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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของนักบัญชี

ไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI)และเพ่ือเสนอแนวทางในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงให้ผู้ที่สนใจสามารถ
น าไปศึกษาค้นคว้าต่อไป การวิจัยนี้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทย
ทั้ง 6 ด้าน ผลการวิจัยพบว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นมีผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชีในด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศจะเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการลดขั้นตอนการท างานและผลิตข้อมูลเพ่ือช่วย
ในการตัดสินใจโดยปราศจากอคติ แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการจารกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ นอกจากนี้ 
ผลการศึกษาได้แนะน าในเรื่องการปรับตัวในยุคดิจิตอล รวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มี
บทบาทเป็นหลัก  
 
ค าส าคัญ: วิชาชีพบัญช ีนักบัญชี ปัญญาประดิษฐ์  
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 ABSTRACT 
 

This study aims to study effect and readiness of artificial intelligence on 
Thai accounting professions and provide guideline in accounting professions as well as 
any interested person can use the results to further study. This study collects data by 
using interviewing 6 types of Thai accounting professions. Results show that artificial 
intelligence has an effect on accounting professions in the Information technology that 
is a useful tool to be shortcut of work process. Also it encourage to make a decision 
without any bias. However it might be risky of cybercrime. Results also recommend 
about adaptation in digital era as well as supporting from main functions. 
 
Keywords: Accounting Professionals, Accountants, Artificial Intelligent  
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ประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติม  ส าหรับความผิดพลาดและความบกพร่องประการ
ใดในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขออภัยและน้อมรับไว้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและเหตุผลของงานวิจัย 

 
ปัจจุบันกระแสที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคงเป็นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่าง

รวดเร็ว เราก าลังหมดยุคของสมาร์ทโฟนและก้าวสู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
หรือ เอไอ (AI) ซึ่งหมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งไม่มีชีวิต เป็นศาสตร์ของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเป็นหลัก ปี ค.ศ. 1956 ได้มีการจัดตั้งสาขาปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็น
ทางการขึ้นที่วิทยาลัยดาร์ตมัธ สหรัฐอเมริกา โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านคือ จอห์น แม็กคาร์ธีย์ , มาร์วิน 
มินสก,ี อัลเลน นิวเวลล์, อาเธอร์ ซามูเอลและเฮอร์เบิร์ต ไซมอน ได้ร่วมประชุมกันและกลายเป็นผู้น า
ทางสาขาปัญญาประดิษฐ์อีกหลายปีต่อมา ในปี ค.ศ. 1990 ได้มีการน าAI มาใช้ในด้านการขนส่ง การ
ท าเหมือง การวินิจฉัยทางการแพทย์และอีกหลายสาขาอุตสาหกรรมความส าเร็จของปัญญาประดิษฐ์
นั้นมีหลายปัจจัยมาผลักดัน เช่นเรื่องของความเร็วของคอมพิวเตอร์มีการประมวลผลที่เร็วขึ้น ปี ค.ศ. 
1997 เครื่อง Deep blue ของบริษัท IBM ได้กลายเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกท่ีสามารถเล่น
หมากรุกเอาชนะแชมป์หมากรุกของโลกอย่างแกรี คาส ปารอฟ ได้และ ปี ค.ศ. 2011 เครื่อง Watson 
ของบริษัท IBM ได้เป็นแชมป์แบบชนะขาดลอยของรายการตอบค าถามจีโอพาร์ดี จะเห็นได้ว่าช่วงต้น
ในการวิจัยและพัฒนา AI จะใช้ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นหลักและมีการท า
วิจัยมาเรื่อยๆ ในความพยายามให้มันฉลาดมากขึ้นประมวลผลได้แม่นย ามากขึ้นและมีความสามารถ
เทียบเท่ามนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ 1. ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems that think like 
humans) 2. ระบบที่กระท าเหมือนมนุษย์ (Systems that act like humans) 3. ระบบที่คิดอย่างมี
เหตุผล (Systems that think rationally) 4. ระบบที่กระท าอย่างมีเหตุผล (System that act 
rationally)  

ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มน า AI เข้ามาใช้และมีบทบาทในการท างานมากขึ้นซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงกับตลาดแรงงานมนุษย์ องค์กรต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนการจ้างงานให้เหมาะสมกับ
งานมากขึ้น ในส่วนของพนักงานต้องปรับเปลี่ยนการเน้นเรื่องทักษะและความเชี่ยวช านาญเพราะ AI 
ยังคงท างานที่ไม่ซับซ้อนมากนักท างานที่ซ้ าไปซ้ ามาแต่จะช่วยท าให้ลดข้อผิดพลาดมีความแม่นย ามาก
ขึ้น การท างานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่เห็นได้เด่นชัดคือธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการลดจ านวน
พนักงานหน้าเคาท์เตอร์แล้วไปเพ่ิมตู้อัตโนมัติแทน ธุรกิจค้าปลีกเริ่มมีการน าระบบการช าระเงินที่เป็น
แบบอัตโนมัติ ส่วนของภาคอุตสาหกรรมมีการน าหุ่นยนต์มาช่วยในกระบวนการผลิตเป็นการ

Ref. code: 25605902020170JKQ



11 
 

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้คือการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย ลด
ค่าใช้จ่ายและสามารถลดเวลาได้ AI เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจแทนมนุษย์ เช่น การท า Credit 
Scoring ตัดสินใจปล่อยกู้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ย การตัดสินใจลงทุนโดยใช้ข้อมูลจ านวนมาก การ
ช่วยบริหารเงินส่วนบุคคลโดยศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของแต่ละคน รวมถึงการออกกรมธรรม์ที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง (fundtalk, 2017) 

Machine learning เป็นเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร ที่ไม่ได้เน้นไปที่การแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อน และระบบจะท าการเรียนรู้ปัญหาและแก้ไขเทคนิคเหล่านี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีด้าน neural 
และ deep learning ท าให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษา การแปล และการเล่นเกม เป็น
ต้น การพัฒนาการเหล่านี้ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาศักยภาพในการตัดสินใจได้ไกลกว่าที่เคย
เป็น โดยความสามารถของระบบและอัลกอริทึ่มของคอมพิวเตอร์มีจุดเด่นที่ส าคัญ ดังนี้ 1. ระบบ
สามารถจัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาล ทั้งข้อมูลที่มีรูปแบบและข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบ 2. ระบบ
สามารถจัดจุดอ่อนและรูปแบบที่ซับซ้อนของข้อมูลได้เก่งกว่ามนุษย์ ดังนั้น ระบบสามารถท างานได้
ดีกว่าในสถานการณ์ที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ ระบบสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนามาใช้
กับกรณีใหม่ๆ ได้ 3. ความสม่ าเสมอ ระบบสามารถตัดสินใจได้อย่างสม่ าเสมอและคงที่ โดยไม่ได้รับ
ผลกระทบจากความเหน็ดเหนื่อยและความเบื่อหน่าย ระบบไม่มีอคติเช่นเดียวกับมนุษย์ อีกทั้งยัง
สามารถก าจัดอคติประเภท Cognitive bias ได้ด้วย (ICAEW, 2017) 

 
1.2 ค าถามงานวิจัย 

 

1.2.1 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีผลกระทบกับวิชาชีพบัญชีอย่างไร 
1.2.2 เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทกับวิชาชีพบัญชีควรมีการเตรียมความพร้อม

อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาผลกระทบของนักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
1.3.2 เพ่ือศึกษาความพร้อมของนักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
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1.4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1.4.1. เพ่ือให้ทราบว่านักบัญชีไทยมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร หากปัญญาประดิษฐ์

เข้ามามีบทบาทต่อวิชาชีพบัญชี 
1.4.2. เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของนักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ 

 
1.5.ขอบเขตของงานวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยต่อ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นวิชาชีพบัญชี 6 ด้านๆ ละ 2 ราย คือ  

 1.5.1. ด้านการท าบัญชี  
 1.5.2. ด้านการสอบบัญชี 
 1.5.3. ด้านการบัญชีบริหาร  
 1.5.4. ด้านการวางระบบบัญชี  
 1.5.5. ด้านการบัญชีภาษีอากร  
 1.5.6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. code: 25605902020170JKQ



13 
 

บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัย  เรื่องผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยต่อ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบกับการเพ่ิมความรู้ 
ความเข้าใจโดยการสัมภาษณ์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 6 ส่วนดังนี้ 

2.1 ความเป็นมาเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
2.2 ความเป็นมาของบัญชีในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
2.3 ข้อแตกต่างและผลกระทบระหว่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับนักบัญชี 
2.4 ประโยชน์และปัญหาพร้อมทั้งเตรียมรับมือในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงาน

ด้านบัญชี 
2.5 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนักบัญชีไทยกับปัญญาประดิษฐ์ 
 

2.1 ความเป็นมาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
 
ปี ค.ศ. 1950 มีการเริ่มศึกษาปัญญาประดิษฐ์ โดยอาจารย์จากประเทศอเมริกาและ

อังกฤษ ปี ค.ศ. 1956 John Mccarthy ได้บัญญัติค าว่า ปํญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
หรือ AI ในงานสัมนา Dartmounth Conference เป็นการสัมมนาที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง AI เป็น
ครั้งแรก ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง ความฉลาดเทียม ที่สร้างขึ้นมาให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เป็นศาสตร์หนึ่ง
ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงศาสตร์อ่ืนๆ เช่น การค านวณ จิตวิทยา
ปรัชญา ประสาทวิทยา หรือชีววิทยา (Stuart J. Russell and Peter Norvig, 2003) AI จะมีแนวคิด
ในรูปที่เน้นเหตุผลเป็นหลัก เนื่องจากการน า AI ใช้แก้ปัญหา ไม่จ าเป็นต้องมีอารมณ์หรือความรู้สึก
แบบมนุษย์ ซึ่งแบ่งได้ 4 กลุ่มดังนี้ 1.ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems that think like humans) 
ต้องทราบก่อนว่ามนุษย์มีกระบวนการคิดอย่างไร การวิเคราะห์ลักษณะการคิดของมนุษย์ กลไกของ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดมนุษย์ เช่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียน 2. ระบบที่กระท า
เหมือนมนุษย์ (Systems that act like humans) สื่อสารได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ เช่น ภาษาอังกฤษ 
เรียนรู้ได้ โดยสามารถตรวจจับรูปแบบการเกิดของเหตุการณ์ต่างๆได้ และปรับตัวไปตามสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปได้ 3. ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (Systems that think rationally) โดยใช้หลักตรรกศาสตร์
ในการคิดหาค าตอบอย่างมีเหตุผล เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ 4. ระบบที่กระท าอย่างมีเหตุผล (System 
that act rationally) การศึกษาเ พ่ือออกแบบเอเจนต์ที่มีปัญญา เอเจนต์ เป็นโปรแกรมที่มี
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ความสามารถในการกระท าในระบบอัตโนมัติต่างๆ สามารถกระท าอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

AI ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมามีวัตถุประสงค์ คือ สามารถท างานได้เทียบเท่ากับระดับ
สติปัญญาของมนุษย์ โดยสามารถแก้ปัญหาได้ดีหรือใกล้เคียงกับมนุษย์ได้ โดยสร้างการสื่อสารระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจกัน จ าลองปัญญาของมนุษย์และท างานแทนมนุษย์ และแก้ปัญหาที่
ต้องใช้ความรู้ จ านวนมาก ปี  ค .ศ .  1950 Alan Turing เสนอให้มีการทดสอบสิ่ งที่ เรี ยกว่ า
ปัญญาประดิษฐ์ โดยวิธีการทดสอบชื่อทัวริง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแยกแยะคนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วิธีการทดสอบนั้นคือให้มนุษย์ท าการตอบโต้กับเครื่องจักร ซึ่งมนุษย์ที่เป็นผู้ทดสอบต้องแยกแยะว่า
ก าลังตอบโต้กับเครื่องจักรหรือมนุษย์ ถ้าเครื่องจักรสามารถท าให้มนุษย์รู้สึกว่าก าลังตอบโต้กับมนุษย์
ด้วยกันได้ แสดงว่าเครื่องจักรที่ถูกพัฒนาผ่านการทดสอบ สรุปถ้าหากมนุษย์ไม่สามารถแยกระหว่าง
มนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แสดงว่านั้นเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์  (Rachel Thomas , 2003) 

ช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2016 ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Yale และสถาบัน
อนาคตกาลของมนุษยชาติแห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Future of Humanity Institute) 
ได้ท าการส ารวจนักธุรกิจและนักวิชาการหลายร้อยคนเพ่ือคาดการณ์ว่าเมื่อไหร่ AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ 
ผลการวิจัยระบุว่าภายใน ปี ค.ศ. 2016 AI จะสามรถท างานได้ดีกว่ามนุษย์หรือในชื่อว่าเครื่องจักร
อัจฉริยะระดับสูง (high-level machine intelligence) และภายใน ปี ค.ศ. 2136 AI จะสามารถแย่ง
งานมนุษย์ได้ทั้งหมด ซึ่งผลลัพธ์นี้ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 352 ราย (KEVIN J. RYAN, 2017)  
 
2.2 ความเป็นมาของบัญชีในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
ยุคก่อนระบบบัญชีคู่ มีหลักฐานการบันทึกทางการบัญชีมีมาประมาณ 5 ,000 ปี  ตั้งแต่

สมัยอียิปต์ บาบิโลเนีย กรีก โรมัน และยุโรป วิวัฒนาการของการบัญชีเริ่มจากบันทึกทรัพย์สินใน
ท้องพระคลัง โดยมีการบันทึกรายได้ รายจ่าย ต้นทุน หนี้สิน โดยมุ่งที่จะรักษาทรัพย์สินแต่ยังไม่มีการ
หาผลการด าเนินงานแล้วท ารายงานส่งให้พระมหากษัตริย์  ยุคระบบบัญชีคู่ ปี  ค.ศ. 1940 ลูกา ปาชิ
โอลี (Luca Pacioli) ได้เขียนหนังสือทางคณิตศาสตร์ ชื่อSumma de Arithmetica Geometria 
Proportioniet Proportionalita แต่ได้เขียนถึงบัญชีที่ใช้กันอยู่ในอิตาลีในขณะนั้น โดยมีการบันทึก
ตามหลักการของระบบบัญชีคู่ คือเมื่อมีรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นมีการบันทึกในด้านเดบิต และ
เครดิตโดยจ านวนเงิน ซึ่งด้านเดบิตต้องเท่ากับด้านเครดิต ต่อมา ลูกา ปาชิโอลี ได้รับยกย่อมเป็นบิดา
แห่งวิชาการบัญชี ยุคปัจจุบัน ในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน 
สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  จึงมีการ
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พัฒนาการบัญชีมากขึ้น มีการจัดท างบการเงินเป็นงวดๆ มีการวัดผลการด าเนินงาน และบันทึกบัญชี
แยกกิจการเป็นหน่วยงานอิสระทางการบัญชี (Accounting Entity) แยกจากผู้เป็นเจ้าของการบัญชี 
(นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2560) 

การบัญชีเปนระบบสารสนเทศและการวัดที่ระบุการบันทึก สื่อสารสารสนเทศที่มีความ
เกี่ยวของกัน เชื่อถือไดและเปรียบเทียบไดของกิจกรรมทางธุรกิจเป็นนิยามของบัญชีของศาสตราจารย
จอหน เจ ไวลด ซ่ึงขยายความ 3 ข้อคือ 1. การระบุกิจกรรมทางธุรกิจ ท าใหมีการเลือกเหตุการณ์และ
รายการที่เกี่ยวของกับกิจการ 2. การบันทึกกิจกรรมทางธุรกิจ ท าใหมีการบันทึกขอมูลรายการและ
เหตุการณตามล าดับเวลา โดยใช้การวัดมูลคาเปนจ านวนเงินและการจัดประเภทและการสรุปผลใน
รูปแบบที่มีประโยชน  การสื่อสารกิจกรรมทางธุรกิจ ท าใหมีการจัดท ารายงานทางการบัญชี เชน งบ
การเงิน การตีความรายงานและการวิเคราะห (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ,2559)  

การบัญชีเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการบันทึกรายการ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้ท าการ
บันทึกไว้และแปลความหมายของรายงานเพ่ือการจัดท ารายงานการเงิน นักบัญชีมีหน้าที่จัดวางระบบ
บัญชีของกิจการ ควบคุมและตรวจงานของนักบัญชี ซึ่งนักบัญชีต้องท างานลักษณะที่กว้างและ
รับผิดชอบมากกว่าผู้ท าบัญชี เมื่อกิจการขยายใหญ่โตหน้าที่และความรับผิดชอบยิ่งมีมากขึ้น นักบัญชี
ต้องหาคนมาช่วยท าบัญชี ซึ่งนักบัญชีต้องมาท างานด้านวางระบบ ควบคุมงาน รวมถึงจัดท าและ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน ฉะนั้นนักบัญชีจ าเป็นต้องเป็นคนที่ มีความรู้ด้านบัญชีและมี
ประสบการณ์มากกว่าผู้ท าบัญชี (เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์และวรศักดิ์ ทุมานนท์, 2547) 

สภาวิชาชีพได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีและหลักสูตรต้องได้รับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีและผู้ท าบัญชีได้  มาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศก าหนดกรอบความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพดังนี้ 1.ความรู้ทั่วไป จะท าให้นักบัญชีใช้
ดุลพินิจ เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลกระทบในการด าเนินกิจการได้ 2.ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและ
การเงิน รวมถึงการบัญชีบริหาร การรายงานทางการเงิน ภาษีอากรการสอบบัญชี เ พ่ือเป็นพ้ืนฐาน
หลักในการประกอบวิชาชีพ เมื่อมีการเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชี เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ นักบัญชี
ต้องมีความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้ทันเหตุการณ์ได้ 3.ความรู้ด้านองค์กรธุรกิจ 
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขององค์กรในโครงสร้างองค์กร สภาพเศรษฐกิจ 4.ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักบัญชีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประมวลผล และการควบคุมภายใน
องค์กรได ้(กุสุมา ด าพิทักษ์, 2556) 

สองทศวรรษที่ผ่านมาครึ่งหนึ่งของงานทั้งหมดจะถูกท าโดยระบบคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีรูปแบบและสามารถท างานได้ละเอียดและถูกต้อง ปัจจุบันมีการคิดค้นให้ใช้
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เครื่องจักรมาแทนคน เช่นงานขับรถ (Frey and Osborne, 2013) คาดการณ์ว่าในอนาคตจะไม่
จ าเป็นต้องอาศัยคนในการท างาน อัตราการจ้างงานนั้นงานที่มีความเสี่ยงจะถูกแทนด้วย AI คืองานที่
ให้รายได้ต่ า แต่งานที่ยังต้องอาศัยความคิด วิเคราะห์ ทักษะ และระดับการศึกษาสูงจะมีความเสี่ยง
น้อยที่จะถูก AI มาแทนที่ ส าหรับงานบัญชีนั้นยังมีความเสี่ยงปานกลางเนื่องจากเป็นงานที่มีรูปแบบ 

 
2.3 ข้อแตกต่างและผลกระทบระหว่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับนักบัญชี 

 
2.3.1 การใช้ปัญญาประดิษฐ์เหมาะสมกับงานประเภท 

2.3.1.1 ระบบการค านวณ AI สามารถค านวณได้อย่างรวดเร็วส าหรับตัวเลข
จ านวนมากที่ซับซ้อนเกินกว่าที่สมองของมนุษย์จะค านวณได้ 

2.3.1.2 ระบบการจัดเก็บข้อมูล เมื่อระบบมีข้อมูลมากขึ้น เครื่องจักรกลสามารถ
เก็บข้อมูลได้จ านวนมากและน าไปใช้ได้โดยง่าย แต่ส าหรับการจ าด้วยสมองมนุษย์นั้นอาจจะไม่
สามารถจ าได้หมดเนื่องจากสมองมนุษย์นั้นจะมีการลืม 

2.3.1.3 ระบบการท างานแบบวนซ้ า การท างานซ้ าในการค านวณ จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของมนุษย์ เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางร่างกาย แต่ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี AI นั้น จะ
สามารถท างานแบบวนซ้ าได้อย่างประสิทธิภาพ 

2.3.2 พฤติกรรมความฉลาดของมนุษย์กับงาน 

2.3.2.1 สามารถหาความรู้และน าความรู้มาใช้ได้ด้วยตนเอง 
2.3.2.2 สามารถเรียนรู้และเข้าใจจากประสบการณ์ 
2.3.2.3 สามารถใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3.2.4 สามารถตอบสนองต่อสิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 
2.3.2.5 สามาถน าความรู้มาจัดการกับสภาพแวดล้อมได้ 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) คือการพัฒนาระบบของคอมพิวเตอร์ให้
สามารถเลียนแบบมนุษย์ โดยเข้าใจภาษามนุษย์ ท างานที่มีการประสานงานในส่วนต่างๆ (Robotics) 
ใช้อุปกรณ์เพ่ือรับและตอบสนองด้านพฤติกรรมและภาษา สามารถเลียนแบบความเชี่ยวชาญและการ
ตัดสินใจของมนุษย์ โดยมีความสามารถแสดงด้านตรรกะ สัญชาตญาณ การใช้หลักการสมเหตุสมผล 
ที่อยู่ในระดับเดียวกับมนุษย์ ซึ่งความฉลาดของมนุษย์มีความซับซ้อนมากกว่าคอมพิวเตอร์ ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วยบุคลากร อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมข้อมูลความรู้ ขั้นตอน
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การท างาน เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมือนสมองมนุษย์แต่ยังไม่สมารถตัดสินใจได้แทนมนุษย์
ได้ทั้งหมด (สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ, 2551) 

(ณัฏฐ์ อรุณ, 2553) ถึงแม้ว่าระบบปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถน้อยกว่ามนุษย์ แต่
ปัจจุบันหลายๆองค์กรให้ความส าคัญและคิดน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับองค์กร เนื่องจากเห็น
ความส าคัญดังนี้ 1. ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในลักษณะคล้ายกับเป็นหน่วยบันทึกความจ าขององค์กร ซึ่งจะ
เป็นฐานความรู้และพนักงานขององค์กรสามารถเข้าถึงระบบเพ่ือสืบค้นและหาค าปรึกษาได้ 2. ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ เป็นกลไกที่ไม่มีความรู้สึก ไม่อ่อนล้า และไม่มีความกังวล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ดีต่องานที่
เป็นอันตรายต่อมนุษย์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 3. ระบบปัญญาประดิษฐ์ จะถูกน ามาใช้กับงานที่น่า
เบื่อส าหรับมนุษย์แต่จ าเป็นต้องท า 4. ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยเพ่ิมความสามารถในฐานความรู้ของ
องค์กร สามารถช่วยแก้ปัญหาเฉพาะด้านได้และลดเวลาการท างานที่มีความซับซ้อนได้ 
 
2.4 ประโยชน์และปัญหาพร้อมทั้งเตรียมรับมือในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานด้านบัญชี 
 

AI ขาดจินตนาการและแรงบันดาลใจที่มีอยู่ ในตัวของมนุษย์ขึ้นอยู่กับวัยและ
ประสบการณ์ การรู้จักคิดรู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบ การพัฒนาองค์ความรู้จากประสบการณ์ของ
ตนเอง รวมถึงการมีจรรยาบรรณในการท างาน AI สามารถท างานที่มีความซับซ้อนและประมวลผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์ หากองค์กรน า AI มาใช้จะช่วยลดเวลาแต่ได้ปริมาณงานมากขึ้น
และสามารถลดต้นในการจ้างงาน แต่วิชาชีพบัญชีนั้นไม่ได้มีเฉพาะการบันทึกบัญชีเท่านั้น แต่ต้องมี
การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ มีความสามารถในการมองภาพรวม และวางระบบการท างาน รวมทั้งต้องมี
ความเข้าใจมาตรฐานบัญชี กฎหมายภาษีวิเคราะห์ประมาณการทางการเงิน และออกแบบรายงานใน
เชิงบริหาร  นักบัญชีต้องมีการปรับตัว เรียนรู้ พัฒนาความสามารถให้เข้ากับเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง สามารถท างานเชิงวิเคราะห์ ควบคุมการท างานของระบบโปรแกรม สามารถใช้
เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมได ้(Amt Audit, 2561)  

วิชาชีพบัญชีก าลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการที่รุนแรง โดยปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ การเข้ามามีบทบาทส าคัญของข้อมูลดิจิตอล 
และการเพ่ิมขึ้นของการบูรณการระหว่างการด าเนินงานทางธุรกิจกับระบบสารสนเทศ ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ก าลังส่งผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน การบัญชีส าหรับสัญญาเช่า และการ
รวมตัวของ IFRS และ หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง US GAAP นั้นสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพบัญชี แต่อย่างไรก็ตามปัจจัย
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ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขัดเจนกับวิชาชีพบัญชีได้แก่เทคโนโลยี Blockchain และ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี Blockchain ที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเช่น Cryptcurrencies ในรูปแบบ
ของ Bitcoin นั้นสร้างผลกระทบในวงกว้างในด้านความปลอดภัยและการป้องกันความปลอดภัยของ
ข้อมูล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้นถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายและจะเข้า
มาปรับ เปลี่ ยนโฉมหน้าของงานบัญชี ในอนาคต  Blockchain and Stakeholder Reporting 
Deloitte ได้ท าการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยและหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษาโดย
มุ่งเน้นไปที่ด้านการบัญชีพบว่าเทคโนโลยี Blockchain จะเข้ามาปฏิวัติการท างานของวิชาชีพบัญชี 
ทุกรายการค้าที่กระท าโดย Blockchain นั้นจะถูกเข้ารหัส ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการค้านั้นๆจะถูกระบุ
ด้วยอักขระ และหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง รายการค้าเหล่านั้นจะถูกรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของ Block เมื่อ
รายการค้าถูกรวมกันเป็น Block แล้ว ข้อมูล Block จะถูกกระจายไปยังทุกส่วนของเครือข่าย หากมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Block ในอนาคต ทุกส่วนของเครือข่ายจะรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น
โดยฟังก์ชันระบุเวลาของระบบ (Time Stamp) จากข้อมูลที่ได้กล่าวมานี้ได้แสดงให้เห็นถึงการขยาย
สาขาในงานบัญชีในอนาคต ความคาดหวังที่มีต่อรายงานขององค์กร (หรือรายงานทางการเงิน) ก็คือ
ประเด็นด้าน CSR และธรรมาภิบาลที่กลายมาเป็นประเด็นที่ส าคัญส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทาง
การเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ตัวเงิน โดยปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือข้อมู ลที่ไม่มี
คุณภาพ Blockchain ช่วยให้เราสามารถติดตามข้อมูลและสินค้าที่ถูกเคลื่อนย้าย ผ่านระบบการ
อนุมัติรายการค้าจากสมาชิกในเครือข่าย และการประทับเวลาลงในรายการค้าทุกรายการ สิ่งเหล่านี้
ก่อให้เกิดข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ข้อมูลเหล่ านี้ท าให้เกิดการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเข้มงวด และสร้างระบบการรายงานขึ้นมา เมื่ออุปสงค์และความคาดหวังและปริมาณ
ข้อมูลมีมากข้ึน นักบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Blockchain จะอยู่ในฐานะและบทบาทที่
เป็นที่ต้องการ โดยการปกป้องข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายทางที่เกี่ยวข้องกับองค์กรจะกลาย
มาเป็นสายงานใหม่ของนักบัญชี เมื่อข้อมูลนั้นมีความส าคัญต่อองค์กรมากขึ้น  ดังนั้นความปลอดภัย
ในโลกออนไลน์และการรับรองความปลอดภัยจึงเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญต่อวิชาชีพบัญชี AICPA ได้
ประกาศกรอบแนวคิดด้านการรับรองความปลอดภัยด้าน cybersecurity รายงานขององค์กรจะต้อง
ได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์จากฝ่ายบริหารและ Blockchain จะกลาย
มาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับนักบัญชี AI และการรายงานอย่างทันเวลา ประเด็นข้อสังเกตที่ส าคัญ
ของรายงานทางการเงินในปัจจุบันนี้ก็คือความล้าสมัยของข้อมูล และข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อคน
ส่วนน้อยเท่านั้น รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดท าเป็นเดือน ดังนั้น AI 
จึงสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ ประเด็นส าคัญก็คือ เทคโนโลยี AI ถูกใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติและสามารถจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และช่วยเหลือผู้ใช้งานโดยการ
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ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างทันท่วงที ปัจจุบัน AI ด้านบัญชีได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในบริษัท 
Big 4 หรือบริษัททางการเงินขนาดใหญ่ เช่น JP Morgan ผ่านการใช้ Application การท างานผ่าน
ระบบ Cloud ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไม่รวมศูนย์ จากเทคโนโลยีเหล่านี้นักบัญชีสามารถ 
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมากได้ในทันที ดังนั้นนักบัญชีควรเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น

จากการใช้งาน AI เพ่ือยกระดับการท างานของนักบัญชี (Sean Stein Smith, 2017) 
 
2.5 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนักบัญชีไทยกับปัญญาประดิษฐ์ 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยต่อ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นวิชาชีพบัญชี 6 ด้านๆ ละ 2 ราย คือ 

2.5.1. ด้านการท าบัญชี 
2.5.2 ด้านการสอบบัญชี 
2.5.3. ด้านการบัญชีบริหาร 
2.5.4. ด้านการวางระบบบัญชี 
2.5.5. ด้านการบัญชีภาษีอากร 
2.5.6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 “วิชาชีพบัญชี” แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
ได้ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการท าบัญชี 2. ด้านการสอบบัญชี 3. ด้านการบัญชีบริหาร 4. ด้านการวาง
ระบบบัญชี 5. ด้านการบัญชีภาษีอากร 6.ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีตามที่ก าหนดโดย
กฎกระทรวง (กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2561) 

ในทศวรรษที่จะถึงนี้ ระบบปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่งานที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจที่ท าโดยมนุษย์ ขณะที่นักบัญชีได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาการตัดสินใจในทางธุรกิจ และเป็น
การเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลทางธุรกิจ สิ่งนี้ถือเป็นจุดประสงค์สูงสุดของวิชาชีพบัญชี ในการบรรลุการ
พัฒนาในด้านนี้ นักบัญชีจะต้องระบุปัญหาหลักของธุรกิจและวิเคราะห์ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีที่เข้ามา 
น ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นระบบที่มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบนี้มีความแม่นย าเป็นอย่างมาก ระบบ AI นั้นมี
ความสามารถทดแทนมนุษย์ หรือในบางกรณีสามารถท างานได้ดีกว่ามนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม AI ยังไม่
สามารถทดแทนหรือเรียนแบบมนุษย์ได้ ดังนั้น นักบัญชีจะต้องเรียนรู้ที่จะท าความเข้าใจและวิธีที่จะ
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ท างานร่วมกับระบบให้ได้ ถึงแม้เทคโนโลยี AI และMachine Leaning จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้ว 
และการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามการ
ประยุกต์ใช้ AI และ Machine Leaning ส าหรับการบัญชีนั้น ยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้น เพ่ือสร้าง
ผลลัพธ์ในด้านบวกในอนาคต วิชาชีพบัญชีจะต้องมีความเข้าใจในเชิงลึกว่า AI สามารถแก้ไขปัญหา

การบัญชีได้อย่างไร และวิชาชีพจะปรับตัวเพ่ือท างานร่วมกับ AI ( Icaew it faculty, 2017) 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของนัก

บัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลนักบัญชีต้องมีความรู้ความสามารถด้าน
บัญชี ภาษี การเงิน อีกทั้งสามารถน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานบัญชีเพ่ือให้ทันกับยุคสมัยที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอโดยเพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผนงาน รวมถึง
การเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลาเพ่ือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในยุคดิจิทัล อีกทั้งการ
ผสมผสานการใช้งานระหว่างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และ AI จะช่วยอ านวยความสะดวกใน
การประกอบวิชาชีพมากขึ้น สภาวิชาชีพบัญชีได้พัฒนาระบบให้เข้าถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุค
ดิจิทัลเพ่ือให้สมาชิกเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่เป็น
สากล มุ่งพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ผู้วิจัยมุ่งเน้น
การศึกษาไปที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้าน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ความ
ช านาญที่แตกต่างกันไปและน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ 

 
3.1 เครื่องมือเครื่องใช้ในการวิจัย 

 
วิธีวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องจากเรื่องที่จะศึกษานี้

เป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มีการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ และสัมภาษณ์บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้าน ซึ่งผู้วิจัย
เลือกวิธีนี้เนื่องมีขอบเขตเฉพาะเจาะจง ข้อดีการวิจัยเชิงคุณภาพ คือสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้เข้า
ใจความจริงได้อย่างกระจ่าง สามารถด าเนินการศึกษาวิจัยภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่ส ามารถควบคุม 
คาดหมาย หรือจัดการให้เป็นไปตามความต้องการได้ การวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงประเด็นผลกระทบ
และการเตรียมการรับมือจากปัญญาประดิษฐ์ต่อนักบัญชี นอกจากนี้ผู้วิจัยสามารถออกแบบค าถาม
เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ข้อมูลหรือค าตอบที่อยู่ในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ ผู้ให้สัมภาษณ์มี
ความเป็นอิสระในการให้ข้อมูล 
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3.2 การรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบ 
 

ผู้วิจัยมีการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยเป็นระบบซึ่งประกอบด้วย 
3.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลจากหนังสือ บทความ ผลการวิจัย

ที ่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
3.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย ค าถามงานวิจัย ครั้งนี้เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือไม่ให้มีการจ ากัดขอบเขตในการแสดง
ความเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ แต่ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามข้อมูลทั่วไปเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์บางท่านที่ต้องการ
ค าถามเพ่ือเป็นแนวในการตอบค าถามให้ชัดเจนขึ้น ตามภาคผนวก ก 

3.2.2.1 การเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ให้ตรงกับขอบเขตของงานวิจัยซึ่งก าหนดว่าเป็นผู้
ที่มีวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้าน เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความช านาญในวิชาชีพและอยู่ในองค์กรที่มีชื่อเสียง 
เพ่ือเป็นตัวแทนของผู้มีวิชาชีพบัญชี ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากความคิดเห็นของกลุ่มคนเหล่านั้นดูน่าเชื่อถือ 
มีการคัดเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์มากกว่า 12 คน เพราะอาจมีการปฏิเสธการให้สัมภาษณ์  

3.2.2.2 ขอจดหมายรับรองจากทางมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นจดหมายน าขอความ
อนุเคราะห์ในการขอเข้าสัมภาษณ์โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์  (รูปแบบจดหมายน า
อย่างเป็นการอยู่ในภาคผนวก ข ) 

3.2.2.3 ท าการนัดหมายวัน เวลา สถานที่และวิธีการสัมภาษณ์ตามท่ีผู้ให้สัมภาษณ์
สะดวก เมื่อมีการปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นั้นจะท าการติดต่อผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับถัดไป 

3.2.2.4 ท าการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล โดยวิธีจดบันทึก  อัดเสียงสัมภาษณ์ 
หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลาและการเดินทางที่แตกต่างกัน 

3.2.2.5 รวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรงานวิจัยครั้งนี้คือผู้ที่มีวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้านๆละ 2 ท่าน รวม 12 ท่าน โดย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์มีดังนี้ 1. เพศ 2. ระดับการศึกษา 3.อายุ 4. จ านวนปีที่ปฏิบัติงาน 5.
ต าแหน่งงาน 6.ลักษณะองค์กร 7.วันที่ท าการสัมภาษณ์ 8.วิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
 
ล าดับ สาขา

วิชาชีพ
บัญช ี

เพศ อาย ุ อายุ
งาน 

การศึกษา ต าแหน่ง องค์กร วันท่ี
สัมภาษณ ์

วิธีการสัมภาษณ ์

1. การท า
บัญช ี

ชาย 26 4 ปริญญา
ตร ี

Senior 
officer 

บริษัทมหาชน 3 เมษายน 
2561 

สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(E mail) 

2. การท า
บัญช ี

หญิง 35 13 ปริญญา
โท 

Finance 
manager 

บริษัทจ ากัด 21 
เมษายน 
2561 

สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(E mail) 

3. การสอบ
บัญช ี

หญิง 35 14 ปริญญา
ตร ี

Senior 
Manager 

บริษัท
ตรวจสอบบญัชี
แห่งหนึ่งใน Big 

4 

20 
เมษายน 
2561 

โทรศัพท ์

4. การสอบ
บัญช ี

ชาย 36 14 ปริญญา
ตร ี

Senior 
Manager 

บริษัท
ตรวจสอบบญัชี
แห่งหนึ่งใน Big 

4 

20 
เมษายน 
2561 

โทรศัพท ์

5. การบัญชี
บริหาร 

หญิง 50 30 ปริญญา
โท 

Chief 
finance 
officer 

บริษัทมหาชน 22 
เมษายน 
2561 

โทรศัพท ์

6. การบัญชี
บริหาร 

ชาย 53 33 ปริญญา
โท 

Chief 
finance 
officer 

บริษัทมหาชน 22 
เมษายน 
2561 

โทรศัพท ์
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ตารางที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
 
ล าดับ สาขา

วิชาชีพ
บัญช ี

เพศ อาย ุ อายุ
งาน 

การศึกษา ต าแหน่ง องค์กร วันท่ี
สัมภาษณ ์

วิธีการ
สัมภาษณ ์

7. การวาง
ระบบบัญชี 

ชาย 44 25 ปริญญา
เอก 

อาจารย์ประจ า
ภาควิชาบัญชี  

คณะ
พาณิชยศาสตร์
และการบัญช ี

มหาวิทยาลยั 19 
เมษายน 
2561 

สัมภาษณ์
ต่อหน้า 

8. การวาง
ระบบบัญชี 

ชาย 45 17 ปริญญา
เอก 

คณบดีวิทยาลัย
บริหารธรุกิจ

นวัตกรรมและการ
บัญช ี

มหาวิทยาลยั 23 
เมษายน 
2561 

สัมภาษณ์
ต่อหน้า 

9. การบัญชี
ภาษีอากร 

หญิง 62 41 ปริญญา
โท 

ที่ปรึกษา/อดตี
เจ้าหน้าท่ี
สรรพากร 

บริษัทส านัก
ภาษีแห่งหนึ่ง

ใน Big 4 

1  
เมษายน 
2561 

สัมภาษณ์
ต่อหน้า 

10. การบัญชี
ภาษีอากร 

ชาย 44 22 ปริญญา
โท 

กรรมการบริหาร บริษัทส านัก
ภาษีแห่งหนึ่ง

ใน Big 4 

21 
เมษายน 
2561 

สัมภาษณ์
ต่อหน้า 

11. การศึกษา
และ

เทคโนโลยี
การบัญชี 

ชาย 58 38 ปริญญา
โท 

อาจารย์ประจ า
ภาควิชาบัญชี  

คณะ
พาณิชยศาสตร์
และการบัญช ี

มหาวิทยาลยั 4 
เมษายน 
2561 

สัมภาษณ์
ต่อหน้า 

12. การศึกษา
และ

เทคโนโลยี
การบัญชี 

ชาย 52 31 ปริญญา
เอก 

อาจารย์ประจ า
ภาควิชาบัญชี  

คณะ
พาณิชยศาสตร์
และการบัญช ี

มหาวิทยาลยั 10 
เมษายน 
2561 

สัมภาษณ์
ต่อหน้า 
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ภาพที่ 3.1 
 

กราฟแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8

4

เพศ

ชาย หญิง

8%

25%
33%

25%

8%

0%

20%

40%

21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 41-60 ปี 61-70ปี

อายุ

8%

33%
25% 25%

8%

0%

20%

40%

1-10 ปี 11-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี

ประสบการณ์ท างาน

17%

58%

25%

0%

50%

100%

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ระดับการศึกษา
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบโดยการโยงสามเส้า มี
สาระส าคัญอยู่ที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบมุมมองหลายด้าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
โดยผู้ท าการวิจัยได้ท าการตรวจสอบวิเคราะห์ผลของข้อมูลตามวิธีการโยงสามเศร้า (Triangulation) 
ที่สุภางค์ จันทวานิช (2552) สรุปหลักของการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าคือการไม่ปักใจเชื่อว่า
แหล่งข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่งที่ได้มาตั้งแต่แรกเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ นักวิจัยจ าเป็นต้องแสวงหาความ
เป็นไปได้ว่า ยังมีแหล่งอื่นใดอีกบ้าง  มีวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยใช้วิธีการดังนี้  

3.4.1 วิธีตรวจสอบโดยใช้แหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (data triangulation) ใช้วิธีการโดย
เปลี่ยนแหล่งที่เป็นบุคคล เวลาหรือสถานที่ท่ีให้ข้อมูล  

3.4.2 วิธีตรวจสอบโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ต่างกันออกไป (methodological 
triangulation) เป็นการรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกันแต่มีการเลือกใช้ข้อมูลที่หลากหลาย 

3.4.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) การตรวจสอบว่า
หากผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร ปกตินักวิจัย
จะตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอื่น 

3.4.4 วิธีตรวจสอบโดยใช้ผู้เก็บข้อมูลที่ต่างกัน ( investigator triangulation)  
เป็นการตรวจสอบผู้ท าการวิจัย หากมีการเปลี่ยนผู้วิจัย ข้อมูลที่ได้มามีความแตกต่างกันอย่างไร
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของ

นักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้มี
วิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้าน คือ 1. ด้านการท าบัญชี 2. ด้านการสอบบัญชี 3. ด้านการบัญชีบริหาร 4. 
ด้านการวางระบบบัญชี 5. ด้านการบัญชีภาษีอากร 6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จ านวน
ด้านละ 2 คน จ านวน 12 คน โดยมีกระบวนการในการสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ รวมถึงข้อมูล
ที่รวบรวมได้จากผู้ให้สัมภาษณ์และสรุปสาระส าคัญ รวมทั้งตีความโดยใช้รูปแบบจากการทบทวน
วรรณกรรมประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลและน าเสนอ 
สรุปได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

4.1 ผลกระทบของนักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
4.2 การเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

 
4.1 ผลกระทบของนักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
 

“AI ช่วยให้ท ำงำนได้เร็วขึ้นและสำมำรถเข้ำมำแทนที่บัญชีได้เก้ำสิบเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ใน
ระดับลงรำยกำรทำงบัญชี แต่ไม่สำมำรถแทนที่ในระดับวิเครำะห์ข้อมูลได้ เช่นรำยกำรเดียวกันแต่
ลงบัญชีแตกต่ำงกันเนื่องจำกเนื้อหำทำงธุรกิจต่ำงกัน ในอนำคต AI สำมำรถเข้ำมำแทนที่นักบัญชีได้
บำงส่วน จะท ำให้ประชำกรนักบัญชีในตลำดมีมำกกว่ำควำมต้องกำรของตลำด นักบัญชีที่จะอยู่รอดใน
อนำคตได้จ ำเป็นต้องมีควำมแม่นย ำในกำรวิเครำะห์ เพ่ือยกระดับตัวเองไปท ำงำนเชิงรำยงำนและ
วิเครำะห์มำกขึ้น แนวโน้มกำรใช้ AI ในเมืองไทยอีกสำมสิบห้ำปีถึงสี่สิบปี ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงด้ำน
รูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลและเอกสำร ซึ่งทุกวันนี้เรำจะคุ้นเคยกันเรื่อง Big data เมื่ออยู่ในรูปแบบ
เดียวกันแล้วกันใช้ข้อมูลจะเป็นเรื่องง่ำยขึ้น แต่กำรท ำควำมสะอำดข้อมูล cleaning data นั้นยำก
กว่ำ โดยส่วนตัวคิดว่ำ AI เป็นเรื่องเล็กปล่อยให้ AI พัฒนำไป เรำอำจจะคิดมำกไป AI มันเป็นเครื่องมือ 
ซึ่งคนคือเจ้ำของเครื่องมือแต่ machine learning น่ำกลัวมำกกว่ำ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 1) 
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“ไม่มีผลกระทบต่อสำยงำนบัญชีมำกนัก เพรำะทุกอย่ำงทุกก ำหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้ว AI 
จะช่วยหน่วยงำนที่เป็นผู้ผลิตข้อมูล ซึ่งระบบบัญชีเป็น ERPและเชื่อมกับแผนกอ่ืนอยู่แล้ว เช่นกำร
ออกใบแจ้งหนี้ จะก ำหนดทุกอย่ำงไว้แล้วตั้งแต่ขั้นตอนใบสั่งซื้อ แผนกบัญชีมีหน้ำที่ตรวจเช็คก่อนที่จะ
โพสต์เข้ำระบบ หำกมีกำรใช้ AI ในสำยงำนบัญชีผู้ที่ถูกผลกระทบที่แท้จริงคือ Controllerเพรำะต้อง
เป็นผู้คุม AI ส่วนนักบัญชีระดับล่ำงหรือระดับเริ่มต้น เป็นกลุ่มที่ต้องกำรกำรพัฒนำทักษะจำกกำรท ำ
หน้ำที่บันทึกข้อมูลมำเป็นผู้วิเครำะห์ควำมถูกต้องของข้อมูลที่บันทึก ภำยในห้ำปีจะมีกำรน ำ AI มำใช้
แต่ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกระบวนกำรเดิมมำกนัก เนื่องจำก AI ช่วยลดกำรคีย์ข้อมูลจำกแผนก
อ่ืน แต่บัญชียังคงเป็นผู้ก ำหนดข้อมูลและตรวจเช็คข้อมูลก่อนโพสต์เหมือนเดิม” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับ
ที่ 2) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 1 และผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 2 มีความเห็นที่สอดคล้องกันเรื่อง
ปัญญาประดิษฐ์(AI) ในตอนนี้ยังไม่กระทบต่อวิชาชีพบัญชีด้านผู้ท าบัญชี ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 2 
เห็นว่าแท้จริงแล้วปัญญาประดิษฐ์(AI)ช่วยหน่วยงานที่ผลิตข้อมูลตั้งแต่ต้นทางเนื่องจากใช้ระบบ ERP 
ซึ่งเชื่อมกับหน่วยงานอ่ืนอยู่แล้วเพียงแต่แผนกบัญชีมีหน้าที่ตรวจเช็คก่อนโพสต์ข้อมูลเข้าระบบ  ผู้ให้
สัมภาษณ์ทั้ง 2 คนเห็นว่าในอนาคตนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนคือผู้ท าบัญชี (Book keeper) ที่มี
หน้าที่บันทึกข้อมูลทางบัญชีซึ่งบุคคลเหล่านั้นควรมีการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ิมทักษะทางบัญชีเพ่ือการ
พัฒนาตนเองไปเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพ่ือให้อยู่
รอดในวิชาชีพบัญชีและดูแลควบคุมปัญญาประดิษฐ์ (AI)ด้วย ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยว่างานบัญชีที่ท าเป็น
ประจ านั้นไม่จ าเป็นต้องมีผู้ท าบัญชีซึ่งปัญญาประดิษฐ์(AI) สามารถช่วยท างานประเภทบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีได้และควรพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีทักษะในวิชาชีพและเรียนรู้เทคโนโลยีเพ่ือให้
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“AI เป็นผลกระทบที่ดีช่วยลดขั้นตอนกำรท ำงำนแต่ไม่ได้ท ำให้ลดคนท ำงำน เพรำะ Big 
4 ยังคงต้องกำรคนท ำงำนเยอะ แต่นักศึกษำท่ีจบมำนั้นมีจ ำนวนเท่ำเดิมหรืออำจเพ่ิมข้ึนจำกเดิมแค่สิบ
เปอร์เซ็นต์ ทุกระดับยังคงต้องมีอยู่ เช่น ระดับJunior เพ่ือเติบโตมำเป็นระดับSenior ที่แข็งแรง เด็กๆ
แทบไม่ต้องปรับตัวเพรำะโตมำกับเทคโนโลยี เมื่อได้รับค ำสั่งมำเด็กเหล่ำนี้จะมีทักษะมำกขึ้น ไม่เกิน
ห้ำปี AI จะมีส ำคัญ ซึ่งตอนนี้ทำงบริษัทได้มีกำรเก็บข้อมูลมำแล้วสำมปีเพ่ือเป็นฐำนข้อมูล โดยระดับที่
ให้ข้อมูลคือระดับผู้จัดกำรขึ้นไปและสำมำรถใช้ข้อมูลนั้นในกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน วิเครำะห์สัญญำ
เช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงินหรือสัญญำเช่ำด ำเนินงำน วิเครำะห์ให้เห็นทุกรำยกำรและอำจไม่ต้อง
ใช้กำรตรวจสอบใบส ำคัญ ช่วยเลือกรำยกำรเพ่ือส่งหนังสือยืนยันยอด เจ้ำหนี้ ลูกหนี้ ในอนำคตมีกำร
ใช้โดรนเพ่ือตรวจนับสินค้ำ จะช่วยตรวจสอบได้ตรงจุด ท ำงำนน้อยลงแต่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  ส่วน
เรื่องมำตรฐำนกำรบัญชีนั้นเป็นเรื่องซับซ้อนจึงต้องอำศัยคนน ำปูพ้ืนให้ AI ก่อนและต้องชัดเจน Pilot 
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team จะสอนให้ใช้งำน AI ได้ถูกจุด ซึ่งผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์มำก่อนแล้ว และต้องให้ควำมส ำคัญ
เรื่อง Cyber security เพรำะมีผลกระทบต่อข้อมูล ซึ่งงำนตรวจสอบจะมีข้อมูลของลูกค้ำ อำจจะมีคน
อยำกเจำะระบบข้อมูล” (ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 3) 

“AI ไม่ได้ท ำงำนแทนเรำแค่ช่วยเรำท ำงำนในชีวิตประจ ำวันได้ง่ำยขึ้น ช่วยกำรตัดสินใจ
ในงำนตรวจสอบได้ดีขึ้น เนื่องจำกบัญชีมีกำรใช้ทั้งกำรประเมินและกำรตัดสินใจ AI จะช่วยดูเรื่อง
เอกสำร เช่น ถ้ำเรำดูเองอำจจะคิดว่ำมีมำตรฐำน3 ข้อ แต่AI จะช่วยให้ทรำบว่ำมี5 ข้อ ดังนั้น AI จะ
ช่วยควำมครบถ้วนของข้อมูลเพ่ือช่วยตัดสินใจว่ำจะไปทำงไหน AI จะเข้ำมำช่วยในงำนตรวจสอบ
อย่ำงเร็วที่สุดคือภำยในห้ำปีและจะมีเทรนด์โลกมำประกอบเช่นBlock chain, Robotics แต่AI ต้อง
ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจำกคนเพรำะคนยังเป็นผู้ก ำหนดเกณฑ์และเป็นผู้ใส่ข้อมูลเข้ำไป เรื่องควำม
ปลอดภัย cyber crime ต้องก ำหนดว่ำอนุญำตให้ท ำและไม่ให้ท ำอะไรบ้ำง ที่จริงควรมีกฎหมำย
โดยตรงปกติที่มีปัญหำเพรำะกฎหมำยมันปรับไม่ทันเลยไม่มีกฎหมำยอ้ำงอิง เช่นผู้สอบบัญชีมีข้อมูล
ลูกค้ำแต่ AI อำจท ำให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลโดยไม่รู้ตัว มันควรเป็น Private Data ส่วนLocal firm 
ควรรวมตัวกันที่จะลงทุนใน AI เรื่องมำตรฐำนกำรบัญชี หรือสภำวิชำชีพควรช่วยสนับสนุนเรื่องAI 
เพรำะมองว่ำมันคือภำพรวมของประเทศ” (ผู้ให้สัมภาษณล์ าดับที่ 4) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 3 และผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 4 มีความเห็นที่สอดคล้องกัน
เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเครื่องมือช่วยงานสอบบัญชีให้ท างานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่ไม่สามารถช่วยลดจ านวนคนท างานได้เนื่องจากงานตรวจสอบนั้นต้องใช้คนปฏิบัติงาน
จ านวนมากและต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลของลูกค้าด้วย ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถช่วยงานสอบบัญชีเพ่ือความถูกต้องและท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะที่ใช้เวลาน้อยลง 

บริษัทบัญชีขนาดใหญ่ เช่นกลุ่ม Big 4 ได้ลงทุนในเทคโนโลยีระดับสูง และได้รับ
ผลลัพธ์ที่ดีเช่น ในการลดชั่วโมงการท างานที่มีความซับซ้อนเดิมเคยท าโดยมนุษย์ อย่างเช่นงานด้าน
การตรวจสอบบัญชีที่มีความซับซ้อน และการประเมินสินทรัพย์ เป็นต้น Jon Raphael CPA ประธาน
ด้านนวัตกรรมของ Deloitte กล่าวว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทบัญชีหลายแห่ง 
และคาดว่าในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะน าความเปลี่ยนแปลงมาสู่วิชาชีพบัญชีในอนาคตอันใกล้และยังกล่าว
อีกว่า ณ ขณะนี้เราอยู่ในจุดที่เกิดการโต้เถียงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลโดยวิธีที่เราไม่เคยคิดมาก่อน 
ผู้สอบบัญชีสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI ด้วยภาษาปกติที่ เราใช้อยู่ตามธรรมชาติ ในการแปล
ความหมายของสัญญาต่างๆ โดยระบบสามารถสังเคราะห์ค าส าคัญและวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในสัญญา
เหล่านั้นเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงหรือใช้ในงานอ่ืนๆได้  เช่นข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา
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เช่าของธุรกิจ ระบบ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากสัญญาเหล่านั้นได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่ามนุษย์มาก 
ที่ Deloitte มีการใช้โปรแกรมที่ประยุกต์เข้ากับ AI เพ่ือใช้ในการประเมินอสังหาริมทรัพย์และ
วิเคราะห์สัญญาเช่าจ านวนมากในการในการประเมินความเสี่ยง (Sarah Ovaska, 2017)  

“ผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนคือพวกที่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ ำๆ ยิ่งข้อมูลอยู่ในระบบไม่
จ ำเป็นต้องใช้พนักงำนบัญชีมำก ผู้ที่มีผลกระทบช้ำที่สุดวิเครำะห์แบบไม่ได้ใช้สถิติ ใช้กำรตีควำม AI 
จะมีบทบำทอย่ำงเร็วสำมปีอย่ำงช้ำห้ำปี เป็นกำรช่วยเลือกข้อมูลในกำรวิเครำะห์ได้ในระดับหนึ่ง 
สุดท้ำยมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจ อีกส่วนหนึ่งคนจะสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำให้กับองค์กรได้อย่ำงไรเมื่อมี AI เข้ำ
มำ นักบัญชีต้องทรำบ supply chain ขององค์กรว่ำมีอะไร เข้ำใจว่ำAIจะส่งผลกระทบส่วนไหนของ
บัญชีและประเมินว่ำกระทบตรงไหน ต้องฝึกฝนคนให้มีควำมรู้ใหม่ไม่ใช่ปล่อยให้เขำตกงำน อีกทั้ง
สถำบันกำรศึกษำต้องคุยกับOperateว่ำต้องกำรคนแบบไหนและผลิตคนให้ตรงตำมควำมต้องกำร
ของผู้จ้ำง มีควำมเสี่ยงที่จะโดนเรื่อง Cyber attack และ Hacker เข้ำมำเจำะระบบบัญชี รัฐต้องมี
ส่วนร่วมมีกรอบมีแนวคิด ควรมีกฎหมำยเพ่ือควบคุม” (ผู้ให้สัมภาษณล์ าดับที่ 5) 

“AI คงยังไม่ได้มำเร็วๆนี้ หำกมี AI พวก Bookkeepers จะโดนผลกระทบก่อน ตอนนี้
เรื่อง Big data มำแล้วและเริ่มใช้ก่อนแล้ว” (ผู้ให้สัมภาษณล์ าดับที่ 6) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 5 และผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 6 มีความเห็นสอดคล้องกันเรื่องผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์คือผู้ท าบัญชี ที่ต้องบันทึกข้อมูลบัญชีซ้ าๆ แต่ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับ
ที่ 5 ได้ขยายความว่ากิจการควรส่งเสริมให้คนเหล่านั้นมีความรู้และได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะท างาน 
อย่าท าให้คนเหล่านั้นต้องตกงาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนคนนั้นท าให้คน
อาจตกงานได้แต่อาจท าให้เกิดอาชีพใหม่ได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน 

“AI ไม่สำมำรถช่วยเรื่องกำรวำงระบบบัญชี เพรำะกำรวำงระบบบัญชีมันต้องดูโมเดล
ธุรกิจ และมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เปลี่ยนเยอะ มันไม่ได้ใช้กำรเก็บข้อมูลอย่ำงเดียวต้องมีกำร
พูดคุยกับลูกค้ำ แต่ AI สำมำรถช่วยในคีย์ข้อมูลและเขียน Programing ให้ท ำ Flowได้ รวมถึงต้อง
เปลี่ยนทัศนคติของคนที่มีต่อเทคโนโลยี ผู้ใช้ระบบต้องยอมรับในระบบใหม่ที่เกิดขึ้น (Adoption) คิด
ว่ำคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของเรำ(Infiltrate)และต้องปรับตัวเองเพ่ือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ยึดติด
เรื่องเดิมๆ (Adapt) สำมำรถเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี สำเหตุที่ Walmark ล้มเหลวเรื่องAI 
เนื่องจำกมีคนไปยุ่งกับ AI ให้จ ำไว้ว่ำอย่ำให้คนไปแทรกแซงกำรท ำงำนของAI ต้องปล่อยให้ท ำตำม
ระบบ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 7) 

“อีกห้ำถึงสิบปีถึง AI จะเกี่ยวข้องกับกำรวำงระบบ ตอนนี้ AI ไม่สำมำรถท ำแทนได้ ผู้
วำงระบบต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ อีกทั้งกำรวำงระบบบัญชีต้องทรำบข้อมูลธุรกิจแต่
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ละธุรกิจ AI ท ำได้แค่เป็นไกด์ไลน์ ถ้ำผู้เชี่ยวชำญเอำทักษะไปให้ AI จะท ำได้เป็น Machine Learning 
แต่องค์กรจะยอมรับ AIหรือไม่ ส่วนนักศึกษำเรียน coding เพ่ือเขียนโปรแกรมได้ และปรับใช้
เทคโนโลยี กำรเจำะระบบข้อมูลจะเปลี่ยนไป ถ้ำกำรธุรกรรมแบบ Block chainจะท ำให้เจำะข้อมูลได้
ยำกมำกต้องมีกฎหมำยชัดเจนว่ำ ป้องกันใครระหว่ำงมนุษย์หรือ AI สิทธิของมนุษย์ ใครจะปกป้อง
สิทธิ์ของ AI ลูกค้ำจะฟ้องใครระหว่ำงองค์กรหรือAI กำรแสดงควำมเห็นของ AI ใครรับผิดชอบ ใน
อนำคตจะมีกำรใช้โดรนในกำรนับสินค้ำ แต่ยังคงต้องมีพนักงำนบัญชีเพ่ือตรวจสอบทั้งเรื่อง tag เรื่อง
กำรช ำรุดของสินค้ำ แต่อำจไม่ต้องมีเรื่องกำรประมำณกำรสินค้ำคงเหลือเนื่องจำกสำมำรถตรวจสอบ
ได้ทั้งหมด” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 8) 

ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 7 และผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 8 มีความสอดคล้อง
กันว่าตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังไม่มีผลกระทบต่องานวางระบบบัญชีเนื่องจากโมเดลแต่ละธุรกิจมี
ความแตกต่างกันต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้วางระบบ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 8มอง
ว่าองค์กรอาจไม่ยอมรับการท างานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมทั้งกฎหมายจะปกป้องมนุษย์หรือ
ปัญญาประดิษฐ์(AI) หากเกิดข้อผิดพลาดจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์(AI) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่างานวางระบบ
นั้นต้องอาศัยประสบการณ์เพ่ือสามารถพลิกแพลงงานที่แตกต่างกันของข้อมูลและประเภทธุรกิจซึ่ง
ปัญญาประดิษฐ์(AI) อาจช่วยงานที่ไม่ซ้ าซ้อนได้บางอย่างเท่านั้น 

“พนักงำนกรมสรรพำกรส่วน back office ของแต่ละเขตจะได้รับผลกระทบก่อนหำกมี 
AI มำช่วยงำนด้ำนภำษีอำจมีเครื่องช่วยค ำนวณภำษีและตอบค ำถำมซ้ ำๆกับประชำชนได้  ตอนนี้มอง
ว่ำเรื่อง call center ของกรมสรรพำกร เป็นจุดเริ่มต้นของ AI เพรำะเป็นกำรตอบค ำถำมแบบ
อัตโนมัติในเรื่องซ้ ำๆ  ส่วนสำยงำนตรวจสอบภำษีนั้น AI ช่วยในกำรวิเครำะห์ข้อมูลหรือแนะน ำขั้นต้น 
รวมถึงส่งกำรเตือนบำงอย่ำงในเรื่องต่ำงๆ เช่นลูกค้ำ ลืมยื่นแบบ ก ำไรสุทธิน้อยลง กำรบันทึกเปลี่ยน
ค่ำใช้จ่ำยจำก royalty fee เป็น management fee จะกระทบภำษีด้ำนใด ส่วนที่ปรึกษำภำษีต้อง
ปรับตัว หำกในอนำคต AI สำมำรถให้ค ำปรึกษำแก่ลูกค้ำได้ แต่กรณียำกๆ AI อำจยังท ำไม่ได้เนื่องจำก
มีควำมซับซ้อนของกฎหมำย และระดับสูงยังคงต้องเป็นผู้วำงนโยบำย แก้ปัญหำ ส่วนเรื่องกฎหมำยยัง
ท ำงำนได้อย่ำงปกติ เมื่อ AI มีบทบำทมำกขึ้น ประชำชนอำจเปลี่ยนอำชีพ เปลี่ยนวิธีกำรท ำงำน 
เปลี่ยนมุมมอง ฉะนั้นควรเรียนรู้เรื่องกำรวิเครำะห์มำกขึ้น AI สำมำรถครอบคลุมทุกมิติได้เท่ำคน
หรือไม่ เพรำะงำนภำษีมีกำรพลิกแพลง เมื่อข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนไป  แม้ว่ำ AI จะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยจำก
กำรลดคนท ำงำนได้นั้น แต่ผลต่ำงนั้นควรเอำไปเพ่ิมให้กับพนักงำนที่ยังอยู่เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ท ำงำน 
ซึ่งกรมสรรพำกรสำมำรถคัดคนที่มีประสิทธิภำพได้สัมพันธ์กับรำยได้พนักงำน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 
9) 
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“AI เป็นเครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับงำนประจ ำที่ท ำซ้ ำๆที่ต้องปฏิบัติตำมหลัก
ภำษี และช่วยเรื่องแสดงควำมคิดเห็นในเบื้องต้นได้แต่สุดท้ำยคนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองตำม
ประสบกำรณ์และใช้ดุลยพินิจเพรำะเรื่องภำษีมันมีควำมซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมำย หำกมีกำร
สร้ำง AI แต่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนภำษีในกำรป้อนข้อมูล กฎเกณฑ์ต่ำงๆให้ เมื่อถึงเวลำนั้นต้อง
ขึ้นอยู่กับว่ำลูกค้ำว่ำจะจ่ำยลงทุนเรื่อง AI เองหรือเลือกที่ปรึกษำภำษีที่เป็นคน แต่เพ่ือควำมอยู่รอด
ของธุรกิจเรำต้องแสดงให้ลูกค้ำเห็นว่ำใครดีกว่ำกัน ใครน่ำเชื่อกว่ำกันระหว่ำง AIกับคน” (ผู้ให้
สัมภาษณ์ล าดับที่ 10) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 9 และผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 10 มีความเห็นสอดคล้องกันเรื่อง
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถช่วยท างานที่ซ้ าๆได้แต่ไม่สามารถช่วยงานภาษีที่มีความซับซ้อนได้
เนื่องจากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วย ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วย
ว่าด้านภาษีนั้นมีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งในอนาคตปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
อาจจะสามารถช่วยแปลภาษาทางกฎหมายให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

“จะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรศึกษำภำยในห้ำปีถึงสิบปีนี้ เนื่องจำกกำรน ำAI มำใช้ 
ทั้งอำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำจะได้รับผลกระทบจำก AI วิธีกำรสอนจะเป็นกำรตอบโต้ two way 
นักศึกษำจะกระตือรือร้นมำกขึ้น จะไม่ต้องใช้สถำนที่ในกำรเรียนเป็นแบบ virtual space ผู้สอนจะ
เป็น AI หรือ Robot หลักสูตรกำรศึกษำเปลี่ยนไปต้องเรียนเรื่อง Programmingและ Data science 
เรื่อง Python, R  เพ่ือเขียนโปรแกรมเขียนค ำสั่ง AI ไม่เน้นเรื่องกำรบันทึกเดบิต เครดิต ในอนำคตไม่
จ ำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชำญงำนสอบบัญชี งำนภำษีเพรำะ AI ท ำได้หมด ผลกระทบไม่ได้มีแค่สำยงำน
บัญชีกระทบวิชำชีพอ่ืนด้วยที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์อ่ืนเช่น Data science ด้วยโครงสร้ำงประชำกรที่
จ ำนวนประชำกรลดลงและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ท ำให้เมืองไทยมีผู้เชี่ยวชำญด้ำน Data science
น้อยและยังไม่สำมำรถพัฒนำบุคลำกรได้ทัน รวมถึงยังไม่มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เป็นไทยแลนด์สี่จุดศูนย์
ได”้ (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 11) 

“ภำยในสำมปีจะเห็นกำรเปลี่ยนแปลง วิชำบัญชีขั้นต้นไม่มีควำมจ ำเป็นเพรำะ AI สำม
รถบันทึกบัญชีเดบิต เครดิตได้ แต่วิชำมำตรฐำนกำรบัญชี วิชำกำรสอบบัญชียังคงต้องเรียนอยู่เพรำะ
เป็น Social science มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เปลี่ยนไว จนท ำให้ AI ไม่ครอบคลุม อีกท้ังยังต้อง
ใช้ดุลพินิจและวิจำรณญำณในกำรตัดสินใจ AI ยังไม่สำมำรถมำแทนด้ำนนี้ได้ พวกพนักงำนที่บันทึก
บัญชีจะได้รับผลกระทบจำกกำรแทนที่ของ AI รวมถึงควรมีกฎหมำยใหม่ให้ทันกับ AI” (ผู้ให้สัมภาษณ์
ล าดับที่ 12) 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่11 และผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 12 มีความเห็นที่สอดคล้องในเรื่อง
วิชาบัญชีขั้นต้นนั้นจะไม่มีความส าคัญอีกต่อไป และมีความเห็นที่แตกต่างกันเรื่องมาตรฐานการบัญชี  
ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 11 มีความเห็นว่าในอนาคตไม่จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านงานสอบบัญชีที่ใช้
มาตรฐานการบัญชีเนื่องจากปัญญาประดิษฐ์(AI)สามารถท าแทนได้ แต่ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 12 มอง
ว่าปัญญาประดิษฐ์(AI) ไม่สามารถมาช่วยเรื่องมาตรฐานบัญชีได้เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลพินิจ
และวิจารญาณในการตัดสินใจ ซึ่งผู้สัมภาษณ์เห็นว่าเรื่องมาตรฐานบัญชีนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะ
การวิเคราะห์ การคิดแบบมีวิจารญาณให้เหมาะสมกับปัญหาได้ 
 
4.2 การเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
 

“หำกนักบัญชีต้องกำรควำมอยู่รอดในวงกำรวิชำชีพบัญชีนั้น จ ำเป็นต้องอัพเกรดตัวเอง
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่มำกขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ควรมี Licenseที่มำกขึ้น มีคุณลักษณะ
พิเศษในบำงเรื่องให้มำกขึ้น โดยอำจอำศัยกำรเรียนเพ่ิมเติมหรือเรียนรู้มำตรฐำนในอนำคตเพ่ือท ำ
ตรวจประเมินเบื้องต้นเพ่ือหำควำมแตกต่ำงของระบบและนักบัญชีต้องเข้ำใจ AI ในกำรท ำกำร
วิเครำะห์ จริงๆกำรท ำ Data analytic กำรคิด formula หรือควำมเชื่อมโยงไม่ใช่เรื่องยำก ภำพรวม
คือนักบัญชีต้องปรับตัวเพรำะ AI จะท ำให้เรำมีมูลค่ำมำกขึ้นแต่ถ้ำนักบัญชีไม่ปรับตัวจะท ำให้มีที่ยืน
น้อยลงในธุรกิจ” (ผู้ให้สัมภาษณล์ าดับที่ 1) 

“สถำบันกำรศึกษำควรให้ควำมส ำคัญและมุ่งเน้นกำรสอนเรื่องวงจรบัญชีและ
กระบวนกำรทำงบัญชี เนื่องจำกในอนำคตนักศึกษำจบใหม่จะไม่ได้ท ำหน้ำที่เป็นผู้ป้อนข้อมูลด้วย
ตนเอง ดังนั้นกำรเข้ำใจวงจรบัญชีและกระบวนกำรทำงบัญชี รวมถึงกระบวนกำรด้ำนเอกสำรจึงมี
ควำมจ ำเป็น หำกนักบัญชีไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวงจรบัญชีและกระบวนกำรทำงบัญชี ควำม
ผิดพลำดจำกAI อำจจะมีปริมำณมำกกว่ำควำมผิดพลำดของมนุษย์” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 2) 

ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 1 คือการเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อเพ่ิมมูลค่า
ตนเองในการต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพนักบัญชีและสามารถอยู่รอดได้ในยุคแห่งเทคโนโลยีหรือ
ยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 2 มีความเห็นเรื่องความเข้าใจในกระบวนการบัญชี
และวงจรบัญชีอย่างถ่องแท้และปฏิบัติงานตามขั้นตอนของวงจรบัญชีเพ่ือให้เกิดทักษะ รวมถึงช่วยให้
ทราบข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้ง่ายขึ้น ซึ่งคนจะเป็นผู้ควบคุมปัญญาประดิษฐ์ (AI) จึง
จ าเป็นต้องเข้าใจในวงจรบัญชี ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยเรื่องdata analytic จะมีความส าคัญกับการท าบัญชี
มากขึ้น ช่วยให้นักบัญชีมองภาพรวมจากการประมวลผลข้อมูลเชิงลึกเพ่ือช่วยดูรายงานทางการเงิน
และช่วยเรื่องการคาดการณ์ได้ดีขึ้น 
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“เน้นเรื่อง  Cybersecurity ควรมีกฎหมำยและบทลงโทษ ตัวผู้สอบบัญชีต้องมี
จรรยำบรรณด้วย เช่นเมื่อมีกำรตรวจสอบลูกค้ำที่เป็นธนำคำรพำณิชย์ AIช่วยเชื่อมโยงข้อมูลต่ำงๆที่
ได้มำจำกฐำนข้อมูลของลูกค้ำต้องมีกำรป้องกันกำรเผยแผ่ข้อมูลด้วย ด้ำนก.ล.ต.ต้องมีมำตรฐำนขั้นต่ ำ
ให้เกิดกำรควบคุมภำยในของบริษัทตรวจสอบบัญชี Big 4 ด้ำนสภำวิชำชีพต้องสนับสนุนให้ลูกค้ำใช้ 
AI อีกทั้งต้องปรับปรุงกฎที่ควบคุมจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง Cybersecurity และคนต้องก้ำวตำม
เทคโนโลยีให้ทัน แต่ต้องควบคุมกำรรั่วไหลของข้อมูล กำรใช้AI ในงำนตรวจสอบจะส่งผลกระทบต่อ
ค่ำสอบบัญชีด้วย เพรำะเป็นกำรลงทุนที่สูง” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 3) 

“หลักสูตรจะค่อยๆเปลี่ยน หลักสูตรพ้ืนฐำนควรเป็นเรื่อง AI, Machine Learning และ 
programming เพ่ือได้รู้ว่ำ AI มีข้อผิดพลำดอะไรควรใส่อะไรให้มันผิดพลำดน้อยลง และเด็กเรำต้อง
แม่นทุกมำตรฐำนกำรบัญชี AIสำมำรถแซงเด็กเรำได้ หน่วยงำนก ำกับดูแลอย่ำงก.ล.ต.และสภำวิชำชีพ
ควรมีฐำนข้อมูลกลำงแบบ Big Data ที่เป็นทำงกำรเพ่ืออัพเดทข้อมูลตลอดเวลำและสำมำรถเข้ำไปใช้
งำนได้ เช่น ท ำแบบนี้ขัดกับมำตรฐำนหรือไม่หรืออยำกให้ทุกคนได้ใช้และควรหำโมเดลมำใช้เพ่ือ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและคนต้องพร้อมเพรำะกระทบกับทุกคน ควรลงทุนในAI เมื่อเทคโนโลยีมำ
ต้องปรับตัว ไม่เช่นนั้นจะอยู่ล ำบำก โดยเฉพำะพวกหัวอนุรักษ์นิยมจะต้องปรับตัว ให้เลิกคิดว่ำไอทีกับ
บัญชีไม่เก่ียวข้องกัน ถ้ำคิดว่ำ 10 ปียังอยู่ในอำชีพนี้ต้องเรียนรู้เทคโนโลยี” (ผู้ให้สัมภาษณล์ าดับที่ 4) 

ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 2 คน เรื่องงานสอบบัญชีสอดคล้องกับงานวิจัยของ
โสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ (2559)  นวัตกรรมในเชิงปัญญาประดิษฐ์ (AI)และเทคโนโลยีเป็นโอกาสของ
ผู้สอบบัญชีที่มีการเตรียมพร้อมทั้งทัศนคติ ความช านาญ การพัฒนาความรู้สามารถน าไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์และเป็นการคุกคามต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้สอบบัญชีที่ไม่พร้อมที่จะรับรู้
หรือไม่ยอมรับกระแสนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแล้วและก าลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยเห็นด้วยเรื่องการ
เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพ่ือลดความเสี่ยงในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่เป็น
ความลับและการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงาน 

Jon Raphael CPA ประธานด้านนวัตกรรมของ Deloitte แนะน าว่าการรับมือกับ
การเข้ามาของ AI นั้น ผู้สอบบัญชีที่สนใจควรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมทักษะเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเข้ารับการอบรมที่จัดขึ้นในองค์กร เข้าร่วมการสัมมนาภายนอก 
รวมถึงการเรียนเพ่ิมเติมและเรียนรู้ด้วยตนเอง การมีความรู้และทักษะระดับสูงเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อมูล โดยทักษะเหล่านี้จะท าให้สามารถพัฒนาการท างานโดย AI ได้ (Sarah Ovaska, 2017)  

“ควรมีกฎหมำยเพ่ือควบคุม หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลเช่นก.ล.ต.หรือสภำวิชำชีพบัญชีต้อง
ตั้งหน่วยงำนเกี่ยวกับ AI เพ่ือล้อกับกฎหมำยและตำมเทรนเพรำะกระทบคน ต้องปรับตัวและเพ่ือคน
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ให้มีควำมรู้ใหม่ เรื่อง Crypto Currency ธนำคำรแห่งประเทศไทยต้องตระหนักว่ำจะคุมอย่ำงไร ต้อง
ตำมเทรนโลกให้ทันและดูแผนยุทธศำสตร์ชำติด้วย เพ่ือปรับตัวและวำงแผน ปฏิบัติตำมได้” (ผู้ให้
สัมภาษณ์ล าดับที่ 5) 

“ควรเรียนรู้เรื่อง Machine learning ก่อนเพรำะบัญชีเป็น Art เป็น social science 
ใช้เรื่องสถิติ คงยังต้องมีนักบัญชีอยู่” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 6) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 5 และผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 6 มีความเห็นสอดคล้องกันเรื่องการ
เรียนรู้เพ่ิมเติมให้มีทักษะเพ่ือประยุกต์การใช้กับงาน ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 6 ให้ความเห็นเพ่ิมเติม
เรื่องหน่วยงานที่ก ากับดูแลวิชาชีพบัญชีอย่างสภาวิชาชีพบัญชีหรือก.ล.ต. ต้องตั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เนื่องจากมีผลกระทบกับนักบัญชีทั้งหลาย ผู้วิจัยเห็นว่าการปรับตัวเพ่ือเรียนรู้
ให้มีทักษะเพ่ิมเติมมีส่วนส าคัญส าหรับการวางแผนและงานบริหารต่างๆ ส่วนหน่วยงานที่ก ากับดูแล
วิชาชีพบัญชีนั้นต้องแสดงศักยภาพในการส่งเสริมเรื่องปัญญาประดิษฐ์(AI)ต่อนักบัญชี 

“เปลี่ยนทัศนคติคนที่มีต่อเทคโนโลยีเพ่ือให้ยอมรับระบบใหม่ๆและสอนให้เข้ำใจถึง
ประโยชน์ของกำรใช้เทคโนโลยี ลดเวลำกำรท ำงำน” (ผู้ให้สัมภาษณล์ าดับที่ 7) 

“ภำครัฐต้องมีแผนใหญ่คือรัฐต้องเน้นเทคโนโลยีหรือInnovation สภำวิชำชีพต้องปรับ
เรื่องกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้และต้องปรับตัวเรื่องมำตรฐำนกำรศึกษำ เนื้อหำต้องเปลี่ยนไป ส่วนนัก
บัญชีต้องพัฒนำตัวเองไปเป็นนักวิเครำะห์ รวมถึงกำรเตรียมพร้อมเรื่อง Big data” (ผู้ให้สัมภาษณ์
ล าดับที่ 8) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 7 มีความเห็นเรื่องทัศนคติของคนท างานให้มีการปรับตัวยอมรับ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือความสะดวกสบายแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 8 ให้ความเห็น
ว่าภาครัฐควรมีแผนส่งเสริมเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม สภาวิชาชีพบัญชีควรมีเทคโนโลยีมาใช้งาน
มากกว่านี้เพ่ือก้าวให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ส่วนนักบัญชีต้องเตรียมพร้อมการใช้ Big Data และ
พัฒนาตัวให้มีทักษะเพ่ือไปเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเห็นด้วยว่าการเปลี่ยนทัศนคติผู้ปฏิบัติงานให้
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องยากเพราะผู้ปฏิบัติงานนั้นชอบในสิ่งเดิมๆท่ีปฏิบัติ
จนเคยชินแต่เราควรท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบประโยชน์ของการน าเทคโนโลยีมาใช้งาน เช่นการลดเวลา
ท างาน เป็นต้น 

“กรมสรรพำกรต้องแก้กฎหมำย ประมวลรัษฎำกรและกำรตีควำมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับAI   
ส่วนเจ้ำหน้ำที่กรมสรรพำกรควรพัฒนำตัวเองไปเป็นผู้ตรวจสอบภำษีเพรำะมีควำมซับซ้อน AI ยังไม่
สำมำรถท ำส่วนนี้ได้” (ผู้ให้สัมภาษณล์ าดับที่ 9) 
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“เพ่ือกำรด ำรงอยู่ของธุรกิจต้องมีกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบต้นทุนเมื่อมีกำรลงทุนเรื่อง 
AI กับผลลัพธ์ที่ได้ว่ำคุ้มค่ำท่ีลงทุน วิเครำะห์ข้อดีข้อเสียด้วย” (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 10) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 9 ให้ความเห็นเรื่องการตีความของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านภาษีอากร กรมสรรพากรต้องแก้กฎหมาย ประมวลรัษฎากรให้ทันสมัยตามยุค
เทคโนโลยี ส่วนเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรต้องพัฒนาตัวเองเพ่ือเปลี่ยนหน้าที่ไปอยู่ในระดับผู้ตรวจสอบ
ภาษี ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 10 มองว่าหากปัญญาประดิษฐ์ (AI) เริ่มมีบทบาทมากข้ึนองค์กรอาจ
ต้องวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียว่าควรลงทุนปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้งานที่เกี่ยวภาษีหรือไม่ เนื่องจากงาน
ภาษีนั้นเป็นเรื่องซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษีนั้นเองที่ต้องใส่ข้อมูลเข้าไปและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะพัฒนาไปมากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยงานด้านภาษีอากรได้ เช่นงานเอกสาร 
สัญญาที่มีรูปแบบซ้ าๆแบบเดิม แต่ยังไม่สามารถช่วยงานที่ต้องใช้วิจารญาณในการตีความหรืองานที่
ซับซ้อนมากๆ ฉะนั้นปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังไม่สามารถแทนหน้าที่ปรึกษาภาษีอากรได้ 

“อำจำรย์ผู้สอนต้องปรับตัวมีทักษะเรื่องวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่
ประกอบด้วยควำมเป็นจริงเสมือน (Virtual reality) และควำมจริงเสริม (Augmented reality) เพ่ือ
ใช้เป็นสื่อกำรศึกษำ นักศึกษำต้องกระตือรือร้นมำกขึ้นกับกำรเรียนกำรสอน ต้องเรียนเรื่อง 
Programmingและ Data science เรื่อง Python R เ พ่ือเขียนโปรแกรมเขียนค ำสั่ ง AI” (ผู้ ให้
สัมภาษณ์ล าดับที่ 

“ต้องเทรนคนให้พร้อม ควรสอนให้เข้ำใจเรื่อง Statistics เพรำะมันเป็นศำสตร์ที่ต่อ
ยอดไปเรียนอย่ำงอ่ืนได้ เลิกสอนเดบิต เครดิต โดยไม่บอกเหตุผลและที่มำที่ไป Statistics จะบอกเล่ำ
เรื่องรำวในอดีตและท ำให้คำดกำรณ์อนำคตได้ นักศึกษำคิดเองได้ เรำแค่ไปเช็คว่ำที่นักศึกษำคิดมำนั้น
ถูกไหม เด็กรุ่นใหม่แทบไม่ต้องปรับตัวเลยเพรำะเกิดมำในยุคที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว” (ผู้ให้
สัมภาษณ์ล าดับที่ 12) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 11 และผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 12 มีความเห็นสอดคล้องเรื่องการ
เรียนการไม่มุ่งเน้นบัญชีขั้นต้นและไปเน้นเรื่องอ่ืนแทน เช่น Programing, Data science และ 
Statistic  เป็นเรื่องจ าเป็นในการเรียนการสอนในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนการ
สอนวิชาบัญชีต้องมุ่งเน้นแบบบูรณการ ไม่เน้นเรื่องการบันทึกบัญชีเพราะหลักการบัญชียังรูปแบบเดิม
แต่ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องการตีความ เรื่องมาตรฐานการบัญชี เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และคาดการณ์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 ใน 12 คน ได้ให้ความเห็นในเรื่อง Machine learning, 
Programing, Big data, Data Science และ Data Analytic ซึ่งเรื่องดังกล่าวข้างต้นมีความเชื่อมโยง
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กันเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เริ่มตั้งแต่การใส่ข้อมูล สร้างข้อมูล รวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เพ่ือน ามาประมวลผลและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นย าและเกิดประโยชน์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 3 ใน 12 คน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง Cybercrime, Cyber 
attack และ Cyber Security ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล เมื่อเทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาทส าคัญย่อมมีความเสี่ยงเรื่องภัยคุกคามของการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ จึงต้องค านึงถึงความปลอดภัยของระบบและเครือข่ายที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
การเข้าถึง ประมวลผล รวมถึงการกระจายข้อมูล ทุกองค์กรต้องค านึงถึงเรื่องดังกล่าวข้างต้นด้วย 

ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 4 ใน 12 คน ให้ความเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนัก
บัญชีคือ สภาวิชาชีพบัญชีและก.ล.ต ต้องมีบทบาทในด้านสนับสนุนการใช้และควบคุมการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับวิชาชีพบัญชีเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่องการพัฒนาตนเอง เพ่ิมทักษะ เรียนรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆและปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอดในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) สอดคล้องกับสรุปสาระส าคัญ
งานสัมมนา FAP International Conference (2016) การเตรียมตัวผู้ประกอบวิชาชีพสู่ยุคดิจิทัล
ประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 2. สภาวิชาชีพบัญชีได้พัฒนาระบบต่างๆ ให้เข้าถึงผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล เพ่ือให้สมาชิกเรียนรู้และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสภาวิชาชีพ
มุ่งเน้นมุ่งพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง IT มากขึ้นและให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่เป็นสากล  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย ข้อจ ากัดงานวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
 
ส าหรับบทนี้จะนาเสนอสรุปผลการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบและการเตรียมความพร้อม

ของนักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI)” ที่ได้จากการวิจัย รวมถึงข้อจ ากัดงานวิจัย และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 ข้อจ ากัดงานวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของนัก
บัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวในด้านวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้อง
กับกระแสโลกซึ่งเข้าสู่ยุคดิจิทัล อีกท้ังเรื่องAI ก าลังอยู่ในกระแสโลกปรากฏอยู่ทั่วทุกวงการไม่เฉพาะ
วิชาชีพบัญชีเท่านั้น  

 งานวิจัยนี้ได้ท าการรวบรวมความรู้จากเอกสารหลักฐานต่างๆและการสัมภาษณ์จาก
ผู้มีวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้าน จ านวน 12 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.1 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี 

 

ล าดับที่ ความเห็นเรื่องผลกระทบ 

1 ปัญญาประดิษฐ์ (AI)เป็นเครื่องอ านวยความสะดวกช่วยลดขั้นตอนการท างาน 

2 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยผลิตข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดีขึ้น ไม่มีปัจจัยเรื่อง
ความเหนื่อยล้า เบื่อหน่ายและปราศจากอคติ 

3 มีความเสี่ยงที่ผู้ที่ท างานระดับล่างจะตกงาน 
4 มีความเสี่ยงของการจารกรรมข้อมูล 

5 การลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้นราคาสูง ส่งผลกระทบให้มีต้นทุนสูงขึ้น 
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ตารางที่ 5.2 การเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI)  

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีผลกระทบ

ต่อวิชาชีพบัญชีเพียงแต่ผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกันและการเตรียมรับความพร้อมนั้น 
เช่น ด้านงานตรวจสอบบัญชีมีการเตรียมรับความพร้อมล่วงหน้ามาแล้วสามปี ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
เห็นว่าต้องมีการปรับตัวให้ทันกับกระแสโลก หากปรับตัวช้าจะไม่ทันคนอ่ืนและเกิดความเสียหายต่อ
องค์กรและวิชาชีพบัญชี รวมถึงต้องมีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ไปเป็นนักบัญชีระดับสูงขึ้นเนื่องจากการ
น าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้นั้นจะช่วยลดขั้นตอนการท างานและช่วยในการตัดสินใจได้ดีขึ้น เมื่อนัก
บัญชีมีเวลาว่างมากขึ้นนั้นจึงน าเวลาที่ว่างนั้นมาพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านต่างๆมากขึ้นสามารถ
ท างานที่มีความซับซ้อนหรืองานที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ท างานแทนได้ เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล สิ่ง
ส าคัญที่ต้องระวังคือการจารกรรมข้อมูลที่ เกิดจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และBig data ซึ่ง
อาชญากรรมทางไซเบอร์เกิดจากการเจาะข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ควรต้องมีการเรียนรู้และป้องกัน
ภัยจากเทคโนโลยี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก ากับดูแลวิชาชีพบัญชีต้องมีการสนับสนุนควบคุม
ผู้มีวิชาชีพบัญชีในเรื่องเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI)    
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ความเห็นเรื่องการเตรียมความพร้อม 
1 ปรับเปลี่ยนทัศนคติและยอมรับเทคโนโลยีมาช่วยในงาน 

2 ปรับตัวและพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง Programing, 
Machine Learning รวมถึงพัฒนาทักษะเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับ
ที่สูงขึ้น 

3 วิชาชีพบัญชีมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นผู้ควบคุมและผู้ออกกฎ องค์กรเหล่านี้
ควรท าความเข้าใจระบบต่างๆและความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)ใน
วิชาชีพบัญชี รวมถึงมีการส่งเสริมในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

Ref. code: 25605902020170JKQ



40 
 

5.2 ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 

 เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพซึ่งสัมภาษณ์ผู้มีวิชาชีพทั้ง 6 ด้าน 
จ านวน 12 คน โดยเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชีและอยู่ในองค์ที่มี
ชื่อเสียงเพ่ือความน่าเชื่อถือของงานวิจัย ข้อจ ากัดในการสัมภาษณ์คือเวลาไม่สัมพันธ์กัน การเดินทาง 
จึงมีการสัมภาษณ์โดยการใช้โทรศัพท์และอีเมล์ด้วย ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถเผยแพร่ในงานวิจัยได้
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืนด้วย 

 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
 

 งานวิจัยนี้เป็นการสัมภาษณ์ผู้มีวิชาชีพทั้ง 6 ด้าน ดังนั้นในการศึกษาในอนาคตอาจ
ไปศึกษาเพ่ิมเติมในมุมมองอ่ืน เช่น หน่วยงานที่ก ากับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี  
คือสภาวิชาชีพบัญชีหรือก.ล.ต 
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ภาคผนวก ก 
 

ขอบเขตการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เรื่อง ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

 
การสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง “ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยต่อ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI)”  มีขอบเขตการสัมภาษณ์ดังนี้  
1. AI เริ่มมีบทบาทกับวิชาชีพบัญชีเมื่อไหร่ 
2. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก AI  
3. AI มีบทบาทมากน้อยเพียงใดกับวิชาชีพบัญชี 
4. การควบคุมหรือกฎหมายมีความส าคัญกับการน า AI มาใช้กับวิชาชีพบัญชี 
5. หน่วยงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อมีการน า AI มาใช้กับวิชาชีพบัญชี  
6. ผู้มีวิชาชีพบัญชีควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องใดบ้าง หากมีการน า AI มาใช้กับวิชาชีพ

บัญชี 
7. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหากมีการน า AI มาใช้กับวิชาชีพบัญชี 
8. นิสิต นักศึกษาควรศึกษาเรื่องใดเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้กับวิชาชีพบัญชี 
9. ค าแนะน าและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ข 
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