใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงใช้ความรู้ ความสามารถและ  
คุณสมบัติส่วนบุคคล ปริมาณงานและคณุภาพของการด าเนินงานรวมทั้งทักษะ ในการปฏิบัติงาน 

วิมลมาศ ไร่ไสว (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง 
การที่บุคคลมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุผลได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรและทัน 
ระยะเวลาที่ก าหนด ผลงานที่ได้มีคุณภาพและความถูกต้อง มีวิธีการท างานหรือน าเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมเข้ามาช่วยเพิ่มผลงาน และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
ได้อย่างคุ้มค่า สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได้ 

สมพงศ์ เกษมสิน (2526) ได้น าแนวคิดของ แฮริงตัน อีเมอร์สัน (Harington Emerson) 
ที่เกี่ยวกับหลักการท างานให้มีประสิทธิภาพ 12 ประการดังนี้ 

1. ท าความเขา้ใจและก าหนดแนวความคิดในการท างานให้กระจ่าง 
2. ให้หลักสามัญส านึกในการพจิารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 
3. ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์  
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4. รักษาระเบยีบวินัยในการท างาน  
5. ปฏิบัติงานดว้ยความยุติธรรม  
6. การท างานต้องเชื่อถือได้ มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพ  
7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอยา่งทั่วถึง 
8. งานส าเร็จทันเวลา 
9. ผลงานได้มาตรฐาน 
10. การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้  
11. ก าหนดมาตรฐานที่สามารถเป็นเครื่องมือ ในการฝึกสอนงานได้  
12. ให้บ าเหนจ็รางวัลแก่งานที่ด ี

แนวคิดของ Peterson และ Plowman (1953) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harring 
Emerson โดยได้ตัดทอนบางข้อลง และสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพ ไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ 

1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์ 
คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ ผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มี 
คุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 

2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของ 
หน่วยงานโดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่ 
บริษัทวางไว้และควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และ 
วิธีการคือจะต้องลงทุนน้อยและได้ผลก าไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือ ต้นทุน 
การผลิตได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า และ 
เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

Woodcock (1989) ได้กล่าวว่าลักษณะของทีมการท างานที่มีประสิทธิภาพไว้ 11 ด้าน 
ดังนี้ 

1. ความสมดุลในบทบาท (Balanced Roles) คือ ในทีมการท างานจะผสมผสาน 
ทักษะความรู้ ความสามารถ ที่แตกต่างกันของบุคคล และใช้ความแตกต่างด าเนินบทบาทของ
แต่ละงานได้อย่างเหมาะสม ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป 
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2. เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Clear Objectives and 
Agreed Goals) คือ ทีมการท างานมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกัน สมาชิกทุกคน
ในทีมรับรู้และยอมรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์นั้น 

3. การเปิดเผยและเผชิญ (Openness and Confrontation) คือบรรยากาศใน
การท างานเป็นทีม เป็นไปอย่างเปิดเผย สมาชิกสามารถที่จะแสดงความรู้สึกความคิดเห็นของตน
ต่อการท างานได้มีการสื่อสารโดยตรง หันหน้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจกัน 

4. การสนับสนุนและการไว้วางใจ (Support and Trust) คือ สมาชิกทุกคนได้รับ 
การช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน สามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน พร้อมที่จะรับมือในการแก้ไขปัญหา 

5. ความร่วมมือและขัดแย้ง (Co-operation and Conflict) คือ สมาชิกในทีม
ให้ความร่วมมือกันท างาน พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุน ช่วยเสริมสร้างทักษะ ความรูค้วามสามารถ 
ให้แก่กัน รวมทั้งการสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อการท างาน มีการใช้  
ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 

6. วิธีการปฏิบัติงานชัดเจน (Sound Procedures) คือ การท างานของทีมมี
การประชุม ปรึกษาหารือและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันการตัดสินใจจะใช้ข้อมูลและความเห็นของ
สมาชิกทีมทุกคน 

7. ภาวะผู้น าที่เหมาะสม (Appropriate Leadership) การท างานในทีมจะต้อง
มีผู้น าที่มีความสามารถและความเหมาะสมในสถานการณ์นั้น ๆ โดยสมาชิกทุกคนสามารถที่จะเป็น 
ผู้น าทีมได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น 

8. ทบทวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ (Regular Review) คือ การติดตามผล
การปฏิบัติงานของทีมอย่างสม่ าเสมอ ว่ามีปัญหาใดที่จะต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไข 

9. การพัฒนาบุคลากร (Individual Development) คือ การพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของสมาชิกทีม ให้โอกาสสมาชิกได้ใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่มีในการท างาน 
อย่างเต็มที่ 

10. สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มที่ดี (Sound Inter-group Relations) คือ การท างาน 
ที่มีสัมพันธภาพที่ดี มีการร่วมมือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

11. การติดต่อสื่อสารที่ดี (Good Communication) คือ การติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยในการสื่อความหรือแลกเปลี่ยน
ข่าวสารซึ่งกัน 
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สมใจ ลักษณะ (2552) กล่าวว่า ประสิทธิภาพเป็นการใช้ปัจจัยรวมถึงกระบวนการใน 
การปฏิบัติงาน โดยมีผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวก ากับการแสดงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาจแสดง
ค่าของประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างผลก าไรกับต้นทุน ซึ่งถ้าผลก าไรสูงกว่ามาก
เท่าไรยิ่งจะแสดงประสิทธิภาพมากข้ึนเท่านั้น อาจแสดงถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า อาทิ 
คนเวลา เงิน วัสดุในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1. การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) โดยการพิจารณา
ผลผลิต ขององค์กรว่าตรงตามเป้าหมายที่ต้องการเพียงใด เช่น ต้องการผลก าไรเพิ่มขึ้น 70% มากกว่า
ปีที่แล้ว 

2. การจัดหาและใชป้ัจจัยทรัพยากร (System Resource) โดยพิจารณาว่าองค์กร
จะมีผลผลิตได้ตามเป้าหมายความส าเร็จนั้น จ าเป็นจะต้องจัดหาและใช้ทรัพยากร เช่น เงินงบประมาณ 

3. ได้ครบถ้วนเพียงใดเป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร 
ในลักษณะที่มีเงินเพียงพอ ส าหรับการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติ และเงินนั้นถูกใช้อย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 

4. กระบวน การปฏิบัติงาน (Internal Process and Operations) โดยพิจารณา
จากกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์การ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละ 
กลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน การไหลเลื่อนส่งต่อ (Flow) ของงาน การมีประสิทธิภาพของ 
การท างานที่ได้งานครบถ้วน ใช้เวลาน้อย ต้นทุนน้อย มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วย ปฏิบัติงาน 
บุคคลท างานเต็มศักยภาพ ไม่มีสภาพ “คนล้นงาน หรืองานล้นคน” ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
และระหว่างกลุ่มงานมีความราบรื่นไม่มีขัดข้อง 

ทิพาวดี เมฆสรรค์ (2538, หน้า 2) ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมาย
รวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์
ที่ต้องการพิจารณาคือ 

1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต (Input) ได้แก่ การใช้
ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสีย 
น้อยที่สุด 

2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างาน
ที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม 

3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพ 
เกิด ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและบริการ 
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เป็นที่ พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการตามทัศนะของนักวิชาการตามที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ โดยใช้ทรัพยากร 
ในการบริหารที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า สิ้นเปลืองน้อยที่สุด แต่ได้รับประโยชน์สูงสุด 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Woodcock (1989) เพื่อก าหนด
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี  

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2555) ได้ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะทางวิชาชีพของ

นักบัญชีในมุมมองของผู้ บริหารงานสายบัญชีในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของ นักบัญชีที่เป็นที่ต้องการ
ของสถานประกอบการ เพื่อจะสะท้อนมุมมองของผู้บริหารสายบัญชีที่ ท างานในสถานประกอบการ
ที่อยู่ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า 
สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีตามความเห็นของผู้บริหารงานสาย บัญชีมี 11 ประเภท ซึ่งสมรรถนะ
ทางวิชาชีพของนักบัญชีที่ผู้บริหารงานด้านบัญชีให้ความส าคัญไว้ 5 อันดับแรก คือ ความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางองค์กรและการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
และธุรกิจ และความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน 

วริยา ปานปรุง, ทิวัตถ์ มณีโชติ, ชัชสรัญ รอดยิ้ม, และ นัฐพงศ์ ส่งเนียม (2561) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชีใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักบัญชีที่ท างานในส านักบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานครที่
ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ านวน 125 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า สมรรถนะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ในด้านความรู้ความสามารถ ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กมลภู สันทะจักร (2560) ได้ศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ของหน่วยงานราชการในประเทศไทยเพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในประเทศ ไทย 
โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 
376 คน ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ มากกว่า 
25-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณ์ท างาน มากกว่า 15 ปี มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะ ของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ ด้านความรู้ทางวิชาชีพ
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บัญชี ค้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด 

ฐปนพรรษ์ นุทกาญจนกุล (2560) ศึกษาเรื่องผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของ
นักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิจัยนี้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีของไทยทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้าน
การวางระบบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ผลการศึกษาพบว่า 
ปัญญาประดิษฐ์นั้นมีผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชีในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและจะเป็นเครื่องมือ
อ านวยความสะดวกในการลดขั้นตอนการท างานและผลิตข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยปราศจาก
อคติ และมีความเสี่ยงที่ผู้ท างานระดับล่างจะตกงานและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการจารกรรมข้อมูล
ทางไซเบอร์ โดยการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์นั้นราคาสูง ส่งผลกระทบให้มีต้นทุนสูงขึ้น และยังแนะน า
ในเรื่องการปรับตัวในยุคดิจิตอล โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและยอมรับเทคโนโลยีมาช่วยงาน และ
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เช่นเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง Programing, Machine learning รวมถึง
พัฒนาทักษะ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น   

ประกาศ กรุง (2561) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ระบบบริหาร
ทางการเงินของคนในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทางการเงินของคนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทางการเงินของคนในกรุงเทพมหานครและ 
3) เพื่อศึกษาคุณภาพระบบและการยอมรับต่อระบบที่ส่งผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับระบบ
บริหารทางการเงิน ระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ รวบรวมข้อมูล
ที่ได้รับจากแบบสอบถามใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทาง
การเงินของคนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง ผลจากผลวิจัยสมมติฐานปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทางการเงินแตกต่างกัน คุณภาพระบบใน
การใช้ปัญญาประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับระบบ
บริหารทางการเงิน โดยคุณภาพระบบด้านการให้บริการลูกค้าส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์สูงสุด  
รองลงมา ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการประยุกต์น าไปใช้ด้านการวิเคราะห์และตัดสินใจ และ
ด้านการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการยอมรับในการใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยรวมมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทางการเงิน โดยการยอมรับ
ด้านการประยุกต์น าไปใช้มีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมา ด้านการให้บริการลูกค้าส่วนบุคคล ด้าน
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การบริหารความเสี่ยง ด้านการวิเคราะห์และตัดสินใจ และด้านการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
ตามล าดับ 

ศุภกฤษ์ บุญจันทร์ (2562) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจ านวน 1,665 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 322 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี 
สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ต าแหน่งปัจจุบัน
พนักงาน ระยะเวลา การปฏิบัติงาน 3-6 ปี หน้าที่วิเคราะห์รายงานการบัญชีและจัดท างบการเงิน 
ส านักงานบัญชีอิสระ ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ที่ท าบัญชีในภาพรวม
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านทักษะในวิชาชีพ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ 
ด้านคุณลักษณะประจ าตัว มีต่อประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีอยู่ 
ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านประหยัดเวลา ด้านการประหยัด
การใช้วัสดุอุปกรณ์ ด้านความต้องการในการพัฒนางาน การทดสอบสมมติฐานเพศ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบัน ต่างกันส่งผลให้มีประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชี
ของส านักงานบัญชีแตกต่างกัน ผู้ศึกษาได้หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันพบว่า สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของผู้ที่ท าบัญชีมีความสัมพันธ์ กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีอยู่ในระดับสูงมาก ได้แก่ ดา้นประหยัดเวลา ด้านคุณลักษณะ
ประจ าตัว ด้านแรงจูงใจ ความสัมพันธ์ระดับสูง ได้แก่ ด้านทักษะในวิชาชีพ ด้านคุณค่า ส่วนเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชี
มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากในทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้าน
ประหยัดเวลา ด้านความต้องการในการพัฒนางานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ศุกร์ศศิพรรณ วงศ์ประเทศ (2560) ศึกษาเรื่องความพร้อมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์
ของส านักงานบัญชี ผลการวิจัยพบว่า เพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีต าแหน่งงานอยู่ในระดับพนักงานปฏิบัติการ และมีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีต่ ากว่า 
5 ปี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีระดับความคิด เห็นเกี่ยวกับความพร้อมในด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ของส านักงานบัญชีอยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และต าแหน่งงานที่แตกต่าง กัน จะมีความพร้อมของการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ของส านักงานบัญชีในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบการใช้งาน ด้านความปลอดภัย 
และด้านความง่ายในการใช้งานแตกต่างกัน ซึ่งการเตรียมความพร้อมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์
ของส านักงานบัญชีในการปฏิบัติงานของนักบัญชีนั้น ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบัญชี 
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และสามารถเตรียมความพร้อมของการใช้งานต่อปัญญาประดิษฐ์ได้ เพื่อลดการเกิดความผิดพลาด
จากตัวบุคคล ซึ่งเกิดได้ง่ายกว่าความผิดพลาดจากระบบปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้นหากผู้ใช้งาน
ปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ที่มีอายุ และต าแหน่งงานที่มากย่อมส่งผลให้ การท างานของปัญญาประดิษฐ์
มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นด้วย 

สุวิมล ตรีคงธรรมกุล (2561) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในส านักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักบัญชี และผู้บริหารในส านักงานบัญชี กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้
ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท และต าแหน่งปัจจุบัน เป็นพนักงานบัญชี  ผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ในส านักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่า คุณลักษณะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีผ่านสื่อดิจิทัลที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก ผลการศึกษาในครั้งนี้
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศทางการบัญชีผ่านสื่อดิจิทัล
ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีและการตัดสินใจของผู้บริหาร ในส านักงานบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และสามารถบริหารองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

อุมาพร บุญทอง (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยกระบวนการความรู้
ความเข้าใจ และปัจจัยกระบวนการท างานที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy กรณีศึกษานักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการศึกษา
พบว่า ความแตกต่างของปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์
ท างาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของ
นักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน และอิทธิพลของปัจจัยด้าน
กระบวนการความรู้ความเข้าใจ มีผลต่อระดับความพร้อมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร และอิทธิพลของปัจจัยด้าน
กระบวนการท างานขององค์กรที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
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อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับปัจจัยในการท างาน ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบความแตกต่าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน
การท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักร
สายการผลิตในจังหวัดสงขลา มีกลุ่มตัวอย่าง 110 คน ผลการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ต าแหน่งงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงานไม่
แตกต่างกัน 

Gulin, Hladika, และ Valenta (2019) ศึกษาเรื่องการท างานของนักบัญชีในยุคดิจิทัล 
กล่าวว่า การท างานให้เป็นดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ดีเพื่อโอกาสใหม่
ส าหรับบริษัทต่าง ๆ นอกจากนี้การท าให้เป็นดิจิทัลยังน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมายส าหรับ
วิชาชีพบัญชี โดยจะเปลี่ยนวิธีการท างานและความคิดของนักบัญชี อย่างไรก็ตามนักบัญชีหลายคน
คิดว่าการท าให้ดิจิทัลเข้ามาช่วยงานและหุ่นยนต์ก็จะท างานแทนที่มนุษย์ การท าให้เป็นดิจิทัล
จะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชี นักบัญชีควรเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับระบบอัตโนมัติและพัฒนา
ความรู้และทักษะเฉพาะของนักบัญชี งานประจ าที่ท าซ้ าและมีโครงสร้างจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น
อัตโนมัติในอนาคต โดยเครือข่ายข้อมูลที่มากขึ้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
ให้ประสบความส าเร็จ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน (Block chain) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
data) การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing) และการบัญชีอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
accounting) เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานและปรับปรุงความเร็ว คุณภาพและ
ความถูกต้องของข้อมูล เป็นผลมาจากระบบอัตโนมัติท าให้ธุรกิจด าเนินไปได้อย่างราบรื่น อาชีพของ
นักบัญชีจะสามารถเปลี่ยนจากผู้ท าบัญชี ไปจนถึงที่ปรึกษาเกี่ยวกับบัญชี หรือ นักบัญชีวิศวกร ดังนั้น
ในการพัฒนาที่เป็นไปได้นักบัญชีจ าเป็นต้องมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวก
และยกระดับอาชีพจากการท าให้เป็นดิจิทัล และการใช้งานซอฟต์แวร์ใหม่จากการจัดการบนฐานข้อมูล 
และสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงจะท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาบัญชี ส าหรับการเตรียมความพร้อมการท างานในสภาพแวดล้อม
ที่ทันสมัยพร้อมระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนแปลงไปสู่การท างานแบบดิจิทัล 

Smith (2018) ศึกษาเรื่องรายงานการบัญชีและผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งพบว่า แพลตฟอร์มของบล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทต่อนักบัญชี ในเรื่องของ
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การวิเคราะห์รายงานการบัญชีต่อข้อมูลของธุรกิจในสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่ การใช้เทคโนโลยี
จะน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์ของข้อมูลทางการเงิน คือ ช่วยเพิ่มโอกาสในการท างาน 
สรรหากลยุทธ์ในการท างานมากขึ้น เปลี่ยนบทบาทของนักบัญชีให้มีทักษะเพิ่มความสามารถท างาน
ร่วมกับระบบอัตโนมัติ ซึ่งการวิจัยนี้ไม่ได้หมายความว่าจะส่งผลให้การจ้างงานของนักบัญชีน้อยลง
แต่อย่างไร 

Duong และ Fledsberg (2019) ศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมนักบัญชีและยุคดิจิทัล พบว่า 
โลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่าง ๆ รวมเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกิจวัตรประจ าวันมากขึ้น 
การท าบัญชีให้เป็นดิจิทัลเป็นสิ่งส าคัญ และการน ามาซึ่งความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น  
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ส าหรับบริษัทต่าง ๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การค้าระหว่างประเทศและกฎระเบียบ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมของนักบัญชีจะสามารถ
ใช้ประโยชน์และควรยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาและให้ความส าคัญ
กับหลักสูตรไอที เพื่อเตรียมความพร้อมของนักบัญชีส าหรับการเคลื่อนไหวทางดิจิทัลอย่างรวดเร็ว 
และเตรียมความพร้อมของนักบัญชีส าหรับชีวิตการท างานในอนาคต ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอาชีพ
นักบัญชีจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไปสู่เป็นบทบาทใหม่ของนักบัญชีที่
แตกต่างไปจากเดิม Smith (2018) กล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเป็นเครื่องมือในการท างาน ท า
ให้การท างานของบัญชีกลายเป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น และท าให้หน้าที่ของนักบัญชีเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและมบีทบาทในด้านเชิงกลยุทธ์และเชิงบริหาร 

Akhter (2018) ศึกษาเรื่องความยั่งยืนของวิชาชีพบัญชีในยุคอุตสาหกรรมที่สี่ กล่าวว่า 
เทคโนโลยีท าให้การท างานของนักบัญชีตามปกติเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการท างานแบบอัตโนมัติ
มากยิ่งขึ้น การท างานของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หุ่นยนต์ (Robotics) และ การเรียนรู้
ของเครื่องจักร (Machine learning) ท าให้การท างานปราศจากข้อผิดพลาด ช่วยประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งนักบัญชีควรมีทักษะที่จ าเป็นในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนไป เนื่องจากการท างานของผู้ตรวจสอบบัญชีร่วมกับซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามา
มีบทบาทส าคัญใน และ การให้บริการที่ปรึกษาของนักบัญชี โดยนักบัญชีจะต้องมีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในการตรวจสอบ และควบคุมระบบข้อมูลทางการบัญชีอย่างครอบคลุม เพื่อจะตรวจสอบ
ธุรกรรมทางธุรกิจและตรวจจับข้อผิดพลาดจากการทุจริตจากซอฟต์แวร์ที่มีความแม่นย าสูงขึ้น และ
การวิจัยนี้ยังพบว่าเทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่ความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของมนุษย์ในอนาคตอันใกล้ และยังไม่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานบัญชี แต่นักบัญชี
ควรมีทักษะที่จ าเป็นในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานที่จะเกิดขึ้น 
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เพราะงานบัญชีบางอย่างจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น การบันทึก
ข้อมูลใบแจ้งหนี้ และอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคือ ต้นทุนและความปลอดภัย 

Khalid และคณะ (2018) ศึกษาเรื่องนวัตกรรมของเทคโนโลยีในสาขาบัญชี กล่าวว่า 
นวัตกรรมของเทคโนโลยีได้เปลี ่ยนแปลงงานที ่ม ีความซับซ้อนให้กลายเป็นงานที ่ง ่ายขึ ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข้อมูลจ านวนมากที่สร้างขึ้นโดยระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะ
ส่งผลให้การท างานการประมวลผลมีความรวดเร็วและแม่นย า ซึ่งท าให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพต่อ
ความต้องการของธุรกิจมากขึ้น อีกทั ้งเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในสาขาบัญชีได้มีส่วนช่วยในการ
ท างานของนักบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการการบันทึกรายการ ไปจนถึงการสร้างงบการเงิน 
และยังมีแนวโน้มของเทคโนโลยีขั้นสูงที่น ามาใช้มากขึ้น กับงานบัญชี ได้แก่ Cloud computing, ERP 
systems, Mobile Accounting, OCR technology, Tax software เป็นต้น จากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีข้างต้น พบว่า ในอนาคตจะท าให้อาชีพของนักบัญชีปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ คือที่ปรึกษา
ทางธุรกิจ ด้วยความรู้ที่มากขึ้นและทักษะหลากหลายขึ้นของนักบัญชี 

Whitman และ Sobczak (2018) ศึกษาเรื่องอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ
ผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพบัญชี โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี และ
นักศึกษาบัญชี ผลทดสอบพบว่านักศึกษาบัญชีและ นักบัญชีมีการรับรู้ AI ในเชิงบวกโดยรวม
เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะนักบัญชีที่อายุน้อยกว่าและนักบัญชีที่
ท างานในบริษัท Big C เชื่อว่า AI จะช่วยลดการตรวจสอบกฎระเบียบและปรับปรุงการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุเทน เลาน าทา และนิภาพร อบทอง (2560) ในอดีตการจัดท าบัญชีโดยนักบัญชีมีรูปแบบ
การจัดท าบัญชีด้วยมือ เริ่มจากการบันทึกรายการค้าลงในสมุดบัญชีรายวัน ผ่านรายการค้าไปยัง
บัญชีแยกประเภทก่อนถูกน าเสนอเป็นรายงานทางการเงินของกิจการ ซึ่งปัญหาของการจัดท าบัญชี
ด้วยมือคือ บางครั้งพบข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีจากความผิดพลาดของมนุษย์ ความล่าช้าใน
การจัดท าและน าเสนองบการเงินที่ไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทที่ส าคัญมากในการสร้างคุณค่าของ
ข้อมูลทางการบัญชี และในปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานบัญชียังได้หมายความรวมถึง
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อช่วยในการท ารายการบัญชีในลักษณะต่าง ๆ  อีกด้วย การท างาน
ทางด้านบัญชีขององค์กรโดยทั่วไปได้มีการปรับเปลี่ยน โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาช่วย
ประมวลผลทางด้านบัญชีช่วยในการจัดท าบัญชี การตรวจสอบบัญชี การยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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ซึง่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า เทคโนโลยีปัจจุบันกลายเป็นเครื่องมือสนับสนุนวิธีปฏิบัติงานทางด้าน
บัญชีที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2559) เที่ระบุการบันทึก สื่อสารสารสนเทศ
ที่มีความเกี่ยวข้องกัน เชื่อถือได้และเปรียบเทียบได้ของกิจกรรมทางธุรกิจเป็นนิยามของบัญชีของ
ศาสตราจารย์จอหน เจ ไวลด ซึ่งขยายความ 3 ข้อ 1) การระบุกิจกรรมทางธุรกิจ ท าให้มีการเลือก
เหตุการณ์และรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ 2) การบันทึกกิจกรรมทางธุรกิจ ท าให้มีการบันทึกข้อมูล
รายการและเหตุการณ์ตามล าดับเวลา 3) การสื่อสารกิจกรรมทางธุรกิจ ท าให้มีการจัดท ารายทางบัญชี 
เช่น งบเงิน การตีความรายงานและการวิเคราะห์ 

ณัฏฐ์ อรุณ (2553) กล่าวว่า ถึงแม้ว่าระบบปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถน้อยกว่ามนุษย์ 
แต่ ปัจจุบันหลายๆองค์กรให้ความส าคัญและคิดน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับองค์กร เนื่องจากเห็น 
ความส าคัญดังนี้ 1) ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในลักษณะคล้ายกับเป็นหน่วยบันทึกความจ าขององค์กร 
ซึ่งจะเป็นฐานความรู้และพนักงานขององค์กรสามารถเข้าถึงระบบเพื่อสืบค้นและหาค าปรึกษาได้ 
2) ระบบปัญญาประดิษฐ์ เป็นกลไกที่ไม่มีความรู้สึก ไม่อ่อนล้า และไม่มีความกังวล ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ดีต่องานที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 3) ระบบปัญญาประดิษฐ์ จะถูกน ามาใช้
กับงานที่น่า เบื่อส าหรับมนุษย์แต่จ าเป็นต้องท า 4) ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยเพิ่มความสามารถใน
ฐานความรู้ของ องค์กรสามารถช่วยแก้ปัญหาเฉพาะด้านได้และลดเวลาการท างานที่มีความซับซ้อนได้ 

กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตของมนุษย์ แทบทุกด้านการ
ติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมด าเนินบนฐานข้อมูลในอินเตอร์เน็ตหลายประเทศ
ในโลกจึงจ าเป็นต้องปรับตัวไปสู่ความเป็นดิจิทัล การที่ประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อเตรียมก้าวเข้าสู้
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจที่จะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รูปแบบ
ของเศรษฐกิจก าลังจะเปลี่ยนไป เกิดการท างานแบบใหม่ที่เรียกว่า Digital workplace ข้อมูลเกือบทุก
อย่างในอนาคตจะถูกเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายอินเทอรเน็ต ดังนั้นนักบัญชีจึงต้องมีแผนในการ
ขับเคลื่อนทั้งสมรรถนะของตนเองและขององค์กรให้ไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลโดย
จะต้องมีวิธิบริหารการท างานผ่านระบบออนไลน์ตลอดทั้งวิธีการจัดการดิจิทัลคอนเทนต์ ในองค์กรให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งทุกสิ่งอย่างในชีวิตการท างานจะอยู่ใน Mobile Technology ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการท าธุรกรรมหรือการท างานอื่น ๆ ระบบดิจิทัลจะเข้ามาควบคุมการท างาน ในอนาคตจะเป็น
การติดต่อที่ท าได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ นักบัญชีจึงจ าเป็นต้องเตรียมที่จะปรับวิ ธีในการท างาน
รูปแบบต่างไปจากเดิม และเตรียมความพร้อมในการหาหนทางในการรับมือการเปลี่ยนแปลงด้าน
ระบบดิจิทัลให้เกิดความเหมาะสมทั้งตนเองและองค์กร 



  49 

สรุปแนวคิดและทฤษฎีทีน่ ามาใช้ในงานวิจยั 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับด้านลักษณะ

ประชากรศาสตร์ สมรรถนะของนักบัญชีต่อปัญญาประดิษฐ์ และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
มาเป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามหัวข้อ ดังนี้ 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Griffeth และคณะ (2000) และ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) มาใช้ก าหนดเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ในการท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ รายได้ต่อเดือน ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อการเกิดประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของนักบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีของสมรรถนะ 
(Competency) ของ ณรงค์วิทย์ แสงทอง (2547) และแนวคิดคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ( International 
Education Standards for Professional Accountants: IES) ฉบับที่ 2 (IES 2) ฉบับที่ 3 (IES 3) 
และฉบับที่ 4 (IES 4) มาใช้ก าหนดแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของนักบัญชี
ในการปฏิบัติงาน โดย สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านกระบวนการท างานขององค์กร ด้านการออกแบบ
การใช้งาน สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ ด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล สมรรถนะส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านการปรับตัวในการท างาน  ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงานต่อปัญญาประดิษฐ์
ของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร สมรรถนะของนักบัญชีสมัยใหม่จ าเป็นต้องมีทักษะหลากหลาย
ด้านที่เปลี่ยนไปจากเดิม เนื ่องจากในปัจจุบันมีการประยุกต์การท างานน าเอาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยจัดการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก  ท าให้องค์กรได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ภายในเวลาที่รวดเร็ว ท าให้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ช่วยพัฒนากระบวนการท างาน
และช่วยลดขั้นตอนการท างานของนักบัญชี ช่วยลดความผิดพลาดได้เพราะมีความแม่นย ากว่า
การท างานของมนุษย์ และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากคน (Human error) และช่วยเพิ่มระบบความ
ปลอดภัยให้กับข้อมูลและสามารถสืบค้นหรือตรวจสอบเอกสารทางการบัญชีได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง 

3. ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Russell และ Norvig (2003) 
มาใช้ก าหนดเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ สมรรถนะของนักบัญชีต่อปัญญาประดิษฐ์ คือ 
การคิดอย่างมีเหตุผล และ การกระท าอย่างมีเหตุผล ดังนั้นการท างานของปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาช่วย 
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วิเคราะห์จัดการกับข้อมูล ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยลดข้อผิดพลาด มีความแม่นย า
ในการประมวลผล และน าข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต นักบัญชีจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ช่วยลดขั้นตอนระยะเวลาในการท างาน และมีความสามารถท างานกับ
ปัญญาประดิษฐ์ และรองรับเป้าหมายขององค์กรในอนาคต 

4. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดของ 
Woodcock (1989) กล่าวว่าการท างานที่มีประสิทธิภาพจะต้องมาจากการพัฒนาตนเอง มีกระบวนการ
ท างาน ที่ถูกต้องเหมาะสม และท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร จึงก าหนดเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี แบ่งออกเป็น 11 ประการ
ดังนี้ 1) ความสมดุลในบทบาท 2) เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3) การเปิดเผย
และเผชิญ 4) การสนับสนุนและการไว้วางใจ 5) ความร่วมมือและขัดแย้ง 6) วิธีการปฏิบัติงานชัดเจน 
7) ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 8) ทบทวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ 9) การพัฒนาบุคลากร 10) สัมพันธภาพ
ระหว่างกลุ่มที่ดี 11) การติดต่อสื่อสารที่ดี เพราะประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะท าให้องค์กรได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยมีสาระส าคัญถึงวิธีการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นข้ันตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างและน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้คือ  
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่
อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล เขตกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรที่แน่นอนได้  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ที่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ค านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, หน้า 14) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ค านวณหากลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้ 
 

สูตร n = 
Z2

4e2 
 

โดย n  = จ านวนของขนาดตัวอย่าง 
 e  = ระดับความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ก าหนดไว้ไม่เกิน 5% 
 Z  = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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โดยแทนค่าที่ระดับความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากับ 0.5 ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% จะมีค่า Z = 1.96 และมีค่าความคาดเคลื่อน ที่ 0.05 (e = 0.025) แล้วจะได้ผลดังนี้  

 

 n = 
(1.96)2

(0.05)2 

 n = 
3.8416

4(0.0025) 

 n = 384.16   =   385  คน 
 

ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 385 ตัวอย่าง และค านวณเพิ่มอีก 5% เท่ากับ 
15 ตัวอย่าง เพื่อความแม่นย าและป้องกันความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นเป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ที่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยแจกแบบสอบถามทางออนไลน์โดยการส่งลิงก์ 
ให้ในกลุ่มนักบัญชีบนโซเซียลมีเดียบน เฟซบุ๊ก ชื่อ กลุ่มบัญชีและภาษี จนครบตามจ านวนที่ต้องการ 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน 

คือ  
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะ
เป็น ค าถามปลายปิด (Close End Question) โดยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว จ านวน 7 ข้อ โดยค าถาม
แต่ละข้อแสดงประเภทของข้อมูลดังนี้ 

ข้อที่  1 เพศ ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามที่มีให้เลือก 2 ทาง 
(Dichotomous Questions) และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 

1. เพศหญิง 
2. เพศชาย 
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และแบบสอบถามที่ค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) 
จ านวน 8 ข้อโดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

ข้อที่ 2 อายุ ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือกและ
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยการก าหนดช่วงอายุซึ่ง
การแบ่งอันตรภาคชั้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2548, หน้า 195) ซึ่งอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จะมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 60 ปี โดยแบ่งช่วงอายุออกเป็น 5 ช่วง ค านวณดังนี้  
 

อันตรภาคชั้น = 
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลทีม่ีค่าต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

 = 
55 - 20
5    

 = 7 
 

ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ จึงได้ก าหนด ช่วงอายุดังกล่าวข้างต้นเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในแบบสอบถาม ได้แก่  

1. 20-26 ปี 
2. 27-33 ปี 
3. 34-40 ปี 
4. 41-47 ปี 
5. 48 ปีขึ้นไป 

ข้อที่ 3 สถานภาพ ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามที่มีหลายค าตอบ
ให้เลือก และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 

1. โสด 
2. สมรส/อยู่ด้วยกัน 
3. แยกกันอยู่/หย่าร้าย/หมา้ย 

ข้อที่ 4 ระดับการศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามที่มีหลายค าตอบ
ให้เลือก และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ได้แก่ 

1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี
2. ปริญญาตร ี
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 
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ข้อที่ 5 ประสบการณ์การท างาน ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยค าถาม
ที่มีหลายค าตอบให้เลือก และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ได้แก่ 

1. น้อยกว่า 3 ปี 
2. 3-5 ปี 
3. 6-10 ปี 
4. มากกว่า 10 ปขีึ้นไป 

ข้อที่ 6 หน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามที่มีหลาย
ค าตอบให้เลือก และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 

1. บัญชีด้านจา่ย 
2. บัญชีด้านรับ 
3. บัญชีด้านต้นทุน 
4. บัญชีด้านภาษี 
5.  บัญชดี้านบริหาร 
6.  อืน่ ๆ โปรดระบุ 

ข้อที่ 7 รายได้ต่อเดือน ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามที่มีหลายค าตอบ
ให้เลือกและใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ได้แก่ 

1.  ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท 
2. 25,001 – 35,000 บาท 
3. 35,001 - 45,000 บาท 
4. 45,0001 บาท ขึ้นไป 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน 
โดยแบบสอบถามเป็นรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทสเกลอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) คือ สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านกระบวนการท างานขององค์กร ด้านการออกแบบ 
การใช้งาน สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ ด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล  สมรรถนะส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านการปรับตัวในการท างาน 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี จ านวน 28 ข้อ ของ โดยก าหนดระดับคะแนนดังนี้ 
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ระดับ 5 หมายถึง ตอบแบบสอบถามเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ระดับ 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย 
ระดับ 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่แน่ใจ 
ระดับ 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นดว้ย 
ระดับ 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 
ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยโดยที่ก าหนดคะแนนใช้หลักการแบ่งช่วง การแปลผล

ตามหลักของการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class interval) ซึ่งใช้สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544, 
หน้า 29)  
 

ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = 
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลทีม่ีค่าต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

 = 
5 - 1
5   =  0.8 

 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนในแบบสอบถามส่วนที่ 2 สมรรถนะของนักบัญชี

ในการปฏิบตัิงาน 
 
คะแนนเฉลีย่ ระดับความคดิเห็นของนักบญัชี 
4.21-5.00  สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏบิัติงานอยู่ในระดับดีมาก  
3,41-4.20 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏบิัติงานอยู่ในระดับด ี
2.61-3.40  สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏบิัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81-2.60  สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏบิัติงานอยู่ในระดับไม่ดี 
1.00-1.80  สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏบิัติงานอยู่ในระดับไม่ดีอย่างมาก  

 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี โดย

แบบสอบถามเป็นรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทสเกลอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล และการกระท าอย่างมีเหตุผล จ านวน 10 ข้อ ของ 
โดยก าหนดระดับคะแนนดังนี้ 
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ระดับ 5 หมายถึง ตอบแบบสอบถามเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ระดับ 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย 
ระดับ 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่แน่ใจ 
ระดับ 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นดว้ย 
ระดับ 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 
ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยโดยที่ก าหนดคะแนนใช้หลักการแบ่งช่วง การแปลผล

ตามหลักของการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class interval) ซึ่งใช้สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544, 
หน้า 29)  
 

ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = 
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลทีม่ีค่าต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

 = 
5 - 1
5   =  0.8 

 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนในแบบสอบถามส่วนที่ 3 ปัญญาประดิษฐ์ของ

นักบัญชี 
คะแนนเฉลีย่ ระดับความคดิเห็นของนักบญัชี 
4.21-5.00 ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีดีมาก 
3,41-4.20 ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีด ี
2.61-3.40  ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีปานกลาง 
1.81-2.60  ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีไม่ด ี
1.00-1.80  ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีด้อย  

 
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

นักบัญชี โดยแบบสอบถามเป็นรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทสเกล
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ได้แก่ 11 ประการ 1) ความสมดุลในบทบาท 2) เป้าหมายที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3) การเปิดเผยและเผชิญ 4) การสนับสนุนและการไว้วางใจ 
5) ความร่วมมือและขัดแย้ง 6) วิธีการปฏิบัติงานชัดเจน 7) ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 8) ทบทวนการท างาน
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อย่างสม่ าเสมอ 9) การพัฒนาบุคลากร 10) สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มที่ดี 11) การติดต่อสื่อสารที่ดี 
จ านวน 22 ข้อ โดยก าหนดระดับคะแนนดังนี้ 

 
ระดับ 5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างยิง่ 
ระดับ 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย 
ระดับ 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่แน่ใจ 
ระดับ 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นดว้ย 
ระดับ 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 
ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยโดยที่ก าหนดคะแนนใช้หลักการแบ่งช่วง การแปลผล

ตามหลักของการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class interval) ซึ่งใช้สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544, 
หน้า 29)  

 

ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = 
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลทีม่ีค่าต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

 = 
5 - 1
5   =  0.8 

 
จากนั้นก าหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามประสิทธิภาพใน

ปฏิบัติงานของนักบัญชี ดังนี้ เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนในแบบสอบถามส่วนที่ 4 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนกับัญช ี

 
คะแนนเฉลีย่ ระดับความคดิเห็นของนักบญัชี 
4.21-5.00  มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบตัิงานของนกับัญชีดีมาก 
3,41-4.20 มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบตัิงานของนกับัญชีดี 
2.61-3.40 มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบตัิงานของนกับัญชีปานกลาง 
1.81-2.60 มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบตัิงานของนกับัญชีน้อย 
1.00-1.80 มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบตัิงานของนกับัญชีน้อยที่สุด 
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ขั้นตอนในการสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
1. การศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร หนังสือ บทความ แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจัย และสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ให้ครอบคลุมตามความมุ่งมั่นของการวิจัย 

2. การรวบรวมข้อมูลแนวคิดทางทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ มาสร้างแบบสอบถาม
โดยอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมกับเนื้อหางานวิจัย  

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการควบคุม
สารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมของงานวิจัย 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ด้านเนื้อหา (Content Validity) และ ข้อบกพร่องของค าถาม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
นิยามศัพท์ และ กลุ่มตัวอย่าง  

5. น าเสนอแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 ราย แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
(α–Coefficient) ของ Cronbach (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549, หน้า 449) โดยค่าอัลฟ่าที่แสดงจะ
หมายถึง ระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 โดยค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 
มากหมายถึง มีความเชื่อมั่นสูง โดยก าหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรับได้ 
ควรมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นและน าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ค่าความเชื่อมั่นดังนี้ 

ตาราง 2  ผลการวิเคราะหห์าค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 

ปัจจัย จ านวนข้อ ค่าครอนบาร์คแอลฟ่า 
1. สมรรถนะการปฏิบัติงาน (ภาพรวม) 28 .941 

- สมรรถนะหลัก 8 .875 
- สรรถนะประจ าสายงาน 12 .887 
- สมรรถนะส่วนบุคคล 8 .883 

2. ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี (ภาพรวม) 10 .885 
- ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล 5 .865 
- ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล 5 .894 

3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบญัชี 22 960 
ภาพรวมทั้งฉบับ 60 .972 
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การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังนี ้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จนครบตามจ านวน โดยขอความร่วมมือจากนักบัญชีที่ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเอกสารอ้างอิง
ต่าง ๆ หนังสือ บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ 
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) การออกแบบสอบถามตลอดจน
การเขียนรายงานผลการวิจัย 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกระท าข้อมูล 
1. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด 

มาตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้

ก าหนดไว้ 
3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกและประมวลผล

โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social Sciences)  
4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

4.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งการท างาน 
ประสบการณ์การท างาน ประเภทการจดทะเบียน และ ประเภทของธุรกิจ โดยการท าการวิเคราะห์
เป็นค่าร้อยละ (Percentage)  

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) คือ การวิเคราะห์
เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธีทางสถิติวิเคราะห์ (t-test) ใช้สถิติ One Way ANOVA หรือสถิติ 
Brown-Forsythe ส าหรับตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ส าหรับตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้ในการวิเคราะหด์้วยสถิติ ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าสถิติพืน้ฐานประกอบด้วย 

1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean หรือ X̅) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
ในแบบสอบถาม โดยใช้สูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545, หน้า 36)  
 

 X̅ = 
∑ x
n  

 

ก าหนดให ้ X̅ แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย 

 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตัวอย่าง 

 
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้สูตร (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2548, หน้า 214) 
 

 P = 
f
n (100) 

 
ก าหนดให ้ P แทน ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
 f แทน ความถี่ของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม 
 n แทน ขนาดของกลุม่ประชากรทั้งหมด 

 
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อใช้แปลความหมาย

ของข้อมูลในแบบสอบถาม โดยใช้สูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545, หน้า 38)  
 

 S.D. = √n ∑ x2-( ∑ x)2

n(n-1)  
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ก าหนดให ้ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตัวอย่าง 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตัวอย่าง 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตัวอย่าง 

 X2 แทน ผลของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

 (X)2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
 

2. สถิติที่ใช้หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α – 

Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ค่าอัลฟาที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่า มีค่าความเชื่อมั่นสูง 
โดยใช้สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 35) 
 

Cronbach’s Alpha (α) = 
kcovariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(k-1)covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 
ก าหนดให ้ α แทน ค่าความเชื่อมัน่ หรือ Alpha coefficient 
 k แทน จ านวนค าถาม 

 covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของคา่แปรปรวนร่วมระหว่างค าถามต่าง ๆ 

 variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของคา่แปรปรวนของค าตอบ 
 

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถติิเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ประกอบด้วย 
3.1 สถิติ t-test ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนค่าเฉลี่ยของ

กลุ่มประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent t-test) โดยใช้สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2548, หน้า 313) 

ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุ่มไม่เท่ากัน  σ1
2 ≠ σ2

2  
 

ใช้สูตร t = 
μ1 -μ2

√
σ1

2
N1

+σ2
2

N2
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 df = 
(σ1

2 n1⁄ +σ2
2 n2⁄ )

2

σ1
2 N1⁄

N1-1 +σ2
2 N2⁄

N2-1

 

 
ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุ่มเท่ากัน  σ1

2= σ2
2 

 

ใช้สูตร t = 
μ1-μ2

√
(N1-1)σ12+(N1-1)σ22)

N1+N2-2   (
1

N1+
1

N2) 

 

 
 df = N1 + N2 - 2 

 
ก าหนดให ้ df แทน ค่าอิสระ 
เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-Distribution 
 1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่ 1 
 2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่ 2 
 σ1

2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากรที่ 1 
 σ2

2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากรที่ 2 
 N1 แทน ขนาดของกลุม่ประชากรที่ 1 
 N2 แทน ขนาดของกลุม่ประชากรที่ 2 
 

3.2 สถิติ One-Way ANOVA เพื ่อใช้ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป กรณีที่ตัวแปรตามมีความแปรแปรวนไม่แตกต่างกัน 
โดยใช้สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 148) 
 

 F = MSb
MSW

  ,  df  =  (k-1, n-k) 

 
เมื่อ F แทน ค่าแจกแจงที่ใช้พิจารณา F–distribution 
 MSb แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
 MSw แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square within 

groups) 
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 K แทน จ านวนประชากรที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 
 N แทน จ านวนตัวอยา่งทั้งสิ้นที่เลือกมาจากประชากร 
 df แทน ชั้นความอิสระ  

 
กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ให้ท าการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Least 
Significant Difference (LSD) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542, หน้า 161) มีสูตรดังนี้ 
 

 LSD = t1-
α

2
; n-k√MSE [

1
ni

+
1
nj

] 

 

โดยที่  Ni ≠ Nj 
เมื่อ LSD แทน ผลต่างนัยส าคัญที่ค านวณส าหรับการทดสอบ 
 MSE แทน Mean Squared Error ที่ไดจ้ากตารางวิเคราะห์ความแปรแปรวน 
 Ni แทน  จ านวนประชากรทั้งหมดที่ i 
 Nj แทน  จ านวนประชากรทั้งหมดที่ j 
  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อน 

 
3.3 สถิติ Brow-Forsythe ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ่ยของ

กลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า กลุ่มขึ้นไป ในกรณีที่ตัวแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน โดยใช้
สูตรดังนี้ (Hartung, 2001, p. 300) 
 

  = MSB
MSW1 

โดยค่า MSW1 = ∑ (1-
ni
N) Si

2K
t=1  

 
เมื่อ  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 
 MSB แทน ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
 MSW1 แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มส าหรับสถิติ Brown-Forsythe 
 k แทน จ านวนกลุ่มของกลุ่มตัวอยา่ง 
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 ni แทน จ านวนตัวอยา่งของกลุ่ม i 
 N แทน ขนาดประชากร 

 Si
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ i 

 
กรณีตัวแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะท าการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือ ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี 
Dunnett’s T3 (วิเชียร เกศสิงห์, 2543, หน้า 116) มีสูตรดังนี้ 
 

 t = 
μj-μc

√MSw (
1
Nj

+ 1
Nc

) 

 

 
 เมื่อ t  แทน ค่าความแตกต่างระหว่างคา่เฉลี่ยของกลุม่ 

 MSw แทน ความแปรแปรวนภายในกลุม่ 
 c แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ c 
 j แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ j 
 Nc แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ c 
 Nj แทน ขนาดของกลุม่ตัวอย่างที่ j 

 
3.4 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ 

จากสมการแสดงการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ 
(X) ของประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ (α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk ) สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้ส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบาย
ได้นี้เรียกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error: ε) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณจะเป็น
การพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธิ์ α และ β1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ได้จากการค้านวณโดยกลุ่มตัวอย่าง 
โดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ค านวณได้ จะต้องเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ท าให้สมการ
ดังกล่าว มีค่าความคาดเคลื่อนก าลังสองรวมกันน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) 
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สมการถดถอยเชิงพหุคูณของประชากร 
Y = α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk+ + ε 

 
สมการถดถอยเชิงพหุคูณของกลุ่มตัวอยา่ง 

Y = a + b1X1 + b2X2 + …+ bkXk 
 

โดยที ่ X คือ ตัวแปรอิสระ 
 Y คือ ตัวแปรตาม 
 K คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 
 

เมื่อ α และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เมื่อให้ตัวแปร
อิสระทั้งหมดมีค่าเท่ากับศูนย์ ส่วน β และ b เป็นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) 
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว ซึ่งหมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y) เมื่อตัวแปรอิสระ
นั้นเปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระตัวอื่นมีค่าคงที่ 

โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์ a และ b สามารถค านวณได้จากสูตรดังนี้ 
 

a = Y - b1X1 - b2X2 - …- bkXk 
 

การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุคูณมีเงื่อนไขที่ส าคัญ คือ 
 

 bi = 
 

  

 

X Y - X Yi i i i
22n X - Xii

 

 
1. ความผิดพลาด (error) ต้องเป็นตัวแปรสุ่ม และมีการแจกแจงแบบโค้งปกต ิ
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (X) จะต้อง

เท่ากัน 
3. ค่าความผิดพลาดของตัวแปรตาม (Y) แตล่ะค่าเป็นอิสระต่อกัน 
4. ตัวแปรอิสระที่น ามาวิเคราะห์จะต้องเป็นอสิระต่อกัน 



  

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่อง “สมรรถนะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อ
ปัญญาประดิษฐ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดยผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อ ดังนี้ 

n  แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
X̅ แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
S.D.  แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.E. แทน ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน 
MS  แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df  แทน ระดับชัน้แห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน  ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t  แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution 
F  แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-distribution 
B แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized) 
β  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized) 
R แทน ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 
R2

Adj แทน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของสถิติวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
p-value แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบใช้ในสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
*  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 
การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร ์
ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของนักบัญชีในการปฎิบัติงาน 
ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 
ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของนกับัญช ี
ส่วนที่ 5 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 3 4  
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร ์
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และรายได้ต่อเดือน โดยแจกแจงจ านวน
และค่าร้อยละ ปรากฏผลดังตาราง  

ตาราง 5  แสดงจ านวนและรอ้ยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 119 29.75 
หญิง 281 70.25 

รวม 400 100.00 
2. อายุ   
20-26 ปี 62 15.50 
27-33 ปี 116 29.00 
34-40 ปี 146 36.50 
41-47 ปี 47 11.75 
48 ปีขึ้นไป 29 7.25 

รวม 400 100.00 
3. สถานภาพ   
โสด 302 75.50 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 89 22.25 
แยกกันอยู่/หย่าร้าง/หม้าย 9 2.25 

รวม 400 100.00 
4. ระดับการศกึษา   
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 20 5.00 
ปริญญาตร ี 277 69.25 
สูงกวา่ปริญญาตรี 103 25.75 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 5  (ต่อ) 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. ประสบการณ์การท างาน   
น้อยกว่า 3 ป ี 59 14.75 
3-5 ป ี 54 13.05 
6-10 ปี 107 26.75 
มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 180 45.00 

รวม 400 100.00 
6. หน้าที่รับผดิชอบ   
บัญชีด้านจา่ย 87 21.75 
บัญชีด้านต้นทุน/บริหาร 83 20.75 
บัญชีด้านรับ 52 13.00 
บัญชีด้านตรวจสอบ 72 18.00 
บัญชีด้านภาษี 31 7.75 
อื่น  ๆเช่น รับผิดชอบมากกว่า 1 ด้าน รับผิดชอบทั้งระบบ ฯลฯ 75 18.75 

รวม 400 100.00 
7. รายได้ต่อเดือน   
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท 106 26.50 
25,001 – 35,000 บาท 47 11.75 
35,001 - 45,000 บาท 92 23.00 
45,001 บาท ขึ้นไป 155 38.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 5 สามารถสรุปจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด 400 คน 

จ าแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25 

เพศชาย จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 34-40 ปี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.50 รองลงมาคือ อายุ 27-33 ปี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 อายุ 20-26 ปี จ านวน 
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62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 อายุ 41-47 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 และอายุ 48 ปีขึ้นไป 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามล าดับ 

สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 302 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.50 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และแยกกันอยู่/
หย่าร้าง/หม้าย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 
และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดับ 

ประสบการณ์การท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ มีประสบการณ์การท างาน 
6-10 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 ประสบการณ์การท างาน น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.75 และประสบการณ์การท างาน 3-5 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 
ตามล าดับ 

หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชีด้านจ่าย 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 รองลงมาคือ รับผิดชอบงานบัญชีด้านต้นทุน/ บริหาร จ านวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 งานบัญชีอื่น ๆ เช่น รับผิดชอบมากกว่า 1 ด้าน รับผิดชอบทั้งระบบ ฯลฯ 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 งานบัญชีด้านตรวจสอบ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 
งานบัญชีด้านรับ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 และงานบัญชีด้านภาษี จ านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.00 ตามล าดับ 

รายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป 
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมาคือ มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 รายได้ต่อเดือน 35,001-45,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.00 และรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 
ตามล าดับ 

ทั้งนี้พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง สถานภาพ มีจ านวน
ความถี่ในกลุ่มย่อยบางกลุ่มค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมกลุ่มเพื่อใช้ส าหรับในการทดสอบ
สมมติฐานต่อไป ซึ่งสามารถแสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละ ของข้อมูลกลุ่มใหม่ ดังนี้ 
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ตาราง 6  จ านวน และค่าร้อยละ ของข้อมูลประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบ                                   
สอบถาม (รวมกลุ่มใหม่) 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพ   
โสด/แยกกันอยู่/หย่าร้าง/หมา้ย 311 77.75 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 89 22.25 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตร ี 297 74.25 
สูงกวา่ปริญญาตรี 103 25.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่
ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษครั้งนี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามตัวแปร ได้ดังนี้ 

สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด/แยกกันอยู่/หย่าร้าง/
หม้าย/ จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.75 และสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.25 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระต่ ากว่าปริญญาตรี/
ปริญญาตรี จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.75 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบตัิงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของนักบัญชีในการปฎิบัติงาน ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก 

ประกอบด้วย ด้านกระบวนการท างานขององค์กร และด้านการออกแบบการใช้งาน 2) สรรถนะ
ประจ าสายงาน ประกอบด้วย ด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านความปลอดภัยของข้อมูล 3) สมรรถนะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านการปรับตัวในการ
ท างาน และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี โดยน าเสนอค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ปรากฏผลดังตาราง 7-10 ดังนี้ 
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ตาราง 7  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน                                        
โดยรวม โดยพิจารณาแต่ละสมรรถนะ 

สมรรถนะของนักบัญช ี X̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
สมรรถนะหลัก  4.26 0.485 ดีมาก 
สรรถนะประจ าสายงาน 4.24 0.407 ดีมาก 
สมรรถนะส่วนบุคคล 4.40 0.419 ดีมาก 

ภาพรวมสมรรถนะของนกับัญช ี 4.29 0.372 ดีมาก 

 
จากาตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล

สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงานในภาพรวม โดยพิจารณาแต่ละสมรรถนะ จากผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาแต่ละสมรรถนะโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
พบว่า ทุกสมรรถนะอยู่ในระดับดีมาก โดยสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สมรรถนะส่วนบุคคล 
รองลงมาคือ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40, 4.26, 4.24 ตามล าดับ 

ตาราง 8  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน                                      
โดยพิจารณารายข้อ จ าแนกตามสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก X̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ด้านกระบวนการท างานขององค์กร     

1.1 ท่านปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามขั้นตอนและ
กระบวนการท างานของแผนกบัญชีที่ก าหนด 

4.43 0.625 ดีมาก 

1.2 องค์กรของท่านมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อให้
พนักงานบัญชีเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.19 0.751 ดี 

1.3 ท่านคิดว่าผู้บริหารให้ความส าคัญต่อข้อมูลทางการเงิน 4.44 0.733 ดีมาก 
1.4 โปรแกรมทางบัญชีช่วยยกระดับมาตรฐานการท างานใน

องค์กรของท่าน 
4.40 0.683 ดีมาก 

รวมด้านกระบวนการท างานขององค์กร 4.36 0.509 ดีมาก 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

สมรรถนะหลัก X̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
2. ด้านการออกแบบการใช้งาน    

2.1 โปรแกรมทางบัญชีมีการออกแบบการใช้งานที่ง่ายและเหมาะสม 4.15 0.719 ดี 
2.2 โปรแกรมทางบัญชีช่วยท างานได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น 4.28 0.719 ดีมาก 
2.3 โปรแกรมทางบัญชีสามารถจัดท ารายงานทางการเงิน 

ที่ซับซ้อนได้ 
4.16 0.817 ดี 

2.4 โปรแกรมทางบัญชีสามารถแจ้งเตือนหากพบข้อผิดพลาด 
ขณะท างาน 

4.02 0.819 ดี 

รวมด้านการออกแบบการใช้งาน 4.15 0.595 ด ี
ภาพรวมของสมรรถนะหลัก 4.26 0.485 ดีมาก 

 

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
สมรรถนะหลัก ของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่า  

ด้านกระบวนการท างานขององค์กร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ 
ด้านกระบวนการท างานขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มี 3 ข้อ ที่สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ท่านคิดว่าผู้บริหาร
ให้ความส าคัญต่อข้อมูลทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รอลงมาคือ ท่านคิดว่าผู้บริหาร
ให้ความส าคัญต่อข้อมูลทางการเงิน และโปรแกรมทางบัญชีช่วยยกระดับมาตรฐานการท างานใน
องค์กรของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และ 4.40 ตามล าดับ ส่วนสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ระดับดีมี 1 ข้อ คือ องค์กรของท่านมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อให้พนักงานบัญชีเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

ด้านการออกแบบการใช้งาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้าน
การออกแบบการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มี 1 ข้อ ที่สมรรถนะในการปฏิบัติงานระดับดีมากคือ โปรแกรมทางบัญชีช่วยท างานได้รวดเร็ว ลด
ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนสมรรถนะในการปฏิบัติงานระดับดีมี 3 ข้อ ได้แก่ 
โปรแกรมทางบัญชีสามารถจัดท ารายงานทางการเงินที่ซับซ้อนได้ โปรแกรมทางบัญชีมีการออกแบบ
การใช้งานที่ง่ายและเหมาะสม และโปรแกรมทางบัญชีสามารถแจ้งเตือนหากพบข้อผิดพลาดขณะ
ท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16, 4.15 และ 4.02 ตามล าดับ 
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ตาราง 9  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน                                       
โดยพิจารณารายข้อ จ าแนกตามสรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน X̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
3. ด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์    

3.1 ท่านมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหากพบข้อผิดพลาด
ในการท างานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง 

4.18 0.560 ดี 

3.2 ท่านสามารถวิเคราะห์ปญัหาโดยมองภาพรวมของการท างาน
ด้านบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ า 

4.16 0.588 ดี 

3.3 ท่านมีความรู้ด้านบัญชี และค านึงถึงผลของการตัดสินใจทาง
บัญชีได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 

4.20 0.585 ดี 

3.4 ท่านวิเคราะห์ปัญหาการท างานทางบัญชีที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงานได้อย่างตรงประเด็นและทันต่อเวลา 

4.08 0.617 ดี 

รวมด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์ 4.15 0.490 ด ี
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     

4.1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมทางบัญชี 
ในองค์กรของท่าน 

4.10 0.652 ดี 

4.2 โปรแกรมทางบัญชีที่ท่านใช้มีความถูกต้องและรวดเร็ว 4.13 0.725 ดี 
4.3 โปรแกรมทางบัญชีท าให้ท่านมีความมั่นใจใน 

การตัดสินใจมากขึ้น 
4.22 0.625 ดีมาก 

4.4 ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การท างานของบัญชี 

4.09 0.621 ดี 

รวมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.14 0.517 ด ี
5. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล    

5.1 ท่านมีความระมัดระวังในการเก็บข้อมูลทางการเงินในองค์กร
ของท่าน 

4.52 0.529 ดีมาก 

5.2 ท่านไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรสู่บุคคลอื่น 4.63 0.524 ดีมาก 
5.3 โปรแกรมทางบัญชีที่ท่านใช้ท าหน้าที่จัดการด้านรักษา 

ความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง 
4.34 0.700 ดีมาก 

5.4 โปรแกรมทางบัญชีมีการพิสูจน์ตัวตนและแจ้งเตือนเมื่อ 
การพิสูจน์ตัวตนผิดพลาด 

4.25 0.753 ดีมาก 

รวมด้านความปลอดภัยของข้อมูล 4.43 0.485 ดีมาก 
ภาพรวมสมรรถนะประจ าสายงาน 4.24 0.407 ดีมาก 
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จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลสมรรถนะ
ประจ าสายงานของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่า  

ด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้าน
ทักษะการคิดและวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าทุกข้อมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านมีความรู้
ด้านบัญชี และค านึงถึงผลของการตัดสินใจทางบัญชีได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง รองลงมาคือ 
ท่านมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในการท างานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง 
ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยมองภาพรวมของการท างานด้านบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ า 
และท่านวิเคราะห์ปัญหาการท างานทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างตรงประเด็นและทันต่อ
เวลา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20, 4.18, 4.16 และ 4.08 ตามล าดับ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มี 1 ข้อ ที่สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากคือ โปรแกรมทางบัญชีท าให้ท่านมีความมั่นใจ
ในการตัดสินใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี มี 3 ข้อ 
ได้แก่ โปรแกรมทางบัญชีที่ท่านใช้มีความถูกต้องและรวดเร็ว รองลงมาคือ ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโปรแกรมทางบัญชีในองค์กรของท่าน และท่านมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานของบัญชี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13, 4.10 และ 4.09 ตามล าดับ 

ด้านความปลอดภัยของข้อมูล  ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้าน  
ความปลอดภัยของข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ท่านไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรสู่บุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 รองลงมาคือ 
ท่านมีความระมัดระวังในการเก็บข้อมูลทางการเงินในองค์กรของท่าน โปรแกรมทางบัญชีที่ท่านใช้
ท าหน้าที่จัดการด้านรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง และโปรแกรมทางบัญชีมีการพิสูจน์ตัวตน
และแจ้งเตือนเมื่อการพิสูจน์ตัวตนผิดพลาด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52, 4.34 และ 4.25 ตามล าดับ 
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ตาราง 10  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน                                   
โดยพิจารณารายข้อ จ าแนกตามสรรถนะส่วนบุคคล 

สมรรถนะส่วนบุคคล X̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
6. ด้านการปรับตัวในการท างาน    

6.1 ท่านมีความรับผิดชอบในหน้าที่ทางบัญชี สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ และ
น ามาพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ 

4.39 0.564 ดีมาก 

6.2 ท่านมีความสามารถปรับตัวการท างานด้านบัญชีให้เข้ากับ 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายในองค์กร 

4.36 0.605 ดีมาก 

6.3 ท่านสามารถปฎิบัติงานบัญชีที่หลากหลาย และที่ได้รับมอบหมาย
ตรงตามวัตถุประสงค์ 

4.30 0.613 ดีมาก 

6.4 ท่านสามารถจัดล าดับงานตามความส าคัญในช่วงเวลางานบัญชี ที่
ต้องท าอย่างเร่งด่วนได้ 

4.33 0.645 ดีมาก 

รวมด้านการปรับตัวในการท างาน 4.34 0.476 ดีมาก 
7. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี    

7.1 ท่านปฏิบัติงานอย่างมีความละเอียดและรอบคอบตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน 

4.43 0.534 ดีมาก 

7.2 ท่านไม่เปิดเผยความลับ หรือข้อมูลรายงานทางการเงินให้กับผู้อื่นที่
ไม่เกี่ยวข้องในงาน 

4.63 0.523 ดีมาก 

7.3 ท่านมีอิสระการตัดสินใจในการท างานด้านบัญชี 4.16 0.698 ดี 
7.4 ท่านมีความซื่อสัตย์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 4.61 0.556 ดีมาก 

รวมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี 4.46 0.436 ดีมาก 
ภาพรวมสมรรถนะส่วนบุคคล 4.40 0.419 ดีมาก 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลสมรรถนะ

ส่วนบุคคลของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่า  

ด้านการปรับตัวในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้าน
การปรับตัวในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านมี 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ทางบัญชี สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ และน ามาพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 รองลงมาคือ ท่านมีความสามารถปรับตัวการท างานด้านบัญชีให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
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นโยบายในองค์กร ท่านสามารถจัดล าดับงานตามความส าคัญในช่วงเวลางานบัญชีที่ต้องท าอย่าง
เร่งด่วนได้ และท่านสามารถปฎิบัติงานบัญชีที่หลากหลาย และที่ได้รับมอบหมายตรงตามวัตถุประสงค์ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36, 4.33 และ 4.30 ตามล าดับ 

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มี 3 ข้อ ที่สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ท่านไม่เปิดเผย
ความลับ หรือข้อมูลรายงานทางการเงินให้กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
รองลงมาคือ ท่านมีความซื่อสัตย์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และท่านปฏิบัติงานอย่างมี
ความละเอียดและรอบคอบตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และ 4.43 
ตามล าดับ ส่วนความคิดเห็นระดับดีมี 1 ข้อ คือ ท่านมีอิสระการตัดสินใจในการท างานด้านบัญชี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ของนกับัญชี 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ ด้านการคิดแบบมีเหตุผล และ

ด้านการกระท าแบบมีเหตุผล โดยน าเสนอค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตาราง 8-9 
ดังนี้ 

ตาราง 11  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี                                            
โดยรวม โดยพิจารณารายด้านทุกด้าน 

ปัญญาประดษิฐ์ของนักบัญชี X̅ S.D. ระดับความคดิเห็น 
การคิดอย่างมีเหตุผล 4.30 0.495 ดีมาก 
การกระท าอยา่งมีเหตุผล 4.28 0.494 ดีมาก 

ภาพรวมปัญญาประดิษฐข์องนักบัญช ี 4.29 0.445 ดีมาก 

 
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล

ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีในภาพรวม โดยพิจารณาแต่ละด้าน จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
400 คน พบว่า ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.29 เมื่อพิจารณาแต่ด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
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ที่สุดคือ การคิดอย่างมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และการกระท าอย่างมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.28 ตามล าดับ 

ตาราง 12  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี                              
โดยพิจารณารายข้อจากการตอบแบบสอบถาม 

ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การคิดอย่างมีเหตุผล    

1.1 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านบัญชีให้มีความส าเร็จและรวดเร็ว 

4.37 0.577 ดีมาก 

1.2 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลทางการเงิน 4.31 0.598 ดีมาก 
1.3 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยตรวจสอบภาษีที่ไม่ถูกต้อง 4.14 0.702 ดี 
1.4 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยประมวลผลข้อมูลด้านบัญชีที่มีปริมาณ

มากและมีความซับซ้อนให้ง่ายต่อการใช้งาน 
4.36 0.621 ดีมาก 

1.5 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในการตัดสินใจ
ข้อมูลรายงานการเงินมากขึ้น 

4.34 0.692 ดีมาก 

รวมการคิดอย่างมีเหตุผล 4.30 0.495 ดีมาก 
2. การกระท าอย่างมีเหตุผล    

2.1 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยลดความผิดพลาดและลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น 

4.29 0.598 ดีมาก 

2.2 ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเป็นเครื่องมือในการท างาน ท าให้
การท างานของบัญชีกลายเป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น  

4.33 0.623 ดีมาก 

2.3 ปัญญาประดิษฐ์ท าให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

4.27 0.663 ดีมาก 

2.4 ข้อมูลรายงานทางการเงินที่ได้จากปัญญาประดิษฐ์สามารถ
น าไปวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 

4.26 0.608 ดีมาก 

2.5 ปัญญาประดิษฐ์สามารถท างานโดยปราศจากความเหนื่อยล้า
และไม่มีอคติส่วนตัว 

4.26 0.684 ดีมาก 

รวมการกระท าอย่างมีเหตุผล 4.28 0.494 ดีมาก 

 
การคิดอย่างมีเหตุผล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการคิดอย่างมี

เหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี 4 ข้อ  
ที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานด้านบัญชีให้
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มีความส าเร็จและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รองลงมาคือ ปัญญาประดิษฐ์ช่วยประมวลผลข้อมูล
ด้านบัญชีที่มีปริมาณมากและมีความซับซ้อนให้ง่ายต่อการใช้งาน ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ท่านมี
ความมั่นใจในการตัดสินใจข้อมูลรายงานการเงินมากขึ้น และปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์และ
พยากรณ์ข้อมูลทางการเงิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36, 4.34 และ 4.31 ตามล าดับ ส่วนระดับดีมี 1 
ข้อ คือ ปัญญาประดิษฐ์ช่วยตรวจสอบภาษีที่ไม่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 

การกระท าอย่างมีเหตุผล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการกระท า
อย่างมีเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทุกข้ออยู่ในระดับดีมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเป็นเครื่องมือใน
การท างาน ท าให้การท างานของบัญชีกลายเป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
รองลงมาคือ ปัญญาประดิษฐ์ช่วยลดความผิดพลาดและลดขั้นตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น  
ปัญญาประดิษฐ์ท าให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและสมบูรณ์  ข้อมูลรายงานทางการเงินที่ได้
จากปัญญาประดิษฐ์สามารถน าไปวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และปัญญาประดิษฐ์สามารถ
ท างานโดยปราศจากความเหนื่อยล้าและไม่มีอคติส่วนตัว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.27, 4.26 
และ 4.26 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ประสิทธภิาพในการปฏิบัตงิานของนักบญัชี 

ตาราง 13  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ                            
นักบัญชี โดยพิจารณารายข้อจากการตอบแบบสอบถาม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่โดยรวมของท่าน ท าให้
ปฎิบัติงานได้ผลงานที่มีคุณภาพตรงเป้าหมาย 

4.31 0.595 ดีมาก 

2. ท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการท างานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 

4.29 0.552 ดีมาก 

3. ท่านปฎิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์กร 

4.44 0.559 ดีมาก 

4. ท่านสามารถปฎิบัติงานที่มีความซับซ้อนตามที่ได้รับมอบหมาย
และส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 

4.28 0.545 ดีมาก 

5. ท่านมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 4.37 0.550 ดีมาก 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
6. ท่านมีความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ใน
การปฎิบัติงาน 

4.51 0.544 ดีมาก 

7. ท่านและสมาชิกในทีมมีการเตรียมข้อมูลเพื่ออภิปรายและสรุปเป็น
แนวทางที่ดีที่สุดของทีม 

4.28 0.593 ดีมาก 

8. ท่านและสมาชิกในทีมมีการประสานงานกันอย่างดี 4.39 0.537 ดีมาก 
9. ท่านมีการวางแผน ปรึกษาหารือในการท างานอย่างเป็นประจ า 4.33 0.572 ดีมาก 
10. ท่านมักจะป้องกันหรือหาทางแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น 4.24 0.613 ดีมาก 
11. ท่านใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการท างานอยู่เป็น
ประจ า 

4.28 0.635 ดีมาก 

12. ท่านพยายามแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดมาปรับใช้กับการท างานของ
ท่านอยู่เสมอ 

4.43 0.566 ดีมาก 

13. ท่านสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 4.26 0.608 ดีมาก 
14. ท่านมีความคิดในการหาหนทางใหม่ ๆ เช่น ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซาก 

4.35 0.593 ดีมาก 

15. ท่านน าทักษะด้านอื่น มาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานเพื่อท าให้มี
ความสามารถในการพัฒนางานและมีความเชี่ยวชาญในงานอยู่เสมอ 

4.36 0.609 ดีมาก 

16. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่โดยรวมของท่าน  
ท าให้ผลงานที่มีคุณภาพและตรงเป้าหมายเสมอ 

4.34 0.566 ดีมาก 

17. ท่านมีการใฝ่หาความรู้ เพิ่มพูนศักยภาพในการท างานให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เสมอ 

4.30 0.561 ดีมาก 

18. ทา่นมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.38 0.554 ดีมาก 
19. ท่านและสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานของทีมอยู่เสมอ 

4.19 0.636 ดี 

20. ท่านมีทักษะในการคิดที่เชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

4.30 0.584 ดีมาก 

21. ท่านมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันภายในทีมอยู่เสมอ 4.30 0.672 ดีมาก 
22. ทา่นและสมาชิกในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกัน 4.39 0.627 ดีมาก 

ภาพรวมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี 4.33 0.410 ดีมาก 
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จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบว่า  
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ ข้อท่านมีความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ในการปฎิบัติงาน 
ข้อท่านปฎิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร ข้อท่านพยายาม
แสวงหาวิธีที่ดีที่สุดมาปรับใช้กับการท างานของท่านอยู่เสมอ โดยมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51, 4.44 และ 4.43 ตามล าดับ รองลงมา ยังพบว่า สว่นใหญ่
มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีในระดับดีมาก ได้แก่ ข้อท่านและสมาชิกในทีมมีการ
ประสานงานกันอย่างดี ข้อท่านและสมาชิกในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความส าเร็จของงานร่วมกัน ข้อท่าน
มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ข้อท่านมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ข้อท่านน าทักษะด้านอื่น มาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานเพื่อท าให้มี
ความสามารถในการพัฒนางานและมีความเชี่ยวชาญในงานอยู่เสมอ ข้อท่านมีความคิดในการหา
หนทางใหม่ ๆ เช่น ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซาก ข้อท่านมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่โดยรวมของท่าน ท าให้ผลงานที่มีคุณภาพและตรงเป้าหมายเสมอ ข้อท่านมีการวางแผน 
ปรึกษาหารือในการท างานอย่างเป็นประจ า ข้อท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่โดยรวม
ของท่าน ท าให้ปฎิบัติงานได้ผลงานที่มีคุณภาพตรงเป้าหมาย ข้อท่านมีการใฝ่หาความรู้ เพิ่มพูน
ศักยภาพในการท างานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เสมอ ข้อท่านมีทักษะในการคิดที่เชื่อมโยง
เข้ากับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร ข้อท่านมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
ภายในทีมอยู่เสมอ ข้อท่านสามารถปรับวิธีคิดและวิธีการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้
เป็นอย่างดี ข้อท่านสามารถปฎิบัติงานที่มีความซับซ้อนตามที่ได้รับมอบหมายและส าเร็จตามเวลา
ที่ก าหนด ข้อท่านและสมาชิกในทีมมีการเตรียมข้อมูลเพื่ออภิปรายและสรุปเป็นแนวทางที่ดีที่สุด
ของทีม ข้อท่านใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการท างานอยู่เป็นประจ า ข้อท่านสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา และข้อท่านมักจะป้องกันหรือหาทางแก้ไขก่อนที่ปัญหา
จะเกิดขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39, 4.39, 4.38, 4.37, 4.36, 4.35, 4.34, 4.33, 4.31, 4.30, 
4.30, 4.30, 4.29, 4.28, 4.28, 4.28, 4.26 และ 4.24 ตามล าดับ และประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีระดับดี คือ ข้อ 19 ท่านและสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานของทีมอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
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ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจยัไดท้ าการวิเคราห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี ้

สมมติฐานที่ 1 นักบัญชีที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี
แตกต่างกัน  

สามารถเขยีนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้
H0: เพศที่แตกต่างกันมีผลตอ่ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ไม่แตกต่างกัน 
H1: เพศที่แตกต่างกันมีผลตอ่ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี แตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน จะใช้ค่าสถิติ Independent Sample t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 95 โดยจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า p-value 
มีค่ามากกว่า .05 และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า 
p-value มีค่าน้อยกว่า .05 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ 
Levene’s test ซึ่งตั้งสมมติฐานดังนี้ 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน (เทา่กัน) 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั (ไม่เท่ากัน) 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ p-value มีค่าน้อยกว่า .05 ซึ่งปรากฎผล 
ดังตาราง 14 

ตาราง 14  แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพของการท างานโดยจ าแนก                  
ตามเพศ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
Levene's Test for 

Equality of Variances 
F p-value 

ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี .001 .975 
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จากตาราง 14 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene’s Test พบว่า 
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยรวม เท่ากับ .975 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ความแปรปรวนในกลุ่มนี้ไม่แตกต่างกัน (เท่ากัน) จึงใช้
การทดสอบค่า t กรณีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน (Equal variances assumed) ซึ่งผลการทดสอบ
สมมติฐาน ปรากฏผลดังตาราง 15 ดังนี้ 

ตาราง 15  แสดงผลความแตกต่างของปญัญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยจ าแนกตามเพศ 

ตัวแปรที่ศึกษา เพศ 
t-test or Equality of Means 

X̅ S.D. t df p-value 
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ชาย 4.38 .428 2.497* 398 .013 

หญิง 4.26 .448    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 
โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยรวมมีค่า p-value เท่ากับ .013 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า เพศที่
แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศชายมีระดับความคิดเห็นต่อปัญญาประดิษฐ์
มากกว่าเพศหญิง 

สมมติฐานที่ 1.2 อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี
แตกต่างกัน  

สามารถเขยีนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้
H0: อายุที่แตกต่างกันมีผลตอ่ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ไม่แตกต่างกัน 
H1: อายุที่แตกต่างกันมีผลตอ่ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี แตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way Anova) การทดสอบสมมติฐาน
ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มเท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม
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ไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ต่อเมื่อค่า p-value มีค่าน้อยกว่า .05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน  
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยจะท า
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่งตั้ง สมมติฐานดังนี้ 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน (เทา่กัน) 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั (ไม่เท่ากัน) 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ  p-value มีค่าน้อยกว่า .05 ซึ่ง
ปรากฎผล ดังตาราง 16 

ตาราง 16  แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานโดยจ าแนกตามอาย ุ

ตัวแปรที่ใช้ศกึษา Levene’s Statistic df1 df2 p-value 
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี .800 4 395 .526 

 
จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ของ

นักบัญชี จ าแนกตามอายุ มีค่า p-value เท่ากับ .526 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มอายุ
ไม่แตกต่างกัน (เท่ากัน) จึงใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 15 ดังนี้ 

ตาราง 17  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีจ าแนกตามอายุ                                    
โดยใช้สถิติ F-test 

 แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
ปัญญาประดิษฐ์ 
ของนักบัญช ี

ระหว่างกลุ่ม 2.059 4 .515 2.643* .033 
ภายในกลุ่ม 76.938 395 .195   

 รวม 78.998 399    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญญาประดิษฐ์
ของนักบัญชี จ าแนกตามอายุโดยใช้สถิติ F-test พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ .034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่างกันมี
ผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้สถิติ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อหาค่าเฉลี่ยว่าคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 ดังแสดงในตาราง 18 ดังนี้ 

ตาราง 18  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของอายุกับปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี โดยใช้                                     
สถิติ LSD 

อาย ุ
X̅ 

20-26 ปี 27-33 ปี 34-40 ปี 41-47 ปี 48 ปีขึ้นไป 
4.25 4.26 4.34 4.17 4.46 

20-26 ปี 4.25 - 0.01 
(0.891) 

0.09 
(0.165) 

-0.08 
(0.363) 

0.21* 
(0.039) 

27-33 ปี 4.26 - - 
 

0.08 
(0.128) 

-0.09 
(0.254) 

0.20* 
(0.033) 

34-40 ปี 4.34 - - 
 

- -0.17* 
(0.022) 

0.11 
(0.213) 

41-47 ปี 4.17 - - 
 

- - 0.28** 
(0.007) 

48 ปีขึ้นไป 4.46 - - - - - 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของอายกุับปัญญาประดิษฐ์ 
ของนักบัญช ีพบวา่  

นักบัญชีที่มีอายุ 48 ปีขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อปัญญาประดิษฐ์
มากกว่านักบัญชีที่มีอายุระหว่าง 20-26 ปี อายุระหว่าง 27-33 ปี และอายุระหว่าง 41-47 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.001 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.21, 0.20 และ 
0.28 ตามล าดับ 
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นักบัญชีที่มีอายุระหว่าง 41-47 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปัญญาประดิษฐ์
น้อยกว่านักบัญชีที่มีอายุระหว่าง 34-40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.17 

สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของ
นักบัญชีแตกต่างกัน  

สามารถเขยีนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้
H0: ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี  

ไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี

แตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน จะใช้ค่าสถิติ Independent Sample t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 95 โดยจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า p-value 
มีค่ามากกว่า .05 และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า 
p-value มีค่าน้อยกว่า .05 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ 
Levene’s test ซึ่งตั้งสมมติฐานดังนี้ 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน (เทา่กัน) 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั (ไม่เท่ากัน) 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ p-value มีค่าน้อยกว่า .05 ซึ่งปรากฎผล 
ดังตาราง 19 

ตาราง 19  แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพของการท างานโดยจ าแนก                  
ตามระดับการศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษา 
Levene's Test for 

Equality of Variances 
F p-value 

ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี .667 .414 
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จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene’s Test พบว่า 
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยรวม เท่ากับ .414 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ความแปรปรวนในกลุ่มนี้ไม่แตกต่างกัน (เท่ากัน) จึงใช้
การทดสอบค่า t กรณีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน (Equal variances assumed) ซึ่งผลการทดสอบ
สมมติฐาน ปรากฏผลดังตาราง 20 ดังนี้ 

ตาราง 20  แสดงผลความแตกต่างของปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยจ าแนกตามระดับ                               
การศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษา ระดับการศึกษา 
t-test or Equality of Means 

X̅ S.D. t df p-value 
ปัญญาประดิษฐ์ของ 
นักบัญช ี

ต่ ากว่าปริญญาตรี/
ปริญญาตร ี

4.23 .439 -3.646** 398 .000 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.43 .435    

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 
โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยรวมมีค่า p-value เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า 
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี 
มีระดับความคิดเห็นต่อปัญญาประดิษฐ์มากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตร ี

สมมติฐานที่ 1.4 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของ
นักบัญชีแตกต่างกัน  

สามารถเขยีนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้
H0: สถานภาพที่แตกต่างกันมผีลต่อปัญญาประดษิฐ์ของนักบัญช ีไม่แตกต่างกัน 
H1: สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐข์องนักบญัชี แตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน จะใช้ค่าสถิติ Independent Sample t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 95 โดยจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า p-value 
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มีค่ามากกว่า .05 และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า 
p-value มีค่าน้อยกว่า .05 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ 
Levene’s test ซึ่งตั้งสมมติฐานดังนี้ 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน (เทา่กัน) 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั (ไม่เท่ากัน) 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ p-value มีค่าน้อยกว่า .05 ซึ่งปรากฎผล 
ดังตาราง 21 

ตาราง 21  แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพของการท างานโดยจ าแนก                  
ตามสถานภาพ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
Levene's Test for 

Equality of Variances 
F p-value 

ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 3.929* .048 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene’s Test พบว่า 
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยรวม เท่ากับ .048 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงว่า ความแปรปรวนในกลุ่มนี้แตกต่างกัน (ไม่เท่ากัน) จึงใช้
การทดสอบค่า t กรณีความแปรปรวนแตกต่างกัน (Equal variances not assumed) ซึ่งผลการทดสอบ
สมมติฐาน ปรากฏผลดังตาราง 22 ดังนี้ 

ตาราง 22  แสดงผลความแตกต่างของปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยจ าแนกตามสถานภาพ 

ตัวแปรที่ศึกษา สถานภาพ 
t-test or Equality of Means 

X̅ S.D. t df p-value 
ปัญญาประดิษฐ์
ของนักบัญช ี

โสด/แยกกันอยู่/หย่าร้าง/
หม้าย 

4.29 .431 -.396 398 .692 

สมรส/อยู่ด้วยกัน 4.31 .493    



 87 

 

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 
โดยจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยรวมมีค่า p-value เท่ากับ .692 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน และ
สถานภาพ โสด/แยกกันอยู่/หย่าร้าง/หม้าย มีความคิดเห็นต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.5 ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์
ของนักบัญชีแตกต่างกัน  

สามารถเขยีนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้
H0: ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของ

นักบัญชีไม่แตกต่างกัน 
H1: ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของ

นักบัญชีแตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way Anova) การทดสอบสมมติฐาน
ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มเท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ต่อเมื่อค่า p-value มีค่าน้อยกว่า .05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน  
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยจะท า
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่งตั้ง สมมติฐานดังนี้ 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน (เทา่กัน) 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั (ไม่เท่ากัน) 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ p-value มีค่าน้อยกว่า .05 ซึ่งปรากฎผล 
ดังตาราง 23 
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ตาราง 23  แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานโดยจ าแนกตาม                                     
ประสบการณ์การท างาน 

ตัวแปรที่ใช้ศกึษา Levene’s Statistic df1 df2 p-value 
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 11.058** 3 396 .000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

จากตาราง 23 ผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ของ
นักบัญชี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน มีค่า p-value เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .001 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของข้อมูลแต่ละกลุ่มประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน (ไม่ท่ากัน) จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe 
ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 24 ดังนี้ 

ตาราง 24  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีจ าแนกตาม                                                 
ประสบการณ์การท างาน โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 

ตัวแปรที่ศึกษา Statisic df1 df2 p-value 
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 10.233** 3 368.754 .000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญญาประดิษฐ์
ของนักบัญชี จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า p-value 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 
เพื่อหาค่าเฉลี่ยว่าคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ดังแสดงในตาราง 25 ดังนี้ 

 



 89 

 

ตาราง 25  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสบการณ์การท างานกับปัญญาประดิษฐ์                                       
ของนักบัญชี โดยใช้สถิต ิDunnett’s T3 

ประสบการณ ์
การท างาน 

X̅ 

น้อยกว่า  
3 ป ี

3-5 ป ี 6-10 ปี มากกว่า  
10 ปีขึ้นไป 

4.23 4.06 4.39 4.32 
น้อยกว่า 3 ป ี 4.23 - -0.17* 

(0.022) 
0.16* 
(0.029) 

0.09 
(0.476) 

3-5 ป ี 4.06 - - 
 

0.33** 
(0.000) 

0.26** 
(0.000) 

6-10 ปี 4.39 - - 
 

- 0.07 
(0.741) 

มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 4.32 - - - - 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสบการณ์การท างาน 
กับปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี พบว่า  

นักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 3-5 ปี มีระดับความคิดเห็น
ต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีน้อยกว่านักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 3 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.17  

นักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 6-10 ปี มีระดับความคิดเห็น
ต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีมากกว่านักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 3 ปี และ
นักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 3-5 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ
0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.16 และ 0.33 ตามล าดับ 

นักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี มีระดับความคิดเห็น
ต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีมากกว่านักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 3 -5 ปี 
อย่างมีนัยสัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.126  
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สมมติฐานที่ 1.6 ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์
ของนักบัญชีแตกต่างกัน  

สามารถเขยีนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้
H0: ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของ

นักบัญชี ไม่แตกต่างกัน 
H1: ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของ

นักบัญชี แตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way Anova) การทดสอบสมมติฐาน
ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มเท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ก็ต่อเมื่อค่า p-value มีค่าน้อยกว่า .05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยจะท า
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่งตั้งสมมติฐานดังนี้ 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน (เทา่กัน) 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั (ไม่เท่ากัน) 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ p-value มีค่าน้อยกว่า .05 ซึ่ง
ปรากฎผล ดังตาราง 26 
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ตาราง 26  แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานโดยจ าแนกตาม                                                 
ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ตัวแปรที่ใช้ศกึษา Levene’s Statistic df1 df2 p-value 
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 2.956* 5 394 .012 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 26 ผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ 
ของนักบัญชี จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีค่า p-value เท่ากับ .012 ซึ่งน้อยกว่า .05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของข้อมูลแต่ละกลุ่มประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน (ไม่ท่ากัน) จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe 
ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 25 ดังนี้ 

ตาราง 27  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญญาประดิษฐ์ของนกับัญชีจ าแนกตามต าแหน่ง
หนา้ทีท่ี่รับผิดชอบโดยใช้สถติิ Brown-Forsythe 

ตัวแปรที่ศึกษา Statisic df1 df2 p-value 
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 5.582** 5 343.993 .000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญญาประดิษฐ์
ของนักบัญชี จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า มีค่า p-value 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนัก
บัญชีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 
เพื่อหาค่าเฉลี่ยว่าคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ดังแสดงในตาราง 26 ดังนี้ 
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ตาราง 28  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสบการณ์การท างานกับปัญญาประดิษฐ์                              
ของนักบัญชี โดยใช้สถิต ิDunnett’s T3 

ต าแหน่งหน้าที ่
ที่รับผิดชอบ 

X̅ 

บัญชีด้าน
จ่าย 

บัญชีด้าน
ต้นทุน/
บริหาร 

บัญชี
ด้านรับ 

บัญชีด้าน
ตรวจสอบ 

บัญชี
ด้านภาษ ี

อื่น ๆ 

4.11 4.30 4.24 4.37 4.45 4.39 
บัญชีด้านจ่าย 4.11 - 0.19 

(0.059) 
0.13 
(0.569) 

0.26* 
(0.010) 

0.33** 
(0.004) 

0.28** 
(0.006) 

บัญชีด้านต้นทุน/
บริหาร 

4.30 - - 
 

0.07 
(0.989) 

0.06 
(0.998) 

0.14 
(0.717) 

0.09 
(0.967) 

บัญชีด้านรับ 4.24 - - 
 

- 0.13 
(0.569) 

0.21 
(0.184) 

0.15 
(0.379) 

บัญชีด้านตรวจสอบ 4.37 - - 
 

- - 0.08 
(0.999) 

0.03 
(1.000) 

บัญชีด้านภาษี 4.45 - - - - -  
อื่น ๆ 4.39 - - - - - - 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
กับปัญญาประดิษฐ์ ของนักบัญชี พบว่า  

นักบัญชีที่มีต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีด้านตรวจสอบบัญชี
ด้านภาษี และต าแหน่งหน้าที่อื่น ๆ มีระดับความคิดเห็นต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีมากกว่า 
นักบัญชีที่มีต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีด้านจ่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
และ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.26, 0.33 และ 0.28 ตามล าดับ 
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สมมติฐานที่ 1.7 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของ
นักบัญชีแตกต่างกัน  

สามารถเขยีนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้
H0: รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี  

ไม่แตกต่างกัน 
H1: รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 

แตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way Anova) การทดสอบสมมติฐาน
ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มเท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ก็ต่อเมื่อค่า p-value มีค่าน้อยกว่า .05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยจะท า
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่งตั้ง สมมติฐานดังนี้ 

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน (เทา่กัน) 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน (ไม่เท่ากัน) 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ p-value มีค่าน้อยกว่า .05 ซึ่งปรากฎผล 
ดังตาราง 29 

ตาราง 29  แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานโดยจ าแนกตาม                                  
รายได้ต่อเดือน 

ตัวแปรที่ใช้ศกึษา Levene’s Statistic df1 df2 Sig. 
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี .493 3 396 .688 
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จากตาราง 29 ผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ของ
นักบัญชี จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน มีค่า p-value เท่ากับ .688 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูล
แต่ละกลุ่มรายได้ต่อเดือนไม่แตกต่างกัน (เท่ากัน) จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 30 ดังนี้ 

ตาราง 30  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีจ าแนกตาม                                          
รายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test 

 แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
ปัญญาประดิษฐ์ 
ของนักบัญช ี

ระหว่างกลุ่ม 1.521 3 .057 2.591 0.52 
ภายในกลุ่ม 77.477 396    

 รวม 78.997 399    

 
จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญญาประดิษฐ์

ของนักบัญชี จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนโดยใช้สถิติ F-test พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ .052 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
รายไดต้่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ 2 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์  ด้านการคิด
อย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขยีนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้
H0: สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะ

ประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล
ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร  

H1: สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผลใน
การปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ระดับ
ความเชื่อมมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 

ตาราง 31  แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติ ได้แก่                                                          
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิด
อย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
Regression 23.397 3 7.799 41.576* .000 
Residual 74.282 396 .188   
Total 97.679 399    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยสมรรถนะของนักบัญชีใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์
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เชิงเส้นตรงกับปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 และสามารถสร้างสมการท านายเชิงเส้นตรงได้ 
ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ สามารถค านวณหาค่าถดถอยสัมประสิทธิ์ได้ดังนี้ 

ตาราง 32  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ด้านคิดอย่างมี                                                      
เหตุผล โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Enter Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร 
Unstandardized Standardized p-

value (B) S.E.  t 
(Constant) 1.487 .254  5.862 .000 
สมรรถนะหลัก (X1) .180 .057 .177 3.155* .002 
สมรรถนะประจ าสายงาน (X2) .181 .081 .149 2.248* .025 
สมรรถนะส่วนบุคคล (X3) .291 .071 .246 4.077* .000 
 R      = .489 Adjusted R2 =    .234  
 R2     = .240 S.E =    .433  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ 
ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล (AI1) ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ สมรรถนะส่วนบุคคล (X3) สมรรถนะประจ าสายงาน (X2) และสมรรถนะหลัก 
(X1) ตามล าดับ โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์อิทธิพลที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์ 
ด้านการคิดอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร (AI1) ได้ร้อยละ 24.0 
(R2 = .240) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ .433 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการท านาย
ปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล (AI1) ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยใช้คะแนนดิบได้ดังนี้ 

 
AI1 = 1.487 + .291X3 + .181X2 + .180X1 
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โดยก าหนดให ้ X1 คือ สมรรถนะหลัก 
 X2 คือ สมรรถนะประจ าสายงาน 
 X3 คือ สมรรถนะส่วนบุคคล 
 AI1 คือ ปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมเีหตุผล 
 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
สมรรถนะของนักบัญชีด้านสมรรถนะส่วนบุคคล (X3) สมรรถนะประจ าสายงาน 

(X2) และสมรรถนะหลัก (X1) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล 
(AI1) ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .291, .181 และ .180 ตามล าดับ จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้ 

หากไม่พิจารณาปัจจัยสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงานทั้ง 3 สมรรถนะ 
ที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล (AI1) จะพบว่า ปัญญาประดิษฐ์ด้านการคิด
อย่างมีเหตุผล (AI1) ในการปฏิบัติงานของนักบัญชี เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าอยู่ที่ระดับ 1.487 หน่วย 

หากสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะหลัก (X1) เพิ่มขึ้น 
1 หน่วย จะส่งผลให้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล (AI1) ในการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีเพิ่มขึ้น .180 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้สมรรถนะของนักบัญชีอีก 2 ด้าน มีค่าคงที่ 

หากสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะประจ าสายงาน (X2) 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล (AI1) ใน
การปฏิบัติงานของนักบัญชีเพิ่มขึ้น .181 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้สมรรถนะของนักบัญชีอีก 2 ด้าน 
มีค่าคงที่ 

หากสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะส่วนบุคคล (X3) 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล (AI1) ในการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีเพิ่มขึ้น .291 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้สมรรถนะของนักบัญชีอีก 2 ด้าน มีค่าคงที่ 
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สมมติฐานที่ 2.2 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท า
อย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร  

สามารถเขยีนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้
H0: สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะ

ประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมี
เหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร  

H1: สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล
ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค  Enter ใช้
ระดับความเชื่อมมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 

ตาราง 33  แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติ                                          
ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคลต่อปัญญาประดิษฐ์                                            
ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
Regression 22.625 3 7.542 39.978* .000 
Residual 74.706 396 .189   
Total 97.331 399    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยสมรรถนะของนักบัญชีใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล  
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 และสามารถสร้างสมการท านาย
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เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ สามารถค านวณหาค่าถดถอยสัมประสิทธิ์
ได้ดังนี้ 

ตาราง 34  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ด้านการกระท า                                           
อย่างมีเหตุผล โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Enter Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร 
Unstandardized Standardized p-

value (B) S.E.  t 
(Constant) 1.527 .254  6.000 .000 
สมรรถนะหลัก (X1) .201 .057 .198 3.516* .000 
สมรรถนะประจ าสายงาน (X2) .179 .081 .147 2.213* .027 
สมรรถนะส่วนบุคคล (X3) .259 .072 .220 3.628* .000 
 R      = .482 Adjusted R2 =    .227  
 R2     = .232 S.E =    .434  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ 
ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล  (AI2) ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ สมรรถนะส่วนบุคคล (X3) สมรรถนะหลัก (X1) และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน (X2) ตามล าดับ โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์อิทธิพลที่มีต่อ
ปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 
(AI2) ได้ร้อยละ 23.20 (R2 = .232) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ .434 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการท านาย
ปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล (AI2) ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยใช้คะแนนดิบได้ดังนี้ 

 
AI2 = 1.527 + .259X3 + .201X1 + .179X2 
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โดยก าหนดให ้ X1 คือ สมรรถนะหลัก 
 X2 คือ สมรรถนะประจ าสายงาน 
 X3 คือ สมรรถนะส่วนบุคคล 
 AI2 คือ ปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอยา่งมีเหตุผล 

 
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
สมรรถนะของนักบัญชีด้านสมรรถนะส่วนบุคคล (X3) สมรรถนะหลัก (X1) และ

สมรรถนะประจ าสายงาน (X2) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล 
(AI2) ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .259, .201 และ .179 ตามล าดับ จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้ 

หากไม่พิจารณาปัจจัยสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงานทั้ง 3 สมรรถนะ 
ที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล (AI2) จะพบว่า ปัญญาประดิษฐ์
ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล (AI2) ในการปฏิบัติงานของนักบัญชี เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าอยู่ที่
ระดับ 1.527 หน่วย 

หากสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะหลัก (X1) เพิ่มขึ้น 
1 หน่วย จะส่งผลให้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล (AI2) ในการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีเพิ่มขึ้น .179 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้สมรรถนะของนักบัญชีอีก 2 ด้าน มีค่าคงที่ 

หากสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะประจ าสายงาน (X2) 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล (AI2) ใน 
การปฏิบัติงานของนักบัญชีเพิ่มขึ้น .201 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้สมรรถนะของนักบัญชีอีก 
2 ด้าน มีค่าคงที่ 

หากสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะส่วนบุคคล (X3) 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล (AI2) 
ในการปฏิบัติงาน ของนักบัญชีเพิ่มขึ้น .259 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้สมรรถนะของนักบัญชีอีก 2 
ด้าน มีค่าคงที่ 
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สมมติฐานที่ 3 ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล และ
การกระท าอย่างมีเหตุผลมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขยีนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้
H0: ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล และการกระท า

อย่างมีเหตุผลไมม่ีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 
H1: ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล และการกระท า

อย่างมีเหตุผลมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค  Enter ใช้ระดับ
ความเชื่อมมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 

ตาราง 35  แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ การคิด                                                     
อย่างมีเหตุผล และการกระท าอย่างมีเหตุผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี                                                        
เขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
Regression 21.777 2 10.889 95.398** .000 
Residual 45.313 397 .114   
Total 67.091 399    

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ 
การคิดอย่างมีเหตุผล และการกระท าอย่างมีเหตุผล มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 และสามารถ
สร้างสมการท านายเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ สามารถค านวณหาค่า
ถดถอยสัมประสิทธิ์ได้ดังนี้ 
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ตาราง 36  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี โดยการวิเคราะห์ความ                                               
ถดถอยพหุคูณ (Enter Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร 
Unstandardized Standardized 

p-value 
(B) S.E.  t 

(Constant) 2.078 .164  12.667 .000 
การคิดอย่างมีเหตุผล (AI1) .253 .044 .305 5.807** .000 
การกระท าอยา่งมีเหตุผ (AI2) .272 .044 .327 6.227** .000 
 R      = .570 Adjusted R2 =    .321  
 R2     = .325 S.E =    .338  

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร (Y) โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การกระท า
อย่างมีเหตุผล (AI2) และการคิดอย่างมีเหตุผล (AI1) ตามล าดับ โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้สามารถร่วมกัน
พยากรณ์อิทธิพลที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร (Y) 
ได้ร้อยละ 32.5 (R2 = .325) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ .338 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการท านาย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร (Y) โดยใช้คะแนนดิบได้ดังนี้ 

 
Y = 2.07 + .272AI2 + .253AI1  
 

โดยก าหนดให ้ AI1 คือ ปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิอย่างมีเหตุผล 
 AI2 คือ ปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล 
 Y คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล (AI2) และการคิด

อย่างมีเหตุผล (AI1) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขต
กรุงเทพมหานคร (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .272 
และ .253 จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

หากไม่พิจารณาปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีทั้ง 2 ด้าน ที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร (Y) จะพบว่า ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร (Y) มีค่าอยู่ที่ระดับ 2.07 หน่วย 

หากปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล (AI1) เพิ่มขึ้น 
1 หน่วย จะมีผลท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร (Y) เพิ่มขึ้น 
.253 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้ปัญญาประดิษฐ์ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล (AI2) มีค่าคงที่ 

หากปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล (AI2) เพิ่มขึ้น 
1 หน่วย จะมีผลท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร (Y) เพิ่มขึ้น 
.272 หน่วย ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้ปัญญาประดิษฐ์ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล (AI1) มีค่าคงที่ 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง 37  สรปุผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ สถิติที่ใช ้
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

เพศ  t-test  
อายุ  One Way Anova/LSD  
ระดับการศึกษา  t-test  
สถานภาพสมรส  t-test  

ประสบการณใ์นการท างาน  Brown-Forsythe/ Dunnett’s T3  
ต าแหน่งหนา้ที่ที่รับผิดชอบ  Brown-Forsythe/ Dunnett’s T3  
รายได้ต่อเดือนที่  One Way Anova  

หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 (มีความแตกต่าง) 
  เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H0 (ไม่มีความแตกต่าง) 
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ตาราง 38  สรปุผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้สถติิ Multiple Regression analysis 
 

สมรรถนะของนักบัญช ี
ปัญญาประดษิฐ์ของนักบัญชี 

การคิดอย่างมีเหตุผล การกระท าอย่างมีเหตุผล 
สมรรถนะหลัก    
สมรรถนะประจ าสายงาน    
สมรรถนะส่วนบุคคล   

หมายเหตุ  หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้H1 (มีอิทธิพล) 
 
ตาราง 39  สรปุผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 โดยใช้สถติิ Multiple Regression analysis 
 

ปัญญาประดษิฐ์ของนักบัญชี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนกับัญช ี
การคิดอย่างมีเหตุผล  
การกระท าอยา่งมีเหตุผล  

หมายเหตุ  หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ H1 (มีอิทธิพล) 



  

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง “สมรรถะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์และประสิทธิภาพ
ในการปฏัติงาน” ผู้วิจัยน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีประเด็นส าคัญที่จ ามาสรุปอภิปรายผล 
และน าเสนอข้อเสนแนะผลการวิจัย ตามล าดับ ดังนี้ 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจัยครัง้นี้ผูว้ิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีโดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ ระดับอายุ การศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ รายได้ต่อเดือน 

2. เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจ าสายงาน สมรรถนะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานของนักบัญชี
เขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผลและ
การกระท าอย่างมีเหตุผล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักบัญชี ให้มีศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะ

ประสิทธิภาพการท างานให้กับองค์กร และรองรับการท างานของนักบัญชียุคดิจิทัล (Digital 
accounting) 

2. เพื่อเป็นประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยท าให้สามารถปรับตัวการท างานของ
นักบัญชีในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการเรียนการสอน หรือหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

สมมติฐาน 
1. นักบัญชีที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อ
ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน 



 106 

 

2. สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล และการกระท าอย่างมีเหตุผล
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง สมรรถะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์และ

ประสิทธิภาพในการปฏัติงาน สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีจ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25 มีอายุระหว่าง 34-40 ปี จ านวน 146 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.50 มีสถานภาพโสด/แยกกันอยู่/หย่าร้าง/หม้าย จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.75 
มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี จ านวน 297 คน คิดเป็นร้ยอละ 74.25 มีประสบการณ์
การท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชี
ด้านจ่าย จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และมีรายได้ต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 
155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของนักบัญชีในการปฎิบัติงาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน โดยรวมพบว่า 

สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณา
แต่ละสมรรถนะโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ทุกสมรรถนะอยู่ในระดับดีมาก โดยสมรรถนะ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สมรรถนะส่วนบุคคล รองลงมาคือ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ า
สายงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40, 4.26, 4.24 ตามล าดับ โดยพิจารณาแต่ละสมรรถนะ พบว่า 

สมรรถนะส่วนบุคคล พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
พบว่า ทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี และด้านการปรับตัวในการท างาน 
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และ 4.34 ตามล าดับ โดย
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี พบว่า มี 3 ข้อ ที่สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีมาก และมี 1 ข้อ ที่สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ท่านไม่เปิดเผยความลับ หรือข้อมูลรายงานทางการเงินให้กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในงาน มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.63 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมีอิสระการตัดสินใจในการท างานด้านบัญชี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 

ด้านการปรับตัวในการท างาน พบว่า ทกุข้อมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีมาก โดยข้อที่มีคา่เฉล่ียมากที่สดุคือ ความรับผิดชอบในหน้าทีท่างบัญชี สามารถเรยีนรู้
สิ่งใหม่ และน ามาพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ท่านสามารถปฎิบัติงานบญัชีที่หลากหลาย และที่ได้รับมอบหมายตรงตามวัตถุประสงค์ มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.30  

สมรรถนะหลัก พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
พบว่า ด้านกระบวนการท างานขององค์กร มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 และด้านการออกแบบการใช้งาน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 โดยพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านกระบวนการท างานขององค์กร พบว่า มี 3 ข้อ ที่สมรรถนะในการปฏิบัตงิาน
อยู่ในระดับดีมาก และมี 1 ข้อ ที่สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ท่านคิดว่าผู้บริหารให้ความส าคัญต่อข้อมูลทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ องค์กรของท่านมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อให้พนักงานบัญชีเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

ด้านการออกแบบการใช้งาน พบว่า มี 1 ข้อ ที่สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่
ระดับดีมาก และมี 3 ข้อ ที่สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ โปรแกรมทางบัญชีช่วยท างานได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โปรแกรมทางบัญชีสามารถแจ้งเตือนหากพบข้อผิดพลาดขณะท างาน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 

สมรรถนะประจ าสายงาน พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะของนักบัญชีใน  
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย พบว่า ด้านความปลอดภัยของข้อมูล มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ 4.14 ตามล าดับ โดยพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่า 
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ด้านความปลอดภัยของข้อมูล พบว่า ทุกข้อมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรสู่
บุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โปรแกรมทางบัญชีมีการพิสูจน์
ตัวตนและแจ้งเตือนเมื่อการพิสูจน์ตัวตนผิดพลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

ด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์ พบว่า ทุกข้อมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดี โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านมีความรู้ด้านบัญชี และค านึงถึงผลของ 
การตัดสินใจทางบัญชีได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ท่านวิเคราะห์ปัญหาการท างานทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างตรงประเด็น
และทันต่อเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มี 1 ข้อ ที่สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่
ระดับดีมาก และมี 3 ข้อ ที่สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
โปรแกรมทางบัญชีท าให้ท่านมีความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และข้อ 
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของบัญชี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ของนกับัญช ี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี พบว่า ปัญญาประดิษฐ์ของ

นักบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาแต่ด้านพบว่า ทุกด้าน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การคิดอย่างมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 และการกระท าอย่างมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ตามล าดับ โดยพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่า 

การคิดอย่างมีเหตุผล พบว่า มี 4 ข้อ ที่อยู่ในระดับดีมาก และมี 1 ข้อที่อยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ปัญญาประดิษฐ์ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานด้านบัญชีให้มีความส าเร็จและรวดเร็ว รองลงมา
คือ ปัญญาประดิษฐ์ช่วยประมวลผลข้อมูลด้านบัญชีที่มีปริมาณมากและมีความซับซ้อนให้ง่าย
ต่อการใช้งาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปัญญาประดิษฐ์ช่วยตรวจสอบภาษีที่ไม่ถูกต้อง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37, 4.36 และ 4.14 ตามล าดับ 

การกระท าอย่างมีเหตุผล พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเป็น
เครื่องมือในการท างาน ท าให้การท างานของบัญชีกลายเป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น รองลงมาคือ 
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ปัญญาประดิษฐ์ช่วยลดความผิดพลาดและลดขั้นตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ปัญญาประดิษฐ์สามารถท างานโดยปราศจากความเหนื่อยล้าและไม่มีอคติส่วนตัว 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33, 4.29 และ 4.26 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ประสิทธภิาพในการปฏิบัตงิานของนักบญัชี 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในภาพรวมอยู่

ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี 21 ข้อ มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับดีมาก และ 1 ข้อ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี เมื่อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยนมากที่สุดคือ ท่านมีความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม 
ซื่อสัตย์ในการปฎิบัติงาน รอลงลงมาคือ ท่านปฎิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์กร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านและสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมมีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานของทีมอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51, 4.44 และ 4.19 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 นักบัญชีที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน 

1. เพศ แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศชายมีระดับความคิดเห็น
ต่อปัญญาประดิษฐ์มากกว่าเพศหญิง 

2. อายุ แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐานที่ตั้งไว้ โดยเมื่อพิจารณารายคู่
พบว่า นักบัญชีที่มีอายุ 48 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อปัญญาประดิษฐ์มากกว่านักบัญชีที่มีอายุ
ระหว่าง 20-26 ปี อายุระหว่าง 27.33 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมากกว่าอายุ
ระหว่าง 41-47 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนนักบัญชีที่มีอายุระหว่าง 41-47 ปี 
มีระดับความคิดเห็นต่อปัญญาประดิษฐ์น้อยกว่านักบัญชีที่มีอายุระหว่าง 34-40 ปี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยระดับ
การศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อปัญญาประดิษฐ์มากกว่าระดับการศึกษาที่
ต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตร ี
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4. สถานภาพสมรส แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสถานภาพ 
สมรส/อยู่ด้วยกัน และสถานภาพ โสด/แยกกันอยู่/หย่าร้าง/หม้าย มีความคิดเห็นต่อปัญญาประดิษฐ์
ของนักบัญชีไม่แตกต่างกัน 

5. ประสบการณ์การท างาน แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยเมื่อพิจารณารายคู่พบว่า นักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 3-5 ปี มีระดับความคิดเห็น
ต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีน้อยกว่านักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 3 ปี อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนนักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 6-10 ปี มีระดับ
ความคิดเห็นต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีมากกว่านักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 
3 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และน้อยกว่านักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 
3-5 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และนักบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 
10 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีมากกว่านักบัญชีที่มีประสบการณ์
การท างานระหว่าง 3-5 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

6. ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของ
นักบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดเมื่อพิจารณารายคู่พบว่า นักบัญชีที่มีต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีด้านจ่าย
มีระดับความคิดเห็นต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีน้อยกว่านักบัญชีที่มีต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ บัญชีด้านตรวจสอบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และน้อยกว่างต าแหน่งหน่ง
หน้าที่บัญชีด้านภาษี และต าแหน่งหน้าที่อื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  

7. รายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์  ด้านการคิด
อย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะห์พบว่า สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่  
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ
ปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์อิทธิพลที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์ 
ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล ได้ร้อยละ 24.0 (R2 = .240) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์
เท่ากับ .433 

สมมติฐานที่ 2.2 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท า
อย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์พบว่า สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
กับปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์อิทธิพลที่มีต่อ
ปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล ได้ร้อยละ 23.20 (R2 = .232) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน 
ในการพยากรณ์เท่ากับ .434 

สมมติฐานที่ 3 ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล และ
การกระท าอย่างมีเหตุผลมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ การคิดอย่างมี
เหตุผล และการกระท าอย่างมีเหตุผล มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัว สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์อิทธิพลที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ได้ร้อยละ 32.5 
(R2 = .325) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ .338 
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อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่อง สมรรถะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์

และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปประเด็นส าคัญมาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์

ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัญญาประดิษฐ์
ของนักบัญชีแตกต่างกัน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.1 นักบัญชีที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์มากกว่าเพศหญิง  
อาจเนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีทักษะในการเรียนรู้ และท าความเข้าใจในเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงทักษะในการคิดวิเคราะห์ในการตัดสินใจ และแรงกระตุ้นเพื่อต่อสู้
เมื่อมีการแข่งขัน หรือการปรับตัวทางสังคม อีกทั้งการตอบรับสิ่งใหม่ ๆ ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
จากวิถีชีวิตเดิม เพศชายอาจจะตอบรับกับความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หรือ
สามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ดีกว่าเพศหญิงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Griffeth 
และคณะ (2000) กล่าวว่า เพศหญิงจะมีลักษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิด
เชิงรุก ตลอดจนความคาดหวังในความส าเร็จมากกว่าเพศหญิง และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศุภกฤษ์ บุญจันทร์ (2562) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
บัญชีของส านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลให้มีประสิทธิผลของ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีแตกต่างกัน 

1.2 นักบัญชีที่มีอายุต่างกัน มีผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักบัญชีที่มีอายุ 48 ปีขึ้นไป มีผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์
มากที่สุด อาจเนื่องจากนักบัญชีกลุ่มนี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านบัญชี
ที่สะสมมานาน เข้าใจหลักการของการท างานบัญชีเป็นอย่างดี หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยน าเอา
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการท างาน ย่อมเห็นถึงความแตกต่างระหว่างงานในระบบเดิม
กับงานระบบใหม่ที่มีปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวช่วยในการท างานว่าสามารถประหยัดเวลา และ
ลดความซับซ้อนในการท างานได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Griffeth และคณะ (2000) 
กล่าวว่า บุคคลที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปนั้นถือว่ามีประสบการณ์ในการท างานสูง และสามารถจะ
ปฏิบัติหน้าที่การท างานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศุกร์ศศิพรรณ วงศ์ประเทศ (2560) ท าการศึกษาเรื่อง ความพร้อมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ
ส านักงานบัญชี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน จะมีความพร้อมของการใช้
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ปัญญาประดิษฐ์ของส านักงานบัญชีในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบการใช้งานด้านความปลอดภัย 
และด้านความง่ายในการใช้งานแตกต่างกัน ซึ่งการเตรียมความพร้อมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์
ของส านักงานบัญชีในการปฏิบัติงานของนักบัญชีนั้น ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบัญชี 
และสามารถเตรียมความพร้อมของการใช้งานต่อปัญญาประดิษฐ์ได้ เพื่อลดการเกิดความผิดพลาด
จากตัวบุคคล ซึ่งเกิดได้ง่ายกว่าความผิดพลาดจากระบบปัญญาประดิษฐ์ 

1.3 นักบัญชีที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยนักบัญชีที่ระดับการศึกษาที่สูงกว่า
ปริญญาตรี มีผลต่อปัญญาประดิษฐ์มากกว่านักบัญชีที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/
ปริญญาตรี เนื่องจากระดับการศึกษาที่สูงขึ้นท าให้วุฒิภาวะ กระบวนการคิดวิเคราะห์มีมากขึ้น
ตามมาด้วย จึงส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรู้และท าความ
เข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือการท างานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี 
เพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี และเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรหากไม่มีหลักฐานหรือ
เหตุผลเพียงพอ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอุมาพร บุญทอง (2560) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัย
คุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยกระบวนการความรู้ ความเข้าใจ และปัจจัยกระบวนการท างานที่มีผลต่อ
ความพร้อมของนักบัญชีไทยเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy กรณีศึกษานักบัญชีไทย
ในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อม
เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร
ที่แตกต่างกัน รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกาศ กรงุ (2561) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพใน
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ระบบบริหารทางการเงินของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทางการเงินแตกต่างกัน 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภฤกษ์ บุญจันทร์ (2562) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันส่งผลให้มีประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของส านักงาน
บัญชีแตกต่างกัน 

1.4 นักบัญชีที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ
นักบัญชีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากไม่ว่านักบัญชีจะมีสถานภาพ
สมรสอย่างไรย่อมไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน หรือวิธีการท างานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ได้เลย 
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เพราะการปฏิบัติงานของนักบัญชีร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เป็นการท างานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
การคิดวิเคราะห์ ดังนั้นสถานภาพสมรสส่วนตัวของนักบัญชีจึงไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประกาศ กรุง (2561) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ระบบบริหาร
ทางการเงินของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การใช้ปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทางการเงินไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพสมรส
ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันทั้งในด้านปริมาณการผลิต ด้าน
คุณภาพงาน และด้านความรวดเร็วในการท างาน 

1.5 นักบัญชีที่มีประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้งาน
ปัญญาประดิษฐ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์
การท างาน 6-10 ปี มีผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์มากที่สุด เนื่องจากประสบการณ์ที่มีมากขึ้น
ของนักบัญชี ย่อมมีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน จึงง่ายต่อการยอมรับและการปรับตัวในการใช้
ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพราะเห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ที่ได้จาการท างานใน
รูปแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Griffeth และคณะ (2000) กล่าวว่า ผู้ที่มีระยะเวลา
การท างานในองค์กรมานาน หรือผู้ที่มีอาวุโสในการท างานจะมีผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
พนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่า เช่นกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมาพร 
บุญทอง (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยกระบวนการความรู้ ความเข้าใจ และ
ปัจจัยกระบวนการท างานที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy กรณีศึกษานักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประสบการณ์ใน
การท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 

1.6 นักบัญชีที่มีต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญญาประดิษฐ์
ของนักบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้านภาษี มีผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์มากที่สุด เนื่องจากงานภาษีมีความซับซ้อนและมีความส าคัญ
กับองค์กรมาก และต้องการความถูกต้องและแม่นย าในการค านวณข้อมูล เพราะหากข้อมูลภาษีมี
ความผิดพลาดย่อมส่งผลกระทบและความไม่น่าเชื่อถือต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภกฤษ์ 
บุญจันทร์ (2562) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของ
ส านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ต าแหน่งงานปัจจุบันที่แตกต่างกันส่งผลให้มีประสิทธิผล
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ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศุกร์ศศิพรรณ วงศ์ประเทศ (2560) ศึกษาเรื่องความพร้อมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์
ของส านักงานบัญชี พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันจะมีความพร้อมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์
ของส านักงานบัญชีในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบการใช้งาน ด้านความปลอดภัยและด้าน
ความง่ายในการใช้งานแตกต่างกัน 

1.7 นักบัญชีที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการใช้งานปัญญาประดิษฐ์
ของนักบัญชีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์เป็น
เพียงอุปกรณ์หรือสื่อกลางในการท างาน ช่วยให้การปฏิบัติงานของนักบัญชีมีความสะดวกรวดเร็ว
ลดข้อผิดพลาดในการท างาน หรืออาจกล่าวได้ว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งอุปกรณ์ส านักงาน
แบบกึ่งอัตโนมัติที่พนักงานต้องใช้ในการการปฏิบัติเป็นประจ า ดังนั ้นรายได้ของนักบัญชี  
ที่ต่างกันจึงส่งผลต่อการใช้งานปัญญาดิษฐ์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกฤษ์ 
บุญจันทร์ (2562) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของ
ส านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลให้มีประสิทธิผลของ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันทั้งในด้านปริมาณ
การผลิต ด้านคุณภาพงาน และด้านความรวดเร็วในการท างาน 

2. สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานของนักบัญชี เขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ า
สายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผลใน
การปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
สมรรถนะของนักบัญชีถือเป็นสิ่งส าคัญที่นักบัญชีทุกคนควรมี อีกทั้งนักบัญชีต้องหมั่นเรียนรู้ 
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างรอบด้าน สามารถวิเคราะห์หรือ แก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อน ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ปัญญาประดิษฐ์จะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของนักบัญชี 
หากนักบัญชีมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดีและมีอุปกรณ์หรือตัวช่วยในการคิดวิเคราะห์ที่ดีด้วย 
ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงานของนักบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หรือเป็นผู้เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน าเข้าสู่ระบบของปัญญาประดิษฐ์ 
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ซึ่งหากกระบวนการส่วนนี้ไม่มีข้อผิดพลาด และประกอบกับสมองกลของปัญญาประดิษฐ์ที่มีการคิด
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแม่นย า และรวดเร็ว ย่อมส่งผลให้งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2556) กล่าวว่า 
สมรรถนะในการท างานของนักบัญชี คือ ขีดความสามารถที่แสดงถึงการท าหน้าที่หรืองานที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้ระดับตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ รวมถึงการมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับแนวคิดทางการบัญชีและที่ส าคัญคือ ต้องสามารถใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ
และปฏิบัติตนอย่างมีจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและวิชาชีพ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีในมุมมองของผู้บริหารงานสายบัญชีในเขตการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีตามความเห็นของผู้บริหารงานสาย บัญชีมี 
11 ประเภท ซึ่งสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีที่ผู้บริหารงานด้านบัญชีให้ความส าคัญไว้ 5 อันดับ
แรก คือ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางองค์กรและการจัดการ  
ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจ และความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน 

2.2 สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ า
สายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล
ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
นักบัญชีต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถ รวมถึงต้องตระหนักและเตรียมความพร้อมในการท างาน
เพื่อรองรับการท างานแบบยุคดิจิทัล ซึ่งอาชีพนักบัญชี เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ โดย เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนส าคัญช่วยในการท างาน 
เพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูล เพิ่มศักยภาพในการน าข้อมูลที่มีอยู่มาพัฒนาและวางแผนในการท างาน 
ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของนัก
บัญชี ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ปราศจากอคติและทันต่อสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน 
ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการลงรหัสบัญชี บันทึกบัญชี และท าการกระทบยอดการเงินในบัญชี
ธนาคาร รวมทั้งจัดท าแบบฟอร์มภาษีโดยอัตโนมัติเพื่อความรวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง ในการท างาน 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาต่อยอดในการวางแผนทางการเงินขององค์กร หากนักบัญชีมีความเข้าใจวิธีการ 
และหลักการท างานของปัญญาประดิษฐ์ ย่อมส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของข้อก าหนดที่ระบุในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants: IES) IES 2 
ที่ระบุว่า นักบัญชีควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานของผู้บริหาร
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ระดับสูงได้ เนื่องจากนักบัญชีจะสามารถให้ค าแนะน าการตัดสินใจทางการเงิน และครอบคลุม
ถึงวิธีการบริหารงานธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วริยา ปานปรุง และคณะ (2561) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า สมรรถนะของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0  ในด้านความรู้
ความสามารถ ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกฤษ์ บุญจันทร์ (2562) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของผู้ที่ท าบัญชี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีอยู่ในระดับสูงมาก ได้แก่ ด้านประหยัดเวลา ด้านคุณลักษณะ
ประจ าตัว และด้านแรงจูงใจ 

3. ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล และการกระท าอย่างมีเหตุผล
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์สามารถท างานได้เทียบเท่ากับระดับสติปัญญาของ
มนุษย์ โดยสามารถแก้ปัญหาได้ดีหรือใกล้เคียงกับมนุษย์ โดยสร้างการสื่อสารระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ให้เข้าใจกัน ดังนั้นปัญญาประดิษฐ์จึงมีบทบาทที่ส าคัญมากในการสร้างคุณค่าของ
ข้อมูลทางการบัญชี และในปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานบัญชียังได้หมายความรวมถึงการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อช่วยในการท ารายการบัญชีในลักษณะต่าง ๆ การท างานทางด้านบัญชีของ
องค์กรโดยทั่วไปได้มีการปรับเปลี่ยน โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาช่วยประมวลผลใน
การจัดท าบัญชี การตรวจสอบบัญชี การยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า เทคโนโลยีปัจจุบันกลายเป็นเครื่องมือสนับสนุนวิธีปฏิบัติงาน
ทางด้านบัญชีที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริรัฐ โชติเวชการ 
(2561ก) กล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์ คือ ให้สิ่งไม่มีชีวิต มีความฉลาดและสามารถท างานแทนมนุษย์
ได้ ความสามารถของ AI ทางบัญชี คือ ช่วยจัดการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากให้เสร็จในเวลา
รวดเร็วได้ ในอนาคตงานด้านบัญชี จะถูก AI เข้ามาแทนที่มนุษย์ โดยเฉพาะงานที่มีลักษณะเป็น 
กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน ระบบ หรือมาตรฐานชัดเจน โดยปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยเพิ่มความสามารถ
ในฐานความรู้ขององค์กรสามารถช่วยแก้ปัญหาเฉพาะด้านได้และลดเวลาการท างานที่มีความซับซ้อนได้ 
(ณัฏฐ์ อรุณ, 2553) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกฤษ์ บุญจันทร์ (2562) ที่ศึกษา
เรื่องประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของส านักงานบัญชีเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า เทคโนโลยีดิจิทัลทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากในทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านประหยัดเวลา ด้านความต้องการในการพัฒนางาน รวมถึงยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุวิมล ตรีคงธรรมกุล (2561) ที่ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในส า นักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับสูงมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Whitman และ Sobczak (2018) ที่ศึกษา
เรื่องอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพบัญชี พบว่า นักศึกษาบัญชีและ
นักบัญชีมีการรับรู้ AI ในเชิงบวกโดยรวมเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่อง สมรรถะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์

และประสิทธิภาพในการปฏบัิติงาน สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
1. ส าหรับหน่วยงาน บริษัท องค์กร หรือฝ่ายบุคคลที่ต้องการพัฒนาหรือก าหนดนโยบาย

งานด้านการเงิน การบัญชีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการท างาน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทควรให้
ความส าคัญกับนักบัญชีกลุ่มที่เป็นเพศชาย อายุ 48 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
มีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีด้านภาษี เพราะเป็นกลุ่ม
นักบัญชีที่ส่งผลต่อการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ  เป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพสูงในการท างานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากมีประสบการณ์การท างานที่ยาวนานและ 
มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ดี นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญกับนักบัญชี
รุ่นใหม่ ที่เริ่มเข้ามาท างานในองค์กร เพื่อให้นักบัญชีรุ่นใหม่ปรับตัวและเห็นถึงประโยชน์ของ
การท างานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมถึงองค์กรควร
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้มีทักษะในการน าข้อมูลสารสนเทศมาบริหาร เนื่องจาก
นักบัญชีจะเป็นผู้น าเสนอรายงานข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้บริหาร 

2. สมรรถนะของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์ใน
การปฏิบัติของนักบัญชีด้านต่าง ๆ โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

2.1 สมรรถนะส่วนบุคคล: นักบัญชีควรยึดมั่นปฏิบัติตนตามหลักจรรณาบรรณของ
นักบัญชีที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความละเอียดและรอบคอบตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ถึงแม้
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จะมีปัญญาประดิษฐ์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชีมาช่วยให้การท างานสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่
นักบัญชีควรยึดมั่นปฏิบัติตนตามหลักจรรณาบรรณของนักบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการไม่เปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินให้กับผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร มีความซื่อสัตย์ให้ความเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่าย และนักบัญชีควรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งระบบงาน นโยบายการท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อให้ตนเองให้มีความพร้อมความสามารถท างานได้หลากหลาย
ด้านของบัญชี และ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และนักบัญชีควรเพิ่มทักษะความสามารถเพื่อสามารถตอบสนองการท างานจากเดิมที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆในองค์กรเพื่อน าข้อมูลของทุก ๆ ฝ่ายมาร่วมวิเคราะห์
และคาดการณ์ในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลให้กับงานของนักบัญชี
ยุคดิจิทัล 

2.2 สมรรถนะหลัก: นักบัญชีควรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามขั้นตอนและ
กระบวนการท างานของแผนกบัญชีที่ก าหนด และ มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการท างานด้านบัญชีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งโปรแกรมทางบัญชีช่วยให้นักบัญชีท างานได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ได้ข้อมูลมี
ความถูกต้องแม่นย าสูง โปรแกรมทางบัญชีสามารถแจ้งเตือนหากพบข้อผิดพลาดขณะท างาน  
และระบบยังจัดท ารายงานทางการเงินที่ซับซ้อนได้ ซึ่งข้อมูลทางด้านการเงินถือเป็นส่วนส าคัญต่อ
การด าเนินงานและพัฒนาธุรกิจของผู้บริหาร นอกจากนี้องค์กรควรมีการพัฒนาโปรแกรมทางด้าน
บัญชีอย่างต่อเนื่องเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน และ เพื่อปรับปรุงให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อให้เหมาะสมกับการท างานของนักบัญชีมากยิ่งขึ้น 

2.3 สมรรถนะประจ าสายงาน: นักบัญชีควรค านึงถึงความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล
ทางการเงินเนื่องจาก ข้อมูลด้านการเงินถือเป็นความส าคัญขององค์กร ไม่ควรน าออกไปเผยแพร่หรือส่ง
ต่อให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาติ ดังนั้น นักบัญชีควรมีความรู้ในการรักษาและป้องกันข้อมูลไม่ให้ถูก
น าออกไปใช้ นักบัญชีจึงต้องมีความระมัดระวัง และก าหนดการเข้าถึงข้อมูล ด้วยการพิสูจน์ตัวตนและ
การตั้งรหัสการเข้าถึงข้อมูลแบบซับซ้อน เนื่องจากในปัจจุบันการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างาน 
อาจเกิดการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ นอกจากนี้องค์กรควรจัดอบรม ให้พนักงานบัญชีมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร และ การเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องในระบบ
ออนไลน์ ในการปฏิบัติงานและ แนวทางการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หากเกิดการโจรกรรม
ข้อมูลจากภายนอกองคกร เพื่อให้นักบัญชีมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายที่องค์กรก าหนดไว้ 
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3. ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีเขตกรุงเทพมหานครผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

3.1 ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล: บริษัท ควรน าระบบปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในงานบัญชี
ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลทางการบัญชีถูกรวบรวมจากที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน ถูกเก็บ
และรวบรวมกลายเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นทรัพยากรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
การบริหารจัดการโดยการน าข้อมูลที่มีอยู่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data 
Analytics) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวางแผน ควบคุม วิเคราะห์ เพื่อประเมินผลการด าเนินงานและ 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร  และบริษัทควรให้ความส าคัญ
กับการค านวณภาษีโดยการใช้ประโยชน์จาก Big data Analytics เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
หรือความผิดปกติจาการค านวณหรือประมาณการเสียภาษีของบริษัทเพราะเรื่องภาษีถือเป็นเรื่องที่
ละเอียด และส าคัญมากในทุกองค์กร ดังนั้นข้อมูลส่วนนี้จึงต้องมีความถูกต้องและแม่นย า   

3.2 ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล: บริษัท ควรส่งเสริมให้นักบัญชีมีความรู้ที่จะสามารถ
ท างานผ่านโปรแกรมบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ (Cloud-base Accounting Computing Software) 
จุดเด่นคือ ระบบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้อง สามารถท างาน
ผ่านโปรแกรมบัญชีจากสถานที่ใดก็ได้ มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง เนื่องจาก ข้อมูลที่ถูกบันทึก
จะถูกเชื่อมโยงไปในระบบต่าง ๆ สามารถเก็บข้อมูลและประมวลผล จากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
ลดขั้นตอนในการบันทึกซ้ า และท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้นักบัญชีสามารถ
ดึงข้อมูลที่ต้องการจากระบบไปใช้ได้เอง โดยไม่ต้องรอข้อมูลจากแผนกอื่น ๆ ในการปิดบัญชีทุกสิ้น
เดือน ท าให้งานบัญชีบรรลุเป้าหมายและส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว และบริษัทควรสนับสนุนและยอมรับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เข้ามาช่วยงานของนักบัญชีในด้านต่าง ๆมากยิ่งขึ้น และ ให้นักบัญชีได้เรียนรู้
เพิ่มเติมเรื่อง Programing, Machine learning รวมถึงพัฒนาทักษะ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น  เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ผู้ท างานระดับล่างจะตกงานจากการแทนที่
การท างานของปัญญาประดิษฐ์ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวจิัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา สมรรถะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานประกอบการ รูปแบบนิติบุคคล เขต
กรุงเทพมหานคร ควรท าการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเขตพื้นที่อื่น เช่น ในเขตปริมณฑล เขตพื้นที่
ภาคเหนือ เขตพื้นที่ภาคกลาง เป็นต้น  
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2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา สมรรถะของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่
อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล ควรศึกษาข้อมูลสมรรถนะของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางเพิ่มเติม เพื่อน าข้อมูลที่ ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

3. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านอื่น ๆ อาทิเช่น แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน อิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตในการท างาน ศักยภาพของนักบัญชี 
เป็นต้น 

4. ควรเพิ่มการวิจัยในส่วนที่เป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี 

5. ควรมีการศึกษาเรื่อง สมรรถะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อปัญญาประดิษฐ์และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการศึกษาระดับสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ และประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่แม่นย า 
และได้ทราบประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีที่อาจมีจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละป ี
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แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 



  

 

แบบสอบถามในการวิจัย 
 

เรื่อง สมรรถนะของนักบญัชีที่มีอิทธพิลต่อปัญญาประดิษฐ์และประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบตัิงาน 

 
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามชุดนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ 
และจะน ามาใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เท่านั้น ผู้ศึกษาขอขอบคุณที่สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามนี้ 

แบบสอบถามฉบับนี้ แบง่ออกเป็น 4 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 สมรรถนะของนักบญัชีในการปฎบิัติงาน 
ส่วนที่ 3 ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญช ี
ส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของนักบัญช ี

 
ค าชี้แจง 

นักบัญชี หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางการเงิน จัดท าสรุป
ข้อมูล เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน  

ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี หมายถึง นักบัญชีที่ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เพื่อช่วยในการท างาน  
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ส่วนที่ 1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
1.  เพศ 

 ชาย  หญงิ 
 
2.  อาย ุ

ปี 26 - 20   27 - 33 ปี  34 – 40 ปี 

 41 - 47 ปี ปีขึ้นไป 48  
 
3.  สถานภาพ 

 โสด  สมรสอยู่ด้วยกัน/  แยกกันอยูห่ย่าร้า/งหม้าย/ 
 
4.  ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี  สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
5.  ประสบการณก์ารท างาน 

 น้อยกว่า ปี 3 ปี 5-3  ปี 10-6   มากกว่า ปีขึ้นไป 10 
 
6.  หนา้ที่รับผิดชอบ  

 บัญชีด้านจ่าย  บัญชีด้านต้นทนุ/บริหาร 

 บัญชีด้านรับ  บัญชีด้านตรวจสอบ 

 บัญชีด้านภาษี  อื่น ๆ โปรดระบ.ุ................................ 
 
7.  รายได้ต่อเดือน 

 ต่ ากว่าหรอืเท่ากับ บาท 25,000 บาท 35,000 – 25,001  

บาท 45,000 - 35,001  บาท ขึ้นไป 45,0001  
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ส่วนที่ 2 สมรรถนะของนกับัญชีในการปฎิบัติงาน 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดมี
เกณฑ์ระดับการให้คะแนน ดังนี้   
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง  4 = เห็นดว้ย  3 = ไม่แน่ใจ  2 = ไม่เห็นด้วย  1 = ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 

ข้อ 
สมรรถนะหลัก 

ของนักบัญชีในการปฎิบัติงาน 

ระดับความคดิเห็น 
5 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เห็น
ด้วย 

3 
ไม่ 

แน่ใจ 

2 
ไม่เห็น
ด้วย 

1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สมรรถนะหลัก      
1. ด้านกระบวนการท างานขององค์กร              

1.1 ท่านปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามขั้นตอนและ
กระบวนการท างานของแผนกบัญชีที่ก าหนด 

     

1.2 องค์กรของท่านมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 
เพื่อให้พนักงานบัญชีเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

1.3 ท่านคิดว่าผู้บริหารให้ความส าคัญต่อข้อมูลทาง
การเงิน 

     

1.4 โปรแกรมทางบัญชีช่วยยกระดับมาตรฐาน 
การท างานในองค์กรของท่าน 

     

2. ด้านการออกแบบการใช้งาน      
2.1 โปรแกรมทางบัญชีมีการออกแบบการใช้งาน 

ที่ง่ายและเหมาะสม 
     

2.2 โปรแกรมทางบัญชีช่วยท างานได้รวดเร็ว  
ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น 

     

2.3 โปรแกรมทางบัญชีสามารถจัดท ารายงานทาง 
การเงินที่ซับซ้อนได้ 

     

2.4 โปรแกรมทางบัญชีสามารถแจ้งเตือนหากพบ
ข้อผิดพลาดขณะท างาน 

     

สมรรถนะประจ าสายงาน      
3. ด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์      

3.1 ท่านมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหากพบ
ข้อผิดพลาดในการท างานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง 

     

3.2 ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยมองภาพรวมของ      
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ข้อ 
สมรรถนะหลัก 

ของนักบัญชีในการปฎิบัติงาน 

ระดับความคดิเห็น 
5 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เห็น
ด้วย 

3 
ไม่ 

แน่ใจ 

2 
ไม่เห็น
ด้วย 

1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

การท างานด้านบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ า 
3.3 ท่านมคีวามรู้ด้านบัญชี และค านึงถึงผลของ 

การตัดสินใจทางบัญชีได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
     

3.4 ท่านวิเคราะห์ปัญหาการท างานทางบัญชีที่เกิดขึ้น
ในหน่วยงานได้อย่างตรงประเด็นและทันต่อเวลา 

     

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
4.1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมทางบัญชี

ในองค์กรของท่าน 
     

4.2 โปรแกรมทางบัญชีที่ท่านใช้มีความถูกต้องและรวดเร็ว      
4.3 โปรแกรมทางบัญชีท าให้ท่านมีความมั่นใจใน 

การตัดสินใจมากขึ้น 
     

4.4 ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานของบัญชี 

     

5. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล      
5.1 ท่านมีความระมัดระวังในการเก็บข้อมูลทางการเงิน

ในองค์กรของท่าน 
     

5.2 ท่านไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรสู่
บุคคลอื่น 

     

5.3 โปรแกรมทางบัญชีที่ท่านใช้ท าหน้าที่จัดการด้าน
รักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง 

     

5.4 โปรแกรมทางบัญชีมีการพิสูจน์ตัวตนและแจ้งเตือน
เมื่อการพิสูจน์ตัวตนผิดพลาด 

     

สมรรถนะส่วนบุคคล      
6. ด้านการปรับตัวในการท างาน      

6.1 ท่านมีความรับผิดชอบในหน้าทีท่างบัญชี สามารถ
เรียนรู้สิ่งใหม่ และน ามาพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ 

     

6.2 ท่านมีความสามารถปรับตัวการท างานด้านบัญชีให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในองค์กร 

     

6.3 ท่านสามารถปฎิบัติงานบัญชีทีห่ลากหลาย และที่
ได้รับมอบหมายตรงตามวัตถุประสงค์ 
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ข้อ 
สมรรถนะหลัก 

ของนักบัญชีในการปฎิบัติงาน 

ระดับความคดิเห็น 
5 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เห็น
ด้วย 

3 
ไม่ 

แน่ใจ 

2 
ไม่เห็น
ด้วย 

1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

6.4 ท่านสามารถจัดล าดับงานตามความส าคัญใน
ช่วงเวลางานบัญชีทีต่้องท าอย่างเร่งด่วนได้ 

     

7. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี      
7.1 ท่านปฏิบัติงานอย่างมีความละเอียดและรอบคอบ

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
     

7.2 ท่านไม่เปิดเผยความลับ หรือข้อมูลรายงานทาง
การเงินให้กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในงาน 

     

7.3 ท่านมีอิสระการตัดสินใจในการท างานด้านบัญชี      
7.4 ท่านมีความซื่อสัตย์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย      

 
ส่วนที่ 3 ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด มี
เกณฑ์ระดับการให้คะแนน ดังนี้   
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง   4 = เห็นดว้ย  3 = ไม่แน่ใจ   2 = ไม่เห็นดว้ย  1 = ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 

ข้อ ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 

ระดับความคิดเห็น 
5 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เห็น
ด้วย 

3 
ไม่ 

แน่ใจ 

2 
ไม่เห็น
ด้วย 

1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. การคิดแบบมีเหตุผล      
1.1 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การท างานด้านบัญชีให้มีความส าเร็จและรวดเร็ว 
     

1.2 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูล
ทางการเงิน 

     

1.3 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยตรวจสอบภาษีที่ไม่ถูกต้อง      
1.4 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยประมวลผลข้อมูลด้านบัญชี

ที่มีปริมาณมากและมีความซับซ้อนให้ง่ายต่อ 
การใช้งาน 

     

1.5 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ท่านมีความมั่นใจใน 
การตัดสินใจข้อมูลรายงานการเงินมากขึ้น 
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ข้อ ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชี 

ระดับความคิดเห็น 
5 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เห็น
ด้วย 

3 
ไม่ 

แน่ใจ 

2 
ไม่เห็น
ด้วย 

1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2. การกระท าแบบมีเหตุผล      
2.1 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยลดความผิดพลาดและลด

ขั้นตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น 
     

2.2 ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเป็นเครื่องมือใน 
การท างาน ท าให้การท างานของบัญชีกลายเป็น
แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น  

     

2.3 ปัญญาประดิษฐ์ท าให้ข้อมูลทางการเงิน 
มีความถูกต้องและสมบูรณ์ 

     

2.4 ข้อมูลรายงานทางการเงินที่ได้จากปัญญาประดิษฐ์
สามารถน าไปวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 

     

2.5 ปัญญาประดิษฐ์สามารถท างานโดยปราศจาก
ความเหนื่อยล้าและไม่มีอคติส่วนตัว 

     

 
ส่วนที่ 4 ประสิทธภิาพในการปฎิบัติงานของนักบัญชี 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด มี
เกณฑ์ระดับการให้คะแนน ดังนี้   
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง   4 = เห็นดว้ย  3 = ไม่แน่ใจ   2 = ไม่เห็นดว้ย  1 = ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 

ข้อ 
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 

ของนักบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 
5 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เห็น
ด้วย 

3 
ไม่ 

แน่ใจ 

2 
ไม่เห็น
ด้วย 

1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่โดยรวม
ของท่าน ท าให้ปฎิบัติงานได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ตรงเป้าหมาย 

     

2. ท่านสามารถปรับวิธคีิดและวิธีการท างานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 

     

3. ท่านปฎิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร 
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ข้อ 
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 

ของนักบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 
5 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เห็น
ด้วย 

3 
ไม่ 

แน่ใจ 

2 
ไม่เห็น
ด้วย 

1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4. ท่านสามารถปฎิบัติงานที่มีความซับซ้อนตามที่
ได้รับมอบหมายและส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 

     

5. ท่านมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 

     

6. ท่านมีความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยง
ธรรม ซื่อสัตย์ในการปฎิบัติงาน 

     

7. ท่านและสมาชิกในทีมมีการเตรียมข้อมูลเพื่อ
อภิปรายและสรุปเป็นแนวทางที่ดีที่สุดของทีม 

     

8. ท่านและสมาชิกในทีมมีการประสานงานกันอย่างดี      
9. ท่านมีการวางแผน ปรึกษาหารือในการท างาน

อย่างเป็นประจ า 
     

10. ท่านมักจะป้องกันหรือหาทางแก้ไขก่อนที่ปัญหา
จะเกิดขึ้น 

     

11. ท่านใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจใน 
การท างานอยู่เป็นประจ า 

     

12. ท่านพยายามแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดมาปรับใช้กับการ
ท างานของท่านอยู่เสมอ 

     

13. ท่านสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันเวลา 

     

14. ท่านมีความคิดในการหาหนทางใหม่ ๆ เช่น 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลดขั้นตอนการท างานที่
ซ้ าซาก 

     

15. ท่านน าทักษะด้านอื่น มาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน
เพื่อท าให้มีความสามารถในการพัฒนางานและ 
มีความเชี่ยวชาญในงานอยู่เสมอ 

     

16. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่โดยรวม
ของท่าน ท าให้ผลงานที่มีคุณภาพและตรง
เป้าหมายเสมอ 

     

17. ท่านมีการใฝ่หาความรู้ เพิ่มพูนศักยภาพใน 
การท างานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เสมอ 

     



  

 

137 

ข้อ 
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 

ของนักบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 
5 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เห็น
ด้วย 

3 
ไม่ 

แน่ใจ 

2 
ไม่เห็น
ด้วย 

1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

18. ท่านมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลงานของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

19. ท่านและสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมมีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานของทีมอยู่เสมอ 

     

20. ท่านมีทักษะในการคิดที่เชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร 

     

21. ท่านมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
ภายในทีมอยู่เสมอ 

     

22. ท่านและสมาชิกในทีมมีการตั้งเกณฑ์ความส าเร็จ
ของงานร่วมกัน 

     

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 



  

 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 
สมรรถนะของนักบัญชีในการปฎิบัติงาน 

สมรรถนะหลัก  
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.875 8 
 

สรรถนะประจ าสายงาน 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.887 12 
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สมรรถนะส่วนบุคคล 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.883 8 
 

ภาพรวมสมรรถนะของนกับัญชีในการปฎิบัติงาน 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.941 28 
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ปัญญาประดษิฐ์ของนักบัญชี 
ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.894 5 
 

ด้านการกระท าอย่างมีเหตุผล 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.875 8 
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ภาพรวมปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญช ี
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.885 10 
 
ประสิทธิภาพในการปฎบิัติงานของนกับัญช ี

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.960 22 
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ภาพรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.972 60 
 
 
 



  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นริศรา วัฒนศพัท ์
วัน เดือน ป ีเกิด 8 เมษายน 2530 
สถานที่เกิด พิษณุโลก 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ี
ที่อยู่ปัจจุบัน 108/28 หมู่บ้านกลางกรุง ซอย ประดิพทัธิ์ 19 สามเสนใน พญาไท กทม.   
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