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การคน้ควา้อสิระครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียุค 4.0 ของ
ผู้ท าบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครและศกึษาประสทิธภิาพของผู้ท าบญัชจีากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลย ี4.0 การวจิยันี้เป็นวจิยัเชงิปรมิาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล เพื่อน ามาวเิคราะห์สถิตทิี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้เครื่องมอืในการวเิคราะห์การ
ทดสอบค่าเฉลี่ยแบบท ีการทดสอบความแปรปรวน และการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple 
regression)  

ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 20-25 ปี 
ประสบการณ์ท างานด้านบญัชี 1-3 ปี รายได้เฉลี่ย 10,000-15,000 บาท และระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีผู้ตอบส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธิภาพ
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานการวจิยั พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างที่มปัีจจยัส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผู้ท าบญัชี
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน กลุ่มตวัอย่างที่มปัีจจยัส่วน
บุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้ท าบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยยีุค 4.0 ด้านปรมิาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างที่มี
ปัจจยัส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ท างานด้านบญัชีที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพของ
ผู้ท าบญัชจีากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ด้านคุณภาพของงาน ด้านปรมิาณงาน และ
ด้านเวลาแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างที่มปัีจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนที่แตกต่างกนั 
ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผู้ท าบญัชีจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ด้านคุณภาพของ
งานแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างที่มปัีจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ดา้นคุณภาพของงาน ดา้น
เวลา และด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน ด้วยนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานที่ตัง้ไว้ และกลุ่มตวัอย่างที่มผีลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านสมรรถนะของ



ผู้ท าบญัช ีส่งผลต่อประสทิธภิาพของผู้ท าบญัชจีากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ด้าน
ปรมิาณงาน และดา้นเวลา กลุ่มตวัอยา่งทีม่ผีลจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยดีา้นกฎหมายและ
ข้อบงัคบั ส่งผลต่อประสทิธิภาพของผู้ท าบญัชีจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ด้าน
คุณภาพของงาน และด้านค่าใช้จ่าย กลุ่มตวัอย่างที่มผีลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้าน
เศรษฐกจิและสงัคม ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 
ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่าย กลุ่มตวัอยา่งทีม่ผีลจากการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยดีา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ด้านคุณภาพของงาน ด้านปรมิาณงาน ด้านเวลา และด้าน
ค่าใช้จ่าย กลุ่มตัวอย่างที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีคุ 4.0 ดา้นเวลา และดา้นค่าใช้จ่าย 
กลุ่มตัวอย่างที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กร 
ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผู้ท าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยียุค 4.0 ด้านคุณภาพของ
งาน ด้านปรมิาณงาน และด้านค่าใช้จ่าย ด้วยนัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
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ABSTRACT 
 

 This independent study aims to study the changes of 4. 0 era technology of 
accountants in Bangkok and to study the efficiency of accountants from technology 
changes.  4. 0 this research is a quantitative research using questionnaires as a tool for 
data collection. To analyze the statistics used to test the hypothesis by using the tools to 
analyze the average T-test variance test and multiple regression analysis. 

The research found that answerer mostly female Age between 20- 25 years, 1- 3 
years of accounting experience, average income 10,000- 15,000 baht, and bachelor's 
degree education most respondents have a high level of opinion about the overall 
technology change.  And most respondents have opinions about the effectiveness of 
technology changes overall at a high level the hypothesis testing of the research found 
that the sample group with different gender personal factors affecting the efficiency of 



bookkeepers from changing the 4. 0 era technology to different costs The sample group 
with personal factors in different age Affecting the efficiency of bookkeepers from 
changing the 4.0 era technology in terms of workload, time and cost.  The sample group 
with personal factors in different accounting work experience affecting the efficiency of 
bookkeepers from the 4.0 era technology change in the quality of work Workload And the 
time difference Samples with different personal factors in average monthly income 
affecting the efficiency of bookkeepers from changing the 4. 0 era technology in different 
quality of work the sample group with personal factors in different educational levels 
affecting the efficiency of bookkeepers from changing the 4. 0 era technology in terms of 
quality of work, time and cost With statistical significance at level 0. 05, which is in 
accordance with the hypothesis set and the sample group that has the effect of changing 
the technology of the accountant's performance affecting the efficiency of bookkeepers 
from the 4. 0 era technology changes in the amount of work and time, the samples that 
result from changes in technology, laws and regulations Affecting the efficiency of 
bookkeepers from the 4. 0 era technology change in the quality of work and the cost 
sample groups that are affected by economic and social technology changes affecting 
the efficiency of bookkeepers from the 4. 0 era technology change in the quality of work 
the amount of work, time and cost samples with the effect of changing technology in 
information technology affecting the efficiency of bookkeepers from the 4.0 era technology 
change in the quality of work the amount of work, time and cost samples with effect from 
environmental technology changes affecting the efficiency of bookkeepers from changes 
in 4. 0 era technology in terms of time and cost the sample group that is influenced by 
technology changes in organizational culture change Affecting the efficiency of 
bookkeepers from the 4.0 era technology change in the quality of work workload and the 
cost with statistical significance at level 0.05, which is in accordance with the hypothesis 
set. 
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บทน า 

 ประเทศไทยใชร้ะบบ ดจิทิลั เป็นตวัขบัเคลื่อนและพฒันาเศรษฐกจิใหม้คีวามมัน่คงและ

ยัง่ยืน ซึ่ง ในปัจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการใช้ระบบ ดิจิทัล 4.0 ที่

จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและเหมาะสมกับกิจกรรมในกระบวนการด าเนินงาน

ประกอบกิจการเลอืกใช้ อุปกรณ์ที่ทนัสมยัในการเชื่อมโยงกบัระบบการสื่อสารเพื่อที่จะท าให้

ระบบดจิทิลัสามารถท างานไดอ้ย่างอตัโนมตันิัน่เองการพฒันาของเทคโนโลย ีณ ขณะน้ีเป็นการ

ลดบทบาทของมนุษย์แต่เพิ่มศักยภาพของมนุษย์ให้มีการข้ามขีดจ ากัดทางความคิด เพื่อ

สรา้งสรรคน์วตักรรมและพฒันาสิง่ใหม่ ๆ ใหต้อบสนองต่อความจ าเป็นทัง้ในดา้นของธุรกจิและ

ความเป็นอยูข่องมนุษยใ์หม้คีวามสะดวกและรวดเรว็ 

 การท าธุรกิจแต่ละประเภทสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันทุกธุรกิจคือผู้ท าบัญชีที่มีความรู้

ความสามารถเกี่ยวกบับญัชโีดยเฉพาะเนื่องจาก ผู้ท าบญัชเีปรยีบเสมอืนกระดูกสนัหลงัของ

องค์กร เศรษฐกิจยุค 4.0 นโยบายของรฐั ส่งผลกระทบต่อหลายวชิาชพีที่จะต้องปรบัตวัเพื่อ

ตอบสนองต่อการพฒันาทีเ่ปลีย่นแปลงไป หนึ่งในนัน้มวีชิาชพีบญัชทีีก่ารท างานจะเปลีย่นแปลง 

เนื่องด้วยการท างานที่ผ่านมาในอดตีวชิาชพีบญัชจีะเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานของรฐับาลซึ่งใน

ปัจจุบนัก็ยงัเกี่ยวขอ้งอยู่ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายรฐับาลและการพฒันาเทคโนโลยทีี่

ทนัสมยัขึน้ ท าให้เกดิระบบที่เรยีกว่า อเิลก็ทรอนิกส์ ที่นักท าบญัชหีรอือาชพีที่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง

จะตอ้งปฏบิตัติามทีร่ฐับาลก าหนด 

 “นักบัญชี” ทุกท่านเป็นหนึ่ งที่อยู่ท่ามกลางกระแสโลก คงหนีไม่พ้นคลื่นความ

เปลี่ยนแปลงและต้องปรบัตวัให้พรอ้มรบัยุคดจิทิลันี้ด้วย จะมปีระเดน็ใดบ้างที่นักบญัชคีวรให้

ความส าคญัในยคุทีเ่ทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป อยา่งแรก คอื “ปรบับทบาทสู่การเป็นคู่คดิใหซ้อีี

โอ” นับว่าเศรษฐกจิในยุคดจิทิลัที่มวีธิกีารท าธุรกจิเปลีย่นแปลง ส่งผลให้โครงสรา้งองค์กรและ

การบรหิารงานธุรกจิหลายดา้นมกีารตอ้งเผชญิความผนัผวนตลอดเวลาจากการแข่งขนัทีรุ่นแรง

รวดเรว็ นักบญัชจีงึต้องปรบัเปลีย่นบทบาท จากทีม่องว่าตนเองมีหน้าทีจ่ดบนัทกึขอ้มลูการเงนิ

และจดัท ารายงานทางการเงนิ แต่นักบญัชยีุคดจิทิลัจะต้องปรบัความคดิและสร้างบทบาทใน

ฐานะคู่คดิของซอีโีอใหเ้กดิ โดยสรา้งสมัพนัธภ์ายในกบัฝ่ายอื่น ๆ  เป็นต้น ส่วนอย่างทีส่อง คอื 

“ก้าวทนัเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลง” เพราะเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตเปลี่ยนแปลงทุกสิง่อย่าง ทุก

วันนี้พนักงานในองค์กรและลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกส์ที่หลากหลายและรวดเรว็ต่อการบรโิภคอกีด้วย สุดท้ายประการที่สามคอื “การ

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ ในโลกการเงนิ”  แม้ว่าการใช้เงนิในรูปแบบดิจทิลัจะยงัไม่ได้รบัการ



ยอมรบัในหลายประเทศ แต่ทว่าประเทศมหาอ านาจอย่างจนีและรสัเซยีต่างกใ็หค้วามสนใจ และ

ก าลงัเดนิหน้าพฒันาสกุลเงนิดจิทิลัของตนเอง อกีทัง้มผีู้คนและองค์กรธุรกิจจ านวนไม่น้อยที่

ยอมรบัการใชเ้งนิดจิทิลัเหล่านี้เช่นเดยีวกนั 

ด้วยเหตุดงักล่าว ผู้วิจยัจงึประสงค์จะศึกษาว่า ประสิทธิภาพของผู้ท าบญัชีจากการ

เปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูท้ าบญัชคีวรประกอบดว้ยความรู้

ความสามารถดา้นใดบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิม่ประสทิธภิาพและสมรรถนะทางวชิาชพี

ใหก้บัผูท้ าบญัช ีเพื่อสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีนประเทศไทย 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่ งผลต่อประสิทธิภาพของผู้ท าบัญชีจากการ

เปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี4.0 ในเขตกรงุเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี4.0 

ขอบเขตของการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาประสทิธภิาพของผู้ท าบญัชจีากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยยีุค 

4.0 ในเขตกรงุเทพมหานคร 

1. ประชากร ที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ผู้ท าบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 32,424 

คน (กรมพฒันาธุรกจิการคา้ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561) 

 2. กลุ่มตวัอย่าง ที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ผู้ท าบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 

คน โดยเปิดตารางของ Taro Yamana  

 3. พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูท้ าบญัชใีนเขตกรงุเทพมหานคร 

 4. ระยะเวลาในการศกึษาวจิยั เดอืน มกราคม – พฤษภาคม 2562 

สมมติฐานของการวิจยั 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้ท าบัญชีจากการ

เปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี4.0 ในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 
2. ผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ีส่งผลต่อประสทิธภิาพของผู้ท าบญัชีจากการ

เปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีคุ 4.0 ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
 



ประโยชน์ท่ีได้รบั 
1. ท าให้ทราบถึงผลของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียุค 4.0 ของผู้ท าบัญชีในเขต

กรงุเทพมหานคร 

  2. เป็นแนวการน าไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ท าบัญชีจากการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี4.0 

วิธีด าเนินงานวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงานเอกสาร 

งานวิจัยต่าง ๆ ทัง้ที่เ ป็น แนวคิด ทฤษฎี เพื่อสร้างเครื่องมือในการศึกษาโดยใช้เป็น

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตาม

วตัถุประสงคข์องการศกึษาตาม ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้นี้  คือ  พนักงานบัญชีในเขต

กรงุเทพมหานคร  จ านวน 32,424  คน (กรมพฒันาธุรกจิการคา้ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 

2561:ออนไลน์) โดยเกบ็ขอ้มลูจากทัง้ 2 เพศ  ผูว้จิยัไดค้ านวณขนาดและหากลุ่มตวัอย่างโดยใช้

สตูรของ (Taro Yamane) ก าหนดตวัอยา่ง ตามแนวคดิของ Taro Yamane ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 

95% ยอมรบัความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั จ านวน  395  

คน ผู้วิจยัจึงได้เพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างอีก 5 คน ดังนัน้การศึกษาวิจยัครัง้นี้จึงใช้กลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้สิน้ จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จดัท าแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมอื ในการเก็บ 

รวบรวมขอ้มลู โดยจดัล าดบั เนื้อหา ออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ ประสบการณ์ท างาน 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ ระดบัการศกึษา 

ส่วนที่ 2 ผลจากการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลย ี6 ด้าน 1.สมรรถนะของผู้ท าบญัช ี2.

กฎหมายและขอ้บงัคบั 3.เศรษฐกจิและสงัคม 4.เทคโนโลยสีารสนเทศ 5.สิง่แวดลอ้ม และ 6.การ

เปลีย่นแปลงวฒันธรรมองคก์ร 



ส่วนที ่3 ดา้นประสทิธภิาพของผูท้ าบญัช ีไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้น

เวลา และดา้นค่าใชจ้า่ย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื การสรา้งแบบสอบถาม (Questionnaire) 

แบ่งเป็น 6 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. ศกึษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวกบัสมรรถนะและประสทิธภิาพเพื่อเป็น

แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2. ปรบัปรุงดดัแปลงเป็นแบบสอบถามที่มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกบัแนวคดิและ 

ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจิยั  

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบความ 

ถูกตอ้งและให ้ขอ้เสนอแนะ เพื่อใหไ้ดข้อ้ค าถามทีต่รงกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

4. ด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อให้ 

เป็นแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ 

5. น าแบบสอบถามทีผ่่านการแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาตรวจสอบความเที่ยว 

ตรงเชงิเนื้อหาดว้ย (IOC) ซึง่มคี่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 

6. พบว่าผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.917 และ

ประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชมีคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.950 

7. ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามตามผลจากการวเิคราะหค์วามเชื่อมัน่ก่อนน าไปใชจ้รงิ 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ขอ้มลูปฐมภูม ิ(primary data) เป็นขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่

สรา้งขึน้ในขัน้ตอนของการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม ดงันี้ 

1. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปแจกใหก้บั นักบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครทัง้หมดจ านวน 

400 คน โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อขอความร่วมมอืนักบญัชใีนการตอบแบบสอบถาม 

โดยใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มลูจนครบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครบตามจ านวนทัง้หมด 400 ชุด 

2.เวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็แบบสอบถาม ระหว่างเดอืน มนีาคม- เมษายน พ.ศ. 2562  

3.น าแบบสอบถามที่ได้คืนมาทัง้หมดน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลใน   

แบบสอบถามอกีครัง้ 

4.ผู้วจิยัน าข้อมูลที่ได้มาทัง้หมด แล้วน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลอีกครัง้

แลว้น ามาวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป  



ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากสถติ ิซึง่จดัท า ขึน้มาโดย

ใช้โปรแกรมสถิติ SPSS รวมทัง้ ข้อมูลสถิติจากแหล่งอื่นที่ใช้อ้างอิงวิธีการเก็บสถิติ เพื่อ 

ประกอบเป็นขอ้มลูอา้งองิในการศกึษา 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการอธิบายข้อมูล

เบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัต่อไปนี้ 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท าบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ ระดบัการศกึษา 

โดยการหาค่ารอ้ยละ ค่าความถี่ 

1.2 การวเิคราะห์เกี่ยวกบัผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยขีองผู้ท าบญัชใีนจงัหวดั

กรงุเทพมหานคร 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะของผูท้ าบญัช ีดา้นกฎหมายและขอ้บงัคบั 

ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นการเปลีย่นแปลง

วฒันธรรมองคก์ร โดยการหาค่าความเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

1.3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชใีนจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใช้จ่าย โดยการ

หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

2. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน (Inference Statistics) ในการทดสอบสมมตฐิาน โดย

ใชก้ารทดสอบสมมตฐิาน 

2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้ท าบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบหาความแตกต่าง ด้วยการทดสอบ ค่าเฉลี่ยแบบท ี( t-test) และ

การทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One way ANOVA)  

2.2 การวเิคราะห์ผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยทีี่ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผู้ท า

บญัช ีเพื่อหาความสมัพนัธ ์ดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอย (Multiple Regression) 

สรปุผลการศึกษาวิจยั 
การศกึษาวจิยัเรื่อง ประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี4.0 ใน

เขตกรงุเทพมหานคร ครัง้นี้ผูว้จิยัไดส้รปุผลการศกึษาออกเป็น 4 ปัจจยั 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 87.50 มอีายุระหว่าง 20 – 25 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 



43.80 มปีระสบการณ์ท างานด้านบญัชี 1 – 3 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 66.30 มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

10,000 – 15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 45.50 และมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 

70.80  

2. ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็เกี่ยวกบัผลจากการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีของ

กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัผลจาก

การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 เมื่อแยกเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะของผู้ท าบญัชมีคีวามตัง้ใจท างานในการปฏบิตังิานด้วยเทคโนโลยี

ทางการบญัช ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 ด้านกฎหมายและขอ้บงัคบัมคีวามเขา้ใจในบทบาท

หน้าทีข่องนักบญัชใีนยุคสมยัใหม่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมสามารถ

ปรบัพฤตกิรรมการท างานให้เขา้กบัยุคสมยัที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศระบบเทคโนโลยที าใหก้ารตดิต่อสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.27 ด้านสิง่แวดล้อมเทคโนโลยทีี่น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏบิตังิานมกีารลดปรมิาณ

การใชก้ระดาษ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 และดา้นการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองคก์รนโยบาย

องคก์รมกีารเปลีย่นแปลงตามเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม ่ๆ 

3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้ท าบัญชีจากการ

เปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี4.0 ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี4.0 อยู่

ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงานมี

การท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นและมคีุณภาพเป็นทีน่่าเชื่อถอืและยอมรบัไดเ้ป็นอย่างดี โดย

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 ดา้นปรมิาณงานมคีวามสามารถในการปฏบิตังิานไดต้ามเวลาทีก่ าหนด 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 ดา้นเวลาในการปฏบิตังิานผ่านระบบเทคโนโลยมีกีารสะสางงานให้

เสรจ็ทนัก าหนดเวลาเพื่อไม่ให้มงีานคงค้าง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 และด้านค่าใช้จ่ายการ

ปฏบิตังิานดว้ยระบบเทคโนโลยผีลงานเกดิการเสยีหายน้อยสุด (กระดาษ) โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.01 

4. ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  

สมมตฐิานการวจิยัที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผูท้ า

บญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีคุ 4.0 ในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผูท้ า

บญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีคุ 4.0 ดา้นค่าใชจ้า่ยแตกต่างกนั ดว้ยนยัส าคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้



กลุ่มตวัอย่างทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผูท้ า

บญัชจีากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ด้านปรมิาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย

แตกต่างกนั ดว้ยนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

กลุ่มตวัอยา่งทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ท างานดา้นบญัชทีีแ่ตกต่างกนั ส่งผล

ต่อประสทิธภิาพของผู้ท าบญัชีจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ด้านคุณภาพของงาน 

ดา้นปรมิาณงาน และดา้นเวลาแตกต่างกนั ดว้ยนัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่เป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของผู้ท าบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียุค 4.0 ด้านคุณภาพของงาน

แตกต่างกนั ดว้ยนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ดา้นคุณภาพของงาน ดา้น

เวลา และด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน ด้วยนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งเป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานการวจิยัที ่2 ผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ีส่งผลต่อประสทิธภิาพของ

ผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีคุ 4.0 พบว่า  

กลุ่มตวัอย่างทีม่ผีลจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยดี้านสมรรถนะของผูท้ าบญัช ีส่งผล

ต่อประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีคุ 4.0 ดา้นปรมิาณงาน และดา้น

เวลา ดว้ยนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

กลุ่มตวัอยา่งทีม่ผีลจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยดีา้นกฎหมายและขอ้บงัคบั ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ด้านคุณภาพของงาน และ

ดา้นค่าใชจ้า่ย ดว้ยนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

กลุ่มตวัอย่างที่มผีลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจและสงัคม ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ดา้นคุณภาพของงาน ดา้น

ปรมิาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ด้วยนัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  ซึ่งเป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

กลุ่มตวัอย่างทีม่ผีลจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยดีา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ดา้นคุณภาพของงาน ดา้น

ปรมิาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ด้วยนัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  ซึ่งเป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้



กลุ่มตัวอย่างที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีคุ 4.0 ดา้นเวลา และดา้นค่าใช้จ่าย 

ดว้ยนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

กลุ่มตวัอย่างที่มผีลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรม

องค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้ท าบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียุค 4.0 ด้าน

คุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน และดา้นค่าใช้จ่าย ดว้ยนัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  ซึง่

เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ 

อภิปรายผลการศึกษาวิจยั 
จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง ประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี4.0 

ในเขตกรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้คน้พบและประเดน็ทีน่่าสนใจน ามาอภปิราย ดงันี้  

จากผลการวจิยัปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีาก

การเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี4.0 แตกต่างกนั พบว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผู้ท าบญัชจีากการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี4.0 ด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกนั โดยปกตเิพศชายจะมคีวามเขา้ใจและ

สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยไีดม้ากกว่าเพศหญงิ แต่ในปัจจบุนัคนทุกเพศทุกวยัสามารถ

เขา้ถงึเทคโนโลยไีด้อย่างง่ายดาย อาจท าให้เพศหญงิมคีวามสามารถในการปรบัตวัให้เข้ากบั

เทคโนโลยไีดใ้กลเ้คยีงหรอืมากกว่าเพศชาย 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผู้ท าบญัชจีากการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี4.0 ด้านปรมิาณงาน ด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกนั ซึ่งนัก

บญัชทีี่มอีายุมากย่อมมอีายุการท างานที่มากด้วย นอกจากประสบการณ์ท างานที่มมีากยงัมี

ความสามารถในการปรบัตวัและการแก้ไขปัญหาทีด่กีว่า เมื่อมเีทคโนโลยใีหม่เขา้มาย่อมส่งผล

ให้ผู้ที่มอีายุมากสามารถปรบัตวัให้เขา้กบัเทคโนโลยแีละใช้เทคโนโลยใีนการเพิม่ปรมิาณงาน 

ลดระยะเวลาการท างานและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นได้ดกีว่าผู้ที่มอีายุน้อยกว่า เช่นเดยีวกบั

ประสบการณ์ท างานที่สอดคล้องกนักบัอายุ ซึ่งปัจจยัส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ท างานด้าน

บญัชทีี่แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผู้ท าบญัชจีากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี4.0 

ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงานและดา้นเวลาแตกต่างกนั เนื่องจากผูท้ีม่อีายุงานมากขึน้ 

ยอ่มมปีระสบการณ์ท างานมากขึน้ดว้ย 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผูท้ า

บัญชีจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 4.0 ด้านคุณภาพของงานแตกต่างกัน นอกจาก



ประสบการณ์ท างานแล้ว รายได้ยงัจดัว่าเป็นปัจจยัทางอ้อมที่ส าคญัในการปฏบิตัิงานของนัก

บญัช ีเพราะรายไดค้อืผลตอบแทนทีพ่นักงานทุกคนตอ้งการเพื่อเป็นแรงผลกัดนัใหท้ างานอยา่ง

เตม็ความสามารถ การทีน่กับญัชไีดร้บัรายไดท้ีเ่หมาะสมกบัประสบการณ์และความสามารถ ท า

ใหน้ักบญัชมีใีจรกัองคก์ร ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถและพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูแ้ละปรบัตวัไป

พรอ้มกบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง ซึง่ส่งผลใหคุ้ณภาพของงานออกมามปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชี

จากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี4.0 ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นเวลาและดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่าง

กนั เนื่องจากการศกึษาเป็นพืน้ฐานของการท างาน นักบญัชทีีม่กีารศกึษาทีด่ ีมคีวามรูร้อบดา้น 

นอกเหนือจากด้านการท าบญัช ีเช่น การใช้เทคโนโลย ีการเขา้ร่วมกบัวฒันธรรมองค์กร การ

ปรบัตวัในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น เป็นต้น ย่อมส่งผลใหน้ักบญัชเีหล่านี้ไดเ้ปรยีบกว่านักบญัชทีี่

ไมไ่ดร้บัการศกึษาในปัจจยัเหล่านี้ ซึง่มเีพยีงแค่ความรูท้างบญัช ียอ่มปรบัตวัชา้กว่านกับญัชทีี่มี

การศึกษาที่ดี ดังนั ้นนักบัญชีที่มีการศึกษาที่ดีย่อมใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้มี

ประสทิธภิาพมากกว่า 

จากผลการวจิยัการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ีส่งผลต่อประสทิธภิาพของผู้ท าบญัชีจาก

การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีคุ 4.0 พบว่า 

ผลจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยดีา้นสมรรถนะของผูท้ าบญัช ีส่งผลต่อประสทิธภิาพ

ของผูท้ าบญัชจีากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ดา้นปรมิาณงานและด้านเวลา เนื่องจาก

สมรรถนะของผูท้ าบญัชคีอืสิง่ส าคญัทีสุ่ดในการท างานบญัช ีหากผูท้ าบญัชขีาดความรู้ทางบญัช ี

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ หรอืความสามารถในการแก้ปัญหา จะท าใหง้านบญัชี

ไม่มคีุณภาพและเสรจ็ไม่ทนัเวลา นอกจากนี้การปรบัตวัและเรยีนรูเ้กี่ยวกบัเทคโนโลยใีหม่ทีเ่ขา้

มามบีทบาทด้านการท าบญัชเีป็นอกีหนึ่งสิง่ส าคญั เพื่อใหน้ักบญัชกี้าวทนัเทคโนโลย ีมคีวามรู ้

ความเขา้ใจ น าไปประยุกต์ใช้กบังานบญัชไีด้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งหากนักบญัชมีสีมรรถนะ

ดงักล่าวจะส่งผลใหน้กับญัชสีามารถปฏบิตังิานไดป้รมิาณงานทีม่ากในเวลาทีล่ดลง 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยดี้านกฎหมายและขอ้บงัคบั ส่งผลต่อประสทิธภิาพ

ของผู้ท าบญัชจีากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ด้านคุณภาพของงานและด้านค่าใช้จ่าย 

เนื่องจากกฎหมายหรอืขอ้บงัคบักบัการท าบญัชเีป็นสิง่ทีต่อ้งสอดคลอ้งกนั นกับญัชตีอ้งท าบญัชี

ใหถู้กตอ้งและทนัเวลาตามกฎขอ้บงัคบั ซึง่เทคโนโลยทีีพ่ฒันามากขึน้ช่วยใหน้ักบญัชปีฏบิตังิาน

ไดถู้กต้องและทนัเวลายิง่ขึน้ เช่น ระบบ E-Filing ในการยื่นงบการเงนิซึ่งมรีะบบการตรวจสอบ

ความถูกต้องของงบการเงนิก่อนน าส่งและมคีวามสะดวกสบายมากกว่าการไปยื่นงบกระดาษที่

กรมพฒันาธุรกจิการคา้อกีดว้ย ดงันัน้การพฒันาของเทคโนโลยดีา้นกฎขอ้บงัคบัทีด่ขี ึน้ จะช่วย



ใหน้กับญัชปีฏบิตังิานไดอ้ย่างมคีุณภาพ นอกจากนี้ยงัช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น การ

เดนิทาง หรอืค่าปรบัทีอ่าจเกดิจากความผดิพลาดของการท าบญัชอีกีดว้ย 

ผลจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยดี้านเศรษฐกจิและสงัคม ส่งผลต่อประสทิธภิาพของ

ผูท้ าบญัชจีากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ดา้นคุณภาพของงาน ปรมิาณงาน เวลาและ

ค่าใชจ้า่ย ในยคุปัจจบุนันอกจากเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็แลว้ สภาพเศรษฐกจิและ

สงัคมก็เปลี่ยนแปลงตามไปดว้ยเช่นกนั การท าบญัชจีงึแตกต่างออกไปจากแต่เดมิที่มุ่งเน้นแค่

การลงรายการใหถู้กตอ้ง ซึง่ปัจจุบนัในภาคธุรกจิตอ้งการนกับญัชทีีม่คีวามสามารถมากขึน้ เช่น 

ในดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูหรอืงบการเงนิ ความสามารถในการน าเสนองาน หรอืการท าประมาณ

การ เป็นตน้ จงึเป็นสิง่ทีน่กับญัชยีคุ 4.0 เลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งปรบัตวัและพฒันาความสามารถของ

ตนเองให้ทนักบัยุคสมยั ดงันัน้นักบญัชทีี่มคีวามสามารถในการท างานสนองต่อความต้องการ

ของภาคธุรกจิยอ่มส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการท างานทุกดา้นดยีิง่ขึน้ 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยดี้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อประสทิธภิาพ

ของผูท้ าบญัชจีากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ดา้นคุณภาพของงาน ปรมิาณงาน เวลา

และค่าใชจ้า่ย เช่นเดยีวกบัการเปลีย่นแปลงดน้าเศรษฐกจิและสงัคม การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

เป็นสิง่ที่เลี่ยงไม่ได้ ในปัจจุบนัมาการน าเทคโนโลยมีาใช้ในงานส านักงานมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น

ฐานข้อมูลแบบ Cloud ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลออนไลน์ พนักงานทุกภาคส่วนหรือต่างสาขา

สามารถเขา้ถงึขอ้มูลแบบ Real Time ได ้ซึง่มกีารอพัเดทขอ้มลูซึง่กนัและกนัอยู่ตลอดเวลาท า

ใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ หรอืเทคโนโลยทีีก่ าลงัจะเขา้มามบีทบาทอย่างมากในอนาคต

อยา่งปัญญาประดษิฐ ์ถงึแมว้่าในปัจจบุนัยงัไมเ่ป็นทีแ่พร่หลาย แต่ปัญญาประดษิฐจ์ะช่วยใหก้าร

ท างานของนักบญัชงี่าย ประหยดัเวลาและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น ซึ่งนักบญัชบีางส่วนอาจเป็น

กังวลว่าตนจะตกงานจากเทคโนโลยทีี่เข้ามา ในความเป็นจรงิเทคโนโลยไีม่สามารถแทนที่

มนุษยไ์ด้ทัง้หมด เพราะมนุษยม์คีวามคดิ วจิารณญาณและการตดัสนิใจที่สมเหตุสมผล ดงันัน้

นักบญัชีจงึควรเรยีนรู้เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้งานเทคโนโลยใีห้เกิด

ประสิทธิภาพสุงสุดมากกว่าการกลวัเทคโนโลย ีหากนักบญัชีสามารถปรบัตัวให้เข้ากับการ

เปลีย่นแปลงเทคโนโลยไีดจ้ะส่งผลดกีบัการปฏบิตังิานบญัชทีุกดา้นอกีดว้ย 

ผลจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยดีา้นสิง่แวดลอ้มส่งผลต่อประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชี

จากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีคุ 4.0 ดา้นค่าใชจ้า่ย ซึง่เทคโนโลยสีามารถช่วยลดค่าใชจ้่ายใน

ดา้นการใชว้สัดุอุปกรณ์ส านกังานไดอ้ย่างชดัเจน เช่น กระดาษ หมกึพมิพ ์หรอืแมแ้ต่ค่าเดนิทาง 

ดงัทีก่ล่าวไปขา้งต้นในการยืน่งบแบบออนไลน์ หรอืการใช ้Cloud ในการแบ่งปันขอ้มลูแทนที่จะ



ใช้กระดาษพมิพ์เพื่อส่งงาน หรอืรูปแบบการน าเสนอแบบอเิลก็ทรอนิกส์ที่มคีวามน่าสนใจและ

สามารถใส่รายละเอยีดไดม้ากกว่าการน าเสนอแบบกระดาษ 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยดี้านการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กร ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของผู้ท าบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียุค 4.0 ด้านคุณภาพของงาน 

ปรมิาณงานและค่าใช้จ่าย ในขณะที่เทคโนโลยีมกีารพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

องค์กรจึงจ าเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ทันเทคโนโลยี เพื่อรักษาระดับและเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัใหท้ดัเทยีมกบัคู่แข่ง ซึง่ผูท้ีม่คีวามส าคญัต่อทศิทางขององค์กรคอื

ผู้บรหิารองค์กร เมื่อผู้บรหิารวางนโยบายและส่งผ่านมายงัสายการบงัคบับญัชผี่านวฒันธรรม

องค์กร ดงันัน้ผู้ใต้บงัคบับญัชีอย่างสายงานบญัชีก็ต้องปรบัตัวและก้าวให้ทนักับเทคโนโลยี 

พรอ้มกบัวฒันธรรมองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การน าเทคโนโลยมีาใช้งานการท างาน นัก

บญัชจี าเป็นต้องฝึกฝนให้เกดิความช านาญ เพื่อให้ผลการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพสูงสุด ซึ่ง

การใชเ้ทคโนโลยยีอ่มช่วยลดค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่จ าเป็น และช่วงใหไ้ดป้รมิาณงานทีม่ากขึน้อกีดว้ย 

จากผลการอภปิรายผลการวจิยัที่กล่าวมาข้างต้นนักบญัชคีวรมกีารปรบัตวัให้ทนัต่อ

เทคโนโลยแีละการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เยาวลกัษณ์ ชาตบิญัชา

ชยั (2560) กล่าวว่าปัจจุบนัเราอยู่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 แนวโน้มของธุรกิจที่จะอยู่รอดใน

อนาคตคือบรษิัทที่น าเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลยุทธ์หรอืใช้เป็นผลิตภัณฑ์ขององค์กร ดงันัน้ 

Assets ขององคก์รจงึมรีปูแบบเป็นดจิทิลั ผูต้รวจสอบและนักบญัชจีงึตอ้งรูจ้กัเทคโนโลยทีัง้ของ

บรษิทัและของลูกคา้ รวมถงึรูจ้กัโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั ซึง่มคีวามเสีย่งมากขึน้ในปัจจุบนั 

การรู้จกัเทคโนโลยจีะท าให้รู้จกัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแนวคดิของสายธาร อุทกนิมติร 

(2560) กล่าวว่าประเทศไทย 4.0 คอืวสิยัทศัน์ในเชงินโยบายการเปลีย่นเศรษฐกจิแบบเดมิไปสู่

เศรษฐกจิแบบที่ขบัเคลื่อนไปดว้ยนวตักรรมและน าพาประชาชนทัง้ประเทศไปสู่โมเดลประเทศ

ไทย 4.0 ซึ่งเปลี่ยนจาก Traditional SMEs เป็นที่มอียู่ที่รฐัต้องให้ความช่วยเหลอืตลอดเวลา 

ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ทีม่ศีกัยภาพสงู ซึง่นกับญัชไีดร้บัผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงนี้ โดยตรงไม่ว่าจะตัวนักบัญชีเองหรือส่งผ่านมาจากวัฒนธรรมองค์กร 

นอกจากนี้ ดร.ธรีชยั อรุณเรอืงศริเิลศิ (2560) กล่าวว่านักบญัชใีนยุค 4.0 ต้องรูเ้ท่าทนั Cyber 

Risk และควรก าหนดมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในองค์กรอย่าง

เหมาะสม เพื่อลดโอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบหรอืความเสยีหายใหน้้อยทีสุ่ดอกีดว้ย 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง ประสทิธภิาพของผูท้ าบญัชจีากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี4.0 

ในเขตกรงุเทพมหานคร มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 



1. การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเป็นการการศกึษาทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่างนักบญัชี
ภายในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้เท่านัน้ ซึ่งยงัมนีักบญัชทีี่ปฏบิตังิานอยู่หลายพื้นที่ จงึอาจ
ใหผ้ลการศกึษาทีแ่ตกต่างออกไป 

2. การศกึษาวจิยัครัง้นี้ เก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามเพยีงอย่างเดยีว อาจไม่ได้ขอ้มูล
เชงิลกึ หรอืแนวคดิของนกับญัช ีซึง่การสมัภาษณ์อาจท าใหเ้กบ็ข้อมลูไดร้อบดา้นมากยิง่ขึน้ 

ข้อจ ากดัในงานวิจยัและงานวิจยัในอนาคต 
1. การศกึษาของปัจจยัอื่น ๆ ที่มผีลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของนัก

บญัชจีากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 เพิม่เติม อาจช่วยให้ผลการวจิยัมคีวามแม่นย า
ยิง่ขึน้ 

2. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศึกษากบัพนักงานบญัชบีรษิัทเอกชนเพยีงอย่างเดยีว ซึ่ง
การศึกษาในอนาคตอาจเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างเป็นหน่วยงานราชการเพื่อเปรียบเทียบ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของนักบญัชีจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีุค 4.0 ระหว่างสอง
หน่วยงาน 
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