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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
ในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 2) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ใน
สานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย 3) เพื่อเสนอแนะตัวแบบการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
พัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญ ชี ในส านัก งานบัญ ชี คุณ ภาพในประเทศไทยการวิจยั ครั้งนี้ ใช้การวิจยั เชิ ง
ปริ มาณเป็ นหลัก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผูท้ าบัญชี ในสานัก
บัญชี คุณภาพ จานวน 400 คนวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนาและแบบจาลองสมการโครงสร้างเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน เสริ ม ด้วยข้อมูลเชิ งคุ ณ ภาพเพื่ ออธิ บายผลจากการวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารในองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่กากับดูแล
วิชาชีพผูท้ าบัญชี ผูบ้ ริ หารในสานักงานบัญชีคุณภาพผูบ้ ริ หารขององค์กรธุรกิจที่ให้บริ การด้านการสอบ
บัญชีระดับนานาชาติ (Big Four)
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะของผูท้ าบัญชีประกอบด้วย ด้านความรู้ ดา้ น
ทัก ษะทางวิ ช าชี พ และด้า นคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ด้า นความรู้ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด
( = 4.22) ด้านทักษะทางวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.23) และด้านคุณลักษณะส่ วน
บุ คคลมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่ สุด ( = 4.32) องค์ประกอบด้านการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญ ชี

(ข)

ประกอบด้วย การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.35) ด้านการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษย์มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.24) ด้านภาวะผูน้ ามี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
( = 3.84) และด้านการจัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.17) ส่ วนแบบจาลองสมการ
โครงสร้างการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศ
ไทยที่ผวู้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎีมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีวดั
ความสอดคล้องคือ χ2 = 124.300, df = 121, GFI = 0.968, AGFI = 0.950, CFI = .999 และ RMSEA =
0.008 และค่ า p-value มี ค่าเท่ ากับ 0.400 ส่ วนค่าสัม ประสิ ท ธิ์ เส้ นทางระหว่างการบริ ห ารทรัพ ยากร
มนุ ษ ย์ก ับ สมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี มี ค่ า เท่ ากับ 0.335 ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทางระหว่า งการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย์ กับสมรรถนะของผูท้ าบัญชี มีค่าเท่ากับ 0.294 และค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางระหว่าง
ภาวะผูน้ ากับ สมรรถนะของผูท้ าบัญชี มีค่าเท่ากับ 0.160 โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนค่า
สัมประสิ ทธิ์ เส้นทางระหว่างการจัดการความรู้ กบั สมรรถนะของผูท้ าบัญชี มีค่าเท่ากับ 0.061 แต่ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยพบว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิ บายความแปรปรวนของประสิ ทธิ ภาพการพัฒนา
สมรรถนะได้ร้อยละ 41.30
คาสาคัญ: สมรรถนะ, ผูท้ าบัญชี, สานักงานบัญชีคุณภาพ
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The objectives of this research were: 1) to study the competency components of
accountants in the certified accounting practice firms in Thailand; 2) to study the factors that affect
the development of accountant competencies in the certified accounting practice firms in Thailand; 3)
to suggest an effective management model for the development of accountant competencies in the
certified accounting practice firms in Thailand. The methodology of this research was mainly
quantitative. Data collection was compiled through questionnaires. The sample of this survey were
consolidated from 400 accountants from certified accounting practice firms in Thailand. Statistical
techniques were utilized to analyze data which included descriptive statistics and structural equation
model for hypothesis testing. Qualitative data collection was compiled through in-depth interview to
describe quantitative results. Key informants of this research were the executives in government
organizations that were responsible for supervision accountant profession, management in the quality
accounting office, and management of business organizations that provide international audit services
(Big four).

(ง)

The results of the study showed that the components of the competency of the
accountants consisted of knowledge, professional skills and personal features. The mean score were at
the highest level, which were = 4.22, = 4.23 and = 4.32 respectively. The components of
the development of accountant competency consists of human resource management and human
resource development with a mean score were at the highest level, which were = 4.35 and =
4.24 respectively, whereas leadership and knowledge management had the mean score at a high level,
which were = 3.84 and = 4.17 respectively. Furthermore, the structured equation model of the
management model for accountant competency development of the certified accounting practice firms
in Thailand was developed from literature review, which was consistent with the empirical data.
Index of congruence were χ2 = 124.300, df = 121, GFI = 0.968, AGFI = 0.950, CFI = 0.999 and
RMSEA = 0.008 and p-value was equal to 0.400. In addition, path coefficient between human
resource management and accountant competency was equal 0.335, whereas path coefficient between
human resource development and accountant competency was 0.294, while path coefficient between
leadership and accountant competency was 0.160 with statistical significant at 0.01 level. However,
path coefficient between knowledge management and path accountant competency was equal to 0.061
without statistical significant. The findings showed that the independent variables could explain 41.30
percent of a variance of accountant competency.
Keyword: Competency, Accountant, Certified Accounting Practice Firms.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การดาเนิ นธุ รกิจในปั จจุบนั ต้องแข่งขันเพื่อการอยูร่ อดได้อย่างยัง่ ยืนและมีความเติบโตเป็ น
ปึ กแผ่น ซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัยความได้เปรี ยบในการมีขอ้ มูลที่เหนื อกว่า ข้อมูลที่จาเป็ นในทางธุ รกิ จ
คือ “ข้อมูลทางบัญชี ” โดยเป็ นที่ ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า การบัญชี มี ลกั ษณะเป็ นภาษาทางธุ รกิ จ
(The Language of Business) เป็ นภาษาในธุ รกิจการค้า (เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์, 2537, หน้า 3) ดังคา
กล่าวที่วา่ “หากภาษาอังกฤษคือภาษาสากลของโลก การบัญชีคือภาษาสากลของโลกธุ รกิจ” เป็ นคา
กล่าวเปรี ยบเทียบที่เป็ นการแสดงให้เห็นว่าข้อมูลทางการบัญชีสามารถสะท้อนภาพความจริ งของ
ธุ รกิ จและสื่ อสารไปยังผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้ทราบถึงสถานะของกิ จการความสาคัญของการบัญชี คือ
การให้ขอ้ มูลของธุ รกิจที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็ นไปของธุ รกิจซึ่ งผูม้ ีส่วนได้เสี ยในองค์กรธุ รกิจ
จะต้องได้รับ ข้อมูล ที่ มีความเป็ นธรรม มีความเป็ นกลาง ซึ่ งหมายถึ งความมี ธรรมาภิบาลในการ
ประกอบธุ รกิจ และการนาเสนอข้อมูลทางการเงินอย่างมีธรรมาภิบาล ข้อมูลที่สะท้อนความเป็ นจริ ง
เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสิ นใจได้ซ่ ึ งการบัญชี
จะตอบสนองข้อมูลได้เช่ นดังว่า ก็ตอ้ งผ่านกระบวนการจัดทาบัญชี ของ “ผูท้ าบัญชี ” ซึ่ งนับเป็ น
บุคคลสาคัญ ที่จะเป็ นผูส้ ะท้อนภาพความจริ งของธุ รกิจได้ถูกต้องตรงความเป็ นจริ งมากที่สุด และ
นับเป็ นบุ คคลแรกที่เกี่ ยวข้องกับการจัดทาข้อมูลทางการเงินผูท้ าบัญชี จึงอยู่ในสถานะที่น่าสนใจ
น่ าศึกษา โดยผลงานของผูท้ าบัญชี จะช่ วยให้งานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งเป็ นผูม้ ีหน้าที่ให้ความเชื่ อมัน่
และการรับรองงบการเงินมีความน่าเชื่อถือ ปราศจากข้อสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
ผูท้ าบัญชี จึงย่อมเป็ นบุคคลที่ควรจะได้รับการยกระดับความสามารถทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทารายงาน
ทางการเงิ นมีคุณภาพที่ ดี ซึ่ งสถานการณ์ ของผูท้ าบัญ ชี ในประเทศไทยในปั จจุบ นั นี้ ต้องพบกับ
ประเด็นความท้าทาย โอกาส ผลกระทบ และลักษณะของภัยคุกคามในปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้
1. การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ งสาขาวิชาชีพบัญชีเป็ น 1 ใน 8
สาขาวิชาชี พที่ มีขอ้ ตกลงการเคลื่ อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ซึ่ งผูท้ าบัญชี ตอ้ งเตรี ยมปรับตัวเพื่อ
รองรับกับการเปลี่ ยนแปลงทั้งในด้านเชิ งรุ กที่ หมายถึ ง การเคลื่ อนย้ายออกไปทางานในประเทศ
อาเซียน และในด้านเชิงรับ คือ การที่มีนกั บัญชีจากประเทศในอาเซี ยนเคลื่อนย้ายแรงงานสู่ ประเทศ
ไทย แม้วา่ ประเทศไทยจะเป็ นประเทศที่สามารถผลิตผูท้ าบัญชี ได้เป็ นอันดับหนึ่งในอาเซียน (AFA
Council ครั้งที่ 113) และจากการเปิ ดเผยของกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ากระทรวงพาณิ ชย์จานวนของ
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ผูท้ าบัญชี ที่ข้ ึนทะเบียนมี 57,649 ราย (กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า, 2560) ซึ่ งประเทศไทยสามารถผลิต
ผูท้ าบัญชีเป็ นบัณฑิตปริ ญญาตรี ทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนรวมกัน 125 โดยมี
จานวนมากกว่า 20,000 คนต่อปี แต่ตอ้ งยอมรับว่าในด้านคุณภาพหรื อศักยภาพในการทางานยังเป็ น
รองอยู่ในหลายประเทศ การก้าวเข้าสู่ ตลาดแรงงานในอาเซี ยนสาหรับนักบัญชี ไทยถือว่ายังมีการ
เตรี ยมความพร้ อมน้อยมาก โดยเฉพาะความอ่อนด้อยในเรื่ องภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ในขณะที่ แ รงงานด้านวิช าชี พ บัญ ชี ในประเทศ สิ งคโปร์ มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ อิ น โดนี เซี ย และ
เวียดนาม มี ความได้เปรี ยบและตื่ นตัวมากกว่า โดยมีความได้เปรี ยบในเรื่ องของความสามรถใน
ภาษาอังกฤษ ในกรณี ประเทศไทยแม้จะมีขอ้ กาหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา
21 (1) กาหนดว่าการจัดทาบัญชี ตอ้ งลงรายการเป็ นภาษาไทย ข้อกฎหมายที่กาหนดเพื่อการปกป้ อง
วิชาชี พนี้ ไม่อาจกี ดกันได้หากผูท้ าบัญชี ที่เป็ นชาวต่างชาติสามารถใช้ภาษาไทยได้ ซึ่ งจากกระแส
ข่าวที่ชาวเวียดนามนิยมเรี ยนภาษาไทยกันอย่างแพร่ หลาย
จากสถิติที่นกั บัญชี ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี ราว 5.8 หมื่นคน และมีผถู้ ือใบอนุ ญาตเป็ น
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 8,700 คนในขณะที่มีการผลิตบัณฑิตทางบัญชีได้ถึงปี ละ 20,000 คน
ซึ่ งพบว่าบุ คคลที่ สาเร็ จการศึ กษาที่เข้ามาขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชี พบัญชี ฯไม่เกิ นปี ละ 2,000 คน
หรื อร้ อยละ 10 อีกร้ อยละ 90 พบว่าท างานเป็ นนักบัญชี ในบริ ษ ทั หรื อส านักงานโดยไม่ต้องขึ้ น
ทะเบียนเพราะไม่ตอ้ งมีหน้าที่ลงนามในงบการเงิน ในขณะที่กลุ่มร้อยละ 10 ส่ วนใหญ่ทางานกับ
บริ ษ ทั ต่างชาติ ข นาดใหญ่ ในไทยได้แก่ เคพี เอ็มจี ไพรซ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ คู เปอร์ ดี ลอยท์และเอิน ล์
แอนด์ ยังจึงมีประสบการณ์พร้อมสู่ ต่างประเทศมากกว่า ส่ วนอีกร้อยละ 90 ยังขาดทักษะและความ
พร้อมออกสู่ สากล จึงเป็ นเรื่ องน่ากังวลช่องว่างในด้านความสามารถระหว่างกลุ่มนักบัญชีสองกลุ่ม
นี้ ซึ่ งถือเป็ นวาระสาคัญของหน่วยงานกากับดูแล คือสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่ตอ้ งเร่ งแก้ไข โดยเริ่ มจาก
การปรับทัศนคติ และการให้ความรู ้แก่นกั บัญชีในเรื่ องความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
หากพิจารณาในด้านของการทาความตกลงร่ วม ที่เรี ยกว่า “ข้อตกลงยอมรับ” หรื อ Mutual
Recognition Arrangement (MRA) ซึ่ งถ้าเราได้ศึกษาข้อกาหนดใน MRA และสาหรับความตกลง
การยอมรับร่ วมของอาเซี ยนสาหรับสาขาบริ การบัญชี (ASEAN Mutual Recognition Arrangement
onAccountancy Services) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของความตกลงการค้าบริ การอาเซี ยนและการรวมกลุ่ม
เป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนดังกล่าวข้างต้น กาหนดให้บริ การบัญชี (Accountancy Services)
หมายถึง กิจกรรมที่อยูภ่ ายใต้ CPC862 และบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับบริ การทางบัญชีปัจจุบนั อาเซี ยน
ทุกประเทศผูกพันการเปิ ดตลาดบริ การบัญชีภายใต้ CPC862 โดยผูกพันการเปิ ดตลาดให้เข้าไปถือ
หุ ้นในสานักงานบัญชี ได้ในระดับที่แตกต่างกัน ขณะที่นกั บัญชีและผูส้ อบบัญชีที่จะเข้าไปทางาน
ในอาเซี ยนจะต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามกฎหมายภายในประเทศและข้อกาหนดคุณสมบัติร่วมที่
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หน่วยงานกากับคุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การวิชาชี พบัญชี ในอาเซี ยนกาหนด ความท้าทายหลังจากนี้
ไทยและอาเซี ยนอาจต้องเผชิ ญกับการผูกพันการเปิ ดตลาดและการยอมรับคุณสมบัติผใู้ ห้บริ การ
บัญชี ที่เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มประเทศอาเซี ยนโดยเฉพาะกรอบที่อาเซี ยนต้องผูกพันการเปิ ดตลาดที่
มากขึ้นกับคู่เจรจา เช่ น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์ที่ถูกกาหนดขึ้นในแผนปี
ค.ศ. 2016-2025 รวมถึ งกับการเจรจาในกรอบอื่นๆ ในเอเชี ยแปซิ ฟิกและยุโรป (สภาวิชาชี พบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558)
จากข้อตกลงร่ วมดังกล่าวจะเห็นว่าคุณสมบัติของนักบัญชีไทยที่จะต้องเพิ่มสู งขึ้นในการที่
ก้าวไปสู่ ประชาคมอาเซี ยน เมื่อเปิ ดประตูสู่ อาเซี ยนแล้วผลกระทบต่อวิชาชี พบัญชีของไทยจะมอง
ได้เป็ น 2 มุมมอง คือ มุมมองที่หนึ่ ง นักบัญชี ต่างชาติที่จะเข้ามาแย่งอาชี พในประเทศไทยจะเป็ น
ใครบ้าง พิจารณาจากนักบัญชี จากประเทศซึ่ งอยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศไทยหรื อประเทศที่
เจริ ญกว่าได้แก่ สิ งคโปร์ และมาเลเซี ยรู ปแบบการเข้ามาทางานของนักบัญชีต่างชาติจะเป็ นรู ปแบบ
การติดตามบริ ษทั ในประเทศของตนที่มาลงทุนในประเทศไทย นักบัญชีฟิลิปปิ นส์อาจเป็ นอีกกลุ่ม
ที่ มี โอกาสเข้ามาประกอบวิช าชี พ ในประเทศไทย ถึ งแม้จะไม่ ได้มี บ ริ ษ ทั ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ม าลงทุ นใน
ประเทศไทยมากนักก็ตาม แต่ดว้ ยความสามารถในภาษาอังกฤษที่โดยเฉลี่ยมีมากกว่านักบัญชี ไทย
และค่าตอบแทนที่อยูใ่ นระดับเดียวกันหรื ออาจน้อยกว่านักบัญชีไทย
ในมุมมองที่สอง การเคลื่อนย้ายแรงงานของนักบัญชีไทยสู่ อาเซี ยน และในระดับสากลนัก
บัญชี ไทยจะสามารถเคลื่ อนย้ายไปสู่ ประเทศที่ดอ้ ยกว่า ได้แก่กลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่าและ
เวียดนาม) และอินโดนี เซี ย โดยช่องทางสาหรับนักบัญชีไทยที่ง่ายที่สุดคือการติดตามนักลงทุนไทย
ที่ไปลงทุนในประเทศดังกล่าว ซึ่ งประเทศทั้ง 5 ประเทศนับว่ามีนกั บัญชีอยู่อย่างจากัด ไม่เพียงพอ
ต่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ อง จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องนาเข้านักบัญชี ที่ได้
มาตรฐานจากต่างประเทศ จึ งนับว่าเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับนักบัญชี ไทยที่จะรุ กเข้าไปในประเทศ
กลุ่มดังกล่าว โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผลวิจยั เกี่ ยวกับ นักบัญชี ไทยที่คิดว่ามี
ความพร้ อ ม และต้อ งการไปท างานในประเทศสมาชิ ก มี จานวนมากถึ งร้ อ ยละ 42 ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ด้วยเหตุผลอันดับหนึ่งคือ ต้องการรายได้ที่สูงขึ้น (อมรา ติรศรี วฒั น์, 2559) ซึ่ งข้อมูล
ค่าตอบแทน หรื อเงินเดื อนของนักบัญชี แต่ละประเทศและอันดับความต้องการไปทางานในแต่ละ
ประเทศแสดงในตารางที่ 1.1 ดังนี้
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ตำรำงที่ 1.1 เงินเดือนเฉลี่ยในสาขา Accounting and Finance
Accounting& Finance
ลำดับ
ประเทศ
(บำท)
1
สิ งคโปร์
175,250
2
ไทย
62,161
3
บรู ไน
56,860
4
มาเลเซีย
54,985
5
อินโดนีเซีย
41,275
6
ฟิ ลิปปิ นส์
26,928
7
เวียดนาม
23,675
8
พม่า
2,350
9
ลาว
2,305
10
กัมพูชา
N/A
ที่มา: salaryexplore.com (มิถุนายน 2559)

อันดับของควำมต้ องกำร
ไปทำงำน
1
N/A
7
2
4
5
3
8
6
9

2. การที่ ป ระเทศไทยมี ก ารประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ในปั จ จุ บ ัน
แบ่งเป็ น 2 ชุ ด คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ (Thai
Financial Accounting Standardfor PAEs or TFRS for PAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรั บ กิ จ การที่ ไ ม่ มี ส่ ว นได้เสี ย สาธารณะ (Thai Financial Accounting Standard for NPAEs or
TFRS for NPAEs) ซึ่ งเป็ นการเอื้อต่อการจัดทาบัญชี ขององค์กรธุ รกิ จ ให้มีตน้ ทุนหรื อค่าใช้จ่ายใน
การจัดท างบการเงิ นที่ สอดคล้องกับ สภาพการดาเนิ นธุ รกิ จ ไม่แบกรับ ภาระค่าใช้จ่าย หรื อความ
ยากลาบากจนเป็ นอุปสรรคต่อการทาบัญชี มากเกินไป ซึ่ งส่ งผลให้ผทู้ าบัญชี ของไทยต้องมีความรู้
ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีรายละเอียดและความซับซ้อนมาก อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ไ ทยจ าเป็ นต้อ งรั บ เอามาตรฐานที่ ก าหนดจากองค์ก ร
ต่างประเทศเพื่อให้การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมีความเป็ นมาตรฐานตาม
สากลโลกทันความเปลี่ ยนแปลงในโลกธุ รกิ จ มีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้
ซึ่งได้สร้างความสับสนแก่ผทู ้ าบัญชีเป็ นอย่างมาก จึงนับเป็ นปัญหาสาคัญของการพัฒนาสมรรถนะ
ของผูท้ าบัญชี ในประเทศไทยที่ตอ้ งตกอยูภ่ ายใต้บริ บทที่สาคัญในการช่วยพยุงสถานะขององค์กร
ธุ รกิจ ไม่ตอ้ งเผชิ ญความยุง่ ยากในการทาบัญชี แต่ผลักความยุง่ ยากนั้นมาสู่ ผทู้ าบัญชี ซึ่ งต้องมีความ
เป็ นมืออาชีพมากขึ้น (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558)
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3. การเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับเปลี่ยนบ่อย เพื่อให้สอดคล้องก้าวทัน
ตามการเปลี่ ยนแปลงของโลกธุ รกิจ เพราะการบัญชี ตอ้ งออกแบบการนาเสนอข้อมูลทางการเงินที่
สอดคล้องกับธุ รกิ จ การเปลี่ ยนแปลงของกฎหมายทางภาษีอากร ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่กระทบต่อการ
จัดท าบัญ ชี ข องธุ รกิ จ เช่ นการออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จของรัฐที่ เอื้ อประโยชน์ต่อองค์ก ร
ธุ รกิจ และความแตกต่างของเกณฑ์ที่กาหนดของทางบัญชีและทางภาษี ที่นกั บัญชีตอ้ งรู้อย่างลึกซึ้ ง
ในส่ วนของมาตรการการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 ได้มีมาตรการจาก
กรมสรรพากรซึ่ งท าหน้ าที่ จดั เก็ บ ภาษี เพื่ อ น ามาเป็ นรายได้ข องรั ฐมี ก ารเปลี่ ย นแปลงและออก
มาตรการเพื่อรัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นได้แก่มาตรการดังต่อไปนี้ คือ
3.1 มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
ธุ รกิ จขนาดกลาง และขนาดย่อมตามพระราชก าหนดการยกเว้น และสนับ สนุ น การปฏิ บ ัติก าร
เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รั ษ ฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษ ฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 (ประกาศเป็ นพระราช
กาหนด วันที่ 1 มกราคม 2559) ซึ่ งโดยกฎหมายฉบับนี้ กาหนดให้บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคล
ที่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดในหรื อก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่เกิ น 500 ล้านบาท
และจดแจ้งการจัดทาบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริ งของกิจการ (บัญชีชุดเดียว)
ต่อกรมสรรพากร จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลังจากมาตรการดังกล่าวนี้
ผูท้ าบัญชี ซึ่ งเป็ น “ผูป้ ฏิบตั ิ” ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับข้อกาหนดตามมาตรการ และยังต้อง
ทาความเข้าใจกับเจ้าของ หรื อผูป้ ระกอบการขององค์กรธุ รกิ จถึ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ที่ จะได้รับ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการหลบเลี่ยงภาษีแบบเดิม
3.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา เรื่ องพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 เกี่ ยวกับการ
ปรับปรุ งโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้มีผลบังคับใช้สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 การเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างใหม่น้ ี เป็ นที่น่าสังเกตสาหรับกรณี เงิน
ได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 (8) ซึ่ งเป็ นประเภทการค้าพาณิ ชย์ต่างๆที่บุคคลธรรมดาประกอบ
อาชี พ แต่เดิ มมีอตั ราหักค่าใช่ จ่ายเป็ นการเหมาหลากหลายอัตราสอดคล้องกับประเภทการค้าที่ทา
แต่ ส าหรั บ โครงสร้ างใหม่ น้ ี ลดอัตราการหัก ค่ าใช้จ่ายเหมาเหลื อเพี ยงร้ อยละ 60 ซึ่ งจะเป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงครั้ งใหญ่ ที่ จะท าให้ธุรกิ จที่ป ระกอบกิ จการโดยเจ้าของคนเดี ยวก้าวเข้าสู่ ระบบการ
จัดทาบัญชี ที่ถูกต้องในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรที่ร่วมมือกันเป็ นจานวน
มาก ซึ่ งผูท้ าบัญชี ก็จะเข้ามามีบทบาทในการร่ วมกันพัฒนาระบบการทาบัญชี ของไทยให้มีขอ้ มูล
ทางการบัญชีที่เป็ นมาตรฐานสากลที่เจ้าของธุรกิจจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสิ นใจใน
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การดาเนิ นธุ รกิ จ และในภาพรวมของประเทศ ระบบการเงินก็จะเข้มแข็ง เป็ นที่น่าเชื่ อถื อต่อการ
ตัดสิ นใจลงทุนสาหรับต่างชาติ(กรมสรรพากร, 2558)
4. จากนโยบายรั ฐในการขับ เคลื่ อนประเทศไทยเข้าสู่ ยุค ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย โดยเปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่ “Value Base Economy”หรื อ
เศรษฐกิ จที่ ขบั เคลื่ อนด้วยนวัตกรรมมีกลุ่ มเป้ าหมายหลักในการพัฒนาจานวน 5 กลุ่ ม ซึ่ งกลุ่ ม ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานบัญชี คือ กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์
ต่างๆ ปั ญญาประดิ ษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีดา้ นการเงิน อุปกรณ์เชื่ อมต่อ
ออนไลน์โดยไม่ตอ้ งใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาเก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็ นต้น ในช่ วงห้าปี
จากนี้ เป็ นต้นไป หน่ วยงานการเงินและการคลังจะปรับเปลี่ยนการดาเนินงานเป็ นแบบดิจิตอลมาก
ขึ้น ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกรรมทางธุ รกิจในวงกว้าง ได้แก่บริ การธนาคารต่างๆได้เข้าสู่
ระบบ National e-Payment ซึ่ งรัฐบาลสนับสนุ นให้ลงทะเบี ยน PromtPay รวมทั้งจัดวางอุป กรณ์
การรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเครื่ องรู ดบัตร (Electronic Data Capture : EDC)
การก ากับดูแลการท าบัญชี ในประเทศไทยมี การเปลี่ ยนแปลงการควบคุ มผูท้ าบัญชี ให้มี
ความทันสมัย เป็ นสากลซึ่ งเป็ นนโยบายสาธารณะของภาครัฐเพื่อการกากับดูแลเพื่อให้ผทู้ าบัญชี
ยกระดับคุณภาพของผลงานและเพื่อรองรับการแข่งขันในระดับสากลได้มากขึ้นโดยมีการนาระบบ
e-Filing คือการจัดส่ งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ตและระบบ e-Accountant คือระบบการควบคุมดูแล
ผูท้ าบัญชี ที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า มาใช้ในระบบงานของกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ การเปลี่ยนแปลงจานวนรายของธุ รกิจที่สามารถรับทาบัญชี และการเปลี่ยนแปลง
จานวนชัว่ โมงการอบรบความรู ้ต่อเนื่ องทางการบัญชีส่งผลให้ผทู้ าบัญชี ตอ้ งปรับตัวในการทางาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558)
สาหรับ หน่ วยงานด้านกรมสรรพากรก็ได้ดาเนิ นตามยุทธศาสตร์ “ระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ” ซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบงานคือ
1) e-Witholding Tax เป็ นระบบงานให้ผจู้ ่ายเงินผ่านธนาคารมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และ
น าส่ ง ต่ อ ธนาคารทั น ที ที่ จ่ า ยเงิ น ธนาคารก็ รั บ ช่ ว งการส่ ง เงิ น และข้อ มู ล การหั ก ภาษี ใ ห้ แ ก่
กรมสรรพากร
2) e-Tax Invoice-Receipt เป็ นระบบคู่ ค ้ า ส่ งใบก ากั บ ภาษี หรื อใบเสร็ จรั บ เงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ให้แก่กนั และส่ งต่อไปยังกรมสรรพากรด้วย ซึ่ งกรมสรรพากรพัฒนาไปสู่ การจัดทา
รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
3) e-Filing เป็ นระบบการชาระภาษีผา่ นอินเตอร์เน็ต
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นอกจากนี้ แนวโน้ ม ของเทคโนโลยี ดิ จิ ต อลจะส่ งผลกระทบต่ อ วิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละ
กระบวนการทาบัญชีหลังการนาระบบคลาวด์และการวิเคราะห์ ขอ้ มูลขั้นสู ง (Data Analytics) มาใช้
งานมากขึ้น มีความเสี่ ยงทาให้งานของนักบัญชีบางประเภทจะถูกแทนที่ดว้ ยคอมพิวเตอร์ นักบัญชี
จึงต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรวดเร็ ว และต้องปรับเปลี่ยนสมรรถนะ
ในการทางานจาก วิธีการทางานกับเอกสารจานวนมากๆ ที่เป็ นงานซ้ าๆ มาสู่ การทางานในรู ปแบบ
ของนักวิเคราะห์ขอ้ มูล การวางแผนและการบริ การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี การให้คาปรึ กษา
เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจและการวางแผนภาษี
5. ปั ญ หาเนื่ อ งมาจากองค์ก รธุ ร กิ จ ในประเทศไทย ส่ ว นใหญ่ จ ะพัฒ นามาจาก ธุ ร กิ จ
ครอบครัว ซึ่ งไม่มีระเบียบวินยั ทางการเงิน ไม่แยกการเงินของหน่วยงานกิจการ (Entity) กับการเงิน
ส่ วนตัว ในองค์กรขนาดเล็ก ไม่มีการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ เจ้าของธุรกิจไม่สนใจการทาบัญชี
ไม่เห็ นความสาคัญของข้อมูลทางบัญชี ที่จะนาไปใช้ในการตัดสิ นใจ โดยมองเห็ นว่าการทาบัญชี
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งดาเนินการตามกฎหมาย การส่ งงบการเงินให้ครบตามที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด
และประการสาคัญคือต้องการเสี ยภาษีให้นอ้ ยที่ สุด ส่ วนในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการระดมทุน
ในตลาดทุ น กล่ าวคื อเป็ นองค์กรธุ รกิ จที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Company) ก็จะมี
แนวโน้มในด้านความต้องการตกแต่งตัวเลขกาไรที่แสดงผลการดาเนินงานที่ดี และมีฐานะการเงิน
ที่มน่ั คง เพื่อให้ราคาหุ ้นปรับตัวสู งขึ้น ความต้องการของเจ้าของธุ รกิ จจึงเป็ นแรงผลักดันที่สาคัญที่
ผูท้ าบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิตาม การจาแนกธุ รกิจที่จดั ให้มีการทาบัญชีของผูท้ าบัญชี โดยมีสถานะของผูท้ า
บัญชีปรากฏตามตารางที่ 1.2 ดังนี้คือ
ตำรำงที่ 1.2 จานวนรายธุ รกิจที่จดั ให้มีการทาบัญชีจาแนกตามสถานะผูท้ าบัญชีและเขตพื้นที่
จำนวนองค์ กรธุรกิจ
จำนวนรำย
พืน้ ที่
จำนวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
จำแนกตำมสถำนะผู้ทำบัญชี
ตำมสถำนะ
ผูท้ าบัญชีอิสระ
กรุ งเทพ
160,999
50
322,461
49
ภูมิภาค
161,462
50
ผูท้ าบัญชีสังกัดสานักงานบัญชี กรุ งเทพ
98,821
42
234,749
36
ภูมิภาค
135,928
58
ผูท้ าบัญ ชี ซ่ ึ งเป็ นพนักงานของ กรุ งเทพ
17,622
56
31,573
5
กิจการ
ภูมิภาค
13,951
44
นิติบุคคลที่ไม่มีผทู ้ าบัญชีแจ้ง
65,549
65,549
10
รวม
654,332
654,332
100
ที่มา: ปรับปรุ งจากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ (กุมภาพันธ์ 2560)
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จากตารางที่ 1 .2 พบว่ า องค์ ก รธุ ร กิ จ ส่ วนใหญ่ ย ัง คงใช้ บ ริ การการจัด ท าบั ญ ชี แ บบ
Outsourcing จากจานวนผูท้ าบัญชี ที่ข้ ึนทะเบียนและคงอยู่ 57,649 คน เป็ นผูท้ าบัญชีในองค์กรธุ รกิจ
ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะรั บ ทาบัญ ชี 1-5 บริ ษ ทั จานวน 31,573 คน แต่สาหรับ ผูท้ าบัญชี อิสระและสังกัด
สานักงานบัญชี จานวนรวมกัน 26,076 คน ต้องมีหน้าที่ทาบัญชีให้กบั องค์กรธุรกิจ จานวน 557,390
รายธุ รกิจ ซึ่ งเท่ากับมีอตั รา 1:21 ซึ่ งเฉลี่ยผูท้ าบัญชี 1 คน ต่อจานวนรายของธุ รกิจ ประมาณ 21 ราย
แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว พบว่าผูท้ าบัญชีบางคน รับทาบัญชีมากกว่า 100 ราย อยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึ่ ง
สะท้อนให้ เห็ น ว่าองค์ก รธุ รกิ จผูใ้ ช้บ ริ ก ารเป็ นผูค้ วบคุ ม ราคาค่ าจ้างการท าบัญ ชี ผูท้ าบัญ ชี แบบ
Outsourcing จะมีการแข่งขันกัน ตัดราคาค่าบริ การกันเองโดยต้องการรับงานให้มากที่สุด แต่ก็ลด
คุณภาพการทางานซึ่ งผลสะท้อนก็กลับมายังองค์กรธุ รกิจที่จะต้องมาเผชิญปั ญหาในภายหลัง เช่ น
การจัดทางบการเงินที่ไม่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และที่สาคัญคือการเสี ย
ภาษีนิติบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ งจะมีผลเสี ยหายในเรื่ องต้องเสี ยค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่มทางภาษีอากรอีก
ด้วย ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
สาหรับประการสุ ดท้ายของประเด็นความท้าทายของผลกระทบต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผูท้ าบัญชี ในประเทศไทยและถื อว่าเป็ นประเด็นที่ สาคัญที่ สุดในปั จจุบ นั คือการพัฒนาผูท้ าบัญชี
เพื่อให้มีสมรรถนะหรื อทักษะแห่ งอนาคตหรื อในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นประเด็นที่สถาบันการศึกษา
ในปั จจุบนั พุ่งเป้ าให้ความสนใจเป็ นอย่างมากในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเตรี ยมคนให้มีทกั ษะการ
ทางานที่เชี่ ยวชาญสนองความต้องการในศตวรรษที่ 21 โดยศาสตราจารย์ George De Metropolis
แห่ ง University of Phoenix (อ้างถึงใน ประคัลภ์ ปั ณฑพลังกูร, 22 ตุลาคม 2555) ได้ระบุทกั ษะ 10
ประการของคนทางานในยุคใหม่น้ ี ซึ่ งเป็ นทักษะที่จะทาให้ตนเองประสบความสาเร็ จและเป็ นที่
ต้องการขององค์กรต่างๆ ได้แก่ 1) Leadership มีความเป็ นผูน้ าสู ง 2) Critical Thinking มีทกั ษะการ
คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี ต รรกะในการคิ ด เนื่ องจากทุ กอย่ า งเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
3) Collaboration มี ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างดี 4) Communication มีทกั ษะ
การสื่ อความที่ดี 5) Adaptability ความสามารถในการปรับตัว 6) Productivity and Accountability มี
ความรับผิดชอบสู ง และมีความสามารถในการสร้ างผลงาน 7) Innovation มีทกั ษะในการคิด สิ่ ง
ให ม่ ๆ 8) Accessing, Analyzing and Synthesizing Information ทั ก ษ ะใน การวิ เ คราะห์ แล ะ
ประมวลผลข้ อ มู ล 9) Global Citizenship ทั ก ษะในการปรั บ ตัว ให้ เข้ า กั บ วัฒ นธรรมใหม่ ๆ
ของประเทศต่ า งๆ เพราะโลกไร้ พ รมแดนจ ากั ด 10) Entrepreneurialism ความรู้ สึ กการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ซึ่ งทักษะดังกล่าวนี้ เป็ นทักษะหรื อสมรรถนะที่จาเป็ นที่เราต้องนามาพิจารณาเป็ น
ส่ วนหนึ่งของการพัฒนาผูท้ าบัญชี ในประเทศไทยให้มีสมรรถนะรองรับความต้องการในศตวรรษที่
21 ที่กาลังจะมาถึงในไม่ชา้ นี้หรื อมาถึงแล้วในขณะนี้
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ปั ญ หาที่ ส าคัญ ของงานวิจยั นี้ คื อ การศึ ก ษาถึ งการพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี ของ
ประเทศไทย ให้มีความรู้ ความสามารถที่ จาเป็ นและมีความสาคัญต่อการพัฒนาระบบบัญชี และ
การเงินของประเทศไทยให้เกิดความน่ าเชื่อถือ และความเชื่ อมัน่ แก่นกั ลงทุนสมรรถนะที่สามารถ
แข่งขันได้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน สมรรถนะที่รองรับนโยบาย 4.0 และสมรรถนะที่ตอ้ งการใน
โลกแห่ ง อนาคตอัน ใกล้ คื อ ทัก ษะที่ ต้อ งการในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งในงานวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู้วิ จ ัย ได้
ทาการศึกษาในสองด้านคือ ในด้านองค์ประกอบของสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในประเทศไทยที่
จาเป็ นและควรจะมีได้แก่อะไรบ้าง และในด้านของการพัฒนาองค์ประกอบของสมรรถนะดังกล่าว
นั้น ควรจะดาเนิ นการอย่างไรเพื่ อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพในการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ใน
ประเทศไทย โดยมีการนาเสนอตัวแบบของการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาสมรรถนะ
ของผูท้ าบัญชี โดยศึกษาจากผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
1.2 โจทย์ในกำรวิจัย
ตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทยควรเป็ นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั ไว้ 3 ประการดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ป ระกอบของสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี ในส านัก งานบัญ ชี คุณ ภาพใน
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพใน
ประเทศไทย
3. เพื่อเสนอแนะตัวแบบการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีใน
สานักงานบัญชีคุณภาพประเทศไทย
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้
1. นาองค์ประกอบของสมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพ
ในประเทศไทยมาเพื่อใช้กาหนดแนวทางการจัดหาบุคคลากรด้านผูท้ าบัญชีได้ตรงตามสมรรถนะที่
ควรจะมี
2. นาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ ในประเทศไทยที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพมาดาเนิ นการพัฒนาผูท้ าบัญชี เพื่อให้มีสมรรถนะตรงตามที่ได้ศึกษาองค์ประกอบ
สมรรถนะ
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3. นาตัวแบบที่ได้ศึกษามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทาบัญชี ในประเทศ
ไทยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตในการศึกษาไว้ดงั นี้คือ
1.ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาถึง
1.1 องค์ประกอบสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศ
ไทย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0
1.2 ตัว แบบการจัด การประสิ ท ธิ ภ าพการพัฒ นาสมรรถนะของผู้ท าบัญ ชี ใ น
สานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
2.ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาสานักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้ากระทรวงพาณิ ชย์ที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ผูท้ าบัญชี ที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี กบั กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ากระทรวง
พาณิ ชย์ ในระหว่างปี 2543 ถึงปี พ.ศ. 2560 โดยเจาะจงเฉพาะผูท้ าบัญชี ที่ปฏิบตั ิงานในสานักงาน
บัญชี คุณภาพที่ผา่ นการตรวจรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จานวน 143 สานักงาน ทัว่ ประเทศ
ซึ่งจะมีจานวนของผูท้ าบัญชีประมาณ 1,400 รายขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่างคือ ผูท้ าบัญชี ที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชีกบั กรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวง
พาณิ ชย์ ในระหว่างปี 2543 ถึงปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็ นผูท้ าบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชีคุณภาพ
ที่ผ่านการตรวจรับรองโดยกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าและกาหนดตามเงื่อนไขของตัวแปรในสมการ
โครงสร้างที่จะต้องมีตวั อย่างเป็ นจานวน 10 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ในสมการโครงสร้างซึ่ ง Chou
(1987) ได้กาหนดอัตราส่ วนระหว่างจานวนกลุ่มตัวอย่างต่อจานวนพารามิเตอร์ที่ถูกประมาณค่าเป็ น
อัตราส่ วน 5: 1 ถึง 10 : 1
เชิ งคุ ณ ภาพ โดยการ สัม ภาษณ์ ผูใ้ ห้ข ้อมูล ส าคัญ ซึ่ งกาหนดโดยเจาะจง จากเป็ นผูด้ ารง
ตาแหน่ งผูบ้ ริ หารในองค์ก รของรัฐที่มี หน้าที่กากับ ดูแล วิชาชี พ ผูท้ าบัญชี ผูบ้ ริ หารองค์ก ารด้าน
วิชาชี พบัญชี ผูบ้ ริ หารในสานักงานบัญชี คุณภาพ ผูบ้ ริ หารขององค์กรธุ รกิ จที่ให้บริ การด้านการ
สอบบัญชีระดับนานาชาติ (Big four)
4.ขอบเขตด้านเวลา เริ่ มการศึกษาในช่ วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 ถึง ตุลาคม
2561

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งค้นหาตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ า
บัญชี ในสานักงานบัญชี คุณ ภาพในประเทศไทยโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องใน
ประเด็นสาคัญดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีและข้อกาหนดในพระราชบัญญัติการบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวข้องกับ “ผูท้ าบัญชี”
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
2.1.2 ข้อกาหนดในพระราชบัญญัติการบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวข้องกับ
“ผูท้ าบัญชี” และพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี ปี พ.ศ. 2547
2.2 ข้อก าหนดและมาตรฐานต่ างประเทศที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การก าหนดสมรรถนะของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี
2.2.1 IES 1 ข้อกาหนดเพื่อเข้าสู่ โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
(Entry Requirements to a Program of Professional Accounting Education)
2.2.2 IES 2 เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
(Content of Professional Accounting Education Programs)
2.2.3 IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills)
2.2.4 IES 4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ
(Professional Values Ethics and Attitudes)
2.2.5 IES 5 ข้อกาหนดด้านประสบการณ์การทางานจริ ง
(Practical Experience Requirements)
2.2.6 IES 6 การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ
(Assessment of Professional Capabilities and Competence)
2.2.7 IES 7 การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู้
ต ล อ ด ชี วิ ต ( Continuing Professional Development: A Program of Lifelong Learning and
Continuing Development of Professional Competence)
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะในการทางาน
2.3.1 ความเป็ นมาและความหมายของสมรรถนะ
2.3.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ
2.3.3 สมรรถะของผูท้ าบัญชี ที่จาเป็ นในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.3.4 สมรรถนะของผูท้ าบัญชี ที่จาเป็ นในการเข้าสู่ ยทุ ธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2.4.1 ความหมายของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2.4.2 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในบริ บทของการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
2.4.3 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในบริ บทของการเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.5.1 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์เป็ นศูนย์กลางพัฒนา
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ า
2.6.1แนวคิด ทฤษฎี และรู ปแบบของภาวะผูน้ า
2.6.2 ภาวะผูน้ าที่พึงปรารถนาในยุค Thailand 4.0
2.6.3 การปรับเปลี่ยนรู ปแบบของการนา
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้
2.7.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้
2.7.2 ความหมาย และองค์ประกอบของการจัดการความรู้
2.7.3 รู ปแบบการจัดการความรู้ในบริ บทของการเปลี่ยนแปลง-การเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนและไทยแลด์ 4.0
2.8 สานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
2.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.10 กรอบแนวคิดงานวิจยั
2.11 สมมติฐานในการวิจยั
2.12 นิยามปฏิบตั ิการ
2.13 คาอธิบายสมมติฐาน
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2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน ได้ให้ความหมายของ วิชาชี พคือ วิชาที่จะนาไปใช้ใน
การประกอบอาชี พ เช่ น วิชาแพทย์ วิชาช่ างไม้ วิชาช่ างยนต์ ซึ่ งตามความหมายดังกล่าวจะท าให้
เข้าใจได้ส่วนหนึ่งว่า การประกอบวิชาชีพ ต้องมีความรู้ ความชานาญ อีกทางหนึ่งมีผใู้ ห้ความหมาย
ว่า วิชาชี พ หรื อ Profession หมายถึง งานที่ตนได้ปฏิญาณว่าจะอุทิศตัวทาไปตลอดชี วิต เป็ นงานที่
ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมานาน เป็ นงานที่มีขนบธรรมเนียมและจรรยาของหมู่คณะโดยเฉพาะ
ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะค่าธรรมเนี ยม (Fee) มิใช่ ค่าจ้าง (Wage) (สมาคมวิชาชีพสาธารณสุ ข :
ออนไลน์) ลักษณะสาคัญของการเป็ นวิชาชี พ ได้แก่มีองค์ความรู้เฉพาะของตน ผูป้ ระกอบวิชาชี พ
จะต้องเข้ารั บ การศึ ก ษา ฝึ กอบรมให้มีค วามรู้ ในศาสตร์ เฉพาะของวิช าชี พ นั้นๆ ต้องมี ความเป็ น
อิส ระในการประกอบวิช าชี พ เป็ นการประกอบวิชาชี พ ที่ มี มาตรฐานการปฏิ บตั ิ เป็ นการเฉพาะ
สาหรับวิชาชี พนั้นๆ โดยมีองค์ความรู้เป็ นพื้นฐาน บุคคลอื่นไม่สามารถจะมาสั่งการให้ปฏิบตั ิอย่าง
นั้นอย่างนี้ ได้ นอกจากนี้ การปกครองกันเองภายในวิชาชีพเดียวกันยังเป็ นอิสระจากการควบคุมของ
คนนอกวิชาชี พ เช่ น ถ้าสมาชิ กคนใดกระทาผิด การพิจารณาจะเริ่ มจากคณะกรรมการขององค์กร
วิชาชี พก่อนอาจมีกฎหมายรองรับการประกอบวิชาชีพ ซึ่ งหมายถึง จะต้องมีการขึ้นทะเบียนเพื่อขอ
อนุ ญาตประกอบวิชาชี พ ได้แก่ ใบประกอบวิชาชี พและควรมีจรรยาบรรณตราขึ้นเพื่อผูป้ ระกอบ
วิชาชี พดารงตนหรื อประพฤติตนอยูใ่ นความถูกต้อง ดีงามต่อผูร้ ับบริ การ ต่อเพื่อนผูร้ ่ วมวิชาชีพ ต่อ
ตนเอง และต่อสังคมส่ วนรวมตลอดจนต้องมีสานึกที่จะให้บริ การ เมื่อถูกเรี ยกร้องการบริ การจะต้อง
เต็มใจที่ จะให้บริ การแก่ ผูม้ ารับบริ การได้เสมอ บางครั้งอาจจะต้องสละความสุ ขส่ วนตัว มีความ
ภาคภูมิใจ ในวิชาชี พของตนตัวอย่างของวิชาชี พ เช่ น วิศวกรสถาปนิ ก ครู แพทย์สัตวแพทย์ ทันต
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักบัญชี
ส่ วนคาว่า “อาชี พ” หมายถึ ง งานหรื อการทามาหากิ น ทาธุ รกิ จ ตามความชอบหรื อความ
ถนัด ได้ค่าตอบแทนเป็ นค่าจ้างหรื อเงินเดือนตัวอย่างของอาชี พคือ แม่คา้ ผูค้ า้ ขาย พนักงาน ลูกจ้าง
รายวัน เจ้าของธุ รกิจตนเองที่ไม่ได้ทางานเกี่ยวกับวิชาชีพ ซึ่ งไม่ตอ้ งสอบเพื่อขอใบอนุญาต หรื อใบ
ประกอบวิชาชีพ ตามที่กฏหมายรับรอง
ดังนั้นการประกอบวิชาชี พของ “ผูท้ าบัญชี ” ซึ่งเป็ นวิชาชีพของนักบัญชีก็มีลกั ษณะดังกล่าว
ข้างต้นที่ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดของการประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความเชื่อมโยงต่อสมรรถนะในการ
ทางานของผูท้ าบัญชีดงั นี้

14

2.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
การประกอบวิช าชี พ บัญ ชี คื อการประกอบวิช าชี พ ในด้านการท าบัญ ชี ได้แก่ ก ารจัดท า
รายงานทางการเงิน การสอบบัญชี คือการแสดงความเห็ น หรื อการให้คารับรองต่องบการเงินด้าน
การบัญชี บริ หารซึ่ งเป็ นการนาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้เพื่อการบริ หาร และการตัดสิ นใจ ด้านการ
วางระบบบัญชี คื อการ ออกแบบระบบบัญชี ให้สอดคล้องกับการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ ด้านการ
บัญ ชี ภ าษี อากร คื อการจัดการด้านภาษี อากรเพื่ อให้อ งค์ก รธุ รกิ จเสี ยภาษี ให้แก่ รัฐอย่างถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน ด้านการศึ ก ษาและเทคโนโลยีก ารบัญ ชี คื อการถ่ ายทอดศาสตร์ ท างด้านการบัญ ชี ใ น
การศึกษา และการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบัญชี ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีดงั ที่กล่าวจึงต้องมีความรู้
เฉพาะด้านตามศาสตร์ แห่งการบัญชีที่มีองค์ความรู้เฉพาะถ่ายทอดมายาวนาน
ความหมายของการบัญชี
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการบัญชี (Accounting) ไว้หลายทัศนะดังนี้
การบัญชี หมายถึง กระบวนการระบุ การวัดมูลค่า การจาแนกเก็บรวบรวมข้อมูล สรุ ปและ
การติ ดต่อสื่ อสารข้อมู ล เกี่ ย วกับ หน่ วยงานทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งเป็ นข้อมูล เชิ งปริ ม าณเบื้ อ งต้น เพื่ อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจ (Lembkeand Smith, 2001 p.19)
การบัญชี หมายถึ ง ศิลปะของการจดบันทึกรายการ หรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินในรู ป
ของเงิ น ตรา จัด หมวดหมู่ ข องรายการที่ บ ัน ทึ ก ไว้ สรุ ป ผล และแสดงความหมายของผลนั้น ๆ
(ไพบูลย์ ผจงวงศ์, 2547, หน้า 2)
การบัญชี (Accounting) หมายถึ งศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จาแนกและทาสรุ ป
ข้อมูลอันเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ทางเศรษฐกิ จในรู ปตัวเงินผลงานขั้นสุ ดท้ายของการบัญชี ก็คือการให้
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ซึ่ งเป็ นประโยชน์ แ ก่ บุ ค คลหลายฝ่ ายและผู้ ที่ ส นใจในกิ จ กรรมของ
กิจการ (สมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย, 2538) สมาคมนักบัญชี และ
ผู ้ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทยซึ่ งเรี ยกชื่ อ ย่ อ ว่ า ส.บช. (The Institute of Ceritfied
Accountants and Auditor of Thailand : ICAAT) ซึ่ งปั จ จุ บ ัน คื อ สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์
"Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant
manner and in terms of money, transactions and events which are, in part at least, of financial
character and interpreting the results thereof." (สมาคมผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา : The American Institute of Certified Public Accountants : AICPA)
จากคานิ ยามดังกล่าวการบัญชี หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของ
องค์กร โดยการวิเคราะห์รายการ จดบันทึก การจาแนกให้เป็ นหมวดหมู่และการสรุ ปผลสิ่ งสาคัญ
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ในรู ป ตัว เงิ น รายการ และเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ ทางด้า นการเงิ น รวมทั้ง การแปล
ความหมายของผลการปฏิบตั ิดงั กล่าวโดยมีการนาเสนอข้อมูลทางการเงินที่มีผตู้ อ้ งการใช้ขอ้ มูลใน
การตัดสิ นใจที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปความหมายที่สาคัญของการบัญชีได้ 2 ประการ คือ
1. การทาบัญชี (Bookkeeping) เป็ นหน้าที่ของผูท้ าบัญชี (Bookkeeper) ซึ่ งมีข้ นั ตอนการ
ปฏิบตั ิ 4 ขั้นตอนดังนี้
1.1 การรวบรวม (Collecting) หมายถึงการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นประจาวันและ
หลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จเช่น หลักฐานการซื้ อเชื่อและขายเชื่อหลักฐานการรับเงิน
และจ่ายเงิน เป็ นต้น ซึ่ งเรี ยกว่า รายการค้า (Transaction)
1.2 การบันทึก (Recording) หมายถึงการจดบันทึกรายการค้าที่เกิ ดขึ้นแต่ละครั้ง
ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปหรื อตามที่มาตรฐานการบัญชีกาหนด พร้อมกับบันทึก
ข้อมูลโดยวิธีการต่างๆ ในรู ปเงินตรา
1.3 การจาแนก (Classifying) หมายถึง การนาข้อมูลที่จดบันทึกไว้แล้วมาจัดกลุ่ ม
ให้เป็ นหมวดหมู่ของบัญชี ประเภทต่างๆ เช่ น หมวดสิ นทรัพย์ หนี้ สินส่ วนของเจ้าของ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายทั้งนี้เพื่อการจัดทารายงานทางการเงินที่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1.4 การสรุ ป ข้อ มู ล (Summarizing) เป็ นการน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ัด ประเภทให้ เป็ น
หมวดหมู่ ดังกล่ าวมาแล้วมาสรุ ป เป็ นรายงานทางการเงิ น (Financial Report) ซึ่ งแสดงถึ งผลการ
ดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของธุ รกิ จตลอดจนการได้มาและใช้ไปของเงินสดในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ผา่ นมา
2. การให้ ข ้อมู ล ทางการเงิ น เพื่ อประโยชน์ แก่ บุ ค คลที่ มี ส่ วนได้เสี ย (Stakeholders) ใน
กิ จการหลายฝ่ าย เช่ น ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อเจ้าของกิ จการ ฝ่ ายบริ หาร ผูใ้ ห้กู้ เจ้าหนี้ ตัวแทนรัฐบาล นัก
ลงทุ น และผูส้ นใจในองค์ ก รธุ ร กิ จ เป็ นต้น นอกจากนี้ ข้อ มู ล ทางการเงิ น ยัง สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน การปรับปรุ งการดาเนิ นงาน วางกลยุทธ์ดา้ นการตลาด
การแข่งขันการจัดทางบประมาณ และการปรับปรุ งระบบบัญชี เป็ นต้น
สรุ ป แนวคิดของการประกอบวิชาชี พบัญชี ได้ให้ความหมายของการบัญชี ที่หมายถึงการ
ดาเนินการที่เป็ นขั้นตอนเพื่อการจัดการข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ ในรู ปของ รายงานทางการเงินที่
มีบุคคลหลายฝ่ ายนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้ขอ้ มูล
ซึ่ งผูท้ าบัญชี จะต้องมีความสามารถในการจัดทาข้อมูลดังกล่าว โดยต้องมีความสามารถในระดับที่
เป็ นสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
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2.1.2 ข้ อกาหนดในพระราชบัญญัติการบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวข้ องกับ “ผู้ทา
บัญชี ” และพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชีปี พ.ศ. 2547
ในการประกอบวิชาชี พเป็ น “ผูท้ าบัญชี ” ในปั จจุบนั นี้ อยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดทางกฎหมาย
หากย้อนหลังไปในอดีตของประเทศไทยจะพบว่า เรามีกฎหมายที่กากับดูแล การประกอบวิชาชี พ
ด้า นการท าบัญ ชี คื อ พระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พุ ท ธศัก ราช 2482 พระราชบัญ ญั ติ ก ารบัญ ชี
พุทธศักราช 2496 และประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 285 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 (ซึ่ งประกาศ
ยกเลิกพระราชบัญญัติการบัญชี พุทธศักราช 2482 และ 2496) เป็ นกฎหมายที่มีการกาหนดในเรื่ อง
การท าบัญ ชี ข องประเทศไทยซึ่ งมี ค วามเก่ า แก่ ไม่ ส อดคล้อ งกับ สภาพความเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจที่ธุรกิจการค้ามีการลงทุนข้ามประเทศและเป็ นกฎหมายไม่มีการกาหนดบทลงโทษซึ่ งทา
ให้การบัญชี ในประเทศไทยไม่ได้รับการยอมรับรายงานทางการเงิ นขององค์กรธุ รกิ จ ถื อว่าไม่มี
มาตรฐานเพียงพอจนกระทัง่ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นใน
การเปลี่ยนแปลงในการประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างพลิกผัน และเป็ นแรงผลักดันให้ประเทศไทยต้อง
ปฏิ รูป วิช าชี พ บัญ ชี จนมี ก ารตรากฎหมายขึ้ น 2 ฉบับ เพื่ อให้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในวิชาชี พ บัญ ชี
เพื่อให้การบัญชีของไทยก้าวเข้าสู่ มาตรฐานโลกและเป็ นที่ยอมรับ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ วิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นประเทศไทยที่ ก าหนดใช้อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ได้แ ก่
ข้อกาหนดในพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวข้องกับผูท้ าบัญชี
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 41ก
ลงวันที่12 พฤษภาคม 2543ดังต่อไปนี้
1. แก้ไขหลักการจากเดิมที่กาหนดให้ธุรกิจทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ
ตามประเภทที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดต้องจัดทาบัญชีเป็ นการกาหนดให้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้นที่
มีหน้าที่จดั ทาบัญชี และเพิ่มกิ จการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากรให้เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่จดั ทาบัญชี ดว้ ย
บุคคลธรรมดาและห้างหุ ้นส่ วนที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลไม่ตอ้ งจัดทาบัญชีเว้นแต่รัฐมนตรี
จะออกประกาศให้เป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีในภายหลัง
2. กาหนดให้ผูท้ าบัญชี ตอ้ งเข้ามามี ส่วนร่ วมรับผิดชอบในการจัดทาบัญชี ของธุ รกิ จโดย
แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผูจ้ ดั ทาบัญชีและผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีให้ชดั เจนซึ่งมีการ
เพิ่มโทษจากกฎหมายเดิมโดยบทกาหนดโทษมีท้ งั โทษปรับและจาคุกสาหรับผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี
และผูท้ าบัญชีที่กระทาความผิด
3. ให้อธิ บดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี มีอานาจกาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการ
เป็ นผูท้ าบัญชี รวมทั้งกาหนดข้อยกเว้นให้ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีหรื อผูจ้ ดั ทาบัญชี ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม

17

มาตรฐานการบัญชีในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งโดยให้คานึงถึงมาตรฐานการบัญชีและ
ข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันวิชาชีพบัญชีประกอบด้วย
4. กาหนดให้รัฐมนตรี มีอานาจออกกฎกระทรวงยกเว้นให้งบการเงินของผูม้ ีหน้าที่จดั ทา
บัญชี ซ่ ึ งเป็ นห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนที่มีทุนจดทะเบียนสิ นทรัพย์และรายได้รายการใดรายการหนึ่ ง
หรื อทุกรายการไม่เกิ นที่กาหนดโดยกฎกระทรวงไม่ตอ้ งรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5. ลดภาระของธุ รกิจในการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีจาก 10 ปี เหลือ
5 ปี เว้นแต่ในกรณี ที่จาเป็ นในการตรวจสอบบัญชี อธิ บดี โดยความเห็ นชอบของรัฐมนตรี มีอานาจ
กาหนดให้ผมู้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี เก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชี ไว้เกิน 5 ปี แต่ตอ้ ง
ไม่เกิน 7 ปี
6. กาหนดให้การจัดทาบัญชีตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมีการรับรองมาตรฐาน
การบั ญ ชี ที่ ส มาคมนั ก บั ญ ชี แ ละผู้ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญาตแห่ งประเทศไทยก าหนดขึ้ นซึ่ ง
คณะกรรมการการควบคุมการประกอบวิชาชี พสอบบัญชี ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้วเป็ นมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมาย
สาหรับกฎหมายฉบับนี้ มีรายละเอียดเกี่ ยวกับการทาบัญชี ที่ ผูท้ าบัญชี ตอ้ งปฏิบตั ิตาม และ
หน่วยงานกากับดูแลคือ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ออกกฎหมายประกอบ ได้แก่
กฎกระทรวง ประกาศอธิ บดี และอื่นๆอีกมากมายที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้ผทู้ า
บัญชีได้มีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนมากขึ้น
2.2 ข้ อกาหนด และมาตรฐานต่ างประเทศที่เกี่ยวเนื่ องกับ การกาหนดสมรรถนะของผู้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชี
ข้ อ กาหนด และ มาตรฐานการศึ ก ษาระหว่ างประเทศส าหรั บ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บั ญ ชี
(International Education Standards : IES)
มาตรฐานการศึ ก ษาระหว่ า งประเทศส าหรั บ ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี (International
Education Standards : IES) เป็ นมาตรฐานที่ กาหนดกรอบการให้การศึกษาและพัฒนาสมรรถนะ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี โดยได้รับความเห็นชอบจาก IFAC ทั้งนี้ IES ได้ระบุหลักเกณฑ์ในเรื่ อง
การเตียมพร้ อมและการพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ในเรื่ องการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง
ส าหรั บ ประเทศไทย สภาวิชาชี พ บัญ ชี ฯ โดยคณะกรรมการวิชาชี พ ด้านการศึ ก ษาและ
เทคโนโลยีก ารบัญ ชี ได้ก าหนดกรอบด้านการศึ ก ษาและพัฒ นาตนเองอย่างต่ อ เนื่ อ งส าหรั บ ผู้
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ประกอบวิช าชี พบัญ ชี ตามแนวทาง IES ซึ่ งประกอบด้วย การศึก ษาและการอบรมในด้านต่างๆ
เพื่ อให้ผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี เพิ่ ม พูนความรู้ และประสบการณ์ ให้ท นั ต่ อการเปลี่ ย นแปลงของ
วิชาชี พและสังคมโดยรวม ซึ่ ง IES ที่เกี่ ยวเนื่ องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี มีท้ งั หมด 8 ฉบับ โดยมีรายละเอียดสรุ ป (สภาวิชาชีพบัญชี, 2554) ได้ดงั นี้
จากการศึกษาข้อกาหนดในรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้
ประกอบ วิ ช าชี พ บั ญ ชี (International EducationStandards for Professional Accountants - IES)
สันสกฤต วิจิตรเลขการ (2549) ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้คือ
มาตรฐานการศึ ก ษาระหว่ า งประเทศส าหรั บ ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี (International
Education Standards for Professional Accountants : IES) ได้กาหนด ข้อกาหนดเพื่อเข้าสู่ โปรแกรม
การศึกษาวิชาชีพบัญชี โดย
1. IES ฉบับ ที่ 1 นัก บัญ ชี มื ออาชี พ จะต้องส าเร็ จการศึ ก ษาขั้น ต่ าทางด้านบัญ ชี ในระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่เปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรวิชาการบัญชี ซึ่ งได้
กาหนดวิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาด้านการบัญชีอย่างเป็ นระบบ และมีการจัดการเกี่ยวกับหลักสู ตรการ
บัญ ชี (Content of Professional Accounting Education Programs) ที่ จ ะท าให้ ผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษามี
ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีระดับสู ง และสามารถพัฒนาตนเองเป็ นนักบัญชีมืออาชีพได้ในอนาคต
2. IES ฉบับที่ 2 ได้แบ่งองค์ความรู้ในหลักสู ตรการบัญชีเป็ น 3 ส่ วน คือ การบัญชี การเงิน
และความรู ้อื่นที่เกี่ยวข้อง (Accounting, Finance and Related Knowledge) ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของ
องค์กร (Organizational and Business Knowledge) เนื้ อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
ในหัวข้อวัตถุ ประสงค์และขอบเขต ข้อที่ 3กล่ าวถึ ง ความรู้ หลักของโปรแกรมการศึกษาวิชาชี พ
บัญชีประกอบด้วย 3 ด้านคือ (ก) ความรู้ทางการบัญชี การเงิน และความรู้ที่เกี่ยวข้อง (ข) ความรู้ทาง
องค์กรและธุ รกิ จ และ (ค) ความรู ้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหัวข้อเนื้ อหาโปรแกรมการศึกษา
ทางวิชาชี พบัญชี ข้อที่ 13 ของ IES ฉบับที่ 2 กล่าวถึง ความรู้ดา้ นการบัญชี การเงิน และความรู้ที่
เกี่ ยวข้อง ควรครอบคลุ มทุกหัวข้อการเรี ยนดังนี้ (ก) การบัญชี การเงินและการรายงานทางการเงิน
(ข) การบัญชี บริ หารและการควบคุมทางการบริ หาร (ค) ภาษีอากร (ง) กฎหมายธุ รกิจและกฎหมาย
พาณิ ชย์ (จ) การตรวจสอบบัญ ชี และการให้ค วามเชื่ อมัน่ ทางวิช าชี พ บัญ ชี และ (ฉ) ค่านิ ย มทาง
วิชาชีพและจริ ยธรรมทางวิชาชีพ
3. IES ฉบับ ที่ 3 นัก บัญ ชี มื ออาชี พ ต้องมี ท ัก ษะทางวิชาชี พ (Professional Skills) ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ทักษะด้านสติ ปั ญญา (Intellectual Skill) ทักษะด้านเทคนิ คทัว่ ไปและเทคนิ ค เฉพาะ
เกี่ ยวกับวิชาชี พ (Technical Skill) ทักษะส่ วนบุคคล (Personal Skill) ทักษะในการสื่ อสารและการ
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ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น (Interpersonal and Communication Skill) และทักษะด้านการจัดการทางธุ รกิ จ
และองค์กร (Organizational and Business Management Skills)
4. IES ฉบับ ที่ 4 นัก บัญ ชี มื อ อาชี พ ต้อ งมี คุ ณ ค่ า และมี ท ัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วิช าชี พ อัน อยู่บ น
พื้นฐานของจริ ยธรรม (Professional Value, Ethic and Attitudes) ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความซื่ อสัตย์ต่อวิชาชีพ ความสามารถในการรักษาความลับ และความเป็ นอิสระ
5. IES ฉบั บ ที่ 5นั ก บั ญ ชี มื อ อาชี พ จะต้ อ งมี การส ะส มประส บ การณ์ เชิ งป ฏิ บั ติ
(Experience) เป็ นระยะเวลานานและเข้มข้นเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็ นนักบัญชีที่มีความรู้และ
มีทกั ษะทางวิชาชี พ รวมทั้งมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชี พอันอยู่บนฐานของความมีจริ ยธรรม
โดยมี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ควบคุ ม ดู แ ลอย่า งใกล้ชิ ด และมี ก ระบวนการตรวจสอบอย่า งมี
มาตรฐานและสม่าเสมอ
6. IES ฉบับที่ 6 นักบัญชี มืออาชี พจะต้องสอบผ่านการประเมินความสามารถทางวิชาชี พ
(Professional Capabilities) ซึ่ งจะเป็ นการประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ ตลอดจนการมี
คุณค่า ทัศนคติทางวิชาชีพและจริ ยธรรม
7. IES ฉบับที่ 7 นักบัญชี มืออาชี พจะต้องมีการเรี ยนรู้อย่างไม่จบสิ้ น (Lifelong Learning)
โดยถื อเป็ นภาระหน้าที่ที่ จะต้องพัฒนา และรักษาความสามารถด้านวิชาชี พ โดยมี กฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับให้นกั บัญชี ได้มีโอกาสได้พฒั นาความรู้ความสมารถทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็ น
รู ปธรรม
8. IES ฉบับที่ 8 สาหรับความสามารถของผูต้ รวจสอบบัญชีมืออาชีพ (Audit Professional)
ต้อ งเป็ นผู ้ที่ มี คุ ณ สมบัติ เป็ นนั ก บัญ ชี มื อ อาชี พ ดัง กล่ า วข้า งต้น (IES1-7) และจะต้อ งมี ค วามรู้
ความสามารถทั้งทางด้านการตรวจบัญชี บัญชี เงิ นและการรายงานตามระดับสู ง รวมทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะทางวิชาชี พที่จาเป็ นต่อการตรวจสอบบัญชี การมีคุณค่าบน
พื้นฐานของจริ ยธรรมและทัศนะคติที่ ดีท างวิช าชี พ รวมถึ งการมี ป ระสบการณ์ เชิ งปฏิ บตั ิ และที่
สาคัญต้องสอบผ่านการประเมินความสามารถเป็ นผูส้ อบบัญชีมืออาชีพ นอกจากนี้ IES ฉบับที่ 8 ยัง
ได้กล่าวถึ งคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีมืออาชีพที่ทางานในสภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรมเฉพาะ
อีกด้วย (สันสกฤต วิจิตรเลขการ, 2549)
ซึ่ ง มาตรฐานการศึ ก ษาระหว่างประเทศ ทั้ง 7 ฉบับ (IES 1- IES 7) มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ
องค์ประกอบสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ที่ตอ้ งนามาศึกษาเพื่อกาหนดองค์ประกอบทางสมรรถนะใน
งานวิจยั นี้
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2.3 แนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะในการทางาน
สมรรถนะ (Competency) มีความหมายตามพจนานุกรมว่าความสามารถหรื อสมรรถนะใน
ภาษาอั ง กฤษมี ค าที่ มี ค วามหมายคล้ า ยกั น อยู่ ห ลายค าได้ แ ก่ Capability, Ability,Proficiency,
Expertise, Skill, Fitness, Attitude โดยส านัก งาน ก.พ. ใช้ ภ าษาไทยว่า “สมรรถนะ” แต่ ใ นบาง
องค์การใช้คาว่า “ความสามารถ” การนาความหมายของสมรรถนะไปใช้ในทางวิชาการการกาหนด
ความหมายของสมรรถนะมีหลายความหมายซึ่ งมีนกั วิชาการชาวต่างชาติให้ความหมายไว้ว่า “An
underlying characteristic of the person which could be a motive, trait, skill, aspect of one’s selfimage or social role or a body of knowledge which he or she uses” หรื ออาจกล่ าวว่า Competency
ควรจะเป็ นสิ่ งที่ แยกระหว่าง Superior และ Average คือสามารถบอกได้ว่าใครเป็ นคนที่มีผลงาน
โดดเด่ น หรื อปานกลางสมรรถนะเป็ นความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skill) และคุ ณ ลัก ษณะ
(Attributes) ที่จาเป็ นในการปฏิ บตั ิงานใดงานหนึ่ ง (Job Roles) ให้ประสบความสาเร็ จโดยมีความ
โดดเด่ น กว่ า คนอื่ น ๆในเชิ ง พฤติ ก รรมเช่ น สามารถปฏิ บ ัติ ง านได้ม ากกว่ า เพื่ อ นร่ ว มงานใน
สถานการณ์ ที่หลากหลายกว่าและได้ผลงานที่ดีกว่า และเป็ นองค์ประกอบ (Cluster) ของความรู้
(Knowledge) ทัก ษะ (Skill) และทัศ นคติ (Attitudes) ของปั จ เจกบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมากต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ของการทางานของบุคคลนั้นๆ เป็ นบทบาทหรื อความรับผิดชอบซึ่ งสัมพันธ์กบั ผลงาน
และสามารถวัดค่าเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้โดยการฝึ กอบรมรวมทั้ง
เป็ นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากความรู้ทกั ษะความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทา
ให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ ในองค์กร
นอกจากนี้ ยัง อาจกล่ า วได้ ว่ า สมรรถนะคื อ ระดับ ของความสามารถในการปรั บ ใช้
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ทัศนคติพฤติกรรมความรู้และทักษะเพื่อการปฏิ บตั ิงานให้เกิ ดคุณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ดในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคคลในองค์กรหรื อคือความสามารถ
หรื อสมรรถนะของผูด้ ารงตาแหน่ งงานที่งานนั้นๆ ต้องการคาว่าสมรรถนะนี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ
พฤติกรรมแต่มองลึกไปถึงความเชื่อทัศนคติอุปนิสัยส่ วนลึกของตนด้วย
แนวคิดเกี่ ยวกับสมรรถนะเป็ นส่ วนสาคัญในงานวิจยั นี้ โดยผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาถึง สมรรถนะ
ของผูท้ าบัญชี ซึ่งเป็ นวิชาชีพที่ตอ้ งมีสมรรถนะเฉพาะในการทางานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของงานที่
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล ภายใต้เวลา และสถานการณ์ที่มีความจากัดหลายประการ
2.3.1 ความเป็ นมาและความหมายของสมรรถนะ
การศึกษาในเรื่ องของสมรรถนะได้เริ่ มต้นจาก การศึกษาของ Orin B. Graff & Calvin M.
Street ซึ่ งได้เขี ย นไว้ใ นปี 1956 ซึ่ งได้ก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องผูบ้ ริ ห ารโดยเรี ย กว่า Competency
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Pattern และต่อมาแนวคิดในเรื่ องสมรรถนะได้รับความสนใจมากขึ้นจากการศึกษาของ David C.
McClelland ซึ่ งเป็ นศาสตราจารย์ดา้ นจิตวิทยาแห่ งมหาวิทยาลัย Harvard ได้ศึกษาถึงตวามแตกต่าง
ของผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลที่มีตาแหน่งงานเดียวกัน แต่มีผลลัพธ์การปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน โดย
บุคคลที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีกว่า จะเกิดจากสิ่ งที่เรี ยกว่า สมรรถนะ (Competency) (จิรประภา อัคร
บวร, 2549) McClelland ได้ทาการศึกษาโดยสร้างแบบทดสอบบุคคลิกภาพของคนทางานที่เป็ นผู้
ทางานให้กบั หน่ วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา เป็ นแบบทดสอบที่ศึกษาปั ญหาของการคัดเลือก
และการวัดความถนัดที่ ท าให้ช นผิวดาและชนกลุ่ ม น้อยอื่น ๆไม่ ไ ด้รับ คัดเลื อกให้เข้าท างานใน
หน่ วยงานรัฐบาล พบว่า การทดสอบความถนัดที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานมีน้อยมาก
จากการเก็บข้อมูลคน 2 กลุ่ม คือผูท้ ี่มีผลงานโดดเด่น และผูท้ ี่มีผลงานไม่โดดเด่นด้วยการสัมภาษณ์
และนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ ได้ขอ้ ความจริ งว่า ผูท้ ี่มีผลงานในระดับดีจะมีสมรรถนะ
แตกต่างไปจากผูท้ ี่มีผลการปฏิ บตั ิงานในระดับปานกลางในด้านของความเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลด้านวัฒนธรรม (Cross-cultural interpersonal sensitivity) ความคาดหวังทางบวกต่อ
ผูอ้ ื่ น (Positive expectations of others) และความรวดเร็ วในการเรี ยนรู้ ด้านเครื อข่ ายทางการเมื อง
(Speed in learning political networks) (ส านัก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, 2550, หน้า
16-17 ; สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ, 2550, หน้า11-13)
ในการศึกษาจิตวิทยาที่เกี่ ยวกับการคัดเลือกบุคลากรมักใช้คาว่า KSAO เป็ นคาย่อที่แสดง
คุณลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานโดย K หมายถึง Knowledge (ความรู้) S หมายถึง
Skill (ทั ก ษ ะ) A ห ม ายถึ ง Ability (ค วาม ส าม ารถ ) แล ะ O ห ม ายถึ ง Other characteristics
(คุ ณ ลัก ษณะอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องกับการท างาน) คาถามคือ สมรรถนะมี อะไรใหม่นอกเหนื อไปจาก
KSAO หรื อไม่กล่าวกันว่าโดยความหมายและเนื้ อหาแล้วสมรรถนะไม่ได้ต่างจาก KSAO แต่ความ
แตกต่างอยูท่ ี่สมรรถนะเปลี่ยนการเน้นการวิเคราะห์คนมากกว่าการวิเคราะห์งานเพื่อให้สอดคล้อง
กับรู ปแบบองค์การสมัยใหม่ที่เน้นการทางานเป็ นโครงการและลักษณะงานที่กว้างและหลากหลาย
McClelland (1973) ไ ด้ เขี ย น บ ท ค ว า ม เรื่ อ ง Testing for competence rather than for
intelligence โดยแสดงให้เห็นว่า ความรู้ ทักษะ และความเชี่ ยวชาญทางวิชาการ รวมทั้งความมุ่งมัน่
สู่ ความสาเร็ จ ไม่อาจชี้ วดั หรื อพยากรณ์ถึงผลสาเร็ จของการปฏิบตั ิงานและในชีวิตได้ แต่กลายเป็ น
บุคคลมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานจะเป็ นตัวชี้ วดั ที่แสดงให้เห็นถึงการจะบรรลุผลสาเร็ จของงาน
สู ง (High performance) ดังนั้น ผูท้ ี่ประสบผลสาเร็ จในการทางาน จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ ให้เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิงาน จึงอาจกล่ าวได้ว่าบุ คคลนั้นมี
สมรรถนะที่ จะปฏิ บ ตั ิงานให้บ รรลุ ผลสาเร็ จได้ แนวคิดสมรรถนะมี การอธิ บายด้วยโมเดลภูเขา
น้ าแข็งดังนี้
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ภาพที2่ .1โมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model)
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2548, หน้า 4)
จากภาพที่ 2.1ได้อธิ บายถึงความรู้ที่มีอยูใ่ นตัวคนซึ่ งเปรี ยบเทียบได้กบั ภูเขาน้ าแข็งที่มีส่วน
ด้านบนโผล่พน้ น้ า เป็ นส่ วนที่เห็ นได้ง่าย ซึ่ งเป็ นองค์ความรู้ และทักษะที่บุคคลมีอยู่ และสามารถ
สังเกตุเห็ นได้ และสามารถพัฒนาได้ง่าย และในส่ วนที่อยู่เบื้องล่าง ใต้ผิวน้ า ซึ่ งเป็ นส่ วนที่สังเกตุ
เห็นได้ยาก ได้แก่แรงจูงใจ อุปนิ สัย เจตคติภายใน และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม และในส่ วนนี้
เป็ นส่ วนที่ส่งผลต่อการทางานของคนมากที่สุด เป็ นส่ วนที่ถือว่าพัฒนาได้ยาก ซึ่ งสรุ ปได้วา่ ความรู้
ทักษะ ความสามารถทั้งที่ แสดงภายนอก สังเกตุได้ง่าย และในส่ วนที่อยู่ภายใน มี ผลให้บุคคลมี
พฤติกรรมในการทางานในแบบต่างๆ ซึ่ งแสดงถึงสมรรถนะที่แตกต่างกัน
ในปี ค.ศ.1982 ริ ชาร์ ด โบยาตซิ ส (Richard Boyatzis) ได้เขียนหนังสื อชื่ อThe Competen
Manager : A Model of Effective Performance และได้นิยามคาว่า Competencies เป็ นความสามารถ
ในงานหรื อเป็ นคุณลักษณะที่อยูภ่ ายในบุคคลที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ปี ค.ศ.1994 แกรี แฮเมลและซี เค.พราฮาราด (Gary Hamel และ C.K.Prahalad) ได้เขี ย น
หนังสื อชื่ อ Competing for The Future ซึ่ งได้นาเสนอแนวคิดที่ ส าคัญ คื อ สมรรถนะหลัก (Core
Competencies) เป็ นความสามารถหลักของธุ รกิจ ซึ่ งถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีเนื้ อหา
สาระหลัก เช่น พื้นฐานความรู ้ ทักษะ และความสามารถในการทางานอะไรได้บา้ งและอยูใ่ นระดับ
ใด จึงทางานได้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดตรงตามความต้องการขององค์การ
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ความหมายของค าว่ า “สมรรถนะ” หรื อ “ขี ด ความสามารถ” สามารถแบ่ ง ได้ ต าม
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการน าไปใช้ง านได้ 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ ส มรรถนะตามแนว British approach ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประกาศนียบัตรรับรองวิทยฐานะของพนักงานหรื อบุคลากรโดยจะกาหนดจาก
มาตรฐานผลการปฏิบตั ิงานที่สามารถยอมรับได้ของงานและวิชาชีพนั้นสมรรถนะในแนวคิดจึงเป็ น
การก าหนดเฉพาะงานและเป็ นไปตามวิช าชี พ ส่ ว นสมรรถนะตามแนว American approachมี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อการพัฒนาบุ คลากรก าหนดจากพฤติ กรรมของผูท้ ี่ มี ผลการปฏิ บตั ิงานดี ซ่ ึ งการ
พัฒนาบุคลากรนี้จะต้องเป็ นไปตามแนวทางที่องค์การต้องการจะเป็ นสมรรถนะตามแนวคิดนี้ จึงไม่
สามารถลอกเลียนกันได้เพราะแต่ละองค์การย่อมมีความต้องการบุคลากรที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
องค์การของเอกชนชั้นนาได้นาแนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน
มากขึ้น และยอมรับกันว่าเป็ นเครื่ องมือสมัยใหม่ที่องค์การนาไปใช้แล้วได้รับความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับต้นๆ มีการสารวจพบว่ามี 708 บริ ษทั ทัว่ โลก นาสมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็ น 1
ใน 25 เครื่ องมือที่ได้รับความนิยมเป็ นอันดับ 3 รองจาก ประมวลจรรยาบรรณ หรื อความมีธรรมาภิ
บาลขององค์ก าร (Coporate Code of Ethics) และการวางแผนกลยุท ธ์ (Strategic Planning) (พสุ
เดชะริ นทร์ 2546, หน้า 13) แสดงว่าสมรรถนะหลักมีบทบาทสาคัญที่จะเข้าไปช่ วยให้งานบริ หาร
ประสบความสาเร็ จ จึงมีผสู ้ นใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนาหลักการของสมรรถนะมาปรับใช้กบั
งานบริ หารบุ คคลโดยกาหนด ความรู้ ทัก ษะและคุ ณ ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลในการท างานในแต่ล ะ
ตาแหน่ง และระดับของบุคคล เพื่อให้เกิดความมีประสิ ทธิภาพของงาน
สาหรับ ประเทศไทยได้มีการนาแนวความคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์การที่เป็ นเครื อข่าย
บริ ษทั ข้ามชาติช้ นั นาก่อนที่จะแพร่ หลายเข้าไปสู่ บริ ษทั ชั้นนาของประเทศเช่นเครื อปูนซี เมนต์ไทย
ชิ นคอร์ เปอเรชัน่ ไทยธนาคารปตท.ฯลฯ เนื่ องจากภาคเอกชนที่ได้นาแนวคิดสมรรถนะไปใช้และ
เกิ ดผลสาเร็ จอย่างเห็ นได้ชัดเจนดังเช่ นกรณี ของเครื อปูนซี เมนต์ไทยมีผลให้เกิ ดการตื่นตัวในวง
ราชการโดยได้มีการนาแนวคิดนี้ไปทดลองใช้ในหน่วยราชการโดยสานักงานข้าราชการพลเรื อนได้
จ้า งบริ ษ ัท เฮย์ก รุ๊ ป (Hay Group) เป็ นที่ ป รึ ก ษาในการน าแนวความคิ ด นี้ มาใช้ ใ นการพัฒ นา
ข้าราชการพลเรื อนโดยในระยะแรกได้ทดลองนาแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยยึดหลัก 11
ส มรรถนะ (Competency Based Human Resource Development) มาใช้ ใ นระบบ การส รรห า
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง (SES) ในระบบราชการไทยและกาหนดสมรรถนะของข้าราชการที่จะสรรหาใน
อนาคต (วิศิษฐ์ ฤทธิ์ บุญไชย, 2553, หน้า 80 )
การศึ ก ษาในเรื่ อ งสมรรถนะมี ค วามส าคัญ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านและการพัฒ นางานของ
บุ คคลากรในองค์การให้ได้งานที่ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ถูกกาหนดไว้ สมรรถนะจึงถูกนาไปใช้
ประโยชน์ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ การสรรหา การ
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คัดเลือก บุคคลากร การอบรมและพัฒนา การวัดผลการปฏิบตั ิงาน และการบริ หารค่าตอบแทน ซึ่ ง
ส่ งผลต่อความส าเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การในการที่ มี บุ คคลากรที่ มี ศกั ยภาพ ท าให้องค์การ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถพัฒนาและสร้างสมรรถนะขององค์การเพื่อให้เกิดความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน
จากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สรุ ปความหมายของ
สมรรถนะตามตารางดังนี้
ตารางที่ 2.1 สรุ ปความหมายของสมรรถนะ
นักวิชาการ
แนวคิด
McClelland (1973, p. 171)
สมรรถนะคื อบุ ค ลิ ก ลัก ษณะที่ ซ่ อนอยู่ภายในปั จเจกบุ ค คลซึ่ ง
สามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิ บ ตั ิงานที่ ดี
หรื อตามเกณฑ์ที่กาหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ
ราชบัณฑิตยสถาน( 2556)
สมรรถนะ คือ ความสามารถคาว่าความสามารถตามแนวคิดทาง
จิตวิทยาใช้คาว่า Ability หมายถึงความสามารถในการเรี ยนรู้ที่จะ
ปฏิ บ ั ติ ง านหรื อความสามารถและความเหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิงาน
Spencer and Spencer (1993)
สมรรถนะ คื อ คุ ณลัก ษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic)
ที่มีอยูภ่ ายในตัวบุคคลได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิ สัย (Trait)
อัต ตมโนทัศ น์ (Self-concept) ความรู้ (Knowledge) และทัก ษะ
(Skill) ซึ่ งคุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เห ล่ านี้ จะ เป็ น ตั ว ผ ลั ก ดั น ห รื อ มี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship)ให้บุคคลสามารถ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรื อสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภาพและ/หรื อ สู งกว่าเกณฑ์อา้ งอิ ง (Criterionreference) หรื อเป้ าหมายที่กาหนดไว้
Dale andHes(1995)
ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่าเป็ นการค้นหาสิ่ งที่ทาให้เกิ ด
การปฏิบตั ิงานที่ดีเลิศ หรื อการปฏิบตั ิงานที่เหนือกว่า นอกจากนี้
ได้ ใ ห้ ค วามหมายของสมรรถนะด้ า นอาชี พ ว่ า หมายถึ ง
ความสามารถในการทากิ จกรรมต่างๆ ในสายอาชี พเพื่อให้การ
ปฏิ บ ั ติ ง านเป็ นไปตามมาตรฐานที่ ถู ก คาดหวัง ไว้ ค าว่ า
“มาตรฐาน” ในที่น้ ี คือ องค์ประกอบของความสามารถ เกณฑ์
การปฏิบตั ิงาน และคาอธิบายขอบเขตงาน
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ตารางที่ 2.1 สรุ ปความหมายของสมรรถนะ (ต่อ)
นักวิชาการ
แนวคิด
Parry (1996 อ้า งถึ ง ใน สุ ก ัญ ญา สมรรถนะคือ กลุ่มความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกัน
รัศมีธรรมโชติ, 2004, หน้า 48) ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ งานงานหนึ่ งๆ โดยกลุ่ ม ความรู้ และ
คุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กบั ผลงานของตาแหน่ งนั้นๆ และ
สามารถวัดผลเที ยบกับ มาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ และเป็ นสิ่ งที่
สามารถเสริ มสร้างได้โดยผ่านการฝึ กอบรมและการพัฒนา การ
บริ หารผลการปฏิ บ ัติงาน การบริ หารค่าตอบแทน การสื บทอด
ตาแหน่งงาน และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นอื่นๆ
Boyatzis (1996)
สมรรถนะในงาน เป็ นคุ ณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลซึ่ งนาไปสู่
สาเหตุให้ผลงานมีประสิ ทธิ ภาพ และเน้นว่าคุ ณลักษณะภายใน
เป็ นทัก ษะ ไม่ ใ ช่ พ ฤติ ก รรม เพราะสิ่ ง ที่ ก าหนด ซึ่ งอยู่ภ ายใน
บุ ค คลนั้ น ท าให้ เกิ ด คุ ณ ลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งอย่ า งส าคัญ มาก
เนื่ องจากขึ้ นอยู่ก ับ สภาพแวดล้อมต่ างๆ ที่ จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อมี ก าร
กาหนด หรื อเหตุผลจากสิ่ งที่อยูภ่ ายใน
เดชาเดชะวัฒนไพศาล (2543) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู้และ ความสามารถ
หรื อพฤติกรรมของบุ คลากร ที่จาเป็ นในการปฏิ บตั ิงานใดงาน
หนึ่ ง กล่าวคือ ใน การทางานหนึ่ งๆ เราต้องรู้อะไร เมื่อมีความรู้
หรื อข้อมูลแล้วเราต้องรู้ว่าจะทางานนั้นๆ อย่างไร และเราควรมี
พฤติกรรมหรื อคุ ณลักษณะเฉพาะอย่างไรจึงจะท างานได้อย่าง
ประสบความส าเร็ จ ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ จะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รทราบว่ า
คุ ณ สมบัติห รื อ คุ ณ ลัก ษณะที่ ดีใ นการท างานของบุ ค ลากร ใน
องค์กร (Superior Performer) นั้นเป็ นอย่างไร
อุกฤษณ์กาญจนเกตุ (2543)
กล่ าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถความ ชานาญด้าน
ต่างๆ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้บุคคลสามารถกระทา
การหรื องดเว้นการ กระทาในกิจการใดๆ ให้ประสบความสาเร็ จ
หรื อ ล้ม เหลว ซึ่ งความสามารถเหล่ า นี้ ได้ม าจากการ เรี ย นรู้
ประสบการณ์ การฝึ กฝน และการปฏิบตั ิจนเป็ นนิสัย
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
นักวิชาการ
de Nadaillac (2003)

Duboisand Rothwell (2004)

สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน (2546)

แนวคิด
ได้ให้คาจากัดความไว้วา่ สมรรถนะนั้นเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งลง มือปฏิบตั ิ
และท าให้ เกิ ด ขึ้ น กล่ า วคื อ ความสามารถที่ ใ ช้เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
บรรลุผลและวัตถุประสงค์ ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวขับเคลื่อนที่ทาให้เกิด
ความรู้ (Knowledge) การเรี ยนรู้ทกั ษะ (Know-how) และเจตคติ/
ลักษณะนิ สัยหรื อบุค ลิ กภาพต่างๆ (Attitude) ที่ช่วยให้สามารถ
เผชิญและแก้ไข สถานการณ์หรื อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้จริ ง
กล่ าวว่าสมรรถนะหมายถึ ง “คุ ณ ลัก ษณะที่ ทุ ก คนมี และใช้ไ ด้
อย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ผลัก ดัน ให้ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านบรรลุ ต าม
เป้ าหมาย ซึ่ งคุณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ
แรงจูงใจทางสังคมลักษณะ นิ สัยส่ วนบุคคล ตลอดจนรู ปแบบ
ความคิดและวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระทา”
กล่ าวว่า “สมรรถนะคื อ คุ ณ ลักษณะเชิ งพฤติก รรมที่ เป็ นผลมา
จากความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุ ณลักษณะอื่นๆ ที่ท าให้
บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่ วมงานอื่นๆ ใน
องค์กร” กล่าวคือ การที่บุคคลจะ แสดงสมรรถนะใดสมรรถนะ
หนึ่ งได้ มั ก จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบของทั้ งความรู้ ท ั ก ษะ/
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอย่างเช่ น สมรรถนะการ
บริ การที่ ดี ซึ่ งอธิ บ ายว่ า “สามารถให้ บ ริ การที่ ผู้รั บ บริ ก าร
ต้องการได้” นั้น หากขาดองค์ป ระกอบต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ใน
งาน ห รื อ ทั ก ษ ะที่ เกี่ ยวข้ อ ง เช่ น อ าจต้ อ งห าข้ อ มู ล จาก
คอมพิวเตอร์ และคุ ณลักษณะของบุ คคลที่เป็ นคนใจเย็น อดทน
ชอบ ช่ วยเหลือผูอ้ ื่น แล้วบุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของ
การบริ การที่ดีดว้ ยการให้บริ การที่ ผูร้ ับบริ การต้องการได้
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
นักวิชาการ
ดนัย เทียนพุฒ (2546)

ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง (2547)

HAY Group (2547)

Shermon (2004)

แนวคิด
ได้ใ ห้ ค าจ ากัด ความของ “สมรรถนะ” ว่า เป็ นการบู ร ณาการ
ร่ วมกันของ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่ วนบุคคลมาใช้ใน
บทบาทใดในขณะหนึ่ งจนเกิดผลที่ดีที่สุด มีความเป็ นเลิศ จนทา
ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในงานนั้นๆ โดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
คื อ 1) ความสามารถในด้ า นพฤติ ก รรมที่ มี ค วามเหม าะสม
สอดคล้องกับงานในหน้าที่หนึ่ ง โดยมีการวิเคราะห์ลกั ษณะของ
พฤติ ก รรมที่ ดี ข องต าแหน่ ง หน้ า ที่ ห นึ่ งๆที่ ท าให้ เกิ ด ผลดี ต่ อ
องค์กร ซึ่ งถือเป็ นสมรรถนะ หรื อคุณลักษณะของความสามารถ
ของหน้าที่งานนั้น 2)ความสามารถในพฤติกรรมการทางาน ซึ่ ง
เป็ นความสามารถตามมาตรฐานอาชี พ ได้จาการปฏิบตั ิงานตาม
อาชีพ เป็ นความสามารถที่ปฏิบตั ิได้
กล่าวว่า สมรรถนะ คือ ความสามารถ หรื อสมรรถนะของผูด้ ารง
ตาแหน่ งงาน ที่ ง านนั้น ๆ ต้องการ ค าว่า สมรรถนะ นั้น ไม่ ไ ด้
หมายถึ งเฉพาะพฤติ ก รรม แต่ ม องลึ ก ไปถึ งความเชื่ อ ทัศ นคติ
อุปนิสัยส่ วนลึกของตนด้วย
ได้ให้คาจากัดความไว้ว่า “สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณลักษณะเชิ ง
พฤติกรรมที่ทาให้ บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ิงานได้ผลงานโดด
เด่ นกว่าคนอื่ น ๆ โดยบุ ค ลากรเหล่ านี้ จะแสดง คุ ณ ลัก ษณะเชิ ง
พฤติ ก รรมดัง กล่ าวได้ม ากกว่าเพื่ อนร่ วมงานในสถานการณ์ ที่
หลากหลายกว่า และได้ผลงานดีกว่าผูอ้ ื่น
ได้อ ธิ บ ายความหมายของ สมรรถนะ โดยมี ก ารขยายแนวคิ ด
ผลลัพธ์ของสมรรถนะของบุคคลที่มีต่อองค์การ โดย สมรรถนะ
จะเป็ นคุณสมบัติที่บุคคลต้องมีเพื่อการทางานให้มีผลสาเร็ จและ
มีประสิ ทธิภาพซึ่ งจะส่ งต่อความมีประสิ ทธิภาพมายังองค์การใน
ที่สุด
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
นักวิชาการ
แนวคิด
ธ ารงศัก ดิ์ คงคาสวัส ดิ์ (2548) ให้ความหมายของ “สมรรถนะ” ว่าหมายถึง ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ เป็ นพฤติกรรมที่แสดงถึงการทางานที่จะ
ให้ประสบความสาเร็ จ ไม่ว่านักวิชาการท่านใดจะให้ความหมาย
ตามมุ ม มองของสาขาอาชี แ ต่ ล ะท่ า นก็ ต าม แต่ ใ นภาพรวมคื อ
ความสามารถที่ จะท าให้เกิ ดความส าเร็ จทั้งในระดับ บุ คคล หรื อ
ระดับองค์กร ซึ่ งความสาเร็ จ ในระดับบุคลที่มาจาก ความรู้ ทักษะ
ลักษณะส่ วนบุคคลที่เหมาะสมกับบทบาทตามหน้าที่ ตาแหน่งงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจนกลายเป็ นความสาเร็ จในระดับบุคคลที่
นาไปสู่ ความสาเร็ จในระดับองค์กรในที่สุด
อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2548)
สมรรถนะ คือ ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกของคน ซึ่ ง สะท้อน
ให้ เห็ น ถึ ง ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ตลอดจน
คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เป็ น
สิ่ งที่ เชื่ อมโยงจากวิสัย ทัศ น์ พันธกิ จ เป้ าหมาย และกลยุท ธ์ ท าง
ธุ รกิจ
เรชา ชูสุวรรณ (2550)
ได้ส รุ ป ความหมายของสมรรถนะว่าหมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะและ
ความสามารถที่มาจากตัวคนทั้งหมดที่สะท้อนออกมาในรู ปของ
พฤติ ก รรมการท างานที่ มี ค วาม สั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง เหตุ ผ ลและ
ก่ อ ให้ เ กิ ดผล ลั พ ธ์ สู งสุ ด (Superior Performance) ที่ องค์ ก าร
ต้องการโดยมีที่มาจากพื้นฐานความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)
วิธีคิด (Self-concept) คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ
(Motive)
วิศิษฐ์ฤทธิบุญไชย (2553)
ส รุ ป ความห ม ายของ “ส ม รรถน ะ ” คื อ ก ลุ่ ม ของความ รู้
ความสามารถ ทัก ษะ ตลอจนทัศนคติ ที่ จาเป็ นในการท างานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล คุณลักษณะของบุคคลที่มี
ผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งคุณลักษณะเหล่านี้
ส่ วนหนึ่ งประกอบขึ้นจาก ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ
บุ ค ลิ ก ภาพ ค่ านิ ย มของบุ ค คล หรื อพฤติ ก รรมของผูท้ ี่ มี ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานยอดเยีย่ มในงานหนึ่งๆ
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
นักวิชาการ
อัจฉรา หล่อตระกูล (2557)

แนวคิด
สรุ ปความหมายของ “สมรรถนะ”หมายถึ ง ความรู้ ท ั ก ษะ
ความสามารถและคุณลักษณะที่ทาให้บุคคลทางานได้ดีปฏิบตั ิงาน
ได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ซึ่ งมี
องค์ประกอบหลักใหญ่ ๆ คือความรู้ ทกั ษะ ความสามารถเจตคติ
ค่านิ ยมแรงจูงใจรวมถึ งคุ ณ ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลที่ แสดงออกทาง
พฤติกรรมแล้วมีผลต่อความสาเร็ จของงานโดยแบ่งประเภทได้คือ
สมรรถนะหลักสมรรถนะตามสายงาน

จากการทบทวนวรรณกรรม ในความหมายของ สมรรถนะทั้ง หมดนี้ ผู้วิจ ัย ขอสรุ ป
ความหมายของ สมรรถนะ คือ ชุดของความรู้ และความสามารถเฉพาะในการใช้ความรู้ และ กลุ่ม
ของทักษะที่จาเป็ นต้องมีในหน้าที่ ตาแหน่งงานที่มีความเฉพาะด้าน ซึ่ งทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานสามารถ
ท างานในหน้าที่ ได้ส าเร็ จตามเป้ าหมายอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวมไปถึ ง เจตคติ ความเชื่ อ ความ
ศรัทธา ในการทางานตามแบบฉบับของตนเองที่ช่วยสนับสนุ นความรู้และทักษะ จนทาให้บุคคล
นั้นมีลกั ษณะความเป็ นมืออาชี พสาหรับงานในหน้าที่น้ นั โดยเฉพาะ ซึ่ งจะส่ งผลไปยังความสาเร็ จ
ขององค์กรในที่สุด
2.3.2 องค์ ประกอบของสมรรถนะ
สมรรถนะบุคคลตามแนวคิดของ McClelland เกิดจากองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการคือ
1. ทักษะ (Skill) หมายถึงสิ่ งที่บุคคลกระทาได้ดีและฝึ กปฏิบตั ิจนชานาญ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการ
ให้ทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทักษะที่เกิ ดได้น้ ันมาจากพื้นฐานทางความรู้ และสามารถปฏิบตั ิได้
อย่างแคล่วคล่องว่องไวเช่นทักษะทางคอมพิวเตอร์ทกั ษะการทาอาหารทักษะการพูด เป็ นต้น
2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึ งความรู้เฉพาะด้านของบุคคลเป็ นความรู้ เฉพาะในเรื่ องที่
ต้องรู้ ความรู้ที่เป็ นสาระสาคัญ เช่นความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษความรู้ดา้ นการบริ หารการศึกษาความรู้
ด้านการทาบัญชี เป็ นต้น
3. ทัศนคติ ค่านิ ยมและความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ภาพลักษณ์ ของตนเอง (Self-concept) ความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับสิ่ งที่บุคคลเชื่ อว่าตนเองเป็ น เช่ น ความมัน่ ใจในตนเองเช่ น คนที่มีความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง (Self - Confident) จะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้
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4. บุ ค ลิ ก ประจาตัวบุ ค คล (Trait) เป็ นสิ่ ง ที่ อธิ บ ายถึ งบุ ค คลผูน้ ้ ันเช่ น เป็ นคนที่ น่ าเชื่ อถื อ
ไว้วางใจได้มีคุณลักษณะเป็ นผูน้ า
5. แรงจูงใจหรื อแรงขับภายใน (Motive) ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ สิ่งที่เป็ น
เป้ าหมายเช่ น บุ ค คลที่ มุ่ ง ผลส าเร็ จ (Achievement Orientation) จะพยายามท างานให้ ส าเร็ จ ตาม
เป้ าหมายและปรับปรุ งวิธีการทางานของตนเองตลอดเวลา องค์ประกอบทั้ง 5 ประการที่รวมกันเป็ น
คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของบุ ค คลและก่ อให้เกิ ดสมรรถนะเป็ นสิ่ งที่ ซ่ อนอยู่ภายในจะเห็ นได้เฉพาะ
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็ นได้เท่านั้นโดยแสดงภาพความสัมพันธ์ของสมรรถนะทั้ง 5 ประการกับ
แนวทางการพัฒนาดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของ McClelland
ที่มา : McClelland (1973)
จากภาพที่ 2.2 ตามแนวคิ ดของ McClelland จะแสดงถึ งองค์ประกอบของสมรรถนะ 5
ประการ ซึ่ งหากพิจารณาในมุมมองของการพัฒนาสมรรถนะตามความยากง่ายจะพบว่า ส่ วนความรู้
และทักษะนั้นเป็ นส่ วนที่พฒั นาได้ไม่ยาก โดยอาศัยการเรี ยนรู้ ศึกษาค้นคว้า ในส่ วนของทักษะก็ใช้
วิธีการฝึ กปฏิบตั ิทาให้เกิดทักษะในส่ วนที่พฒั นาได้ยากคือ มโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองเจตคติ ค่านิ ยม
รวมทั้งบุคลิกลักษณะ และแรงจูงใจ เพราะเป็ นส่ วนซ่ อนเร้นภายในบุคคล แต่ส่วนที่ยากได้แก่ มโน
ทัศน์เกี่ ยวกับตนเอง เจตคติ ค่านิ ยม รวมทั้งบุคลิกลักษณะ และแรงจูงใจ เพราะเป็ นส่ วนซ่ อนเร้น
ภายในบุคคล
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Spencer andSpencer (1993) ได้เสนอถึงองค์ประกอบของสมรรถนะที่ควบคุมประสิ ทธิ ผล
ในการทางานของบุคคลเมื่อต้องจัดการกับความกดดันทางสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นทันทีทนั ใดและ
แต่ละสมรรถนะจะเกื้อหนุนประสิ ทธิผลของสมรรถนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมได้แก่
1. การควบคุ ม ตนเอง (Self - Control) เป็ นความสามารถที่ จะควบคุ มอารมณ์ ภายใต้ก าร
ควบคุมและอดกลั้นต่อการกระทาทางลบเมื่อถูกยัว่ ยุและอดกลั้นเมื่อประสบกับการต่อต้านหรื อไม่
เป็ นมิตรจากผูอ้ ื่นหรื อเมื่อทางานภายใต้สภาพที่เต็มไปด้วยความเครี ยด
2. ความมัน่ ใจในตนเอง (Self - Confidence) เป็ นความเชื่อของบุคคลในความสามารถที่จะ
บรรลุ ผลสาเร็ จในหน้าที่ งานของตนประกอบด้วยการแสดงออกถึ งความมัน่ ใจของบุคคลในการ
จัดการกับสถานการณ์ ความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นและพยายามแสวงหาการตัดสิ นใจหรื อสร้างความ
คิดเห็นและจัดการความล้มเหลวอย่างสร้างสรรค์
3. ความยื ด หยุ่ น (Flexibility) เป็ นความสามารถที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นและท างานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ผลกับสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มที่หลากหลายเป็ นความสามารถที่จะเข้าใจและชื่ นชม
ความแตกต่างและมุ มมองในปั ญหาที่ตรงกันข้ามสามารถปรับเปลี่ ยนวิธีคิดตามข้อเรี ยกร้องของ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนและยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
4. ความผูก พัน ต่ อ องค์ ก าร (Organizational Commitment) เป็ นความสามารถและความ
ปรารถนาของบุคคลในการปรับพฤติกรรมของตนเองกับเป้ าหมายขององค์การและแสดงในวิธีทาง
ที่สนับสนุนเป้ าหมายและสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ
จากแนวคิ ด ของ Spencer และ Spencer แสดงให้ เห็ น อย่า งชัด เจนว่า องค์ป ระกอบของ
สมรรถนะซึ่ งเป็ นที่ มาของสมรรถนะบุคคลมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิ ท ธิ ผลของงาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับความเห็ นของ Parry ว่าสมรรถนะเกิ ดจากองค์ประกอบ (Cluster) ของความรู้ทกั ษะ
และทัศนคติของปั จเจกบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ ของการทางานของบุคคลนั้นๆเป็ น
บทบาทหรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบซึ่ งสั ม พัน ธ์ ก ับ ผลงานและสามารถวัด ค่ า เปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์
มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้โดยการฝึ กอบรมและเป็ นคุ ณสมบัติที่บุคคลจาเป็ นต้องมีเพื่อให้
สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพราะสมรรถนะจะทาให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอัน
นามาสู่ ผลงานและนามาซึ่งผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ
Beard, Lee, and Hogg (1994) ได้อธิ บายว่า สมรรถนะจะต้องเกิดจากความเต็มใจ ตั้งใจใน
การทางานให้เกิ ดประสิ ทธิ ผล โดยความสามารถนี้ จะสามารถจะถ่ายถอดไปยังงานอื่นได้ด้วยซึ่ ง
Parry (1996) ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วย ว่าสมรรถนะนั้นเป็ นิ่งที่สามารถวัดได้โดยมีการกาหนดมาตรฐาน
เป็ นที่ยอมรับ และสามารถปรับปรุ งได้ด้วยการเรี ยนรู้ ฝึ กอบรมและการพัฒนาได้จากลักษณะของ
สมรรถนะในองค์การซึ่ งหมายถึงว่า สมรรถนะเป็ นได้ ปั จจัยนาเข้า และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยการที่
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องค์กรจะนาไปปรับใช้ในรู ปแบบใด เช่ น หากนาไปใช้ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากรก็เป็ น
การนาไปใช้ในลักษณะปั จจัยนาเข้า (Input) หากนาไปใช้ในในลัก ษณะ วัดผล ประเมินผล การ
บริ ห ารค่ า ตอบแทน ก็ เป็ นลัก ษณะผลลัพ ธ์ (Output) การใช้ ส มรรถนะเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
บริ หารงานบุคคลจึงเป็ นกระบวนการในการดึงความสามารถที่ซ่อนเร้นของบุคคล (Human Talent)
ออกมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อการปฏิ บตั ิงานโดยแสดงออกเป็ นพฤติกรรมการปฏิ บตั ิงาน
และก่ อให้เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ ของงานผลสัมฤทธิ์ ของงานหลายๆ งานรวมกันจะก่ อให้เกิ ดผลส าเร็ จ
(Results) ตามเป้ าหมายขององค์การ (เกริ กเกรี ยติ ศรี เสริ มโภค, 2546)
ความรู ้
ทักษะ
ตวามสามารถ
บุคลิกภาพ

พฤติกรรมการทางาน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ภาพที่ 2.3 องค์ประกอบของสมรรถนะในด้านความสามารถ
ที่มา : เกริ กเกียรติ ศรี เสริ มโภค. การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ. กรุ งเทพฯ:
โกลบัลคอนเซิร์น (2546)
Boyatzis (1996) ได้ศึกษาเรื่ องสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์และจัดกลุ่ม
สมรรถนะออกเป็ น 5 กลุ่มดังนี้
1. ความตระหนัก ในตนเอง (Self - Awareness) ประกอบด้วยความตระหนัก ในอารมณ์
(Emotional Awareness) การประเมิ นตนเองอย่างถู ก ต้อง (Accurate Self - Assessment) และความ
มัน่ ใจในตนเอง (Self - Confidence)
2. การมีกฎในตนเอง (Self - Regulation) ประกอบด้วยการควบคุมตนเอง (Self - Control)
ความ เชื่ อถื อไว้ ว างใจได้ (Trustworthiness) การป รั บ ตั ว (Adaptability) ความระมั ด ระวั ง
(Conscientiousness) และนวัตกรรม (Innovation)
3. แรงจู ง ใจ (Motivation) ประกอบด้ว ยการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Achievement Drive) ความ
มุ่งมัน่ (Commitment) ความคิดริ เริ่ ม (Initiative) และการมองโลกในแง่ดี (Optimism)
4. การเอาใจใส่ ต่ อ ผู ้อื่ น (Empathy) ประกอบด้ว ยความเข้า ใจในผู้อื่ น (Understanding
Others) การพัฒนาผูอ้ ื่น (Developing Others) การมีจิตมุ่งบริ การ (Service Orientation) อานาจการ
จัดการกับความแตกต่าง (Leveraging Diversity) และความรู้เกี่ยวกับการเมือง (Political Awareness)
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5. ทักษะด้านสังคม (Social Skills) ประกอบด้วยการติดต่อสื่ อสาร (Communication) การ
จัด การกั บ ความขั ด แย้ง (Conflict Management) ภาวะผู้น า (Leadership) ความฉั บ ไวในการ
เปลี่ยนแปลง (Change Catalyst) การยึดมัน่ ในข้อตกลง (Building Bonds) การประสานสัมพันธ์และ
ความร่ วมมือ (Collaboration and Cooperation) ความสามารถของทีมงาน (Team Capabilities)
นอกจากนี้ Boyatzisได้ศึกษาถึงสมรรถนะบุคคล ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นระดับในลักษณะของ
โครงสร้ างทางบุ ค ลิ ก ภาพ (Levels of Within the Personality Structure) พบว่าโครงสร้ างของ
ระบบประสาทและฮอร์โมนของมนุษย์ เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดสมรรถนะในแต่ละบุคคลสมรรถนะเป็ น
สิ่ งที่ พฒั นาได้ดว้ ยการให้แรงจูงใจ เพื่อให้เกิ ดแรงขับทางคุ ณลักษณะที่พฒั นาต่อไปเป็ นพื้นฐาน
ทางปรัชญาและค่านิ ยมของแต่ละบุคคลที่ส่งผลให้แสดงสมรรถนะออกมาในลักษณะที่รับรู้และ
สังเกตได้หลายๆด้าน
Zwell (2000) ได้จดั กลุ่มของสมรรถนะออกเป็ น 5 กลุ่มคือสมรรถนะด้านการใฝ่ สัมฤทธิ์ใน
หน้าที่ งานสมรรถนะด้านสัมพันธภาพสมรรถนะด้านคุ ณลักษณะส่ วนบุคคลสมรรถนะด้านการ
จัดการและสมรรถนะด้านความเป็ นผูน้ าแต่ละกลุ่มสมรรถนะประกอบด้วยสมรรถนะย่อยดังนี้
1. ส มรรถนะด้ า นการใฝ่ สั ม ฤท ธิ์ ใน หน้ า ที่ งาน (Task Achievement Competencies)
สมรรถนะด้านนี้ เป็ นประเภทของสมรรถนะที่จะทาให้บุคคลเป็ นผูท้ ี่ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
คือได้ผลสาเร็ จของงานตามที่กาหนดไว้หรื อตั้งเป้ าหมายไว้ประกอบด้วย
1.1 การมุ่ ง ในผลลัพ ธ์ (Results Orientation) ประกอบด้วยการตั้ง เป้ าหมายและ
มุ่งมัน่ เพื่อประสบความสาเร็ จและประสบความสาเร็ จในเป้ าหมายที่ทา้ ทาย
1.2 การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน (Managing Performance) ความสามารถนี้บุคคล
จะวางแผนยุทธวิธีกลยุทธ์การควบคุมและวัดผลการปฏิบตั ิงานและตัดสิ นใจที่จะจัดการในปั ญหา
จากการปฏิ บ ตั ิ งานสมรรถนะด้านนี้ มกั จะคาบเกี่ ยวกับ การมุ่ งในผลลัพ ธ์ แต่ส ามารถแยกแยะได้
เพราะว่าคนที่ต้ งั เป้ าหมายท้าทายอาจจะไม่มีความสามารถที่จะควบคุมและวัดผลการปฏิบตั ิงานของ
ตนเองและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้
1.3 อิ ท ธิ พ ล (Influence) บุ คคลที่ มี อิทธิ พ ลสามารถระบุ ถึงผูท้ ี่ ท าการตัดสิ นใจที่
สาคัญ และบุ คคลที่ มีอิท ธิ พ ลต่อพวกเขามี การคาดการณ์ ถึงปฏิ กิริยาและเหตุผลที่คดั ค้านเพื่อจะ
วางแผนถึงวิธีที่จะเอาชนะในสิ่ งเหล่านั้น
1.4 ความคิดริ เริ่ ม (Initiative) เป็ นคาที่คล้ายกับคาว่า Proactive ที่หมายถึงแรงขับที่
ต้องการให้พนักงานได้ทาสิ่ งต่างๆด้วยตัวเองที่จะทาให้พวกเขาและธุ รกิ จประสบความสาเร็ จเป็ น
สมรรถนะขั้นสู งด้านหนึ่งที่แยกผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานสู งกับต่าได้
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1.5 ประสิ ทธิ ภาพในการผลิต (Production Efficiency) เป็ นสมรรถนะที่จะทางาน
ได้รับการปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ วมีมาตรฐานของคุณภาพที่สูงและใช้ทรัพยากรอย่างน้อยที่สุดบุคคลที่มี
ความสามารถด้านนี้ สูงจะมีความตั้งใจและความผูกพันต่อการทางานให้เสร็ จสิ้ นด้วยความรวดเร็ ว
และถูกต้องและมีความสามารถที่จะรวบรวมและแยกโครงการเป็ นส่ วนๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ทาให้
มีความรวดเร็ วในการประสบความสาเร็ จ
1.6 ความยืดหยุ่น (Flexibility) บุ คคลที่ ส ามารถปรับ ตัวและตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็ วและมี ก ารเปลี่ ยนแปลงสภาพได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเป็ นผูท้ ี่ มี ส มรรถนะทางด้านความ
ยืดหยุ่น สู ง นอกจากนี้ ยัง เปิ ดรั บ และตอบสนองต่ อความคิ ดมุ ม มองกลยุท ธ์ และตาแหน่ งใหม่ ๆ
สามารถที่จะตอบสนองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยสร้างนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์
และการกระทา
1.7 นวัต กรรม (Innovation) เป็ นสมรรถนะที่ บุ ค คลริ เริ่ ม ความคิ ด วิ ธี ก ารการ
แก้ปัญหาใหม่ๆนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับความสนใจต่อความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์
1.8 ความสนใจในคุ ณ ภาพ (Concern for Quality) ความสนใจในคุ ณ ภาพท าให้
มัน่ ใจว่าผลผลิตจากการทางานทั้งหมดมีความถูกต้องและตรงหรื อเกินมาตรฐานภายใน
1.9 การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) บุคคลที่มีการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่องจะแสดงให้เห็นถึงระดับของความคิดริ่ เริ่ มและความสนใจในคุณภาพที่สูงขึ้นวิธีการที่
ดีที่สุดที่จะทาให้หน้าที่งานหรื อกระบวนการมีประสิ ทธิ ภาพและง่ายขึ้นมีการระดมสมองและสร้าง
แนวคิดใหม่
1.10 ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Expertise) เป็ นสมรรถนะที่บุคคลต้อง
ฝึ กฝน ถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพียงพอก็จะไม่มีสมรรถนะทางพฤติกรรมที่เพียงพอต่อการ
ที่บุคคลจะปฏิบตั ิในงานที่ตอ้ งการทักษะนั้นได้
2. สมรรถนะด้านสัมพันธภาพ (Relationship Competencies) สมรรถนะประเภทนี้สัมพันธ์
กับลักษณะนิ สัยและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพและปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผูอ้ ื่น
ได้แก่
2.1 การทางานเป็ นทีม (Teamwork) เป็ นสมรรถนะที่จะปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลผูท้ ี่ทางานเป็ นทีมได้อย่างดีเยี่ยมสามารถเลื่อนผลการปฏิบตั ิงานของ
สมาชิกคนอื่นในทีมโดยใช้
2.2 การมุ่ ง ในการบริ ก าร (Service Orientation) ความผูก พัน ที่ จะให้ บ ริ ก ารและ
สร้างความพึงพอใจแก่ผอู ้ ื่นเป็ นสิ่ งสาคัญต่อสมรรถนะทางด้านนี้ การประยุกต์ใช้น้ ี ไม่เพียงแต่ลูกค้า
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ภายนอกเท่ า นั้ น แต่ ต้ อ งบริ การแก่ สั ม พั น ธภาพอื่ น ๆด้ ว ยเช่ น หั ว หน้ า ลู ก ค้ า ภายในและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.3 การตระหนัก รู้ ด้า นปฏิ สั ม พัน ธ์ ส่ ว นบุ ค คล (Interpersonal Awareness) เป็ น
สมรรถนะที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของเชาวน์อารมณ์คนที่มีประสิ ทธิ ผลจะสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูอ้ ื่ นได้องค์ประกอบส าคัญของการตระหนักรู้ ด้านปฏิ สัมพันธ์ส่วนบุ คคลคื อ
ความสามารถในการฟังอย่างมีประสิ ทธิผลและความเข้าใจในความรู้สึกของ
2.4 ความเข้าใจในความเป็ นไปขององค์การ (Organizational Savvy) การใช้ความรู้
ความเข้าใจในองค์การบุคคลจะเข้าใจและใช้พลวัตขององค์การในทางที่จะทาให้วตั ถุประสงค์สาเร็ จ
เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของสมรรถนะที่จะมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อองค์การตัวเองและผูอ้ ื่น
2.5 การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) ในงานส่ วนใหญ่ การประสบ
ความสาเร็ จนั้นเกี่ยวข้องกับการได้รับความร่ วมมือกันของทุกคนเมื่อบุคคลสามารถพัฒนาการเอาใจ
ใส่ สัมพันธภาพที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จะประสบความสาเร็ จในด้านบุคคลในการทางาน
2.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) จุดประสงค์ของการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งคือการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความไม่เห็นด้วยในทางที่ทุกกลุ่มรู้สึกพึงพอใจและ
เห็ น พ้อ งซึ่ งกัน และกัน และดึ ง เอาความคิ ด ที่ ดี ที่ สุ ด จากทุ ก ฝ่ ายมาสร้ า งวิธี แ ก้ปั ญ หาที่ ดี แ ละมี
ประสิ ทธิ ผลในการแก้ปัญหา
2.7 ความตั้งใจในการติดต่อสื่ อสาร (Attention to Communication) เป็ นสมรรถนะ
ที่บุคคลเก็บข้อมูลข่าวสารสาคัญเมื่อติดต่อกับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็ นกิ จกรรมประจาวันวิกฤตการณ์
หรื อความก้าวหน้าของโครงการระยะยาว
2.8 ความรู ้ สึกไวต่อวัฒนธรรม (Cross-cultural Sensitivity) องค์การที่ส ามารถจูง
ใจและพัฒนาความฉลาดจากกลุ่มพนักงานจะมีขอ้ ดีในการแข่งขันได้
3. สมรรถนะด้านคุ ณ ลัก ษณะส่ วนบุ ค คล (Personal Attribute Competencies) สมรรถนะ
เป็ นสิ่ งที่อยูภ่ ายในตัวบุคคลสามารถสะท้อนอกมาในรู ปของคุณลักษณะส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์
กับความเชื่อความรู ้สึกและส่ งผลต่อการทางานการรับรู้เอกลักษณ์ของตนเองประกอบด้วย
3.1 ความซื่ อสัตย์และความจริ ง (Integrity and Truth) เป็ นสมรรถนะที่สะท้อนให้
เห็ นถึ งความรู ้ สึกที่ มีต่อตัวเองการยอมรับตัวเองและระดับที่บุคคลจะรู้ความเป็ นจริ งของตนเองมี
แนวโน้มที่จะยอมรับและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการทางานเป็ นอิสระที่จะเผชิ ญกับความ
เสี่ ยงในการลองสิ่ งใหม่ๆ และพูดในสิ่ งที่คิดจะปฏิบตั ิตามสิ่ งที่เห็นด้วยและผูกพันอยู่
3.2 การพัฒ นาตนเอง (Self-development) เป็ นสมรรถนะที่ บุ ค คลแสดงความ
ปรารถนาที่ จะเรี ยนรู ้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่ องบุคคลที่มีสมรรถนะทางด้านนี้ สูงจะประเมินทักษะ
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ปั จจุบนั ของตนเองอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับประเมินถึงสิ่ งที่ตอ้ งการเพื่อสามารถเพิ่มความสาเร็ จใน
การทางานมีการริ เริ่ มที่จะระบุถึงทักษะความสามารถที่ตอ้ งการสาหรับตาแหน่งงานในอนาคตและ
ทาในสิ่ งที่นามาได้ซ่ ึ งทักษะนั้น มีการค้นหาโอกาสที่จะเพิ่มการเติบโตและการพัฒนา
3.3 ความสามารถในการตัดสิ นใจ (Decisiveness) สามารถทาการตัดสิ นใจได้แม้วา่
จะอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครี ยดสู งความเสี่ ยงสู งและสถานการณ์ที่คลุมเครื อสามารถดึงเอาความ
รับผิดชอบของสมาชิ กในกลุ่มเมื่อต้องการลงมือดาเนินการสมาชิกในกลุ่มสามารถตัดสิ นใจในสิ่ งที่
ต้องการลงมือกระทาใช้เครื่ องมือในการสื่ อสารชักจูงและกระบวนการกลุ่มช่วยให้เกิดการตัดสิ นใจ
3.4 คุณภาพในการตัดสิ นใจ (Decision Quality) พฤติกรรมที่สาคัญได้แก่ตดั สิ นใจ
โดยใช้การวิเคราะห์ผลกระทบระยะสั้นหรื อผลกระทบอื่นๆที่จะเกิ ดขึ้นเช่ นปฏิกิริยาของผูค้ นและ
ปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมารวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นต่อการระบุช่องว่างและการเบี่ยงเบนที่จะเกิ ดขึ้น
ก่อนทาการตัดสิ นใจมองถึงผลกระทบในระยะยาว
3.5 การจัดการความเครี ย ด (Stress Management) เป็ นสมรรถนะที่ จะจัดการกับ
อารมณ์ แสดงความรู ้สึกอย่างเหมาะสมสามารถมีปฎิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นอย่างสุ ภาพและอดกลั้น
เมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ที่ยงุ่ ยากสามารถเลือกใช้การแสดงออกของอารมณ์ในการสื่ อสารและช่วยให้
สิ่ งต่างๆ บรรลุผลไปได้
3.6 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกศาสตร์ เหตุผล
อย่างมี ระบบเพื่อการทาความเข้าใจวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาสามารถระบุและประเมินสาเหตุที่
เป็ นไปได้ของปัญหาพัฒนาและบริ หารแผนเพื่อค้นหาปั ญหาที่แท้จริ ง
3.7 ความคิ ดรวบยอด (Conceptual Thinking) เกี่ ยวกับ การใช้แนวคิดและความคิ ดทัว่ ไป
เพื่ อค้น หาความคล้า ยคลึ ง กัน และรวบรวมความคิ ด เข้า ด้วยกัน ค้น หาทางที่ จะเพิ่ ม ความเข้า ใจ
แก้ปัญหามี ผลต่อนวัตกรรมสามารถใช้ประสบการณ์ หรื อความรู้จากสถานการณ์ อื่นที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกันมาสร้างแนวทางและวิธีแก้ปัญหาที่มี
4. สมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competencies) เป็ นสมรรถนะที่จะเป็ นตัวตัดสิ น
ว่าใครจะสามารถเป็ นผูจ้ ดั การที่ ดีเยี่ยมได้ค วามสามารถนี้ ประกอบด้วยหน้าที่ ก ารท างานหลัก ที่
สาคัญคือการจัดการโครงการการนิเทศน์พนักงานและการพัฒนาพนักงานสมรรถนะนี้ประกอบด้วย
4.1 การสร้างทีมการทางาน (Building Teamwork) เป็ นการสร้างหน่วยงานที่มีการ
ร่ วมมื อกัน จัดพนักงานเข้าด้วยกัน และช่ วยพวกเขาเหล่ านั้นให้มี การเชื่ อมโยงภายในหน่ วยการ
ท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและช่ วยให้ จดั การกับ ปั ญ หาที่ มี ส าเหตุ จากความไม่ ล งรอยกัน และการ
แตกแยกเข้าใจในพลวัตของกลุ่มและใช้ความเข้าใจนั้นเพื่อช่วยเหลือการทางานของกลุ่มและพัฒนา
ผูน้ าทีมที่เข้มแข็ง
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4.2 การจูงใจผูอ้ ื่ น (Motivating Others) เป็ นสมรรถนะที่ จะเพิ่ ม ความผูก พันของ
พนักงานในงานที่ตนเองทาโดยจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4.3 การสร้ า งพลัง จู ง ใจแก่ ผู้อื่ น (Empowering Others) การช่ ว ยให้ ผู้อื่ น พัฒ นา
สมรรถนะ โดยให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่และให้ความเป็ นอิสระโดยเพิม่ อานาจในการทางาน
4.4 การพัฒนาผูอ้ ื่น (Developing Others) เป็ นสิ่ งจาเป็ นมากในการสร้างองค์การ
แห่ งการเรี ยนรู ้ ที่สนับสนุ นพนักงานให้สามารถทางานได้ดีที่สุดให้ขอ้ มูลย้อนกลับในพฤติกรรม
และผลการปฏิ บตั ิงานช่วยให้พนักงานเข้าใจว่าอะไรคืองานหรื อไม่ใช่งานช่วยให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
วิเคราะห์สถานการณ์ และเสนอตัวอย่าง และทางเลือกที่จะพัฒนาความสามารถ รักษาและ สื่ อสาร
ความคาดหวังที่สูงแก่พนักงานที่จะช่วยบันดาลใจให้ผอู้ ื่นทางานได้ดีที่สุด
5. สมรรถนะด้านความเป็ นผูน้ า (Leadership Competencies) เป็ นสมรรถนะสาคัญเฉพาะที่
ช่วยให้บุคคลนาผูอ้ ื่นไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์วสิ ัยทัศน์และภารกิจหลักประกอบด้วย
5.1 ภาวะผูน้ าที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) เป็ นสมรรถนะที่ผนู้ าสร้างและ
สื่ อสารภารกิจหลักขององค์การที่มาจากแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ระบบค่านิยมได้
5.2 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เป็ นสมรรถนะที่ผนู้ าใช้ในการกาหนด
กลยุทธ์ การวางแผนในการทางานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5.3 การให้ความสนใจในการประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ผูน้ าจะ
ค้นหาโอกาสของธุ รกิจและคานวณความเสี่ ยงของธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตแก่องค์การ
5.4 การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ผูน้ าจะต้องเป็ นผูส้ ื่ อสารผู้
จูงใจนักวิเคราะห์และมีวสิ ัยทัศน์นกั กลยุทธ์ผตู้ ่อสู้
5.5 การสร้างความผูกพันต่อองค์การ (Building Organizational Commitment) เป็ น
สมรรถนะในการสร้ างความเป็ นหนึ่ งเดี ย วในองค์ก ารการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ก ับ ภารกิ จ หลัก
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์การสร้างความซื่อสัตย์และความผูกพันต่อองค์การ
5.6 ก าร ส ร้ า ง จุ ด ร ว ม (Establishing Focus) หั ว ห น้ า ง า น ท าใ ห้ แ น่ ใ จ ว่ า
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ปรับทิศทางการทางานเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การและการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม การติ ดต่อสื่ อสารเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อความสามารถนี้ เพราะพนักงานจะ
สามารถทางานได้ดีข้ ึ นเมื่อเข้าใจบทบาทของตนเองและเข้าใจในความสัมพันธ์กบั ระบบองค์การ
โดยภาพรวม
5.7 วัตถุ ป ระสงค์ห ลัก การและค่ า นิ ย ม (Purpose, Principle, and Values) ผูน้ าจะ
แสดงพฤติกรรมที่สาคัญอันได้แก่สนับสนุนพนักงานคนอื่นๆ ให้ทาการตัดสิ นใจและปฏิบตั ิงานบน
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พื้นฐานของวัตถุประสงค์หลักการและค่านิยมขององค์การและใช้วตั ถุประสงค์หลักการและค่านิยม
ในการอธิ บายแรงจูงใจส่ วนบุคคลและการตัดสิ นใจต่อผูอ้ ื่น
ผลการศึกษาการจัดกลุ่มสมรรถนะจากแนวคิดของ Spencer andSpencer (1993); Boyatzis
(1999); Zwell (2000) จะเห็ น ว่า เป็ นการจัด กลุ่ ม สมรรถนะบุ ค คลที่ ป ระกอบด้ว ยความรู้ ท ัก ษะ
ความสามารถและคุณลักษณะส่ วนบุคคลออกเป็ นกลุ่มแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมรรถนะย่อยหรื อที่
เรี ยกว่า Supporting Competencies เพื่อสนับ สนุ นให้ส มรรถนะหลักแต่ละตัวมีป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลครบทุกด้านตามที่ องค์การทัว่ ไปต้องการซึ่ งแต่ละองค์การย่อมต้องการสมรรถนะที่
แตกต่างกันสมรรถนะในแต่ละกลุ่มหรื อประเภทนั้นย่อมมีความสาคัญแตกต่างกันในแต่ละตาแหน่ง
งานงานระดับผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องมีสมรรถนะทางด้านภาวะผูน้ าซึ่ งมีผลต่อการสร้างวิสัยทัศน์พนั ธ
กิจการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การในอนาคตส่ วนหัวหน้างานจาเป็ นต้องมีสมรรถนะทางด้านการ
จัดการที่จะสามารถควบคุมผลการปฏิบตั ิงานของตนเองและกลุ่มหรื อหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ
ให้บรรลุตามเป้ าหมายนอกจากนี้ยงั ต้องมีสมรรถนะทางด้านการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความ
ผูกพันในสมาชิ กในกลุ่มต่อบรรยากาศการทางานภายในกลุ่มเกิ ดความผูกพันต่อวิสัยทัศน์พนั ธกิ จ
และวัตถุประสงค์ขององค์การ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2546) ได้แบ่งสมรรถนะหลักทางการบริ หาร
ของนักบริ หารระดับสู งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. การบริ หารคน
1.1 การปรั บ ตัวและความยืด หยุ่น หมายถึ ง การปรั บ ตัวหรื อการเปลี่ ย นแปลง
วิธีการปฏิ บตั ิงานให้เข้ากับทุกสถานการณ์ บุคคลหรื อความต้องการของงานหรื อองค์การสามารถ
ทาความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างกัน
1.2 ทักษะในการสื่ อสาร หมายถึ ง ทักษะ และศิลปะในการรับรู้ และจับประเด็น
จากการฟั งและการอ่าน ตลอดจนทักษะในการถ่ายทอดความคิดและโน้มน้าวผูฟ้ ั งและผูอ้ ่านโดย
การพูด การเขียน และการนาเสนอ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการและได้รับการสนับสนุ น หรื อ
เห็นด้วยอย่างชัดเจน
1.3 การประสานสั ม พัน ธ์ หมายถึ ง การท างานร่ วมกับ บุ ค คลอื่ น ที่ เอื้ อ ต่ อ การ
ทางานในองค์การ โดยสร้างความเคารพ ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
การทางาน
2. ความรอบรู้ในการบริ หาร
2.1 การบริ หารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การริ เริ่ มเป็ นผูน้ าในการเปลี่ ยนแปลง
ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุวสิ ัยทัศน์ การให้การสนับสนุนผูอ้ ื่น
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ในองค์การให้เป็ นผลสาเร็ จโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการกาหนดขอบเขต ขั้นตอนและช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง
2.2 การมีจิตมุ่งบริ การ หมายถึง ความมุ่งมัน่ ในการให้บริ การ ช่วยเหลือ เสริ มสร้าง
และรักษาสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การโดยมุ่งหาความต้องการของผูร้ ับบริ การ กาหนดเป้ าหมายและแนว
ทางการปฏิ บ ตั ิงานที่ สอดคล้องสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การในสถานการณ์ ต่างๆ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
2.3 การวางแผนกลยุ ท ธ์ หมายถึ ง การสร้ า งแผนการปฏิ บ ัติ ง านที่ มี ก ารระบุ
เป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์ กลยุท ธ์ และแนวทางการปฏิ บตั ิที่ชดั เจน เพื่อให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ เป็ นการ
วางแผนในเชิ งกลยุทธ์และในระดับปฏิบตั ิการโดยพิจารณาเงื่อนไขของเวลา ทรัพยากรความสาคัญ
เร่ งด่วนและการคาดการณ์ถึงปั ญหาและโอกาสที่อาจเป็ นไปได้ดว้ ย
3. การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1 รับผิดชอบตรวจสอบได้ หมายถึง การสานึกในบทบาทหน้าที่ มุ่งมัน่ ตั้งใจเพื่อ
ปฏิบตั ิงานตามการตัดสิ นให้บรรลุเป้ าหมายและปฏิบตั ิตามข้อยืนยันที่ให้กบั ผูอ้ ื่นในขณะเดียวกันมี
ความพร้อมให้ตรวจสอบและพร้อมรับผิดชอบในผลการกระทาและการตัดสิ นใจ
3.2 การท างานให้ บ รรลุ ผลสัม ฤทธิ์ หมายถึ งการบริ ห ารงานให้ได้ผลส าเร็ จทัน
การณ์ ตามแผนและเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้เพื่ อ ให้ ผลผลิ ต และการบริ ห ารที่ ต อบสนองต่ อความ
คาดหวังของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3.3การบริ หารทรัพยากร หมายถึง ความสามารถในการบริ หารจัดการทรัพยากร
ทั้งในและภายนอกองค์การ มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้ าหมายขององค์การ กลุ่มและบุคคล โดยสามารถสอดรับกับความจาเป็ นของการดาเนิ นการตาม
นโยบาย
4. การบริ หารอย่างมืออาชีพ
4.1 การตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือกดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยพิจารณาจาก
ข้อมูล โอกาส ปั ญหา ประเมินทางเลือกและผลลัพธ์ เพื่อการตัดสิ นใจที่ดีที่สุดในสถานการณ์น้ นั ๆ
ในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนวิเคราะห์ แยกแยะ ระบุประเด็นของปั ญหา และตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหา
ได้อย่างรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
4.2 การคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การระบุหรื อกาหนดขอบข่ายและวิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์ โดยใช้หลักเหตุผลและประสบการณ์ ประกอบกันเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปในการตัดสิ นใจ
แนวทางปฏิบตั ิ แนวทางปฏิบตั ิ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม อีกทั้งทาให้เป็ นศักยภาพ
และแนวทางใหม่
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4.3 ความเป็ นผูน้ า หมายถึง การสร้างและประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์การ
โน้ม น้าวผูอ้ ื่ นให้ยอมรับ และมุ่ งสู่ วิสัยทัศน์ขององค์ก ารให้การสนับสนุ น ผูอ้ ื่ นทั้งในด้านการให้
คาแนะนา และการให้อานาจให้สามารถเจริ ญก้าวหน้าอย่างมืออาชี พโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งใน
ระดับบุคคลทีมงาน และระดับองค์การในด้านทัศนคติการปฏิบตั ิงานและการตัดสิ นใจ
ณรงค์วทิ ย์แสนทอง (2547) แบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู ้ ท ัก ษะทัศ นคติ ค วามเชื่ อและอุ ป นิ สั ย ของคนในองค์ก ารโดยรวมที่ จะช่ วยสนับ สนุ น ให้
องค์การบรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ได้
2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้
เห็นถึงความรู้ทกั ษะทัศนคติความเชื่อและอุปนิสัยที่จะช่วยส่ งเสริ มให้คนนั้นๆ สามารถสร้างผลงาน
ในการปฏิบตั ิงานตาแหน่งนั้นๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน
3. สมรรถนะส่ วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความรู ้ทกั ษะทัศนคติความเชื่อและอุปนิสัยที่ทาให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการทาสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ งได้โดดเด่นกว่าคนทัว่ ไปเช่ นสามารถอาศัยอยูก่ บั แมงป่ องหรื ออสรพิษได้เป็ นต้นซึ่ งเรา
มักจะเรี ยกสมรรถนะส่ วนบุคคลว่าความสามารถพิเศษส่ วนบุคคล
ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2548) และ จิรประภา อัครบวร (2548) สรุ ปประเภทของสมรรถนะ
ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก เป็ นค าที่ ใ ช้ ใ นบริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกัน สมรรถนะหลัก อาจเป็ นได้ท้ ัง
สมรรถนะขององค์การและบุคลากรในองค์การ ซึ่ งสมรรถนะของทั้งสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกัน
แต่สัมพันธ์กนั
2. สมรรถนะในงาน หมายถึง สมรรถนะอื่นที่ไม่ใช่สมรรถนะหลักซึ่ งเป็ นคุณสมบัติหรื อ
คุณลักษณะที่กาหนดขึ้นสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานและเป็ นคุณสมบัติ หรื อคุณลักษณะที่องค์การต้องการ
สาหรับแต่ละตาแหน่งงานที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งงานนั้นๆ ได้ตามมาตรฐาน
ที่ กาหนดไว้ ตัวอย่างเช่ น การรั บ พนัก งานขับ รถยนต์ข ององค์ก าร ผูท้ ี่ จะมาดารงตาแหน่ งควรมี
คุณสมบัติที่รู้จกั เส้นทางเป็ นอย่างดีท้ งั ในกรุ งเทพและต่างจังหวัด มีความรู้และความเข้าใจกฎจราจร
ใจเย็นและควบคุ มอารมณ์ ได้ดี มี ความรู้เรื่ องเครื่ องยนต์และสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ อีกทั้งต้อง
รู ้จกั วิธีบารุ งรักษารถให้อยูใ่ นสภาพพร้อมอยู่เสมอ เป็ นต้น คุณสมบัติเบื้องต้นของพนักงานขับรถ
เหล่ า นี้ ก็ คื อ สมรรถนะที่ ก าหนดขึ้ น ตามต าแหน่ ง งานซึ่ งแต่ ล ะต าแหน่ งงานอาจจะมี บ างตัว ที่
เหมือนกัน หรื อบางตัวที่ต่างกันหรื ออาจไม่เหมือนกันทั้งหมดเลยก็เป็ นได้ ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะ
งานของแต่ละตาแหน่งงาน
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SchoonoverAssociates (2548)ได้มีการศึกษาและอธิ บายในเชิงเปรี ยบเทียบว่า “สมรรถนะ”
เป็ นบทสรุ ปของพฤติ กรรมที่ ก่อให้เกิ ดผลงานที่ดีเลิ ศ (Excellent Performance)ดังนั้นความรู้ อย่าง
เดียวไม่ถือเป็ นสมรรถนะเว้นแต่ความรู้ในเรื่ องนั้นจะนามาประยุกต์ใช้กบั งานให้ประสบผลสาเร็ จ
จึงถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของสมรรถนะตัวอย่างเช่นความรู้และความเข้าใจในความไม่แน่นอนของราคา
ในตลาดถื อเป็ นความรู ้ แต่ความสามารถในการนาความรู้และความเข้าใจในความไม่แน่ นอนของ
ราคาในตลาดมาพัฒนารู ปแบบการกาหนดราคาได้น้ นั จึงจะถือเป็ นสมรรถนะทักษะอย่างเดียวไม่ถือ
เป็ นสมรรถนะแต่ ท ั ก ษะที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลส าเร็ จ อย่ า งชั ด เจนถื อ เป็ นสมรรถนะตัว อย่ า งเช่ น
ความสามารถในการน าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ เป็ นทัก ษะแต่ ค วามสามารถในการวางต าแหน่ ง
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ (Positioning) ในตลาดให้แตกต่างจากคู่แข่งถือเป็ นสมรรถนะและสมรรถนะไม่ใช่
แรงจูงใจหรื อทัศนคติแต่เป็ นแรงขับภายในที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตนมุ่งหวังไปสู่ สิ่งที่เป็ น
เป้ าหมายของเขา
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548) ได้รวบรวมรายการสมรรถนะต่างๆของบุคคลเป็ นพจนานุกรม
สมรรถนะ (Competency Dictionary) โดยจาแนกออกเป็ น 3 ด้านคือด้านความรู้ (Knowledge) ด้าน
ทักษะ (Skill) ประกอบด้วยทักษะ 2 ด้านคือทักษะด้านการบริ หารจัดการงาน (Management Skill)
หมายถึ ง ทัก ษะในการบริ ห ารจัดการงานในความรับ ผิดชอบให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและทัก ษะด้าน
เทคนิค (Technical Skill) หมายถึงทักษะที่จาเป็ นในการทางานตามสายงานหรื อกลุ่มงานที่แตกต่าง
กันไปและด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Attribute) หมายถึงความคิดความรู้สึกเจตคติแรงจูงใจและ
ความต้องการส่ วนบุคคลการนาไปประยุกต์ใช้ในองค์การจึงขึ้นอยูก่ บั วิสัยทัศน์พนั ธกิจโครงสร้าง
องค์การและลักษณะงานเป็ นสาคัญ
จิรประภา อัครบวร (2549, หน้า 68) สมรรถนะในตาแหน่ งหนึ่ งๆ จะประกอบไปด้วย 3
ประเภทได้แก่
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คื อ พฤติ ก รรมที่ ดี ที่ ทุ ก คนในองค์ก ารต้องมี เพื่ อ
แสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององค์การ
2. สมรรถนะบริ ห าร (Professional Competency) คื อ คุ ณ สมบัติ ค วามสามารถด้านการ
บริ หารที่บุคลากรในองค์การทุกคนจาเป็ นต้องมีในการทางานเพื่อให้งานสาเร็ จและสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์วสิ ัยทัศน์ขององค์การ
3. สมรรถนะเชิ งเทคนิ ค (Technical Competency) คื อ ทัก ษะด้านวิชาชี พ ที่ จาเป็ นในการ
นาไปปฏิ บ ตั ิงานให้บ รรลุ ผลสาเร็ จโดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงานโดยสามารถจาแนกได้ 2
ส่ วนย่อยได้แก่สมรรถนะเชิ งเทคนิ คหลัก (Core Technical Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิ ค
เฉพาะ (Specific Technical Competency) จะเห็ นได้ว่าสมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
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หลัก คื อ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ่ งเป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ พ นัก งานทุ ก คนในองค์ก าร
จาเป็ นต้อ งมี ท้ ัง นี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้บ รรลุ เป้ าหมายขององค์ก ารอาทิ ค วามรอบรู้
เกี่ ยวกับองค์การความซื่ อสัตย์ความใฝ่ รู้และความรับผิดชอบเป็ นต้นอีกประเภทหนึ่ งคือสมรรถนะ
ตามสายงาน (Functional Competency) ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งต่างๆ
ควรมีเพื่อให้งานสาเร็ จและได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
องค์ประกอบสมรรถนะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน(Virtanen, 1996, p.56) คือ
1. ส่ วนที่เป็ นสมรรถนะค่านิ ยม (Value Competency) ซึ่ งแสดงถึงเป้ าหมายของการกระทา
ได้แก่มูลเหตุจูงใจลักษณะเฉพาะและมโนภาพของตนเอง
2. ส่ ว นที่ เป็ นสมรรถนะการท างาน (Instrumental Competency) แสดงถึ ง แนวทางและ
วิธีการในการกระทาได้แก่ทกั ษะความรู้และความชานาญ
2.3.3 สมรรถะของผู้ทาบัญชีในระดับสากลและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economics Community : AEC) คือ หนึ่ งในสามเสา
หลักของ ประชาคมอาเซี ยน มี เป้ าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิ กอาเซี ยนเพื่อเพิ่มอานาจ
ต่อรองกับ คู่ ค ้า และเพิ่ ม ขี ดความสามารถการแข่ งขันทางด้านเศรษฐกิ จระดับ โลก รวมถึ งมี ก าร
ยกเว้น ภาษี สิ น ค้าบางชนิ ด ให้ ก ับ ประเทศสมาชิ ก ส่ งเสริ ม ให้ภู มิ ภ าคมี ค วามเจริ ญ มัง่ คัง่ มัน่ คง
ประชาชนอยูด่ ีกินดี ส่ งเสริ มอาเซี ยนให้เป็ นตลาดและฐานผลิตเดียว มีการเคลื่ อนย้าย สิ นค้า บริ การ
การลงทุน และแรงงานฝี มื อ อย่างเสรี ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์สาคัญ 4
ประการคือ 1) การเป็ นตลาดเดี ยว และฐานการผลิตร่ วมกัน ให้มีการเคลื่อนย้ายสิ นค้าอย่างเสรี ลด
อุปสรรคการค้าระหว่างประเทศสมาชิก และการเข้ามาประกอบธุ รกิจด้านการบริ การอานวยความ
สะดวกด้านการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือ โดยสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนของแรงงานฝี มือ
พัฒนาตลาดทุนของประเทศสมาชิ ก 2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
อาเซี ยน โดยมีกรอบ การแข่งขันในอาเซี ยน สิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา นโยบายภาษี การคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน3) การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก โดยสนับสนุนการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ 4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยประสาน
นโยบายกับประเทศภายนอกภูมิภาค
ส าหรั บ เป้ าหมายให้ มี ก ารเคลื่ อ นย้า ยแรงงานฝี มื อ อย่า งเสรี ส าหรั บ ประเทศไทย ได้
กาหนดให้วิชาชีพบัญชี เป็ นหนึ่ งในสาขาวิชาชีพที่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี โดยไทย
สามารถผลิตผูท้ าบัญชีมีจานวนมากเป็ นอันดับหนึ่งในอาเซี ยน (กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า, 2560) จึงมี
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ความมุ่งหวังการส่ งออกแรงงานในด้านนี้จะเป็ นช่องทางนารายได้จากต่างประเทศเข้าสู่ ประเทศไทย
ซึ่ งจาเป็ นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของ ผูท้ าบัญชี ให้เป็ นที่ยอมรับให้เข้าไปทางานในประเทศ
สมาชิ ก ได้ แต่ ในขณะเดี ยวกันก็ ต้องหาแนวป้ องกัน ปั ญ หาในเรื่ อง การสู ญ เสี ย คนชั้น มันสมอง
(Brain Drain) ซึ่ งมี ค วามรู้ ความสามารถและทัก ษะในการท างานที่ เป็ นเลิ ศ ไปยังประเทศที่ มี
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ทั้งในรู ปที่เป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงินที่สูงกว่าประเทศไทย
การเคลื่อนย้ายแรงานทางด้านวิชาชีพบัญชี หรื อการเป็ นนักบัญชีอาเซียน จะต้องดาเนินการ
ดัง นี้ คื อ 1) มี คุ ณ สมบัติ เป็ น ASEAN Chartered Professional Accountant : ACPA 2) ด าเนิ น การ
สมัค ร 3) ผู ้มี อ านาจก ากับ ดู แ ลด้ า นวิ ช าชี พ ท าการตรวจสอบ 4) เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ม ัติ ช าระเงิ น
ค่าธรรมเนี ยม และ 5) ขึ้นทะเบียนเป็ น ACPA ต่อมาหากมีความประสงค์ทางานต่างประเทศต้องยื่น
ขออนุ ญาตเป็ นนักบัญชี ต่างด้าวจดทะเบียนที่ประเทศผูร้ ับที่มีความประสงค์จะไปทางานแต่อย่างไร
ก็ตามนักบัญชี ต่างด้าวไม่สามารถไปประกอบวิชาชี พได้โดยลาพังในประเทศนั้น ต้องปฏิ บตั ิงาน
ร่ วมกับนักบัญชีของประเทศผูร้ ับ โดยต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงยอมรับร่ วมของบริ การวิชาชี พบัญชี
ชุดที่ 9 อันเป็ นข้อผูกพันเฉพาะของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน
จากความตกลงยอมรับร่ วมสาหรับสาขาบริ การวิชาชี พบัญชี มาตรา 4 ข้อ 4.1ได้กาหนด
คุณสมบัติของ ACPA ไว้ 5 ข้อ ดังนี้ คือ 1) สาเร็ จการศึการะดับปริ ญญาทางการบัญชี และผ่านการ
ทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี ที่ ได้รับการยอมรับโดยองค์กรวิชาชี พในประเทศถิ่ นกาเนิ ด หรื อ
ประเทศผูร้ ับ 2) มีการขึ้นทะเบียน หรื อมีใบอนุญาตที่ยงั ไม่สิ้นผลในปั จจุบนั 3) มีประสบการณ์ใน
ด้า นวิช าชี พ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ไม่ น้อ ยกว่า 3 ปี สะสมภายใต้ระยะเวลา 5 ปี 4) ปฎิ บ ัติ ส อดคล้อ งตาม
นโยบายการพัฒ นาวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Professional Development : CPD) ของ
ประเทศถิ่นกาเนิ ด และ 5) ได้รับใบรับรองจากองค์กรวิชาชีพของประเทศถิ่นกาเนิดและไม่มีประวัติ
กระท าความผิดอย่างร้ ายแรงด้านเทคนิ ค มาตรฐานวิช าชี พ และจรรยาบรรณระดับ ท้องถิ่ น และ
ระหว่างประเทศในการประกอบวิชาชีพบัญชี
สาหรับสมรรถนะของผูท้ าบัญชีที่จะเป็ นนักบัญชีอาเซียนทบทวนจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมี
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.2 แสดงถึงสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับนักบัญชีที่เข้าสู่ อาเซียน
ลาดับที่ สมรรถนะทีจ่ าเป็ นของนักบัญชีอาเซียน
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
1
ความรู้ ด้ า นมาตรฐานการรายงานทาง กานดาวรรณ แก้วผาบ (2555)
การเงินระหว่างประเทศ
ลัดดา หิรัญยวา (2555)
วลัยลักษณ์ สุ วรรณวลัยกร และ มาณวิภา
ผดุงสิ ทธิ (2556)
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ลาดับที่

สมรรถนะทีจ่ าเป็ นของนักบัญชีอาเซียน

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นงลักษณ์ ศิริพิศและคณะ(2556)
มัทนชัย สุ ทธิพนั ธุ์ (2557)
วีรยุท ธสุ ขมาก และ กนกศัก ดิ์ สุ ข วัฒ นา
สิ นิทธ์ (2557)
สภาวิชาชีพบัญชี ฝ่ ายต่างประเทศ (2557)
สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558)
สรั ช นุ ช บุ ญ วุฒิ และ ไพฑู รย์ อิ น ต๊ะ ขัน
(2559)
2
การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ นฤมล สุ มรรคา (2554)
ดิลก ถือกล้า (2554)
กานดาวรรณ แก้วผาบ (2555)
วลัยลักษณ์ สุ วรรณวลัยกร และ มาณวิภา
ผดุงสิ ทธิ (2556)
นงลักษณ์ศิริพิศและคณะ(2556)
มัทนชัย สุ ทธิพนั ธุ์ (2557)
วีรยุทธ สุ ขมาก และ กนกศัก ดิ์ สุ ขวัฒ นา
สิ นิทธ์ (2557)
กิติยาภรณ์อินธิปีก(2558)
รจนา ขุนแก้ว (2558)
อมรา ติรศรี วฒั น์ (2559)
สรั ช นุ ช บุ ญ วุฒิ และ ไพฑู ร ย์ อิ น ต๊ ะ ขัน
(2559)
ตารางที่ 2.2 แสดงถึงสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับนักบัญชีที่เข้าสู่ อาเซียน (ต่อ)
ลาดับที่ สมรรถนะทีจ่ าเป็ นของนักบัญชีอาเซียน
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3
การเขียน การฟังและการพูดภาษาท้องถิ่น นฤมล สุ มรรคา (2554)
ดิลก ถือกล้า (2554)
นงลักษณ์ศิริพิศและคณะ(2556)
มัทนชัย สุ ทธิพนั ธุ์ (2557)
วีรยุทธ สุ ขมาก และ กนกศัก ดิ์ สุ ขวัฒ นา
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ลาดับที่

4

5
6

สมรรถนะทีจ่ าเป็ นของนักบัญชีอาเซียน

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
สิ นิทธ์ (2557)
กิติยาภรณ์อินธิปีก(2558)
รจนา ขุนแก้ว (2558)
อมรา ติรศรี วฒั น์ (2559)
สรั ช นุ ช บุ ญ วุ ฒิ และ ไพฑู ร ย์อิ น ต๊ ะ ขัน
(2559)
ความรู้ ความเข้ า ใจใน ป ระเพ ณี แล ะ นฤมล สุ มรรคา (2554)
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆในอาเซียน
ดิลก ถือกล้า (2554)
กานดาวรรณ แก้วผาบ (2555)
มัทนชัย สุ ทธิพนั ธุ์ (2557)
วีรยุทธ สุ ขมาก และ กนกศัก ดิ์ สุ ขวัฒ นา
สิ นิทธ์ (2557)
ความรู ้ และความเข้าใจในธุ รกิ จ การตลาด นฤมล สุ มรรคา (2554)
ในอาเซียน
สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558)
ความรู ้ ใ นการกฎหมายธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะ นฤมล สุ มรรคา (2554)
ประเทศ
นงลักษณ์ ศิริพิศและคณะ(2556)
วีรยุทธ สุ ขมาก และ กนกศัก ดิ์ สุ ขวัฒ นา
สิ นิทธ์ (2557)
สภาวิชาชีพบัญชี ฝ่ ายต่างประเทศ (2557)
สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558)

ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ลาดับที่ สมรรถนะทีจ่ าเป็ นของนักบัญชีอาเซียน
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
7
ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายภาษี อากร นฤมล สุ มรรคา (2554)
ของแต่ละประเทศ
วลัยลักษณ์ สุ วรรณวลัยกร และ มาณวิภา
ผดุงสิ ทธิ (2556)
วีรยุทธ สุ ขมาก และ กนกศัก ดิ์ สุ ขวัฒ นา
สิ นิทธ์ (2557)
สภาวิชาชีพบัญชี ฝ่ ายต่างประเทศ (2557)

46

ลาดับที่

8
9

10

สมรรถนะทีจ่ าเป็ นของนักบัญชีอาเซียน

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558)
สภาวิชาชีพบัญชี ฝ่ ายต่างประเทศ (2558)
อมรา ติรศรี วฒั น์ (2559)
ความรู้ด้านการเงิน นวัตกรรมทางการเงิน สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558)
และการลงทุน
สภาวิชาชีพบัญชี ฝ่ ายต่างประเทศ (2558)
ทักษะทางด้านการรักษาจรรยาบรรณของผู้ วลัยลักษณ์ สุ วรรณวลัยกร และ มาณวิภา
ประกอบวิชาชีพบัญชี
ผดุงสิ ทธิ (2556)
มัทนชัย สุ ทธิพนั ธุ์ (2557)
วีรยุทธ สุ ขมาก และ กนกศัก ดิ์ สุ ขวัฒ นา
สิ นิทธ์ (2557)
สภาวิชาชีพบัญชี ฝ่ ายต่างประเทศ (2557)
รจนา ขุนแก้ว (2558)
สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558)
อมรา ติรศรี วฒั น์ (2559)
สรั ช นุ ช บุ ญ วุฒิ และ ไพฑู ร ย์ อิ น ต๊ ะ ขัน
(2559)
ทัก ษะด้า นการปรั บ ตัว และก้า วทัน การ วีรยุทธ สุ ขมาก และ กนกศัก ดิ์ สุ ขวัฒ นา
เปลี่ยนแปลงของโลกธุ รกิจ
สิ นิทธ์ (2557)
สภาวิชาชีพบัญชี ฝ่ ายต่างประเทศ (2557)
อมรา ติรศรี วฒั น์ (2559)

ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ลาดับที่ สมรรถนะทีจ่ าเป็ นของนักบัญชีอาเซียน
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
11 ทัก ษะในการคิ ด วิ เคราะห์ การประเมิ น คณะกรรมการวิ ช าชี พ บัญ ชี ด้า นการท า
ส ถ าน ก ารณ์ แล ะก ารตอบ ส น องต่ อ บัญชี
สถานการณ์อย่างเหมาะสม
พสุ เดชะริ นทร์ (2556)
สรั ช นุ ช บุ ญ วุฒิ และ ไพฑู ร ย์ อิ น ต๊ ะ ขัน
(2559)
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ลาดับที่ สมรรถนะทีจ่ าเป็ นของนักบัญชีอาเซียน
12 ทั ก ษะในการน าเส นอข้ อ มู ล เพื่ อ การ
ตัดสิ นใจ
13 ทักษะในการทางานเป็ นทีม และการมีปฎิ
สัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
14 ภาวะผูน้ า
15 ทัก ษะในการสั งเกตุ ส่ิ งผิดปกติ ไ ด้ เยี่ยงผู้
ประกอบวิ ช าชี พ ที่ ดี และทัก ษะในการ
ตรวจสอบ
16 การสั่งสมความเชี่ ยวชาญ และการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่อง
17 ความใฝ่ รู้ และความสามารถในการเรี ยนรู้

18
19
20
21

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
พสุ เดชะริ นทร์ (2556)
ดิลก ถือกล้า (2554)
ปรัศนีย ์ กายพันธ์ และ นธี เหมมันต์ (2557)
มัทนชัย สุ ทธิพนั ธุ์ (2557)
อมรา ติรศรี วฒั น์ (2559)
วลัยลักษณ์ สุ วรรณวลัยกร และ มาณวิภา
ผดุงสิ ทธิ (2556)
สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558)
สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558)
วีรยุท ธ สุ ขมาก และ กนกศัก ดิ์ สุ ข วัฒ นา
สิ นิทธ์ (2557)
สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558)
อมรา ติรศรี วฒั น์ (2559)

การสอนงานและพัฒนาผูอ้ ื่น
การให้บริ การที่ดี
การมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ และคุ ณ ภาพของ มัทนชัย สุ ทธิพนั ธุ์ (2557)
งานความพร้ อ มในการเดิ น ทาง และการ ดิลก ถือกล้า (2554)
ทางานอย่างไม่จากัดเวลาและสถานที่

สาหรับสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับนักบัญชีที่เข้าสู่ อาเซี ยนจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นผูว้ ิจยั ได้กาหนดที่จะนาสมรรถนะ
ดังกล่าวมาใช้ในงานวิจยั นี้จานวน 20 ข้อ ดังปรากฏในแบบสอบถามงานวิจยั ดังต่อไปนี้คือ
1. ความรู ้ดา้ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
2. การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3. การเขียน การฟังและการพูดภาษาท้องถิ่น
4. ความรู ้ ความเข้าใจใน ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน
5. ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจการตลาดในอาเซียน
6. ความรู ้ในการกฎหมายธุ รกิจในแต่ละประเทศ

48

7. ความรู ้ ความเข้าใจในกฎหมายภาษีอากรของแต่ละประเทศ
8. ความรู้ดา้ นการเงิน นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน
9. ทักษะทางด้านการรักษาจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
10. ทักษะด้านการปรับตัว และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ
11. ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ และการตอบสนองต่อสถานการณ์
อย่างเหมาะสม
12. ทักษะในการนาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
13. ทักษะในการทางานเป็ นทีม และการมีปฎิสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
14. ภาวะผูน้ า
15.ทัก ษะในการสั ง เกตุ ส่ิ ง ผิ ด ปกติ ไ ด้ เยี่ ย งผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ ที่ ดี และทัก ษะในการ
ตรวจสอบ
16. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ และการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
17. ความใฝ่ รู้ และความสามารถในการเรี ยนรู้
18. การสอนงานและพัฒนาผูอ้ ื่น
19. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพของงาน
20. ความพร้อมในการเดินทาง และการทางานอย่างไม่จากัดเวลาและสถานที่
ในส่ วนที่ ตดั ออก 2 ข้อ คื อ การให้บ ริ ก ารที่ ดี และความพร้ อมในการเดิ นทาง และการ
ทางานอย่างไม่จากัดเวลาและสถานที่
2.3.4 สมรรถนะของผู้ทาบัญชีในการเปลีย่ นแปลงยุทธศาสตร์ ชาติไทยแลนด์ 4.0
การพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ การเป็ นประเทศไทย 4.0 เป็ นการเปลี่ยนโครงสร้างเสรษฐกิจไปสู่
“Value Base Economy” หรื อ “เศรษฐกิ จขับเคลื่ อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ ยน
จากการผลิตสิ นค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่ สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย
ภาคอุ ตสาหรรมไปสู่ ภคเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ ยนจากภาคการผลิ ต
สิ นค้าไปสู่ ภาคการบริ การ ซึ่ งมีกลุ่มเป้ าหมายในการพัฒนาจานวน 5 กลุ่ม ที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
งานบั ญ ชี ได้ แ ก่ ก ลุ่ ม ดิ จิ ต อลเทคโนโลยี อิ น เตอร์ เน็ ต ที่ เชื่ อ มต่ อ และบั ง คับ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และเทคโนโลยีส มองกลฝั ง ตัว เช่ น เทคโนโลยีด้า นการเงิ น อุ ป กรณ์ เชื่ อมต่ อ
ออนไลน์ โดยไม่ตอ้ งใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี -มาร์ เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ช เป็ นต้น และกลุ่ ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์วฒั นธรรมและบริ การที่มีมูลค่าสู ง เช่นเทคโนโลยีการออกแบบธุ รกิจ ไลฟ์
สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ การ เป็ นต้น ในช่วงห้าปี นับจากนี้ เป็ น
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ต้นไป หน่ วยงานภาครัฐด้านการเงิน การคลังจะปรับเปลี่ยนการดาเนิ นงานเป็ นรู ปแบบดิจิตอลมาก
ขึ้น ซึ่ งจะกระทบต่อการดาเนิ นงานของภาคเอกชน ธุ รกรรมทางธุ รกิ จในวงกว้าง เพื่อให้ประเทศ
ไทยเคลื่ อ นตัวเข้าสู่ เศรษฐกิ จ 4.0 ได้แ ก่ ก ารที่ ธ นาคารต่ า งๆ ได้น าเข้า สู่ ก ระบวนการ National
e-Payment โดยการให้บริ การลงทะเบียน PromptPay (Any ID) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559 เป็ นต้น
มา รวมทั้งการวางอุปกรณ์รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับหน่วยงานกรมสรรพากร ซึ่ งเป็ นผู้
จัดเก็บภาษี และเป็ นงานที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับผูท้ าบัญชี เป็ นอย่างมากได้เคลื่อนตัวเช่ นกันโดยการ
ให้บริ การ”ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิคส์ ” ซึ่ งประกอบด้วย 3 ระบบงานดังนี้
1) ระบบ e-Withholding Tax เป็ นระบบงานที่เปิ ดให้ผูจ้ ่ายเงินได้ให้แก่ ผูไ้ ด้โดยผ่านทาง
ธนาคาร มีหน้าที่หกั ภาษีและนาส่ งต่อธนาคารทันทีที่มีการจ่ายเงิน และให้ธนาคารรับเงินและส่ งเงิน
รวมทั้งนาส่ งข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร การเข้าร่ วมโครงการนี้ มีผลให้ผจู้ ่ายเงินได้ฯ
ปลดเปลื้องภาระ ไม่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ตอ้ งนาส่ งเงิน ภาษีหกั
ณ ที่จ่ายให้กบั ธนาคารทันที ที่จ่ายเงิน และผูจ้ ่ายเงินได้/ผูเ้ สี ยภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูลการหัก
ภาษี ณ ที่ จ่า ยและการถู ก หั ก ภาษี ณ ที่ จ่า ยของตนเองได้ในระบบของกรมสรรพากร ส าหรั บ
ธนาคารต้องรับเงินและข้อมูลจากผุม้ ีเงินได้ฯ นาส่ งเงินภาษีและข้อมูลให้กรมสรรพากร ยืนยันการ
ทาธุ รกรรมให้ผจู ้ ่ายเงินและผูถ้ ูกหักภาษีและต้องรับผิดเท่าจานวนภาษี และเงินเพิ่ม 15 ต่อเดือน ถ้า
ธนาคารรับเงินแล้วไม่นาส่ งตามกาหนด หรื อนาส่ งไม่ครยถ้วน
2)ระบ บ e-Tax Invoice / e-Receipt เป็ น ระบ บที่ คู่ ค ้ า ส่ งข้ อ มู ล ใบ ก ากั บ ภาษี ห รื อ
ใบเสร็ จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กนั แล้ว ต้องส่ งให้กบั กรมสรรพากรด้วย และกรมสรรพากร
จะพัฒนาระบบการจัดทารายงานภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นรายตัวให้ผปู้ ระกอบการ ซึ่ งจะมีผลให้ขอ้ มูล
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะอยูใ่ นรู ปอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ
3) ระบบ e-Filing เป็ นระบบการชาระภาษีผา่ นทางอินเตอร์ เน็ต เป็ นระบบงานที่กรมสรรพ
กากรได้ให้บริ การมาหลายปี แล้ว แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับเปลี่ยนให้การยื่น e-Filing
เป็ นการยื่ น ตามปกติ ท ่ัว ไปและการยื่น ด้ว ยกระดาษเป็ นกรณี ย กเว้น (ปั จ จุ บ ัน กรมสรรพากร
ก าหนดให้ ก ารยื่น แบบด้วยกระดาษเป็ นการยื่น ตามปกติ ท ่วั ไป) รวมทั้งให้มี ก ารจัดท าบัญ ชี ใ น
รู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการกาหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
จากการวิเคราะห์ ข องไพรซ์วอเตอร์ เฮ้าส์ (ศิระ อินทรกาธรชัย, 2559)ได้ให้ความเห็ นว่า
ความก้าวหน้ าทางดิ จิตอลจะส่ งผลกระทบต่ อวิช าชี พ บัญ ชี และวิธี ก ารท าบัญ ชี ห ลัง จากการน า
เทคโนโลยีระบบคลาวด์ ระบบอัตโนมัติ และระบบการเรี ยนรู้ ข องคอมพิวเตอร์ มาช่ วยในการ
ท างานมากขึ้ น เนื่ อ งจากงานของผูท้ าบัญ ชี จ ะถู ก แทนที่ ด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งคาดการณ์ ไ ด้ว่า
กระบวนการท าบัญ ชี แ ละการใช้ข้อ มู ล ทางบัญ ชี จ ะเปลี่ ย นแปลงไปแม้ว่า หลัก การบัญ ชี ย งั คง
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เหมือนเดิม ซึ่ งกลุ่มงานที่มีเสี่ ยงได้แก่งานด้านการบันทึกข้อมูลและธุ รการเอกสาร โดยในปั จจุบนั
ระบบบัญชี ออนไลน์แบบคลาวด์ (Cloud Accounting Software) กาลังได้รับความนิ ยมจากองค์กร
ธุ รกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะใช้งานง่ายและมีความคล่องตัวสู ง สามารถเชื่อมต่อการใช้
งานผ่านอุปกรณ์อจั ฉริ ยะ (Smart Device) และแบบฟอร์มการทาบัญชีสาเร็ จรู ป การลงทุนในระบบ
โครงสร้างและค่าธรรมเนี ยมอยูใ่ นระดับต่า ในอนาคตข้างหน้าอาจเป็ นไปได้ที่การทางานบัญชีไม่
จาเป็ นต้องใช้คนจานวนมากเป็ นทีม คนๆ เดียวก็สามารถทาได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นสู ง (Data Analytics) ก็จะเข้ามามีบทบาทในการทาบัญชีมากขึ้นโดย
จะถู ก นามาใช้ในส่ วนของการจัดท ารายงานประจาปี หรื อรายไตรมาสจะท าให้นักบัญ ชี เห็ น ข้อ
ภาพรวมจากการประมวลในเชิงลึกของบริ ษทั เพื่อใช้ประกอบการรายงานทางการเงินได้ดีข้ ึนและยัง
ช่วยป้ องกันการทุจริ ตทางบัญชี ต่างๆ ได้ดีใช้ในการพยากรณ์ หรื อคาดการณ์ความเติบโตของธุ รกิ จ
ได้ดียิ่งขึ้น นักบัญชี จึงต้องเป็ นผูเ้ ชี่ ยงชาญในการใช้ประโยชน์จากการจัดการข้อมูลจานวนมากผ่าน
โปรแกรมการวิเคราะห์ เชิ งท านาย (Predictive Analysis) และการใช้ภ าพเพื่ อแสดงข้อมู ล (Data
Visualization) เพื่อช่ วยให้ผบู ้ ริ หารองค์กรตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆที่มีความซับซ้อน ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นสู งที่จะถูกนามาใช้และการพัฒนาโปรแกรมนี้อย่างต่อเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงนี้ นกั บัญชีตอ้ งปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงจึงจะสามารถอยูร่ อด
ได้ (ประสัณ ห์ เชื้ อพาณิ ชย์ และ สภาวิชาชี พ บัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ , 2560) นอกจากนี้ ตอ้ ง
ปรับเปลี่ ยนมาเป็ นผูว้ ิเคราะห์ และต้องเปิ ดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยการเรี ยนรู้ความรู้ใหม่ๆ
เข้ามาอยูเ่ สมอในขณะที่ตอ้ งรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพไว้ดว้ ย
จากการเปลี่ ยนแปลงประเทศไทยสู่ เศรษฐกิ จ 4.0 โดยมีผลกระทบต่อสมรรถนะที่จาเป็ น
ของผู้ท าบัญ ชี ที่ ค วรจะมี เพื่ อ ให้ ก้ า วทัน ตามการเปลี่ ย นแปลงโดยทบทวนจากแนวคิ ด ของ
ผูท้ รงคุณวุฒิในวิชาชีพบัญชีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 2.3 แสดงถึงสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับนักบัญชีเมื่อเศรษฐกิจประเทศไทยเข้าสู่ 4.0
สมรรถนะทีจ่ าเป็ นของนักบัญชี
ลาดับที่
อ้างอิง
เมื่อเข้ าสู่ เศรษฐกิจ 4.0
1
ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ นฤมล สุ มรรคา (2554)
บัญชี
กานดาวรรณ แก้วผาบ (2555)
นงลักษณ์ศิริพิศ และคณะ (2556)
มัทนชัย สุ ทธิพนั ธ์ (2557)
วีรยุทธ สุ ขมาก และคณะ (2557)
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ลาดับที่
2

3
4
5

6

7

สมรรถนะทีจ่ าเป็ นของนักบัญชี
เมื่อเข้ าสู่ เศรษฐกิจ 4.0

อ้างอิง

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ฝ่ ายต่างประเทศ (2557)
ทั ก ษะด้ า นโปรแกรมส าเร็ จรู ปต่ า งๆ บรรจงจิ ต อัง ศุ สิ งห์ ผู้อ านวยการส านั ก
(Software Package)
การค้า บริ ก ารและการลงทุ น กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (2557)
ความรู้ดา้ น การจัดการฐานข้อมูล
ศิระ อินทรกาธรชัย (2560)
(Database Management)
ทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ศิระ อินทรกาธรชัย (2560)
ความรู ้ ในการป้ องกันความเสี่ ยง และการ พลพธู ปี ยวรรณ (2558)
รั ก ษาความปลอดภัย การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความสามารถในการปรับ ตัวรับ สิ่ งใหม่ ๆ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ฝ่ ายต่างประเทศ (2557)
และการเรี ยนรู ้ความรู ้ใหม่ตลอดเวลา
ประสัณห์ เชื้ อพาณิ ชย์ สภาวิชาชี พบัญชี ฯ
(2559)
ทัก ษะการน าเสนอ และการสื่ อ สารด้ว ย มัทนชัย สุ ทธิพนั ธ์(2557)
คอมพิวเตอร์

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4.1 ความหมายของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารทรัพ ยากรทรัพ ยากรมนุ ษ ย์คือการสร้ างบุ คลากรให้มี ความเจริ ญ ด้านความรู้
ความสามารถในการทางานอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมที่สมบูรณ์ โดยประมวลความหมายนี้ ได้
จากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ ดังนี้
เมื่อปี ค.ศ. 1989 สมาคมเพื่อการบริ หารงานบุคคลแห่ งสหรัฐอเมริ กา (American Society for
Personnel Administration : ASPA) ได้ ล งมติ เปลี่ ย นชื่ อ จากเดิ ม เป็ น “สมาคมเพื่ อ การบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Society for Human Resource Management : HRM) ในวงการบริ ห ารและได้
แพร่ หลายเป็ นที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไป (Cherrington, 1995, p.5) ถึ ง แม้ ว่ า ทั้ งสองค าจะกล่ า วถึ ง
กระบวนการเดี ย วกัน และยอมรั บ ว่า พนัก งานผู้ป ฏิ บ ัติ ง านในองค์ก ารทุ ก คนเป็ นทรั พ ยากรที่
ทรงคุ ณ ค่าที่ สุ ดในองค์ก ารแต่แนวความคิดใหม่ ของการบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ในองค์การการ
จัดระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่จากัดอยูใ่ นกรอบของหน่วยงานเดียวเท่านั้นแต่เป็ นภารกิจร่ วมกันของ
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ทั้งองค์กรนับตั้งแต่ผบู ้ ริ หารระดับสู งซึ่ งรับผิดชอบด้านการกาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ดา้ น
ทรัพยากรมนุษย์ผบู้ ริ หารระดับกลางจะรับผิดชอบการสรรหาการพัฒนาและการธารงรักษาภายใต้
กรอบของแผนกลยุทธ์ส่วนผูบ้ ริ หารระดับปฏิบตั ิการจะรับผิดชอบในการสนับสนุ นส่ งเสริ มสร้าง
แรงจูงใจและสร้ างบรรยากาศการทางานที่เหมาะสมภารกิ จต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นการพัฒนา
ระบบการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในลักษณะมวลรวมที่เป็ นระบบในขณะเดี ยวกันบทบาทของ
ทรัพยากรมนุ ษย์ไม่ได้เป็ นเพียงแรงงานเท่านั้นแต่เป็ นทุนทางสังคม (Social capital) และสิ นทรัพย์
ขององค์ก ร(Organizational assets) ที่ มี ผ ลต่ อ การสร้ า งโอกาสของการเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นา
องค์กรให้กา้ วหน้าต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ ยงั เป็ นรากฐานที่สาคัญที่จะปรับองค์กรให้สามารถ
โต้ตอบกับสิ่ งท้าทายต่างๆที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกได้อย่างมัน่ ใจ
ผลที่ตามมาจากการยอมรับแนวคิดใหม่น้ ี ทาให้ตาแหน่ งต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องก็เปลี่ยนชื่ อตาม
ไปด้วยเช่นผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรมได้แปรเปลี่ยนเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผอู้ านวยการ
ฝ่ ายบุ คคลเปลี่ ยนเป็ นผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพ ยากรมนุ ษย์เป็ นต้นความเปลี่ ยนแปลงเหล่ านี้ ไม่เพียง
จากัดอยู่แต่ชื่อหากยังรวมไปถึ งการขยายบทบาทอันเกิ ดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
และการแข่ งขันในโลกธุ รกิ จยุค ไร้ พ รมแดนของศตวรรษที่ 21 ในปั จจุบ ันนี้ จึงได้มี ก ารใช้คาว่า
“การบริ หารทรัพยากรมนุษย์” กันทัว่ ไป
อาร์ มสตรอง(Armstrong, 1994, p. 13) ได้ให้ความหมายโดยสรุ ปว่าการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์เป็ นการจัดการเชิ งกลยุท ธ์ เกี่ ยวกับทรัพยากรที่ มีค่าที่สุ ดขององค์กรซึ่ งหมายถึ งทรัพ ยากร
บุคคลปฏิบตั ิงานอุทิศเพื่อความสาเร็ จอันยัง่ ยืนตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ในขณะที่มอนดี้และโน
(Mondy&Noe, 1996, pp. 4-6) ได้ให้ค านิ ยามว่าการบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษย์เป็ นการใช้ท รัพ ยากร
บุคคลอันทรงคุ ณค่าขององค์กรให้ปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีภารกิ จ
หลัก 6 ด้านได้แก่ ก ารวางแผนการสรรหาและการคัดเลื อกทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ก ารพัฒ นาการจ่ า ย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์สุขภาพและความปลอดภัยพนักงานสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์และ
การวิจยั ด้านทรั พ ยากรเช่ น เดี ย วกับ ศิ ริวรรณเสรี รัตน์และคณะ (2538, หน้า 18) ได้อธิ บ ายกรอบ
แนวคิดว่าการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์หมายถึงการวางแผนการจัดองค์กรการอานวยการและการ
ควบคุ มเกี่ ยวกับการสรรหาการพัฒนาการจ่ายค่าตอบแทนการประสานประโยชน์การธารงรักษา
และการพ้นจากงานของทรัพยากรมนุษย์โดยมีจุดมุ่งหมายให้บรรลุตามประสงค์ของทั้งส่ วนบุคคล
องค์กรและสังคมโดยส่ วนรวม โดยที่ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์(2545,หน้า 15) ได้ให้ความหมายของ
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ว่าหมายถึงกระบวนการที่ผบู้ ริ หาร ผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคลากร และ/
หรื อบุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับบุคลากร ร่ วมกันใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการ
สรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบตั ิงานในองค์การ พร้อมทั้ง
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ดาเนิ นการธารงรักษาและพัฒนาให้บุคลากรขององค์ก ารมีศกั ยภาพที่เหมาะสมในการปฏิ บตั ิงาน
และมี คุ ณ ภาพชี วิต การท างาน (Quality of Work Life : QWL) ที่ เหมาะสม ตลอดจนเสริ ม สร้ าง
หลักประกันให้แก่สมาชิ กที่ตอ้ งพ้นจากการร่ วมงานกับองค์การให้สามารถดารงชี วิตในสังคมได้
อย่างมีความสุ ขในอนาคตซึ่ งจะเห็นว่าจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 ลักษณะ คือ ก่อนเข้าร่ วมงานขณะ
ปฏิบตั ิงานและภายหลังจากการร่ วมงาน
จากความหมายของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องนัก บริ ห ารดัง กล่ า วข้า งต้น สรุ ป
ความหมายของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ได้ว่าเป็ นกระบวนการทางการบริ หารที่จะสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรมาปฏิบตั ิงานโดยให้บุคลากรได้ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ
ด้วยการดาเนิ นการธารงรักษาและพัฒนาให้บุคคลากรมีศกั ยภาพในการทางานเหมาะสมต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยภารกิจหลัก 3 ประการได้แก่
1. ภารกิ จด้านการหาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นภารกิ จในการจัดหาบุคลากร (Procurement) ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามที่องค์การต้องการอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิภารกิ จขององค์การ
ให้สาเร็ จลุ ล่วงไปตามที่ ต้ งั วัตถุ ประสงค์ไว้ท้ งั ในปั จจุบนั และอนาคตในการจัดหาพนักงานให้ได้
ตามที่ ต้อ งการต้อ งอาศัย การออกแบบงาน (Job Design) การวิเคราะห์ ง าน (Job Analysis) การ
วางแผนกาลังคน (Manpower Plan) การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) ซึ่ งถือว่า
เป็ นภารกิจเริ่ มต้นของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2. ภารกิ จด้านการใช้ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์เป็ นภารกิ จในการใช้บุ คลากร (Directing) เพื่ อให้
พนักงานที่มีอยูไ่ ด้มีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิภารกิจหน้าที่เพื่อให้
ได้ป ระโยชน์สู งสุ ดต่อตนเองหมู่ค ณะและขององค์การตลอดจนควบคุ มดูแลให้บุ คคลได้ป ฏิ บ ตั ิ
หน้า ที่ ด้วยความรั บ ผิ ดชอบอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพท าให้ทุ ก คนเต็ ม ใจทุ่ ม เททั้ง ร่ างกายจิ ต ใจเพื่ อ
ความสาเร็ จขององค์การการใช้คนให้ทางานตามที่ตอ้ งการโดยอาศัยกระบวนการต่างๆได้แก่ การ
บรรจุ แ ต่ ง ตั้ง (Placement) การปฐมนิ เทศ (Orientation) การทดลองงาน (Probation) การสร้ า ง
แรงจู ง ใจ (Motivation) การสร้ า งที ม งาน (Teamwork Building) การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
(Performance Appraisal) การฝึ กอบรมและพัฒนา (Training and Development)
3.ภารกิจด้านการดูแลรักษาทรัพยากรมนุษย์คือหน้าที่การทานุบารุ งรักษาพนักงานที่มีอยูใ่ ห้
มีสุขภาพกายสุ ขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยทั้งหลายมาเบียดเบียนให้ตอ้ งเจ็บป่ วยแนะนา
ให้รู้จกั ป้ องกันหลี กเลี่ ยงให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งปวงตลอดจนยาเสพติดให้โทษอุบ ตั ิภยั
อบายมุขและภัยที่จะบัน่ ทอนชี วิตของพนักงานเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวมีความสุ ขสามารถทางานอยู่
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ได้จนครบเกษี ยณอายุงานต้องอาศัยกิ จกรรมต่างๆในกระบวนการบารุ งรักษาพนักงานได้แก่การ
พิจารณาความดีความชอบ (Promotion) การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation)
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามัย (Health Care Program) การบ ารุ งรั ก ษาสุ ขภาพอนามัย และการ
ป้ องกันอุ บ ตั ิ ภยั (Health Care and Safety) การควบคุ มด้านวินัยและการลงโทษ (Disciplinary and
Punishment) กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
ภารกิจหลักทั้ง 3 ประการของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญ
ของฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมีความเข้าใจในสาระสาคัญของงานอย่างแท้จริ งภารกิ จทั้ง 3
ประการนี้ มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทาให้องค์การสามารถเป็ นองค์การที่มีความเป็ น
เลิศได้ถา้ ภารกิจใดภารกิจหนึ่งเกิดความบกพร่ องขึ้นมาย่อมส่ งผลกระทบต่อภารกิจอื่นๆ ตามมาย่อม
ส่ งผลกระทบต่อองค์การด้วยเช่นกัน
หน้ าทีข่ องการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จากภารกิจของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวมาข้างต้นจาเป็ นต้องมีการดาเนินการให้
ภารกิจเหล่านั้นบรรลุผลสาเร็ จโดยดาเนินการต่างๆ ดังนี้
1. การออกแบบงาน เป็ นการนาภารกิ จขององค์การมาแยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของ
งานเพื่ อก าหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ค วามรับ ผิดชอบไม่ ให้ซ้ าซ้อนกันง่ ายต่ อการจัดหาคนมา
ทางานตามตาแหน่งเหล่านั้น
2. การวิเคราะห์ งาน เป็ นการศึกษาค้นคว้าหารายละเอียดของตาแหน่งงานที่ออกแบบไว้น้ นั
ต้อ งเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ป ระสบการณ์ ตลอดจนคุ ณ สมบัติเช่ น ไรจึ ง จะสามารถปฏิ บ ัติ งานใน
ตาแหน่งนั้นได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิ ทธิภาพ
3. การวางแผนกาลังคน เป็ นการค านวณหาปริ มาณของพนัก งานที่ พ อเหมาะมาปฏิ บ ัติ
ภารกิจที่มีอยูใ่ นแต่ละตาแหน่งงานทั้งปัจจุบนั และในอนาคต
4. การสรรหาและคัดเลือก เป็ นกระบวนการหาคนที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะเฉพาะของ
ตาแหน่งงานที่องค์การต้องการให้เข้ามาทางานในตาแหน่งที่วา่ งดังกล่าวได้ครบถ้วนตรงตามเวลาที่
ต้องการ
5. การบรรจุ แต่ งตั้ งปฐมนิ เทศและทดลองงาน เป็ นกระบวนการรั บ พนัก งานใหม่ ข อง
องค์การต้องทาสัญญาว่าจ้างให้เข้ามาทางานในตาแหน่ งที่ว่างพร้อมกับให้คาแนะนาชี้ แจงเกี่ ยวกับ
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆขององค์การทดลองทางานชัว่ ระยะเวลาหนึ่ งเพื่อให้แน่ ใจว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับงานที่ทาหรื อไม่ก่อนบรรจุเข้าเป็ นพนักงานประจาขององค์การต่อไป
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6. การสร้ างแรงจูงใจ เป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานมีความพยายามทาางานอย่างเต็มที่เต็มใจ
เต็มความสามารถโดยใช้ความรู้ดา้ นจิตวิทยาการทางานมาใช้กบั พนักงานให้เหมาะสมตามลักษณะ
ของแต่ละบุคคล
7. มนุษย์ สัมพันธ์ และการติดต่ อสื่ อสารในองค์ การ เป็ นการนาเอาความรู้ดา้ นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลการติดต่อสื่ อสารของบุคคลมาอบรมพนักงานเพื่อให้มีความชานาญในการติดต่อกับ
บุคคลสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
8. การสร้ างทีมงาน เป็ นความพยายามของผูบ้ ริ หารทาให้พนักงานทุกคนได้มีความเข้าใจรัก
ใคร่ เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันทางานด้วยความเต็มใจมีความสุ ขกับการทางานร่ วมกัน
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็ นกระบวนการตรวจสอบความสามารถในการทางาน
ของพนักงานเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขการทางานให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
10. การฝึ กอบรมและพั ฒ นา เป็ นกระบวนการเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ
พนัก งานให้ ดียิ่ง ขึ้ น ด้วยการให้ พ นัก งานเข้าฝึ กอบรมในโอกาสต่ างๆ ตามความเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง
11. การพิจารณาความดีความชอบการโยกย้ ายและการให้ พ้นจากงาน เป็ นกระบวนการที่
องค์การดาเนิ นการเพื่อตอบแทนให้กบั พนักงานที่ทางานให้กบั องค์การด้วยการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง
เงินเดือนเลื่อนตาแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้นส่ วนการโยกย้ายเป็ นไปตามความเหมาะสมความจาเป็ นของ
หน่วยงานการให้พน้ จากงานเป็ นไปตามระเบียบการพ้นจากงานขององค์การ
12. การจ่ ายค่ าตอบแทน เป็ นกระบวนการคิดอัตราค่าจ้างตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทน
ให้กบั พนักงานอย่างเป็ นธรรมเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการจูงใจบุคคลภายนอกให้ยินดีเข้ามาร่ วมงาน
กระตุน้ ให้พนักงานภายในเต็มใจทางาน
13. การบารุ งรั กษาสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย เป็ นการดูแลรักษาสุ ขภาพอนามัย
ของพนัก งานให้ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ทั้ง ร่ า งกายและจิ ต ใจเพื่ อ ให้ ท างานได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตลอดจนป้ องกันอุบตั ิภยั ที่ อาจจะเกิ ดขึ้นจากการทางานซึ่ งเป็ นสาเหตุของการสู ญเสี ยทั้งชี วิตและ
ทรัพย์สิน
14. การควบคุมด้ านวินัยและการลงโทษ เป็ นการฝึ กฝนให้พนักงานมีความสามารถในการ
ควบคุ มตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อความมีประสิ ทธิ ภาพขององค์การหากผูใ้ ดฝ่ าฝื นก็
ดาเนินการลงโทษตามความเหมาะสม
15. กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและแรงงานสั มพันธ์ เป็ นการให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้าง
ที่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายเกี่ยวข้องกับการว่าจ้างแรงงานประกอบด้วยกฎหมายคุม้ ครอง
แรงงานกฎหมายกองทุนเงินทดแทนกฎหมายกองทุนประกันสังคมกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เมื่อ
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เกิดปั ญหาขัดแย้งจะได้ดาเนิ นการได้อย่างถูกต้องมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมจะ
เห็นได้วา่ ทรัพยากรมนุษย์เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดต่อความสาเร็ จทางการบริ หารองค์การ
ความเชื่ อมโยงของการบริหารทรัพยกรมนุษย์ และแนวคิดเรื่องสมรรถนะในการทางาน
แนวคิดเรื่ องสมรรถนะการทางานได้ถูกนาไปเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ในปั จจุ บ ัน หลายองค์ก รได้ส นใจแนวความคิ ดเกี่ ย วกับ Competency โดยพยายามศึ ก ษาค้นคว้า
แลกเปลี่ ยนกันเพื่อการนามาใช้ดว้ ยเห็นว่าอาจจะก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อการบริ หารงานทรัพยากร
บุคคล บางองค์กรพยายามจัดทาขึ้นเองหลังจากที่ได้ส่งบุคลากรไปอบรมเรี ยนรู้มาในขณะที่บาง
องค์ก รได้ว่าจ้างที่ ป รึ ก ษามาจัดท า Competency ให้แต่ ไ ม่ ว่าจะจัดท าด้วยวิธี ก ารใดปั ญ หาที่ อาจ
เกิ ดขึ้นภายหลังจากการศึกษาได้เสร็ จสิ้ นลงก็คือการนา Competency มาใช้งานสู่ การปฏิบตั ิหรื อที่
เรี ยกว่า CompetencyManagement
Competency หมายถึ ง ความรู้ (Knowledge) ความสามารถหรื อทั ก ษะ (Skills) และ
คุณลักษณะ (Attributes) ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับงานที่ปฏิบตั ิ (Job Roles) เพื่อให้ได้
ผลงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทรงคุ ณ ค่ า โดยค าว่า คุ ณ ลัก ษณะในที่ น้ ี หมายรวมถึ ง พฤติ ก รรม
(Behavior) บุคลิกภาพ (Personality) ที่มองเห็นได้และค่านิยม (Value) ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ
(Trait) ที่ไม่อาจเห็นได้แต่จาเป็ นต่องานที่ปฏิบตั ิน้ นั
ดังนั้นองค์กรที่ ได้พยายามศึกษา Competency ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดต่างก็มุ่งหวังที่จะใช้
เป็ นมาตรฐานในการประเมินศักยภาพ (Potential) ในการปฏิบตั ิงานของบุคคลเพื่อพัฒนาบุคคลให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกับองค์กรมีค่านิยมมีวฒั นธรรมเดียวกันมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ขององค์กรโดยเฉพาะบางองค์กรที่มีดชั นี ช้ ี วดั ความสาเร็ จของธุ รกิ จ
(KeyPerformance Indicators) อยู่แล้วก็จะกาหนด Competency ที่สอดคล้องกับตัวชี้ วดั โดยการตั้ง
คาถามว่าตัวชี้ วดั ของตาแหน่ งงานนี้ ต้องการ Competency อะไรบ้างนอกจากนี้ วตั ถุ ป ระสงค์ที่
ส าคัญ ของ Competency ก็ คื อ การใช้เป็ นเครื่ อ งมื อ (Tool) ในการบริ ห ารงานทรั พ ยากรบุ ค คล
(Competency-based Human Resources Management)
การน า Competency มาใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ (Tool) ในการบริ หารงานทรั พ ยากรบุ ค คล
(Competency-based Human ResourcesManagement) อาจครอบคลุมถึงงานต่างๆดังนี้
Recruitment & Selection หมายถึ งการสรรหาและคัด เลื อ กบุ ค ลากรตามคุ ณ สมบัติ แ ละ
Competency ของตาแหน่ ง ที่ ต้อ งการไม่ ว่าจะเป็ นการสรรหาบุ ค ลากรจากภายนอกหรื อภายใน
องค์กรเองก็ตาม
Training Need & Development Plan หมายถึ งการวางแผนฝึ กอบรมและพัฒ นาบุ คลากร
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ (Competency) ในการปฏิบตั ิงาน
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Career Plan & Succession Plan หมายถึงวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานและ
การวางแผนทดแทนตาแหน่งในระดับบริ หาร
Performance Management หมายถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
Salary & Incentive หมายถึงการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน
Workforce Reduction หมายถึง การตัดสิ นใจลดอัตรากาลัง
Competency Management หมายถึ ง การน า Competency ไปใช้ ใ นการบริ หารจัด การ
ทรั พ ยากรบุ ค คลในด้ า นต่ า งๆดั ง กล่ า วแล้ ว โดยมี ชื่ อ เรี ยกกั น ไปในงานแต่ ล ะประเภทเช่ น
Competency-basedTraining หมายถึงการบริ หารงานฝึ กอบรมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
(Competency) ที่ จ าเป็ นต่ อการปฏิ บ ัติ ง านโดยน ามาใช้เป็ นข้อ มู ล ในการหาความจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรมวางแผนหลักสู ตรและปรับระดับความสามารถ (Proficiency Level) ของบุคคลภายหลัง
การประเมินผลฝึ กอบรม
Competency-based Career Path หมายถึ งการนาความรู้ ความสามารถ (Competency) ของ
ตาแหน่ ง งานมาใช้ในการวางแผนความก้าวหน้า ในอาชี พ ของบุ ค ลากรโยกย้ายสั บ เปลี่ ย นโดย
เปรี ยบเทียบกับความรู ้ความสามารถ (Competency) ของตาแหน่งงานนั้น
Competency-based Executive Succession Plan หมายถึ ง การน าความรู้ ค วามสามารถ
(Competency) มาใช้ ใ นการวางแผนทดแทนต าแหน่ ง โดยเปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบัติ แ ละความรู้
ความสามารถของบุคลากรที่จะเลื่อนตาแหน่งหรื อมาทดแทนระดับบริ หารในอนาคต
Competencies in Performance Management หมายถึ งการประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ งานโดย
พิ จ ารณาทั้ง ผลงานและศัก ยภาพของบุ ค คลเปรี ย บเที ย บกับ เป้ าหมายหรื อ ตัว ชี้ วัด และความรู้
ความสามารถ (Competency) ของตาแหน่งงานนั้น
Competency-based pay หมายถึ ง การน าความรู้ ค วามสามารถ (Competency) มาช่ ว ย
ประกอบการตัดสิ นใจในการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการประเมินที่ได้มาจะเห็นได้วา่ ไม่วา่ จะนาไป
ปรั บ ใช้ใ นงานใดของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลก็ ต ามสิ่ ง ที่ ไ ม่ อ าจข้า มไปได้ก็ คื อ Employee
Competency Assessment ซึ่ งหมายถึ ง การประเมิ น ความสามารถของบุ ค คลโดยน าความรู้
ความสามารถของบุคลากรเป้ าหมายมาทาการเปรี ยบเทียบกับความรู้ความสามารถ (Competency)
ของตาแหน่งงานนั้น
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2.4.2 การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ในบริ บทของการเปลี่ยนการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
การก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี โดยเฉพาะวิชาชีพ
บัญชี และการเคลื่อนย้านเงิ นทุน ซึ่ งหมายถึงการลงทุนระหว่างประเทศจะสู งขึ้นซึ่ งส่ งผลให้การ
แข่งขันระหว่างองค์กรธุ รกิ จสู งขึ้น เมื่อการแข่งขันมีสูงขึ้น ศักยภาพของคนในองค์กรก็จาเป็ นที่
จะต้องมี มากขึ้ นเช่ นกัน ทักษะที่ มีความจาเป็ นต้องพัฒนาได้แก่ เรื่ องภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และ
ภาษาในประเทศอาเซี ยนทั้งหลาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน และข้อตกลงยอมรับร่ วมในเรื่ องคุณสมบัติของนักวิชาชีพ
(Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ดังนั้นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อก้าวเข้าสู่ การ
เปลี่ยนแปลงสู่ ระดับสากลนี้ ต้องผ่านกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับอัตรากาลังคนที่องค์กร
ขาดแคลน หรื อ การสารวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรสู่ ความเป็ นสากล
ผลกระทบจากการเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซี ยนในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มี 6 ประการ (ปรเมธี
วิม ลศิ ริ, 2559) ได้แก่ 1) อายุข องแรงงานสู งขึ้ น จากปั ญ หาด้านประชากรศาสตร์ ที่ ทุ ก ภู มิ ภาคมี
ประชากรผูส้ ู งอายุมากขึ้น 2)การเคลื่อนย้ายแรงงานขาดแคลนสู่ ประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสู งกว่า 3)
สังคมจะเปลี่ ยนแปลงไปสู่ การทางานที่ประกอบด้วยคนหลายเชื้ อชาติ 4) การขาดแคลนทักษะที่
จาเป็ นได้แก่ ทักษะในการสื่ อสาร ภาษา ทักษะการนาเสนอ 5) ระดับการศึกษาที่ไม่เท่ าเทียมกัน
ระหว่างแรงงานในประเทศและแรงงานจากต่างประเทศที่เคลื่อนย้ายเข้ามา และ 6) การเปลี่ยนแปลง
กลยุท ธ์ และค่ านิ ยมขององค์ก รไม่ เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกันซึ่ งผูน้ าต้องมี ลกั ษณะเป็ นผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
จากผลกระทบดังกล่าว การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงนี้ ตอ้ งมี
ภารกิ จดังนี้ คือ 1) การจัดการให้คนจากหลากหลายช่ วงอายุสามารถท างานร่ วมกันและถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กบั คนรุ่ นหลัง ได้อย่างราบรื่ น โดยไม่แบ่งอายุและเชื้อชาติ 2) การสร้างวัฒนธรรม
ร่ วมกันในการสร้ างสรรค์ผลงานแบบทีมงานโดยใช้ขอ้ ได้เปรี ยบด้านการสร้างสัมพันธภาพซึ่ งถือ
เป็ นจุดแข็งของชาวเอเชี ย 3)การสร้ างความสัมพันธ์กบั ธุ รกิ จอื่นโดยไม่สูญเสี ยความเป็ นธุ รกิ จที่
เป็ นอยูไ่ ป แม้จะต้องร่ วมมือกับอีกหลายองค์กร หรื อแม้แต่กบั อีกหลายประเทศแต่ยงั คงรักษาความ
โดดเด่นขององค์กรอยู่ (เนาวรัตน์ บารุ งจิตต์, 2559)
กลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน(เลิศชัย สุ ธรรมานนท์
,2560)โดยใช้ร ะบบปฎิ บ ัติ ก ารงานทรั พ ยากรบุ ค คล 4 ส่ ว นได้แ ก่ 1)การออกแบบระบบให้ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ เช่ น มี ร ะบบ ศู น ย์บ ริ การร่ วมจากภายนอก (Share Services) และ Center of
Excellence 2) ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ แ ก่ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน สวัส ดิ ก าร3) การ
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วางแผนกลยุทธ์ ได้แก่การวางแผนอัตรากาลังในระดับนานาชาติ การออกแบบและพัฒนาองค์กร
การบริ หารผลงาน การบริ หารความหลากหลายและการสร้างความผูกพันต่อองค์กร และ4) การ
บริ หารความสามารถ (Talent) ซึ่ งเป็ นปัจจัยที่กาหนดว่าองค์กรต้องมี
2.4.3การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของการเปลี่ยนการเข้ าสู่ ไทยแลนด์ 4.0
การบริ หารทรัพยากมนุษย์ในยุค 1.0 เป็ นแบบ “งานธุ รการ” ได้แก่การจ่ายเงินเดือน การรับ
คนเข้าท างาน ในยุค 2.0 เริ่ ม เห็ น ความส าคัญ ของทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ใ นการขับ เคลื่ อนองค์ก รการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ มีการวางกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันและการเตรี ยมพร้อมคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ ยนแปลง และในยุค 3.0 มี ก ารกาหนดสมรรถนะของคนท างานการเชื่ อมโยงปั จจัยแวดล้อม
ภายนอก การกาหนดสมรรถนะขององค์กรและการสร้างนวัตกรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่
เหมาะสมกับองค์กร ซึ่ งก็นบั ว่ามึความก้าวหน้า และพัฒนามาโดยตลอดจนมาสู่ ยุค 4.0ที่เป็ นยุคการ
เปลี่ ยนแปลง แข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่ งการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ใ นยุ ค นี้ ต้ อ งมี ก ารคาดการณ์ ถึ ง สิ่ งที่ อ าจไม่ ค าดถึ ง (Expect the Unexpected) และการ
เตรี ยมพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงย่างรวดเร็ ว โดยในสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลง (HR Society Magazine,2559) ดังนี้คือ
1. การก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุที่ทาให้เกิ ดการสู ญเสี ยบุคคลากรที่เป็ นกาลังงาน และการ
สู ญเสี ยองค์ความรู ้ ประสบการณ์ เทคนิคที่สั่งสมไว้ในตัวบุคคลหากไม่มีการจัดการความรู้ที่ดีพอ
2. Millennials in the Workplace คือคนรุ่ นใหม่ที่เรี ยกว่า Gen Y หรื อประชากรที่เกิดในยุค
1981-2000 หรื ออายุอยูร่ ะหว่าง 17-36 ปี ซึ่งจะกลายเป็ นคนกลุ่มใหญ่ในที่ทางานองค์กรต้องปรับตัว
เข้า หาคนรุ่ น นี้ อย่า งไร ซึ่ งการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ก ับ คนรุ่ น นี้ เช่ น การฝึ กอบรม อาจต้อ ง
ออกแบบให้แตกต่างกันเหมาะสมในแต่ละคน
3. รู ป แบบเศรษฐกิ จ จะเปลี่ ย นจากอุ ต สาหกรรมผลิ ต จ านวนมาก ค่ า แรงงานต่ า ไปสู่
อุตสาหกรรมแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ก็
ต้องเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนให้เป็ น “นักคิด” ที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
4. ผลกระทบจากโลกาภิวตั น์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มต่างๆ ของโลกจะมีการแพร่ กระจาย
อย่างรวดเร็ ว ด้วยโลกถูกเชื่อมโยงด้วยเครื อข่ายการสื่ อสารที่รวดเร็ ว
5. การเกิ ดที่ ท างานแบบ Digital Workplace การบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์จึงต้องวางแผน
บริ หารการทางานผ่านระบบออนไลน์
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6. การดาเนิ นชี วิตของคนส่ วนใหญ่จะอยู่ใน Mobile Technology การทาธุ รกรรมทางการ
เงิน หรื อการดาเนิ นชี วิตใดๆ ที่เปลี่ ยนแปลงรู ป แบบไปนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเตรี ยม
ฝึ กอบรมพนักงานให้สามารถทางานผ่าน Application ต่างๆ ได้
7. วัฒนธรรมการเชื่ อมโยงกัน(A Culture of Connectivity) จะเปลี่ ยนแปลงไปวัฒนธรรม
การเชื่ อมโยงของคนในอนาคตจะเป็ นการติดต่อที่ทาได้ตลอดเวลา เป็ นปรากฎการณ์ที่เรี ยกว่า The
Hyperconnectedโลกการทางานกับโลกส่ วนตัวไม่มีเส้นแบ่ง ในเวลาทาอย่างชัดเจน ในเวลาทางาน
ก็ อ าจใช้ Social Network ติ ด ต่ อ เรื่ อ งส่ ว นตัว และการติ ด ต่ อ งานอาจกระท าโดยผ่า นโปรแกรม
“Chat” อื่นๆ ซึ่ งการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งปรับวิธีในการดูแลโลกทั้งสองด้านของพนักงานที่
มีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปและยอมรับได้
8. สั ง คมของการมี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น ลู ก ค้า มี ส่ ว นร่ ว มในการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ จึ ง ต้อ ง
วัฒ นธรรมการร่ วมแสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย น แบ่ ง ปั น ความรู้ ความคิ ด สร้ างสรรค์ก ัน ได้
ตลอดเวลา
9. การเรี ยนรู ้ผ่าน Social กลายเป็ นสิ่ งสาคัญมาก การเรี ยนรู้ยุคใหม่เปลี่ยนจาก e-Learning,
e-Book, e-Commerce ไปสู่ ยุค ‘S’ decade คื อยุคของ Social Networking, Social Media และ Social
Learning ซึ่ งเป็ นการสร้ างการเรี ยนรู้ของคนรุ่ นใหม่ซ่ ึ งเรี ยนรู้ได้เอง ผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ต้อง
เปลี่ยนจาก “ผูฝ้ ึ กอบรม” เป็ นผูแ้ นะนา หรื อคอยอานวยความสะดวกหาช่องทางให้พนักงานเรี ยนรู้
ได้ดว้ ยตนเอง
10. องค์ก รในอนาคตมี ค วามรับ ผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นโดยการให้ความสาคัญกับ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยขับเคลื่ อนจาก Corporate Social Responsibility:CSRไปเป็ นCreating Shared
Value: CSV ที่ ป ลู กฝั งจิ ตส านึ ก ค่ านิ ย มในเรื่ องความรับ ผิดชอบต่ อสังคม ชี วิต สิ่ งแวดล้อม และ
ธรรมชาติ ซึ่ งการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีส่วนสาคัญในการนาพาบุคคลากรและองค์กรไปสู่ จุดนั้น
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5.1 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนกั วิชาการได้ให้คาจากัดความไว้ดงั นี้
Nadler (1980, pp. 4-5) ได้อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (HumanResource
Development หรื อ HRD) ไว้วา่ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นการจัดดาเนินการให้พนักงานได้รับ
ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ งในอันที่จะนามาซึ่ งการปรับปรุ งความสามารถใน
การทางานและส่ งเสริ มความก้าวหน้าของพนักงานในขณะที่ เพสและคณะ (Pace et al., 1991, p. 3)
ให้ ค วามหมายเกี่ ย วกับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ว่า เป็ นการพัฒ นาบุ ค ลากรในองค์ก รโดยใช้
กิ จกรรมการพัฒนาการพัฒนาจะต้องใช้ครอบคลุ มทั้ง 2 ด้านคือด้านบุ คคลจะต้องพัฒนาในด้าน
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ความรู ้ทกั ษะและทัศนคติและด้านองค์กรคือนโยบายโครงสร้างและการจัดการเพื่อนาไปสู่ คุณภาพ
และความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและเกิดความพึงพอใจกับผูป้ ฏิบตั ิงานผูจ้ ดั การและสมาชิกใน
องค์กรมากขึ้นโดยมีเป้ าหมายคือคุณภาพสู งสุ ดของพนักงานความสามารถในการผลิตบริ การอย่างมี
คุ ณภาพตามสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยเป็ นการบูรณาการของการพัฒนาบุคคล (Individual
Development) การพั ฒ นาองค์ ก ร (Organization Development) และการพั ฒ นาอาชี พ (Career
Development) ส่ วนมัลลีเวชชาชีวะ (2524, หน้า 16) ได้อธิ บายว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างกับ
การพัฒนากาลังคนที่การพัฒนากาลังคนอยูท่ ี่กิจกรรมของตลาดแรงงานโดยตรงเท่านั้นนอกจากจะ
รวมถึ งกิ จกรรมการตลาดแรงงานแล้วยังรวมถึงการฝึ กอบรมการบรรจุแต่งตั้งการเลื่อนขั้นเลื่ อน
ตาแหน่ ง เมื่อบรรจุเข้ามาแล้วและพะยอมวงศ์สารศรี (2534, หน้า 193) ได้ให้ความหมายของการ
พัฒนาบุคลากรไว้วา่ เป็ นการดาเนิ นการเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบตั ิงานที่ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพประสบความสาเร็ จเป็ นที่น่าพอใจแก่องค์กร
ด้วยแนวคิดและผลการค้นคว้าวิจยั ข้างต้นสรุ ปความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ได้ว่าเป็ นการส่ งเสริ มปรับ ปรุ งความรู้ความสามารถของบุ คคลให้มีท กั ษะในการทางานสู งขึ้นมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคลากรในกลุ่มและมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร
James (1970, p. 4 อ้างถึ งในเชี่ ยวชาญอาศุวฒั นกุล , 2530, หน้า108) ได้สรุ ปแนวความคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรไว้ดงั ต่อไปนี้
1. การพัฒนาของมนุ ษย์ในองค์กรโดยทัว่ ๆ ไปแล้วจะเป็ นผลมาจากประสบการณ์ที่เกิดจาก
การทางาน
2. เครื่ องมื อที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดสาหรับการพัฒนามีอยู่สามประการด้วยกันได้แก่
กาหนดความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิงานอย่างชัดเจนการกาหนดสิ ทธิ อานาจกับความรับผิดชอบ
ในการจัดการต้องเป็ นไปอย่างเหมาะสมและต้องมีการป้ อนข้อมูลกลับให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รู้ดว้ ย
ตัวเขาเองว่าเขาปฏิบตั ิงานได้ดีมากน้อยเพียงใด
3. การพัฒ นาของมนุ ษ ย์ในองค์ก รจะเกิ ดขึ้ น ก็ต่อเมื่ อพนัก งานในองค์ก รปรารถนาที่ จะ
ควบคุ ม พฤติ ก รรมหรื อ การปฏิ บ ัติ งานด้วยตัว ของเขาเองให้ มี ค วามใกล้เคี ย งหรื อ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของการปฏิบตั ิงานที่ได้กาหนดไว้
4. กิ จกรรมที่องค์กรกาหนดขึ้นเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาจะต้องมุ่งเน้นที่งานของบุคคลเป็ น
เรื่ องสาคัญ
5. การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นองค์ก รเป็ นการสร้ างสภาพแวดล้อ มในการท างานที่
เอื้ออานวยให้มนุษย์ในองค์กรสามารถพัฒนาตัวของเขาได้
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6. การพัฒ นามนุ ษ ย์ใ นองค์ก รจะเกิ ด ขึ้ น ได้ก็ ต่ อ เมื่ อการพัฒ นานั้น สอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการในชีวติ และศักยภาพของเขาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการพัฒนาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กรต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ ายบริ หารอย่างเต็มที่
จึงจะทาให้การพัฒนาสัมฤทธิ ผลการศึกษาพฤติกรรมการทางานร่ วมกันของมนุ ษย์ซ่ ึ งพบว่ามีการ
พัฒนาเปลี่ ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยปฏิ วตั ิอุตสาหกรรมโดยเริ่ มมีการตื่นตัวเกี่ ยวกับ การทางานของ
บุ ค คลเนื่ อ งจากผลกระทบของการปฏิ ว ตั ิ อุ ต สาหกรรมสร้ า งความไม่ เท่ า เที ย มกัน ระหว่ า ง
ผูป้ ระกอบการและคนในโรงงานทาให้มีการเริ่ มให้ความสาคัญกับสภาพการทางานภายในโรงงาน
และคุณภาพชี วิตของคนงานแต่ผปู ้ ระกอบการส่ วนใหญ่ในอุตสาหกรรมยังไม่เห็นความสาคัญใน
แนวคิดนี้ เนื่ องจากช่ วงนั้นมีแรงงานจานวนมากที่เข้าสู่ ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมช่ วงระยะ
เริ่ มแรกของการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็ นช่วงเวลาที่มีการคานึงถึงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ในการปฏิ บ ตั ิ งานของคนงานโดยพยายามหาวิธีก ารปฏิ บ ัติงานที่ เหมาะสมหรื อวิธี ก ารที่ ดีที่ สุ ด
(ณัฎฐพันธ์เขจรนันท์,2541, หน้า 29-30)
เมื่อการอุตสาหกรรมได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นองค์กรบริ หารงานมีขนาดใหญ่ข้ ึนจึงได้เริ่ มมี
แนวคิ ดด้านการสร้ างความมี ม นุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ใ ห้ค วามส าคัญ กับ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ในการท างาน
ความสัมพันธ์ส่วนตัวของบุ คลากรในองค์กรแรงจูงใจในเรื่ องความสัมพันธ์ส่วนตัวกลุ่มสัมพันธ์
และภาวะผูน้ าจนกระทัง่ ปั จจุบนั ที่เน้นในเรื่ องทรัพยากรมนุ ษย์โดยแนวคิดนี้ จะให้ความสาคัญกับ
มนุษย์ในฐานะทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อองค์กรทรัพยากรมนุษย์เป็ นสิ นทรัพย์ที่มีค่ายิง่ ที่สามารถ
สร้างคุณูปการให้แก่องค์กรได้อย่างมหาศาลองค์กรจะต้องธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสุขภาพ
กายและสุ ขภาพจิตที่ ดีผูบ้ ริ หารยุคปั จจุบนั เชื่ อว่าบุคคลในองค์กรล้วนมีความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพที่องค์กรจะต้องค้นหาเพื่อนามาสร้างสรรค์ประโยชน์แก่องค์กร (พะยอมวงศ์สารศรี , 2538,
หน้า 1; ณัฎฐพันธ์เขจรนันท์, 2541, หน้า 30)
Nadler (1980, pp. 4-5) อธิ บายว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นเรื่ องของการนากิ จกรรม
การพัฒนามาใช้กบั ทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กรเพื่อให้เกิ ดผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่ งแบ่ง
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่คือ
1. การฝึ กอบรม (Training) มีจุดเน้นอยูท่ ี่งานของพนักงานในขณะนั้นที่ตอ้ งการเรี ยนรู้และ
มีประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับการยกระดับความสามารถในการทางานเพื่อมุ่งให้สามารถทางานใน
ตาแหน่งนั้นๆ ได้หรื อทางานที่ตอ้ งใช้ความรู้ความสามารถที่มีความยากจนง่ายขึ้นโดยเมื่อผูผ้ า่ นการ
ฝึ กอบรมไปแล้วจะสามารถนาความรู้ไปใช้ได้ทนั ทีหรื อมีพฤติกรรมการทางานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการขององค์กร
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2. การศึกษา (Education) แนดเลอร์อธิ บายว่าจุดเน้นของการศึกษาก็เพื่อเตรี ยมพนักงานให้
มีความพร้อมที่จะทางานเฉพาะกิจหรื อกลุ่มงานบางอย่างตามความต้องการขององค์กรในอนาคตแต่
จะแตกต่ างจากการฝึ กอบรมเนื่ อ งจากเป็ นการเตรี ย มเรื่ อ งงานในอนาคตที่ แตกต่ างไปจากงาน
ปั จจุบนั การศึกษาที่องค์กรใช้เสมอๆก็เพื่อเตรี ยมพนักงานเพื่อการเลื่อนตาแหน่งงานหรื อทางานใน
หน้ าที่ ใ หม่ ก ารศึ ก ษามัก จะด าเนิ น การโดยใช้ระยะเวลาที่ ย าวนานซึ่ งจะต้อ งมี ก ารก าหนดเป็ น
แผนพัฒนาพนักงานที่ชัดเจนรองรับเพื่อไม่ให้เกิดความสู ญเปล่าเนื่ องจากเป็ นการลงทุนอย่างหนึ่ ง
ขององค์กรในการเตรี ยมพนักงานของตนให้มีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กรในอนาคต
3. การพัฒนา (Development) จุดเน้นของการพัฒนาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการขององค์กรที่ตอ้ งการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ งการพัฒนามีความเกี่ยวข้องกับการ
จัดโปรแกรมเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์แก่บุคคลขององค์กรเพื่อให้พนักงานเหล่านี้ มี
ความพร้อมที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตามความต้องการขององค์กรนัน่ เอง
2.5.2 แนวคิดเกีย่ วกับมนุษย์เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา
คาว่าทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource) เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1965-1970 เป็ นช่วงเวลาที่
แนวความคิดในการพัฒนามุ่งเน้นด้านเศรษฐกิ จกาลังเฟื่ องฟูแนวความคิดที่มองคนเป็ นทรัพยากร
มนุ ษ ย์จึ ง เป็ นแนวคิ ด ที่ มุ่ ง พัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมโดยเอามนุ ษ ย์เป็ นเครื่ องมื อ หรื อส่ ง
ส่ ว นประกอบแต่ ปั จ จุ บ ัน เน้ น การพัฒ นาที่ เอาคนเป็ นศู น ย์ก ลางแต่ ย งั คงใช้ศ ัพ ท์ ค าว่า พัฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย์อยู่จึงต้องพิจารณาดีว่าจะพัฒนามนุ ษย์ในฐานะมนุ ษย์หรื อพัฒนามนุ ษย์ในฐานะ
เป็ นทรัพยากรมนุษย์
พระธรรมปิ ฎก (2539, หน้า 19) เสนอความคิดว่าควรต้องเอาทั้งสองอย่างคือต้องพัฒนา
มนุ ษย์ในฐานะที่ เป็ นทุ นหรื อเป็ นปั จจัยในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมและถ้ามนุ ษย์มี
คุ ณ ภาพดี มีความรู ้ ความสามารถดี เป็ นแรงงานที่ มีฝีมื อมีจิตใจดี ก็จะช่ วยให้พ ฒ
ั นาเศรษฐกิ จได้ดี
พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่ งเราก็ตอ้ งพัฒนามนุ ษย์ในฐานะเป็ นมนุ ษย์ดว้ ยความมุ่งหมายว่าทาอย่างไร
จะให้เป็ นมนุษย์ที่ดีเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็ นมนุษย์ที่มีความสุ ข
พระธรรมปิ ฎก (2539, หน้า 18) อธิ บายเพิ่มเติมว่าแนวคิดในการพัฒนาปั จจุบนั นี้ มี 2 สาย
สายหนึ่ งคือการพัฒนาแบบยัง่ ยืน (Sustainable Development) ที่มาจากคติของคณะกรรมาธิ การด้วย
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก าร พั ฒ น า (World Comminsion on Environment and Development) ซึ่ ง
สหประชาชาติต้ งั ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยเน้นความสาคัญในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมส่ วนอีกสายหนึ่ งถูก
เส น อขึ้ น จาก ยู เ น ส โกเมื่ อพ .ศ.2529 เป็ น แน วคิ ด ที่ เกรี ยก ว่ า ก ารพั ฒ น าเชิ งวัฒ น ธรรม
(CulturalDevelopment) เนื่ องจากการพัฒนาที่ผ่านมาขาดองค์ประกอบด้านมนุ ษย์แนวคิดนี้ จึงเป็ น
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การพัฒ นาเชิ ง วัฒ นธรรมโดยเอาคนมาเป็ นศู น ย์ก ลางและได้ป ระกาศให้ พ.ศ. 2531-2540 เป็ น
ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม (World Decade for Cultural Development)
ก่อสวัสดิพาณิ ชย์ (2522, หน้า 22) กล่าวถึงการพัฒนามนุษย์ในแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่
ถื อ ว่ า มนุ ษย์ ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นา (The Concept of Development Centered on Man) คื อ
พัฒนาการต้องเกิ ดจากการกระทาของมนุ ษย์ผลประโยชน์ของการพัฒนาจะต้องตกเป็ นของมนุ ษย์
เมื่อมนุ ษย์ตระหนักถึงความต้องการหรื อความจาเป็ นของตนมนุษย์เป็ นผูก้ าหนดความมุ่งหมายของ
การพัฒนาโดยอาศัยความต้องการของตนเป็ นเครื่ องนาทางและมนุษย์จะเป็ นผูจ้ ดั การองค์ประกอบ
ของการพัฒ นาการให้ ส าเร็ จตามความมุ่ งหมายที่ ตนตั้ง ขึ้ น เช่ น การสร้ างสถาบัน ทางสั งคมการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบต่างๆ ถึงแม้กิจกรรมนั้นเป็ นสภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดการพัฒนา
แต่ ม นุ ษ ย์จะพัฒ นาอย่างโดดเดี่ ย วไม่ ได้ม นุ ษ ย์จะต้องพัฒ นาในสิ่ งแวดล้อมและสถานการณ์ ซ่ ึ ง
ส่ งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าแก่มนุษย์ดงั นั้นกระบวนการพัฒนามนุษย์โดยยึดมนุษย์เป็ นศูนย์กลางจึง
เป็ นการพัฒนาที่สมบูรณ์ แบบโดยต้องพิจารณาทุกส่ วนขององค์ประกอบในการพัฒนาและทุกด้าน
ของชีวติ ซึ่ งเป็ นสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์
ด้วยแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ดงั กล่าวข้างต้นนามาประมวล
สรุ ปได้วา่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งคานึงถึงปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการทั้งความต้องการของ
ตัวบุคคลสภาพแวดล้อมภายในองค์กรความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรรวบรวมสร้ างเป็ น
กระบวนการตัด สิ น ใจก าหนดแนวทางปฏิ บ ัติ ในการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ก าร
ประเมินผลและการวิจยั ด้านทรัพยากรมนุษย์ให้การพัฒนามีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดต่อองค์กร
2.6 แนวคิดเกีย่ วกับภาวะผู้นา
สถานการณ์ ในปั จ จุ บ ัน เปลี่ ย นแปลงเข้า สู่ ยุค ข้อ มู ล ข่ า วสารร่ วมกับ ความก้า วหน้า ทาง
เทคโนโลยีทาให้สังคมเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วมีแนวโน้มจะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่ องบุคลากร
ต้อ งก้ า วทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ สวงหาความรู้ พ ัฒ นาตนเองอย่า งต่ อ เนื่ อ งตลอดเวลาบุ ค ลากรจึ ง
จาเป็ นต้อ งมี ภ าวะผูน้ าเตรี ย มพร้ อ มรั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงปรั บ วิธี ก ารท างานเพื่ อ ไปสู่
เป้ าหมายขององค์การ (ปรางทิพย์อุจะรัตน์, 2541, หน้า 25) ซึ่ งตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐได้ให้นิยามของระบบการนาองค์การ (Leadership System) เป็ นวิธีการบริ หารที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการผูบ้ ริ หารส่ วนราชการนามาใช้ทวั่ ทั้งส่ วนราชการซึ่ งเป็ นพื้นฐานวิธีที่ใช้ในการ
ตัด สิ น ใจเรื่ อ งส าคัญ การสื่ อ สารการถ่ า ยทอดเพื่ อ น าไปปฏิ บ ัติ ร วมถึ งโครงสร้ างกลไกในการ
ตัดสิ นใจการเลื อกสรรการพัฒนาผูน้ าผูบ้ งั คับบัญชาตลอดจนการเสริ มสร้ างค่านิ ยมทิศทางและ
ความคาดหวังด้านผลการดาเนิ นการในนิ ยามดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ
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เช่นSentell (1994) มองว่าภาวะผูน้ าก่อให้เกิดองค์การที่มีการดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพคือผูน้ า
ระดับ สู ง (Executive Leadership) มี ก ารริ เริ่ ม และแสดงออกถึ ง วิสั ย ทัศ น์ ข ององค์ก ารในอนาคต
สามารถเปลี่ ยนแปลงองค์การไปสู่ ความสาเร็ จตามวิสัยทัศน์ที่ต้ งั ไว้ถา้ มีอุปสรรคหรื อข้อจากัดใน
การเปลี่ยนแปลงองค์การผูน้ าต้องเอาชนะอุปสรรคได้ผนู้ าต้องมีความกล้าหาญมีความมัน่ คงในการ
ตัดสิ นใจการตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการคิดอย่างรอบคอบถึงผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นจากการตัดสิ นใจต้อง
ใช้เทคนิ ค หรื อ เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ในการรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ การตัด สิ น ใจ Ellis & Hartley (1995),
Marquis & Huston (1996) ได้ให้ความหมายภาวะผูน้ าว่าเป็ นกระบวนการของการใช้อานาจชักจูง
โน้ ม น้ า วกลุ่ ม ท างานให้ บ รรลุ เป้ าหมายที่ ต้ ัง ไว้อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ Manfredi (1996) ได้ใ ห้
ความหมายว่าภาวะผูน้ าเป็ นกระบวนการของการมีป ฏิ สัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันในทิ ศทางที่ บ รรลุ
เป้ าหมายซึ่ งกันและกันของผูน้ าและองค์การ
สรุ ปได้วา่ ภาวะผูน้ าเป็ นกระบวนการของผูบ้ ริ หารที่ใช้อานาจหรื อการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีอยู่
ในการนาองค์การให้บรรลุ เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งกระบวนการดังกล่าวประกอบไปด้วย
การตัด สิ น ใจการเลื อกวิธี ก ารการเสริ ม สร้ างค่ านิ ย มการก าหนดทิ ศ ทางและความคาดหวังของ
องค์การเป็ นต้น
2.6.1 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ ว และรู ปแบบของภาวะผู้นา
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับผูน้ าเริ่ มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมีการศึกษารวบรวมทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผูน้ าโดยแบ่งตามระยะการพัฒนาดังนี้
1) ทฤษฎีคุณลักษณะผู้นา (Trait Theories) เป็ นทฤษฎีเริ่ มแรกของการศึกษาภาวะผูน้ าเริ่ ม
ในปี ค.ศ.1930-1940 ทฤษฎีน้ ีเชื่ อว่าภาวะผูน้ าเป็ นมาแต่กาเนิด (Born Leader) เป็ นลักษณะเฉพาะตัว
สร้างกันไม่ได้คุณลักษณะผูน้ าตามทฤษฎีน้ ีแยกได้ 3 ด้านคือ
(1) ด้านสติปัญญาได้แก่สติปัญญาดีฉลาดมีไหวพริ บรู้จกั คิดมีเหตุผล
(2) ด้านบุ คลิ ก ภาพได้แก่ มี บุค ลิ กที่ ดีส ามารถแก้ปั ญหาเฉพาะหน้าควบคุ มอารมณ์ ได้ดีมี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์มีความอิสระมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
(3) ด้านความสามารถได้แก่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีทกั ษะในการสื่ อสารมีความสามารถในการ
ขอความร่ วมมือ
2) ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นา (Behavioral Theories) เป็ นทฤษฎี ต้ งั แต่ค.ศ.1940 เชื่ อว่าผูน้ ามี 3
แบบ (Marquis and Huston, 1996) คือ
(1) ผูน้ าแบบอัตถนิ ยมหรื ออัตตา (Autocratic Leaders) ตัดสิ นใจด้วยตนเองไม่มีเป้ าหมาย
หรื อวัตถุ ประสงค์แน่ นอนขึ้นอยู่กบั ตัวผูน้ าเองคิดถึงผลงานไม่คิดถึงคนบางครั้งทาให้เกิ ดศัตรู ได้
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ผูน้ าลักษณะนี้ใช้ได้ดีในช่วงภาวะวิกฤตเท่านั้นผลของการมีผนู้ าลักษณะนี้ทาให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาไม่
มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองไม่เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
(2) ผูน้ าแบบประชาธิ ปไตย (Democratic Leaders) ใช้การตัดสิ นใจของกลุ่มหรื อให้ผตู้ ามมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจรับฟั งความคิดเห็นส่ วนรวมทางานเป็ นทีมมีการสื่ อสารแบบ 2 ทางทาให้
เพิ่ ม ผลผลิ ตความพึ งพอใจในการท างานบางครั้ ง การอิ งกลุ่ ม ท าให้ใช้เวลานานในการตัดสิ นใจ
ระยะเวลาที่เร่ งด่วนผูน้ าลักษณะนี้ไม่เกิดผลดี
(3) ผู้ น าแ บ บ ต าม ส บ าย ห รื อ เส รี นิ ย ม (Laissez - Faire Leaders) จ ะ ให้ อิ ส ระ กั บ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเต็มที่ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาไม่มีการกาหนดเป้ าหมายที่แน่นอนไม่มีหลักเกณฑ์
ไม่มีระเบียบทาให้เกิ ดความคับข้องใจหรื อความไม่พอใจของผูร้ ่ วมงานได้และได้ผลผลิตต่ า การ
ทางานของผูน้ าลักษณะนี้ เป็ นการกระจายงานไปที่กลุ่มถ้ากลุ่มมีความรับผิดชอบมีแรงจูงใจในการ
ทางานสู งสามารถควบคุมกลุ่มได้ดีมีผลงานและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3) ทฤษฎี ต ามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories) เริ่ ม ปลาย
ทศวรรษ 1940 และต้นทศวรรษ 1950 เริ่ มมีการหาองค์ประกอบของผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพสรุ ปได้วา่
ผูน้ าที่ ป ระสบความส าเร็ จต้อ งศึ ก ษาสถานการณ์ ก่ อ นแล้วจึ ง ปรั บ แบบการน าให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ น้ นั ซึ่ ง Hersey & Blanchard (Marquis & Huston, 1996) เป็ นผูพ้ ฒ
ั นารู ปแบบของผูน้ า
ตามสถานการณ์ ข้ ึนมาโดยกล่าวว่ารู ปแบบของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมที่สุดในแต่ละ
สถานการณ์ ข้ ึนอยู่กบั ความมีวุฒิภาวะ (Mature) ของผูต้ ามเมื่อผูต้ ามมีวุฒิภาวะมากขึ้นรู ปแบบของ
ผูน้ าจะมุ่งงานน้อยลงมุ่งที่สัมพันธ์ภาพมากขึ้นในการนี้ได้มีนกั วิชาการอีกท่านหนึ่งคือ Fiedler
(Marriner-Tomey, 1993) ได้มองว่ารู ปแบบที่มีประสิ ทธิภาพทาให้ผลของการปฏิบตั ิงานดีข้ ึนอยูก่ บั
สถานการณ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ
(1) สัมพันธภาพระหว่างผูน้ าและผูต้ ามเป็ นอย่างไรผูต้ ามให้ความเชื่ อมัน่ ยอมรับผูน้ าของ
ตนมากน้อยเพียงไรหากผูน้ าสามารถเข้ากันได้เป็ นอย่างดี กบั ผูต้ ามผูต้ ามยอมรับบุคลิกภาพและ/
หรื อความสามารถของผูน้ าผูน้ าไม่จาเป็ นต้องอาศัยการสั่งการหรื อใช้อานาจหน้าที่ที่เป็ นทางการ
(2) โครงสร้ างของงานชัดเจนหรื อไม่ ก ารท างานใดๆ ที่ มี โครงสร้ างของการดาเนิ นการ
ชัดเจนมี ระเบี ยบวิธี ป ฏิ บ ตั ิ มี คู่มื อการปฏิ บ ตั ิงานมีม าตรฐานการท างานและก าหนดแนวทางการ
ประเมิ นผลเพื่ อการควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ่ งต่ างๆเหล่ านี้ ท าให้ผูต้ ามมี ค วามกระจ่างชัดว่าพวกเขาถู ก
คาดหวังให้ทาอะไรจะได้ดาเนิ นการได้ถูกต้องตรงตามเป้ าหมายขององค์การผูน้ ามีอานาจหน้าที่
อัตโนมัติสามารถยืนยันคาสั่งของเขาโดยอ้างถึงคู่มือได้
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(3) อานาจของผูน้ ามีมากหรื อน้อยผูน้ าได้รับการสนับสนุ นจากองค์การมากน้อยเพียงใด
ผูน้ ามีตาแหน่ งหน้าที่สูงหรื อไม่อิทธิ พลของบุคคลเหล่านี้ ที่มีต่อผูต้ ามจึงมีมากผูน้ าที่มีอานาจน้อย
การทางานก็จะเกิดข้อขัดข้องได้มากกว่า
4) ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยน (Transformation and
Transactional Leadership Theories) ซึ่ ง Burns (1978) ได้ให้แนวคิดทฤษฎีความเป็ นผูน้ าเชิงปฏิรูป
โดยเห็นว่าภาวะผูน้ าเปรี ยบเสมือนรู ปแบบพิเศษของอานาจการจูงใจที่เกิดกับผูน้ าและผูต้ ามตัดสิ น
ได้ จ ากการใช้ ภ าวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงภาวะผู้น าการแลกเปลี่ ย นแต่ เมื่ อ สภาพแวดล้ อ ม
เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ววัฒนธรรมองค์การมีความซับซ้อนขึ้ น Burns จึงเชื่ อว่าภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นภาวะผูน้ าที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์น้ ีนอกจากนี้ Sentell (1994) ก็ได้กล่าวถึง
ภาวะผูน้ าที่ ก่อให้เกิ ดองค์การที่ มีการดาเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพคือผูน้ าระดับสู ง (Executive
Leadership) ต้องริ เริ่ มและแสดงออกถึ งวิสัยทัศน์ขององค์การในอนาคตผูน้ าต้องมีความสามารถ
อานาจวัตถุประสงค์ที่แน่ นอนในการเปลี่ยนแปลงองค์การแนวทางที่จะประสบความสาเร็ จนาไปสู่
วิสั ย ทัศ น์ ถ้า มี อุ ป สรรคหรื อ ข้อ จากัด ในการเปลี่ ย นแปลงองค์ก ารผูน้ าจะต้อ งสามารถเอาชนะ
อุปสรรคได้ผนู้ าต้องมีความกล้าหาญมีความมัน่ คงในการตัดสิ นใจซึ่ งการตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการ
คิดอย่างรอบคอบถึ งผลลัพธ์ ที่เกิ ดขึ้นจากการตัดสิ นใจ (Gibson, Ivancevich, and Donnelly, 1995)
จะต้องใช้เทคนิ ค หรื อเครื่ องมื อต่ างๆ ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจนอกจากนี้ ผูน้ าทุ ก
ระดับ ต้องกล้าแสดงออกอย่างมัน่ ใจถ้ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็ นหรื อถามคาถามจะก่ อให้เกิ ด
ความสู ญ เสี ย ในการผลิ ต (Deming, 1986) ต้อ งมี ค วามรวดเร็ วผลัก ดัน ในสิ่ ง ที่ ต้อ งการเข้า ใจถึ ง
วิสัยทัศน์พนั ธกิจและเป้ าหมายขององค์การมีความรับผิดชอบในขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายผูน้ า
ต้องนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงมาสู่ องค์การ (Hesslbein&Cohen, 1999) โดยนวัตกรรมต้อง
เป็ นการปฏิ บตั ิที่แปลกใหม่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการแสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆมีความสามารถ
ในการจัดระบบงานนาองค์การไปสู่ เป้ าหมายเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ่ วมงานหาแนวทางปฏิ บ ตั ิงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบความสาเร็ จทั้งต่อลูกค้าและผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Lawrence (1999) ที่กล่าวถึงบทบาทของผูน้ าแบบใหม่ตอ้ งมีการทางานเป็ นทีมผูน้ า
ต้องเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่ทีมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเสริ มสร้างพลังอานาจแก่ทีมตลอดจนการประเมินผล
ทีมด้วย
ในเรื่ องดั ง กล่ า ว The Malcolm Baldrige National Quality Award/ MBNQA (1995) ได้
กล่ า วถึ ง ภาวะผูน้ าเป็ นตัวขับ เคลื่ อ นระบบขององค์ก ารทั้ง หมดโดยมุ่ ง ที่ บ ทบาทของผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู งต้องมีความคิดริ เริ่ มในการมุ่งเน้นลูกค้าบอกถึงค่านิ ยมที่ชดั เจนสิ่ งที่คาดหวัง MBNQA ได้
กาหนดเกณฑ์ในการวัดภาวะผูน้ าไว้ดงั นี้
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(1) ภาวะผู้น า ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง สิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ภาวะผู้น าของผู้บ ริ ห ารระดับ สู งได้ แ ก่
วิสัยทัศน์พนั ธกิจค่านิ ยมผูน้ าต้องมีการวางแผนในเรื่ องของคุณภาพมีการทบทวนถึงความก้าวหน้า
ของแผนงานให้ความสาคัญกับบุคลากรมีการฝึ กอบรมหรื อประชุมเกี่ยวกับคุณภาพตลอดจนมีการ
ประเมินผลและพัฒนาระบบ
(2) ระบบภาวะผูน้ าและองค์การต้องมีการบูรณาการถึงกิจกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าในแต่ละ
วันมีการสื่ อสารเสริ มแรงทางบวกต่อค่านิยมที่มีต่องานมีการทบทวนการดาเนินงานทั้งองค์การ
(3) การแสดงความรับผิดชอบต่อชุ มชนและสมาชิ กองค์การประกอบด้วยการมีจริ ยธรรม
การคานึ งถึ งความปลอดภัยของชุ มชนสิ่ งแวดล้อมมีความสนใจต่อการป้ องกันโดยการอธิ บายถึ ง
วิธีก ารจัดการกับ ความเสี่ ยงแก่ ชุม ชนและสมาชิ ก ขององค์ก ารในเกณฑ์รางวัลคุ ณ ภาพแห่ งชาติ
(Thailand Quality Award :TQA) ได้ให้นิยามของระบบการนาองค์การว่าเป็ นวิธีการบริ หารที่ผนู้ า
ระดับสู งนามาใช้ท้ งั อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการทัว่ ทั้งองค์การซึ่ งเป็ นพื้นฐานและวิธีที่ใช้
ตัดสิ น ใจเรื่ องที่ ส าคัญ การสื่ อสารการน าไปปฏิ บตั ิ รวมถึ งโครงสร้ างกลไกในการตัดสิ น ใจการ
สื่ อสาร 2 ทางการเลือกสรรการพัฒนาผูน้ าและผูจ้ ดั การรวมทั้งการเสริ มสร้างค่านิยมพฤติกรรมที่มี
จริ ยธรรมทิศทางความคาดหวังด้านผลการดาเนิ นการระบบการนาองค์การที่มีประสิ ทธิ ภาพต้อง
คานึ งถึ งความสามารถความต้องการของพนักงานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต้องตั้งความคาดหวังใน
ด้านผลการดาเนินการการปรับปรุ งผลการดาเนินการให้สูงมีระบบการนาองค์การที่สร้างความภักดี
การทางานเป็ นทีมโดยขึ้นอยูก่ บั วิสัยทัศน์ค่านิยมรวมทั้งการมุ่งไปสู่ เป้ าประสงค์ร่วมขององค์การมี
ระบบการนาองค์การที่กระตุน้ และสนับสนุนความคิดริ เริ่ มการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมการจัด
โครงสร้างสายการบังคับบัญชาตามจุดประสงค์หน้าที่รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมีสายการบังคับบัญชาที่
มีข้ นั ตอนการตัดสิ นใจหลายขั้นตอนการนาองค์การที่มีประสิ ทธิ ผลมีกลไกที่ผนู้ าใช้ในการตรวจ
ประเมินตนเองการรับข้อมูลป้ อนกลับและการปรับปรุ งได้
2.6.2 ภาวะผู้นาทีพ่ งึ ปรารถนาในยุค Thailand 4.0
ทฤษฎี ว่าด้วยคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของผูน้ า (Trait Theory) ในการน าไปสู่ ก ารพัฒ นาตาม
โมเดล Thailand 4.0 (ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์, 2560) มีดงั นี้คือ
1. คุณลักษณะทางความคิดและสติปัญญา (Conceptual Characteristics) ซึ่ งหมายความว่า
ผูน้ าต้องมีความฉลาดหลักแหลม คิดวิเคราะห์และคาดการณ์ได้อย่างเป็ นระบบ เล็งเห็นถึงสิ่ งที่จะ
เกิ ดขึ้ นในอนาคต รวมทั้งกาหนดแนวทางตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงในแบบโมเดลการพัฒนา
ประเทศแบบ Thailand 4.0
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2. คุณลักษณะทางความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น (Interpersonal Characteristics) หมายถึง ผูน้ า
ต้องมีทกั ษะในการสื่ อสาร สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลอื่น มีทศั นคติเชิงบวก เป็ นตัวอย่างที่ดี
กับ สั ง คม เนื่ อ งจากในยุค Thailand 4.0 นั้น เป็ นยุค แห่ ง การใช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ สรรค์ส ร้ า ง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนาต่างๆ ซึ่ งต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างบุคคลและระหว่างองค์การเป็ นอย่างมาก
3. คุ ณลักษณะทางด้านการทางาน (Technical Characteristics) หมายถึ ง ผูน้ าต้องมีความรู้
เข้าใจ ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน สามารถแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้น มีวิธีการถ่ายทอดและสอนงาน
ให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
4. คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนตั ว (Personal Characteristics) ที่ ส่ งเสริ มต่ อ การขับ เคลื่ อ นในยุ ค
Thailand 4.0 เช่ น ความมั่น ใจในตนเอง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง /มุ่ ง มั่น ตั้ง ใจ มี ค วามรอบคอบ/
กระตือรื อร้น เป็ นต้น
2.6.3 การปรับเปลีย่ นรู ปแบบของการนา ได้แก่
1. เปลี่ ย นจากการใช้ ค าสั่ ง มาสู่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม โดยในองค์ก รจะมี ก ลุ่ ม คน Millennial
Generation คือคนรุ่ นใหม่อายุระหว่าง 17-36 ปี เข้ามาในทุกองค์กรมากขึ้น ซึ่ งคนรุ่ นนี้ไม่คุน้ กับการ
ถูกสัง่ และองค์กรต้องเปลี่ยนมาใช้กระบวนการสร้างความผูกพันในการทางาน
2.เปลี่ยนจากควบคุมสู่ การสร้างแรงบันดาลใจ โดยผูน้ าต้องเรี ยนรู้วา่ แรงจูงใจของเราแต่ละ
คนไม่เหมื อนกันคนทางานฐานความรู้ แต่ละคนมีแรงจูงใจที่แตกต่างกันเพราะว่าคนในองค์กรมี
ความหลากหลายมากขึ้น ซึ่ งความหลากหลายในองค์กรไม่ใช่แค่เชื้ อชาติศาสนาเท่านั้นปั จจุบนั ยังมี
ความหลากหลายทางเพศอีกด้วยผูน้ าจึงต้องเรี ยนรู้ในการยอมรับความหลากหลายนี้ดว้ ย
3. บุ ค ลากรในองค์กรมี ฐานความรู้ แตกต่ าง และหลากหลายมากขึ้ น ผูน้ าอาจไม่ใช่ ผูท้ ี่ มี
ความรู ้ ม ากกว่า จึ ง ต้อ งเปลี่ ย นจากการสั่ ง งานเป็ นการถามหรื อ ชี้ น าให้ บุ ค คลากรใช้ค วามคิ ด
ข้อเสนอแนะ เท่ากับทาให้บุคคลากรมีส่วนร่ วมในการหาแนวปฏิบตั ิที่ดีในการทางาน ภาวะผูน้ าใน
อนาคตต้องใช้วิธีการแลกเปลี่ ยนข้อมูลมากขึ้น และพร้อมที่จะยอมรับว่าบุคคลอื่น มีความรู้หรื อ
ความเชี่ ยวชาญมากกว่าตนเอง โดยพร้ อมที่ จะขอความรู้ และรับ ฟั งผูอ้ ื่น ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่ งเรี ยกว่าเป็ นการถ่อมตัวทางปั ญญา ซึ่ งหมายถึง การที่ผนู้ ายอมรับว่าในหลายๆ เรื่ องคนอื่น
มีความรู ้มากกว่า ดังนั้นผูน้ าก็พร้อมที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งรู้จกั ที่จะใช้ประโยชน์
จากความรู้ของผูอ้ ื่นเพื่อประโยชน์ขององค์กร ผูน้ าในยุค 4.0 จะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั นั้นเร็ วเกิ นกว่าที่ผนู้ าเพียงคนเดียวจะสามารถที่จะติดตามและเรี ยนรู้ทุกอย่างได้
ทัน (พสุ เดชะริ นทร์, 2560)
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4. เป็ นผูน้ าที่สามารถฝึ กฝนและสอนแบบโค้ช (Coaching) บทบาทของโค้ชที่ดีตอ้ งเข้าใจ
และมองเห็นศักยภาพของลูกน้อง ต้องรับฟัง และ ตั้งคาถามแล้วจึงสะท้อนกลับไปได้ ทาให้บทบาท
โค้ชเปรี ยบเหมือนการช่วยค้นหาเป้ าหมาย ค้นหาคุณค่าและแนวทางสู่ การทางานที่บรรลุเป้ าหมาย
5.การปรับ ตัว หรื อ Adaptable นั้นหมายถึ งการยอมรับว่าการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นอย่าง
รวดเร็ ว ทาให้การตัดสิ นใจที่ผา่ นมาอาจจะผิดพลาด และผูน้ าจะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนการตัดสิ นใจ
จากข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้รับ
6. มีวิสัยทัศน์ คือความสามารถในการมองเห็นถึงทิศทางในระยะไกล แม้จะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงหรื อความไม่แน่นอนในระยะสั้น
7. Hyperawareness หรื อการที่ไม่หยุดที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
องค์กรตลอดเวลา เพื่อแสวงหาโอกาสและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
8. Making Informed Decisions หรื อการใช้ขอ้ มูลและข่าวสารต่างๆ ในการตัดสิ นใจ ทาให้
การตัดสิ นใจต่างๆ มาจากข้อเท็จจริ ง
9. Executing at Speed หรื อ การเคลื่อนไหวและตัดสิ นใจที่รวดเร็ ว โดยให้ความสาคัญกับ
ความเร็ วมากกว่าความสมบูรณ์
สรุ ป ผูน้ าในยุคใหม่ที่ตอ้ งเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง รู ปแบบการนาก็มีการปรับเปลี่ยนให้
สามารถนาองค์กรไปสู่ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ 4.0 ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการความรู้
2.7.1ทฤษฎีเกีย่ วกับความรู้
Polanyi &Nonaka (1996) แบ่งความรู้ออกเป็ น 2 ชนิดคือ
1. ความรู ้ ที่ ซ่ อน เร้ น (Tacit Knowledge) เป็ น ความรู้ ที่ อยู่ ใ น ส ม องคน ได้ ม าจาก
ประสบการณ์ สัญชาตญาณหรื อพรสวรรค์ส่วนหนึ่ ง ยากต่อการบรรยายเป็ นถ้อยคาหรื อสู ตรสาเร็ จ
ขึ้นอยูก่ บั ความเชื่ อและทักษะทางวิชาการของบุคคลที่จะกลัน่ กรอง ความรู้ชนิ ดนี้ สามารถพัฒนา
และแบ่งปั นกันได้ และเป็ นความรู ้ที่จะทาให้เกิดการได้เปรี ยบในการแข่งขัน บางแหล่งข้อมูลเรี ยก
ความรู ้ชนิดนี้วา่ ภูมิปัญญา
2. ความรู้ ที่ ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ ที่ เป็ นเหตุเป็ นผล สามารถบรรยาย
หรื อถอดความออกมาได้ในรู ปของทฤษฎี การแก้ไขปั ญหา คู่มือ และฐานข้อมูล เป็ นลักษณะของ
ความรู ้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหรื อหาซื้อได้
จากประเภทของการจัดการความรู้ดงั กล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ ความรู้แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
ความรู ้ ภ ายในตัวบุ ค คล และความรู้ ภายนอกที่ป รากฏชัดแจ้ง ซึ่ งความรู้ ภายในตัวบุ คคลนั้นเป็ น
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ความรู ้ ที่สะท้อนให้เห็ นความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมา สามารถทาให้ชดั แจ้งได้ยาก เช่ น
รู ปแบบการคิด ความเชื่อ ความเข้าใจ หรื อทักษะต่างๆ เป็ นต้น ส่ วนความรู้ภายนอกที่ปรากฏชัดแจ้ง
นั้นเป็ นความรู ้ที่สามารถรวบรวม และถ่ายทอดออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรู ปแบบต่างๆ ได้และ
ง่ายต่อการที่บุคคลจะเข้าถึงเช่น หนังสื อ คู่มือ และรายงานต่างๆ เป็ นต้น
2.7.2 ความหมาย และองค์ ประกอบของการจัดการความรู้
O’Dell and Grayson (1998) ให้ความหมายของการจัดการความรู้วา่ เป็ นกลยุทธ์ในการที่จะ
ทาให้คนได้รับความรู ้ที่ตอ้ งการภายในเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งช่วยทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและ
นาความรู้มาปฏิบตั ิเพื่อยกระดับและปรับปรุ งการดาเนินงานขององค์การ
ผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว (2552, หน้า 6) กล่าวว่า การจัดการความรู้หมายถึงการบริ หารการจัด
ความรู ้ที่มีอยูใ่ นองค์การ เป็ นทั้งความรู้ ประสบการณ์ภายในภายนอกที่องค์การต้องการและจาเป็ น
เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์การ ข้อมูลที่เป็ นความรู้เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
(Knowledge Based)
เตือนใจ รักษาพงศ์ (2551,หน้า 17) ให้ความหมายการจัดการความรู้วา่ หมายถึงการร่ วมกัน
คิ ดค้นองค์ความรู ้ ที่ มีอยู่ในองค์ก ารหรื อภายนอกองค์ก ารมาพัฒ นา สร้าง จัดระบบ แบ่ งปั นและ
เรี ยนรู ้เพื่อให้องค์การบรรลุเป้ าหมายของการทางาน การพัฒนาคนและพัฒนาองค์การไปสู่ การเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
เสนาะ กลิ่ นงาม (2551,หน้า 11) กล่ าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึ งการปฏิ บ ตั ิ ต่างๆ ที่
นาเอากลยุทธ์ กระบวนการและ/หรื อเครื่ องมือเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานเพื่อให้เกิดการกาหนด
ความรู ้ การแสวงหาความรู ้ การสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ การจัดเก็บความรู้และการนาความรู้
ไปใช้เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานขององค์การให้บรรลุ พนั ธกิ จและเป้ าหมายอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ธี ร ะวัฒ น์ เยี่ ย มแสง (2550,หน้ า 53) กล่ า วว่ า การจัด การความรู้ ห มายถึ ง การจัด การ
ทรัพยากรความรู ้ ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์การโดยที่ความรู้น้ นั จะต้องถูกต้องและสอดคล้อง
กับ บุ คคลและเวลา มี การดาเนิ นกิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ ความรู้ ได้แก่ การผลิ ตความรู้ การสร้ าง
ความรู ้ และการเผยแพร่ ความรู ้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ยกระดับความรู้ ใช้ความรู้ร่วมกันใน
การแก้ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสิ นใจ รวมไปถึงมีการจัดการเกี่ยวกับฐานความรู้ของ
ทรัพยากรบุคคลในองค์การ
นวลละออ แสงสุ ข (2550,หน้า 61) กล่ า วว่า การจัด การความรู้ ห มายถึ ง การจัด การที่ มี
กระบวนการและเป็ นระบบ ตั้งแต่การประมวลผลข้อมูลสารสนเทศนาไปสู่ ระบบเพื่อสร้างความรู้

72

และประสบการณ์ของบุคคลเพื่อก่อเกิดสติปัญญาและจะต้องมีการจัดเก็บในลักษณะที่ผใู้ ช้สามารถ
เข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางที่สะดวกที่สุด เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตน ทาให้เกิดการ
โอนถ่ายความรู ้และมีการแพร่ กระจายไหลเวียนไปทั้งองค์การ
จากความหมายที่กล่าวมาแล้วผูศ้ ึกษาสรุ ปได้วา่ การจัดการความรู้หมายถึงกระบวนการที่
จะช่ วยให้มีการสร้ าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนและเปลี่ยนความรู้ที่เป็ นประโยชน์ให้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานในสถานการณ์ ต่างๆซึ่ งก่อให้เกิ ดการแบ่งปั นและใน
ที่สุดความรู ้ ที่มีอยู่จะแพร่ กระจายไหลเวียนไปทั้งองค์การอย่างสมดุล เพื่อส่ งผลให้การปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยงานประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การ
องค์ ประกอบของการจัดการความรู้
การจัดการความรู ้ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ตามที่นกั วิชาการแต่ละท่านได้นาเสนอ
ไว้ ดังนี้
สถาบัน เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชาติ (2548, หน้า 48) ได้ก ล่ า วถึ ง องค์ป ระกอบของการจัด การ
ความรู้ประกอบด้วย
1. ผูบ้ ริ หาร
2. บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ
3. การสื่ อสาร
4. เทคโนโลยีที่เข้ากับพฤติกรรมและการทางาน
5. การให้ความรู้เรื่ องการจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยี
6. แผนงานที่ชดั เจน
7. การประเมินผลโดยใช้ตวั ชี้วดั
8. การสร้างแรงจูงใจ
น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547, หน้า 17-20) กล่าวว่า การจัดการความรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบ
3 ส่ วน ได้แก่
1. คน เป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ที่ จะใช้ส ร้ างความได้เปรี ย บในการแข่ ง ขัน การพัฒ นา
ความสามารถของคนในองค์การจึงมีความสาคัญเป็ นอันดับแรก
2. ด้านกระบวนการ กระบวนการของการจัดการความรู้ ประกอบด้วยแนวทางและขั้นตอน
ของการจัดการความรู ้ โดยต้องระบุสารสนเทศทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์การ เป็ น
การแยกแยะว่าความรู ้ ชนิ ดใดที่ ค วรนามาใช้ในองค์ก าร แล้วนาความรู้ น้ นั มาก าหนดโครงสร้ าง
รู ปแบบ และตรวจสอบความถู กต้อง ก่อนที่จะนามาผลิตและเผยแพร่ โดยการบริ หารกระบวนการ
นั้นจะต้องเข้าใจวิสัยทัศน์ที่ชดั เจนขององค์การว่าต้องการให้บรรลุเป้ าหมายอะไร
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3. ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ การจัด การความรู้ มี ก ารใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ น
เครื่ องมื อเพื่ อพัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานของความรู้ ในองค์ก าร ให้เป็ นความรู้ ที่เกิ ดประโยชน์ต่อ
บุคคลนั้น ในเวลาและรู ปแบบที่บุคคลนั้นต้องการ เรี ยกว่า ระบบบริ หารความรู้จากที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของการจัดการความรู้จะต้องผสมผสานกันระหว่าง
1.การทางานของคน คือ บุ คลากร ต้องมีความรู้ความสามารถ มีขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน มีการสื่ อสารที่ดีต่อกัน
2. กระบวนการของการจัดการความรู้เป็ นแนวทางหรื อขั้นตอนในการจัดการความรู้ในการ
ค้นหา เข้าถึ ง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้สะดวกขึ้น มีการวัดผลเพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการ
ได้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของความรู้ในองค์การ
ให้เป็ นความรู ้ที่เกิดประโยชน์
กระบวนการจัดการความรู้
การจัดการความรู ้ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ตามที่นกั วิชาการแต่ละท่านได้นาเสนอ
ไว้ดงั นี้ มาร์ ควอร์ ท (Marquardt, 1996 อ้างถึงใน พรธิ ดา วิเชี ยรปั ญญา, 2547, หน้า 43-48) ได้เสนอ
กระบวนการของการจัดการความรู้ไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition)
1.1 การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งภายในองค์การ (Internal Collection
of Knowledge) ความสามารถในการเรี ยนรู้ ของบุคคลส่ วนใหญ่ ในองค์การกลายเป็ นปั จจัยสาคัญ
อย่างหนึ่งสาหรับการเพิม่ คุณค่าให้แก่องค์การ การได้มาซึ่ งความรู้ต่างๆจากภายในองค์การ
1.2 การแสวงหาและรวบรวมความรู้ จ ากแหล่ ง ภายนอกองค์ ก าร (External
Collection of Knowledge) การเป็ นผูน้ าในการแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว องค์การต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อการปรับปรุ งผลงานและสร้างให้เกิ ดความคิดใหม่ๆ
อย่างสม่ าเสมอ เพราะการแข่งขันขององค์การต้องอาศัยความคิดและการสร้ างสรรค์ด้วยข้อมูล
สารสนเทศจากสภาพแวดล้อมภายนอก
2. การสร้ างความรู้ (Knowledge Creation) การแสวงหาความรู้น้ ันเป็ นการปรับใช้ความรู้
โดยทัว่ ไป แต่การสร้ างความรู ้ เป็ นสิ่ งที่สร้ างสรรค์ข้ ึนมาใหม่ (Generative) การสร้ างความรู้ ใหม่
เกี่ ยวข้องกับแรงผลักดัน การหยัง่ รู้และความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งที่เกิ ดขึ้ นในแต่ละบุคคล การสร้าง

74

ความรู้ ใหม่ ค วรอยู่ภ ายใต้หน่ วยงานหรื อคนในองค์ก าร ซึ่ งหมายความว่าทุ ก ๆ คนสามารถเป็ น
ผูส้ ร้างความรู้ได้ รู ปแบบต่างๆ
3. การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) ในการจัดการความรู้
องค์การต้องกาหนดสิ่ งสาคัญที่จะเก็บไว้เป็ นองค์ความรู้และต้องพิจารณาวิธีการในการเก็บรักษา
และการนามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ตามความต้องการ องค์การต้องเก็บ รักษาสิ่ งที่ องค์ก ารเรี ยกว่า
ความรู ้ ไว้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนผลสะท้อนกลับ จากการวิจยั และการ
ทดลอง การจัดเก็ บ เกี่ ยวข้องกับ ด้านเทคนิ ค เช่ น การบัน ทึ ก เป็ นฐานข้อมู ล (Database) หรื อการ
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ชดั เจน
4. การถ่ ายทอดความรู ้ แ ละการใช้ป ระโยชน์ (Knowledge Transfer andUtilization) การ
ถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์จากความรู้มีความจาเป็ นสาหรับองค์การเนื่ องจากองค์การจะเรี ยนรู้
ได้ดีข้ ึนเมื่ อความรู ้ มี การกระจายและถ่ ายทอดไปอย่างรวดเร็ ว และเหมาะสมทัว่ ทั้งองค์ก าร การ
ถ่ า ยทอดและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากความรู้ เป็ นเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กลไกด้า นอิ เลคทรอนิ ก ส์
นอกจากนี้ การเคลื่ อนที่ ข องสารสนเทศและความรู้ ระหว่างบุ ค คลหนึ่ งไปยังอี ก บุ ค คลหนึ่ ง นั้น
เป็ นไปด้วยความตั้งใจ และไม่ต้ งั ใจ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ (2548, น. 1)
ได้เสนอกระบวนการของการจัดการความรู้ไว้ ดังนี้
1. การได้มาซึ่ งความรู ้ คือ การแสวงหา สื บค้น ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม
2. การใช้ความรู้ คือการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีอยูแ่ ละที่ได้รับจากการได้มาซึ่ งความรู้
เพื่อนาไปพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน
3. การถ่ า ยทอดและแบ่ ง ปั น ความรู้ คื อ การถ่ ายทอดด้วยวิธี ก ารต่ างๆ เช่ น การรายงาน
บันทึ กเวียน การประกาศ การฝึ กอบรม การประชุ ม เพื่อให้ได้มาซึ่ งการแบ่ งปั นและแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้ซ่ ึงกันและกันของบุคลากรภายในหน่วยงานนั้นๆ
4. การสร้างความรู ้ คือ การดาเนินงานของบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับตัว
บุคลากรและหน่วยงานนั้นๆ ไปสู่ องค์การแห่งการเรี ยนรู้
Drucker(2002, pp. 18-19) กล่าวว่าความรู้คือแหล่งนวัตกรรมที่สาคัญ ซึ่ งการใช้ประโยชน์
ความรู ้ได้ก่อให้เกิดนวัตกรรม เมื่อความรู้ใหม่ถูกสร้างขึ้นในองค์การจึงเปรี ยบเสมือนทรัพยากรและ
แหล่งของความรู ้ดงั นั้นการใช้ประโยชน์ความรู้ จึงสะท้อนให้เห็นความสามารถขององค์การ และ
ผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมซึ่ งส่ งผลต่อความสามารถในการแข่งขันที่ยง่ั ยืน การนาความรู้ไปใช้
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เป็ นหัวใจของการจัดการความรู ้ ห รื อเป้ าประสงค์ห ลัก ในการจัดการความรู้ ซึ่ งหากไม่ มี การน า
ความรู ้ไปใช้อย่างต่อเนื่องระบบการจัดการความรู้ก็จะเสื่ อมถอย
2.7.3 รู ป แบบการจั ด การความรู้ ใ นบริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลง-การเข้ า สู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยนและ ไทยแลด์ 4.0
วัฒนธรรมของการเรี ยนรู ้ ชุดใหม่ โลกในศตวรรษที่ 21 มีก ารเปลี่ ยนแปลงใน 3 กระแส
หลัก คื อ 1) เกิ ด Demonopolization of Knowledge ไม่ มี ก ารผูก ขาดความรู้ 2) Democratization of
Information ไม่มีการผูกขาดข้อมูล และ 3) เกิด Disruption of Technology & Innovation เทคโนโลยี
และนวัต กรรมเกิ ด ขึ้ น ใหม่ ๆ จากการรวมตัว และแตกตัว ของเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมเดิ ม
ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสดังกล่าว วัฒนธรรมการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบสาคัญคือ Learn, Unlearn, andRelearn (อริ ญญาเถลิงศรี , 2557)
Learn หรื อการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ คือการหาความรู้เพิ่มเติมหรื อการรับรู้ขอ้ มูลบางอย่าง ซึ่ งถือ
เป็ นกระบวนการที่เริ่ มต้นขึ้นตั้งแต่เราเกิดและดาเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
Unlearn คือการไม่ยดึ ติดกับสิ่ งที่เรี ยนรู้มา ต้องปรับตัวให้ทนั ตลอดเวลา ซึ่ งพฤติกรรมนี้ จะ
เกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมเปิ ดรับมุมมองใหม่เกี่ ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่เรารู้อยู่แล้ว โดย Unlearn นับเป็ น
กลยุทธ์หนึ่ งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็
ตาม Unlearn ไม่ได้หมายความเพียงแค่การละทิ้งสิ่ งที่เคยรู้เท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการปฏิเสธความเชื่อ
ของตนที่ เคยยึดถื อปฏิ บตั ิ มาก่ อนหน้านี้ หรื อเลิ กยึดติดกับทฤษฎี ที่ใช้กนั มายาวนาน และก็ไม่ได้
หมายความว่า เราต้องละทิ้งประสบการณ์ที่ส่ังสมมาทั้งหมด หรื อบอกว่าวิธีการที่เราใช้มาในอดีต
นั้นไม่ส ามารถทาให้เราประสบความสาเร็ จได้อีกต่อไปแล้ว แต่ หมายถึ งการกระตุน้ ให้เราหมัน่
เปิ ดรับแนวทางที่แตกต่างออกไปในการทาสิ่ งต่างๆ
Relearn นั้นคือสิ่ งที่เรารู ้มาได้เปลี่ยนไปในบริ บทใหม่ ดังนั้น ต้องเรี ยนรู้สถานการณ์ หรื อ
เหตุการณ์ จากมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม สาหรับ Learn นั้น โจทย์ที่สาคัญในศตวรรษที่ 21
คือ จะเรี ยนรู ้อย่างไรให้มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม
การสร้างกลยุทธ์แห่ งการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพผูน้ าให้เกิดขึ้นในที่ทางาน
มีหลักการ 5 ประการ คือวิธีการเบื้องต้นที่ช่วยกระตุน้ ให้บุคลากรเลิกยึดติดกับสิ่ งที่เคยรู้มาเพื่อก้าว
ไปสู่ การเรี ยนรู ้ใหม่ได้ดียงิ่ ขึ้น
ขั้ น ตอนแรก ระบุ สิ่ งที่ ต้ อ งละทิ้งและสิ่ งที่จ ะน ามาใช้ แ ทน เมื่ อ เราก าลัง เผชิ ญ กับ ความ
เปลี่ยนแปลงหรื อความไม่แน่นอน เราต้องลองฝึ กถามตัวเองว่ากรอบความคิดเก่า เรื่ องใดที่ใช้ไม่ได้
แล้วและจะต้องใช้มุมมองความคิดแบบใดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เกิดขึ้น
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ขั้นที่สอง อธิ บายเหตุ ผลของความเปลี่ยนแปลงโดยปกติ หากเราเข้าใจเหตุผลที่จะต้องมี
การเปลี่ยนแปลง เราจะสามารถเปิ ดใจและพร้อมที่จะเลิกนิ สัยและวิธีการเก่าๆ ได้ดีกว่าการให้คน
เปลี่ยนพฤติกรรมโดยไม่รู้สาเหตุ
ขั้นที่สาม ให้ ข้อมู ลป้ อนกลับ เหตุเพราะเรามักไม่รู้ตวั ว่าเราทาอะไรได้ดีหรื อไม่ดี หรื อมี
อะไรที่ฉุดรั้งให้เราไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มที่หรื อไม่ การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแบบ 360 องศาจึง
เป็ นเครื่ องมือที่สามารถให้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการทางานได้ เมื่อเรา
ได้รับข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของตนเองอย่างชัดเจน เขาก็จะรู้วา่ มีพฤติกรรมใดบ้างที่ควร
Unlearn และตรงไหนบ้างที่ควร Relearn
ขั้นที่สี่ ให้ ความช่ วยเหลือในลักษณะของการโค้ ช การเปลี่ ยนนิ สัยของตนเองโดยที่ไม่ มี
ผูช้ ่ วยเหลื อหรื อให้คาปรึ ก ษาถื อเป็ นเรื่ องยาก ดังนั้น การโค้ช จะช่ วยให้เราเลิ กนิ สัยเก่ า และเริ่ ม
ปรับตัวเป็ นคนใหม่ได้ง่ายขึ้นตามแนวทางที่วางไว้อย่างเป็ นแบบแผน เพราะโค้ชจะสามารถชี้ให้เรา
มองเห็นนิสัย ที่เป็ นปั ญหาต่อทั้งตนเอง เพื่อนร่ วมงาน และองค์กร ได้อย่างชัดเจน
ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย เริ่ ม ต้น ที่ ต นเองปั ญ หาที่ พ บในผู้น าหลายคนคื อ พวกเขาต้อ งการให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ อยูเ่ สมอเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งตนเองให้
ดีข้ ึน ในขณะเดี ยวกัน ตัวผูน้ าเองกลับไม่สนใจที่จะทาเพราะคิดว่าการกระทาดังกล่าวให้ดีข้ ึนเป็ น
เรื่ องของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเท่านั้น แต่ในความเป็ นจริ ง ผูน้ าที่ดีตอ้ งเริ่ มต้นกระบวนการเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนื่องที่ตนเองก่อน เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีและเพื่อกระตุน้ ให้ผอู้ ื่นดาเนินรอยตาม
เรื่ องของการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องเพื่อเตรี ยมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นเรื่ อง
พื้นฐานที่ผนู ้ าหลายคนคิดว่าเข้าใจอยูแ่ ล้ว ความเชื่อเช่นนี้ ควรที่จะถูก Unlearn และ Relearn ใหม่วา่
มันไม่ใช่ แค่เรื่ องของการเรี ยนรู ้ ใหม่ แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยงั รวมถึงการไม่ยึดติดกับสิ่ งที่เคย
เรี ยนรู ้มา และการเรี ยนรู ้สิ่งที่เคยรู ้ดว้ ยมุมมองใหม่ ด้วย ดังที่นกั เขียนชาวอเมริ กนั กล่าวไว้วา่ “คนที่
ไม่รู้หนังสื อในศตวรรษที่ 21 จะไม่ได้หมายถึงผูท้ ี่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่จะหมายถึงผูท้ ี่ไม่
สามารถเรี ยนรู ้ ละทิ้งความรู ้เดิม แล้วเริ่ มเรี ยนรู้ใหม่ได้” (Toffler, 2558)
2.8 แนวคิดเกีย่ วกับสานักงานบัญชี คุณภาพ
คานิยาม
ระบบคุณภาพสานักงานบัญชี หมายถึง ระบบที่มีการกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์และ
การดาเนิ นการให้บรรลุวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่ องคุณภาพด้านการ
จัดทาบัญชีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี
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สานักงานบัญชี หมายถึ ง สานักงานที่ ให้บริ การด้านการทาบัญ ชี ซึ่ งสานักงานบัญชี อาจ
จัดตั้งในรู ปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรื อนิ ติบุคคลก็ได้ โดยหัวหน้าสานักงาน หรื อผูเ้ ป็ น
หุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการแล้วแต่กรณี ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานด้านการให้บริ การรับทาบัญชี ใน
สานักงานอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการบัญชี ปฏิบตั ิงานเต็มเวลาและ
แจ้งการเป็ นผูท้ าบัญชี ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ไว้แล้ว และมีผชู้ ่วยผูท้ าบัญชีที่มี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการบัญชีอย่างน้อย 1 คนปฏิบตั ิงานเต็มเวลาสังกัดอยู่
1. ผู้ท าบัญ ชี หมายถึ ง ผูท้ าบัญ ชี ต ามพระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 ที่ สั ง กัด ใน
สานักงานบัญชี
ผูช้ ่ วยผูท้ าบัญชี หมายถึ ง ผูช้ ่ วยของผูท้ าบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่
สังกัดในสานักงานบัญชี
2. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูท้ าบัญชี หมายถึง
1) ผูช้ ่วยผูท้ าบัญชีที่มีส่วนสาคัญต่อการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั ิงาน
2) ผูถ้ ือหุ น้ หรื อหุ น้ ส่ วนในสานักงานบัญชี
3) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูท้ าบัญชี
4) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูช้ ่วยผูท้ าบัญชีที่มีส่วนสาคัญต่อการ
ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั ิงาน
5) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูถ้ ือหุ ้นหรื อหุ ้นส่ วนในสานักงาน
บัญชี
6) สานักงานบัญชี – บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ของสานักงานบัญชี
3. ผูบ้ ริ หารระดับสู ง หมายถึ ง ผูท้ ี่มีอานาจสู งสุ ดในหน่ วยงานที่ให้บริ การด้านการจัดทา
บัญชี
องค์ ประกอบของระบบคุณภาพสานักงานบัญชี
1. ระบบคุ ณ ภาพของส านักงานบัญ ชี ประกอบด้วยนโยบายและกระบวนการของแต่ล ะ
ปัจจัยสาคัญ ซึ่งประกอบด้วย
1) ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารของสานักงานบัญชี
2) ข้อกาหนดทางด้านจรรยาบรรณของสานักงานบัญชี
3) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสานักงานบัญชี
4) การจัดการทรัพยากรของสานักงานบัญชี
5) การปฏิบตั ิงานของสานักงานบัญชี
6) การติดตาม ตรวจสอบ ของสานักงานบัญชี
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7) การจัดการเอกสารของสานักงานบัญชี
2. นโยบายคุณภาพและกระบวนการต้องจัดทาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและให้เหมาะสมกับ
สานักงานบัญชีและสื่ อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานบัญชีอย่างทัว่ ถึง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารของสานักงานบัญชี
1.ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หารผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องแสดงหลักฐานความมุ่งมัน่ ในการพัฒนา
และการนาระบบคุ ณภาพสานักงานบัญชี ไปปฏิบตั ิรวมทั้งการปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ อง
โดย
1.1 สื่ อสารภายในสานักงานบัญชี ถึงความสาคัญในการดาเนิ นการตามมาตรฐาน
การบัญชีในด้านการจัดทาบัญชีและจรรยาบรรณ ความต้องการของลูกค้า กฎระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
1.2 กาหนดนโยบายคุณภาพ
1.3 จัดทาแผนธุ รกิจ
1.4 ติดตาม ตรวจสอบ
1.5 จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
2. การให้ความสาคัญแก่ลูกค้าผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องทาให้มนั่ ใจว่าความต้องการของลูกค้า
ได้ถูกนามาพิจารณาและกระทาให้บรรลุผลโดยมุ่งหวังในอันที่จะส่ งเสริ มความพึงพอใจของลูกค้า
และต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาชี พบัญชี มาตรฐานการบัญชี และ
จรรยาบรรณ
3. นโยบายคุ ณ ภาพผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องท าให้มน่ั ใจว่านโยบายคุ ณ ภาพของสานัก งาน
บัญชีตอ้ งเป็ นดังนี้คือ
3.1 เหมาะสมกับจุดประสงค์ของสานักงานบัญชี
3.2 มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย มาตรฐาน
การบัญชีและจรรยาบรรณ และปรับปรุ งประสิ ทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3.3 เป็ นกรอบในการจัดทาแผนธุรกิจ
3.4 ได้มีการสื่ อสารและเป็ นที่เข้าใจภายในสานักงานบัญชี
3.5 ได้มีการทบทวนให้เหมาะสมตลอดเวลา
4. การวางแผนธุ รกิ จส านัก งานบัญ ชี ต้องก าหนดและจัดท าแผนธุ รกิ จ และแผนการเงิ น
ประจาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. ความรับผิดชอบ อานาจหน้าที่และการสื่ อสาร ประกอบด้วย
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5.1 ความรั บผิดชอบและอานาจหน้าที่ผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องทาให้มน่ั ใจว่าได้มี
การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เป็ ลายลักษณ์อกั ษรและได้สื่อสารให้ทราบโดย
ทัว่ ถึงทั้งสานักงานบัญชี
5.2 การสื่ อ สารภายในผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง ต้อ งท าให้ ม ่ัน ใจว่ า มี ก ารสื่ อ สารใน
สานักงานบัญชีดว้ ยวิธีการที่เหมาะสม และคานึงถึงประสิ ทธิผลของระบบคุณภาพสานักงานบัญชี
5.3 การทบทวนการบริ หารผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมีการทบทวนการบริ หารงาน
ของสานักงานบัญชีอย่างสม่าเสมอ และต้องมีการเก็บบันทึกผลการทบทวน
6. การให้ความร่ วมมือกับภาครัฐสานักงานบัญชี ตอ้ งร่ วมมือกับภาครัฐในด้านการกากับ
ดูแลและการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์จากภาครัฐสู่ ลูกค้า
ข้ อกาหนดทางด้ านจรรยาบรรณ
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ ของสานักงานบัญชีหวั หน้าสานักงาน หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน หรื อ
กรรมการ แล้วแต่ ก รณี ต้องก ากับ ดู แลให้บุ ค ลากรในส านัก งานบัญ ชี ปฏิ บ ัติตามข้อบังคับ สภา
วิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่ อง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ซึ่งประกอบด้วย
1. ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต
2. ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
3. การรักษาความลับ
4. ความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ
5. ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน บุคคลหรื อนิ ติบุคคล ที่ผปู้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชีปฏิบตั ิหน้าที่ให้
6. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชี พ และจรรยาบรรณทัว่ ไปรวมทั้ง ต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับและข้อกาหนดแห่ งจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่สภาวิชาชี พบัญชี กาหนด
เพิ่มเติมในภายหลังด้วย
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้ องกับลูกค้ าของสานักงานบัญชี ประกอบด้วย
1. สานักงานบัญชีตอ้ งมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม
2. สานักงานบัญชีตอ้ งมีการจัดทาสัญญาที่ชดั เจนและได้รับการยอมรับจากลูกค้า
3. สานักงานบัญชีตอ้ งกาหนดระยะเวลาจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ชดั เจน
4. สานักงานบัญชีตอ้ งออกหลักฐานการรับเงินให้กบั ลูกค้าทุกครั้ง
5. ในกรณี ที่ลูกค้ามอบหมายให้ส านักงานบัญชี เป็ นผูก้ ระทาการใดๆ แทน เช่ น การนาส่ ง
ภาษีของลูกค้า การนาส่ งเงิ นสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นต้น สานักงานบัญชี ตอ้ งนาส่ งและ
ดาเนินการให้ครบถ้วนตามที่ลูกค้ามอบหมาย
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6. การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า สานักงานบัญชีตอ้ งมีการจัดทาหลักฐานการส่ งมอบและรับ
มอบทรัพย์สิน รวมถึ งการดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ ต้องไม่นาทรัพย์สินของ
ลูกค้ามาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของสานักงานบัญชี เช่น การยึดบัญชีและเอกสารของลูกค้าไว้โดย
ไม่ส่งคืน
การจัดการทรัพยากรของสานักงานบัญชี ได้แก่
1. เครื่ องมืออุปกรณ์สานักงานบัญชีตอ้ งจัดหา และบารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ที่จาเป็ นใน
การท าบัญ ชี เพื่ อให้ส ามารถปฏิ บ ตั ิ งานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และมีก ารจัดระเบี ยบในสถานที่
ท างาน เพื่ อก่ อให้เกิ ดสภาพการท างานที่ ดี ปลอดภัย มี ระเบี ย บเรี ย บร้ อย อัน จะนาไปสู่ ก ารเพิ่ ม
ผลผลิตที่สูงขึ้น เช่น การทา 5 ส เป็ นต้น
2. ทรัพยากรบุคคล ต้องเป็ นดังนี้คือ
2.1 บุคลากรในสานักงานบัญชีตอ้ งมีความรู้ ความสามารถตามตาแหน่งหน้าที่งาน
ทั้งนี้ รวมถึงบุคลากรจากภายนอกสานักงานบัญชีที่เข้ามาปฏิบตั ิงานกับสานักงานบัญชีดว้ ย
2.2 ผู้ท าบัญ ชี ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
2.3 บุคลากรที่บรรจุใหม่หรื อโยกย้ายตาแหน่ งงานต้องได้รับการชี้ แจงหรื ออบรม
การปฏิบตั ิงานของตาแหน่ งนั้นๆ ก่ อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน รวมทั้งสานักงานบัญชี ตอ้ งจัดให้มีการดูแล
การปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามการทางานของบุคลากรในความรับผิดชอบให้มีความเข้าใจ
ในงานที่ปฏิบตั ิ
2.4 บุ คลากรในสานัก งานบัญชี ต้องได้รับ การฝึ กอบรมเพิ่มเติมตามสมควรและ
เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
2.5 บุคลากรในสานักงานบัญชี ตอ้ งได้รับการสื่ อสาร และเสริ มสร้างจิตสานึ กที่ดี
จากส านัก งานบัญ ชี ในส่ วนที่ เกี่ ย วข้องกับ ความต้องการของลู ก ค้า กฎหมาย และกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง
2.6 ในกรณี ที่ใช้ผทู้ าบัญชีภายนอกสานักงานบัญชี สานักงานบัญชีตอ้ งมีมาตรการ
ในการควบคุ ม ผูท้ าบัญ ชี น้ ัน ให้ ป ฏิ บ ัติ ตามข้อกาหนดของกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ วิช าชี พ บัญ ชี
มาตรฐานการบัญชีและจรรยาบรรณ
การปฏิบัติงานของสานักงานบัญชี
1. สานักงานบัญชีตอ้ งมีการจัดทาบัญชีให้ถูกต้องและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2. สานักงานบัญชีตอ้ งมีคู่มือการปฏิบตั ิงานของผูท้ าบัญชีและปฏิบตั ิตามคู่มือนั้น
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3. สานักงานบัญชี ตอ้ งมีการชี้ แจงบุคลากรให้เข้าใจชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของงาน และมี
การฝึ กอบรมเพิ่มเติมตามความจาเป็ น เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามวัตถุประสงค์
4. สานักงานบัญชี ตอ้ งจัดให้มีการกากับดูแลความคืบหน้าของงาน และคอยแก้ไขปั ญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนั้น
5. ส านัก งานบัญ ชี ต้องมี การแต่ งตั้งและมอบหมายให้มี ผูท้ าการทบทวนผลงานรวมทั้ง
นาไปปรับปรุ งแก้ไข ก่อนส่ งมอบให้กบั ลูกค้า
การติดตาม ตรวจสอบ ของสานักงานบัญชี ให้มีการปฏิบตั ิดงั นี้คือ
1. ส านัก งานบัญ ชี ต้อ งมี ก ระบวนการในการตรวจสอบการปฏิ บ ัติ งานของตนเองตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามแผนธุ รกิจและข้อกาหนดของ
กฎหมาย โดยการตรวจสอบนี้จะกระทาโดยตนเองหรื อบุคคลภายนอกก็ได้
2. หากพบปั ญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ ส านักงานบัญชี ตอ้ งดาเนิ นการวิเคราะห์ หา
สาเหตุและกาหนดแนวทางแก้ไข เพื่อให้มนั่ ใจว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดซ้ า
3. สานักงานบัญชีตอ้ งมีกระบวนการรับเรื่ องร้องเรี ยนของลูกค้า ซึ่ งรวมถึงการวิเคราะห์หา
สาเหตุ การปฏิบตั ิการแก้ไขและแจ้งกลับไปยังลูกค้า
4. ส านัก งานบัญ ชี ต้อ งบัน ทึ ก ผลการด าเนิ น การตามข้อ 1-3 และต้อ งเก็ บ รั ก ษาไว้ต าม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
การจัดการเอกสารของสานักงานบัญชี ให้ปฎิบตั ิโดย
1. สานักงานบัญชี ตอ้ งมี วิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับวิชาชี พบัญชี ให้เป็ น
ปัจจุบนั
2. สานักงานบัญชี ตอ้ งจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและของตนเองในลักษณะที่ ป้องกันความ
เสี ยหาย สู ญหาย หรื อเสื่ อมสภาพ และกาหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.ในกรณี ที่มีการเก็บข้อมูลในรู ปของสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ต้องมีการสารองข้อมูลตามรอบ
ระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม
สรุ ป การดาเนิ นงานของสานักงานบัญชีคุณภาพมีแนวปฏิบตั ิที่ดีที่กาหนดและควบคุมโดย
กรมพัฒ นาธุ ร กิ จการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ ก ากับ ดู แ ล ให้ ก ารรั บ รอง และ
สนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การของส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพ ให้ มี ม าตรฐานการปฎิ บ ัติ ง านที่ ดี โดย
สานักงานบัญชี คุณภาพจะได้รับการขึ้นทะเบียน และประกาศรายชื่ อในเว็บไซต์ของกรมพัฒนา
ธุ รกิจการค้า
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2.9 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ทั้ง งานวิจยั ภายในประเทศ และงานวิจยั ในต่างประเทศที่เกี่ ยวข้อง
ในแต่ละตัวแปรที่ส่งผลต่อ สมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ และตัวแปรที่แสดง
ถึงสมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพที่ควรจะเป็ นซี่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.9.1 การประกอบวิชาชีพบัญชี
กิติยาภรณ์อินธิ ปีก (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พบัญชี ในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ผลการวิจยั พบว่าทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในกลุ่มประเทศอาเซี ยนมีผลต่อความพร้อมของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนมากที่สุด ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศ
ไทยมีความพร้อมด้านวิชาชี พบัญชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนมากที่สุดส่ วนปั จจัยส่ วน
บุคคลของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ในประเทศไทยที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพร้อมในการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ใ นประเทศไทยที่ แ ตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 และปั จจัยที่มีผลต่อความพร้อมของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ในประเทศ
ไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ขนิ ฐา นิ ลรัตนานนท์ (2559) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพร้อมของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
บั ญ ชี ไ ทยเพื่ อ รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน ผลการวิ จ ัย พบว่ า โดยรวมแล้ ว ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนด้านต่างๆ ในระดับปานกลาง
มีเพียงความพร้อมด้านวิชาชี พบัญชี ที่มีความพร้อมในระดับมาก และระดับความรู้ความเข้าใจใน
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง โดยความรู้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพร้อม
ของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนในทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชี พ
ด้านภาษา ด้านกฎหมายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนยั สาคัญ
2.9.2 ข้ อกาหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ทีเ่ กีย่ วข้ องกับผู้ทาบัญชี
สงกรานต์ ไกยวงษ์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็ นมืออาชี พของนัก
วิช าชี พ บัญชี ไทยในบริ บทของผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาต และผูส้ อบบัญชี ภาษี จากการศึกษาพบว่า
พระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543 มีการกาหนดหน้าที่คุณสมบัติและประเภทของนักวิชาชีพบัญชี
ในแต่ละสายงาน และมีหน่วยงานกากับดูแลนักวิชาชีพบัญชีในหลายด้านอาทิเช่น สภาวิชาชีพบัญชี
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ในพระบรมราชู ปถัมภ์กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และกรมสรรพากร เป็ นต้น ซึ่ ง
หน่ วยงานก ากับ ดู แลเหล่ านี้ ดาเนิ นการก าหนดคุ ณ วุฒิ คุ ณ สมบัติและเกณฑ์ก ารทดสอบความรู้
ความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวิชาการบัญชี ระหว่างประเทศ (International Federation of
Accounting Commission : IFAC) และตามมาตรฐานสากลที่ ก าหนดไว้ใ นมาตรฐานการศึ ก ษา
ระห ว่ า งป ระเทศส าห รั บ นั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี (International Accounting Education Standard for
Professiona l Accountants: IES) จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะความ
เป็ นมืออาชี พของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตและผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรประกอบด้วย 1) ปั จจัยความรู้
ทางด้า นภาษี อ ากร 2) ปั จ จัย ความรู้ ด้านการตรวจสอบ 3) ปั จ จัย ความหลากหลายของธุ รกิ จ ที่
ตรวจสอบ 4) ปั จจัยจานวนธุ รกิจที่ทาการตรวจสอบ 5) ปัจจัยระยะเวลาที่ทางานด้านตรวจสอบบัญชี
6) ปั จจัยการเข้าอบรมพัฒนาความรู ้ต่อเนื่อง และ7) ปัจจัยการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.9.3 ข้ อกาหนด และ มาตรฐานต่ างประเทศที่กาหนดสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชี พ
บัญชี
พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2555) ศึกษาเรื่ อง สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี : มุมมองของ
ผูบ้ ริ หารงานสายบัญชี ในเขตการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย โดยศึกษาสมรรถนะของนัก
วิชาชี พบัญชี ที่กาหนดตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standard :
IES) จากการศึกษาโดยการวเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน พบว่า สมรรถนะของนักวิชาชี พบัญชี
ตามความเห็นของผูบ้ ริ หารสายงานบัญชีมี11ประเภท โดยมี 5 อันดับแรกที่มีความสาคัญคื อ ความรู้
ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทัก ษะทางปั ญญา ทัก ษะทางองค์ก รและการจัดการ ความรู้ เกี่ ยวกับ
องค์กรและธุ รกิจและความรู้ดา้ นการบัญชีและการเงิน
บุญรวย นะเป๋ า (2556) ศึกษาเรื่ องสมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีกบั ประสิ ทธิภาพในการทางาน : กรณี ศึกษานักบัญชีธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า
1. สมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี
ของนัก บัญ ชี ธุ รกิ จ SMEs ในจังหวัดนนทบุ รีโดยรวมอยู่ในระดับ มากและเมื่ อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านความรู ้ดา้ นทักษะด้านคุณลักษณะอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
2. ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของนักบัญชี ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนนทบุรีโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านงานเสร็ จทันเวลาด้านความเชื่ อถือได้ดา้ นผลงานได้
มาตรฐานและด้านการให้คาปรึ กษาแนะนาได้ถูกต้องสมบูรณ์อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้
ประกอบวิชาชี พบัญชี กบั ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของนักบัญชี ธุรกิ จ SMEs ในจังหวัดนนทบุรี
โดยรวมมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง (r = 0.64) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มยุรี เกื้อสกุล และวุฒิ วัชโรดมประเสริ ฐ (2558) ศึกษาเรื่ องคุณสมบัติของนักบัญชีในสถาน
ประกอบการตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีที่ผบู้ ริ หารที่
เกี่ ยวข้องกับงานบัญชี และนักบัญชี ในสถานประกอบการต้องการกรณี ศึกษา : สถานประกอบการ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมสมุ ท รสาคร ผลการศึ ก ษาพบว่า คุ ณ สมบัติ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาระหว่า ง
ประเทศสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่ตอ้ งการด้านค่านิยมทางวิชาชี พจรรยาบรรณและทัศนคติ
ทางวิชาชี พของนักบัญชี (IES 4) เป็ นคุณสมบัติที่ตอ้ งการมากที่สุดเปรี ยบเทียบคุ ณสมบัติของนัก
บัญชี ที่ตอ้ งการตามปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ต่างกันจาแนกตามระดับการศึกษาความรู้ทางวิชาชี พบัญชี
ของโปรแกรมการศึก ษาทางวิช าชี พ บัญ ชี (IES 2) แตกต่ างกัน ระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ความต้องการ
ความรู ้มากกว่าระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ทกั ษะทางวิชาชีพบัญชีโปรแกรมการศึกษาทักษะทางวิชาชีพ
บัญชี (IES 3) แตกต่างกันระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี มีความต้องการทักษะมากกว่าระดับปริ ญญาตรี
ด้านค่านิยมจรรยาบรรณและทัศนคติในวิชาชีพการบัญชี (IES 4) ไม่แตกต่างกัน
2.9.4 สมรรถนะในการทางาน
จารุ ณี อภิ วฒั น์ ไพศาล (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ใช้ในการพยากรณ์ ประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานบั ญ ชี ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ การในประเทศไทย พบว่ า จากการวิ เคราะห์
องค์ประกอบ มี 8 ปั จจัย ได้แก่ ลักษณะเฉพาะตัวของนักบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ทกั ษะใน
งานบัญ ชี ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง าน ความสามารถทางการสื่ อสาร การจัด องค์ ก ร
สภาพแวดล้อ มและเทคโนโลยีอ งค์ก รและภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร ส าหรั บ ปั จ จัย ที่ น ามาพยากรณ์
ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงาน มีท้ งั หมด 4 ปั จจัยคือ สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีองค์กร ลักษณะ
เฉพาะตัวของนักบัญชี การจัดองค์กร และภาพลักษณ์ องค์กร โดยปั จจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวก กับ ประสิ ท ธิ ผลการปฏิ บ ตั ิ งานของพนัก งานบัญ ชี ก ลุ่ ม ธุ รกิ จบริ การในประเทศไทย โดยมี
ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์เท่ากับ 42.4%
จุฑามณ สิ ทธิ ผลวณิ ช และณัฐชา วัฒนวิไล (2554) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาศักยภาพวิชาชี พ
บัญชี ไทยเมื่อเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิ จ พบว่า 1) ควรให้มีการกาหนดมาตรฐานให้สอดคล้องกับสากล
ทั้งมาตรฐการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง 2)ควรให้มีการเข้าร่ วม
เป็ นกรรมการในองค์กรวิชาชีพบัญชีสากลเพื่อการเพิ่มระดับความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติ 3) ควรให้มีการจัดตั้งสถาบันใกอบรมวิชาชี พ
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บัญชี มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทนั สมัยและทันเหตุการณ์ 4) การให้คาแนะนาในการ
จัดทาบัญ ชี แก่ วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่ งเป็ นฐานธุ รกิ จที่ส าคัญของไทยและ 5) การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาสากลสาหรับ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชี ซ่ ึ งเป็ นการยกระดับศักยภาพบัญชีบณ
ั ฑิตไทยให้พร้อมรับมือและเพิ่มโอกาสเมื่อการเปิ ดเสรี
ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น
ดิลก ถือกล้า (2554) เขียนถึงบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน โดยกล่าวถึงทักษะความสามารถของแรงงานที่ตอ้ งการสู งขึ้นเมื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน ได้แก่ ด้านภาษา(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ทักษะการนาเสนอ การทางานข้ามวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย ความพร้อมในการทางานอย่างไม่จากัดเวลาและสถานที่ ด้วยเทคโนโลยีการสื่ อสารที่
มีการพัฒนาไปมาก
นฤมล สุ มรรคา (2554) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความพร้อมของบุคลากรทาง
บัญชี ในเขตพื้นที่ จงั หวัดสระบุ รีของบุ คคลากรทางบัญชี เพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
พบว่า 1) ระดับการศึกษาของบุคลากรมีผลต่อความพร้อมด้าน วิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกฎหมายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และในส่ วนของประสบการณ์ การทางานทางบัญชี ทีผลต่อความพร้อมใน
ระดับ ปานกลาง และ 2) ความรู้ ความเข้าทางประชาคมอาเซี ยนของบุ คลากรทางบัญชี ในสถาน
ประกอบการมี ค วามสั ม พัน ธ์ ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ความพร้ อมของบุ ค ลากรทางบัญ ชี เพื่ อที่ จะ
สามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านวิชาชีพทางบัญชี
กานดาวรรณ แก้วผาบ (2555) ศึกษาเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาชีพบัญชี กรุ งเทพ พบว่า 1) อุปสรรคในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยนของนักศึกษาคณะบัญชี อนั ดับแรกคือ ภาษาอังกฤษ และสิ ทธิ มนุ ษยชน เป็ นอุปสรรคใน
ลาดับสุ ดท้าย 2) ความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนสามารถเรี ยงจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าครองชีพของแต่ละประเทศ 3) ผลการ
เรี ยนเฉลี่ยของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ กับความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2555) ศึกษาเรื่ อง สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี : มุมมองของ
ผูบ้ ริ หารงานสายบัญชี ในเขตการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย โดยศึกษาสมรรถนะของนัก
วิชาชี พบัญชี ที่กาหนดตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standard :
IES) จากการศึกษาโดยการวเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน พบว่า สมรรถนะของนักวิชาชี พบัญชี
ตามความเห็นของผูบ้ ริ หารสายงานบัญชีมี11ประเภท โดยมี 5 อันดับแรกที่มีความสาคัญคื อ ความรู้
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ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทัก ษะทางปั ญ ญาทัก ษะทางองค์ก รและการจัดการ ความรู้ เกี่ ย วกับ
องค์กรและธุ รกิจ และความรู้ดา้ นการบัญชีและการเงิน
มาลินี สายก้อน และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน (2555) ศึกษาเรื่ องคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชา
การบัญชีที่พึงประสงค์ ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ที่พึงประสงค์โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ น
ระดับมากที่สุดได้แก่ดา้ นคุณค่าจรรยาบรรณในวิชาชี พเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและมาตรฐาน
ในการปฏิบตั ิงานด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเกี่ยวกับความโปร่ งใสความเป็ นอิสระความเที่ยงธรรม
และความซื่ อสั ตย์สุ จริ ตและด้านจรรยาบรรณในวิช าชี พ เกี่ ยวกับ ความรับ ผิดชอบและการรัก ษา
ความลับอยูใ่ นระดับมากได้แก่ดา้ นทักษะเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ดา้ นบุคลิกภาพด้านเจตคติและด้าน
บุคลิกภาพทางอารมณ์และอยูใ่ นระดับปานกลางได้แก่ดา้ นความรู้ทางการตรวจสอบภายในและด้าน
ความรู้ทางการสอบบัญชี
วลัยลักษณ์ สุ วรรณวลัยกรและมณวิภา ผดุ งสิ ทธิ์ (2556) ศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังและ
ความพร้ อ มของวิ ช าชี พ สอบบัญ ชี ไ ทยในการแข่ ง ขัน ในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น พบว่ า
1) คุณสมบัติที่ผบู้ งั คับบัญชาคาดหวังจากผุป้ ระกอบวิชาชีพ สอบบัญชี มากี่สุด คือ ความมีคุณธรรม
จริ ย ธรรม รองลงมาคื อการมี ค วามรับ ผิดชอบในหน้าที่ ก ารงาน และความรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 2) คุณสมบัติดา้ นความรู้ ความสามารถในเรื่ องทักษะการทางานของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
สอบบัญชี ที่สาคัญมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ทักาะด้านภาษา ความรู้เกี่ยวกัมาตรฐานการสอบบัญชี
และความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 3) ผูป้ ระกอบวิชาชี พสอบบัญชี มีความพร้อมในคุณสมบัติ
สาหรับการแข่งขัน ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ธุ รกิจ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การเป็ นประชาคมอาเซี ยน และความรู้ ความเข้าใจธุ รกิจที่
ตรวจสอบ
นงลักษณ์ ศิริพิศ, สุ ชญามานวกุล และปฐมาภรณ์ คาชื่น (2556) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อ
ความพร้อมของนักบัญชี ไทยกับการเปิ ดการค้าเสรี อาเซี ยน (AEC) กรณี ศึกษาสานักงานบัญชี ที่ผา่ น
การรั บ รองคุ ณ ภาพจาก กรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ ตามข้อก าหนดการรั บ รอง
คุณภาพสานักงานบัญชี ใน กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยกับ
การเปิ ดเขตการค้าเสรี อาเซี ยน คือ ความรู้และศักยภาพเชิ งรุ ก คือ การพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะใน
ตนเองให้ก้าวทันโลกในยุคโลกาภิ วฒั น์ แบ่งออกเป็ น 1) ความรู้ ดา้ นวิชาชี พบัญชี 2) ความรู้ ด้าน
ภาษา 3) ความรู้ดา้ นกฎหมาย และ 4) ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรจงจิ ตต์องั ศุ สิ ง ห์ (2557) บรรยายในการสัม มนา เรื่ อง ความก้าวหน้าของการเจรจา
การค้าบริ ก ารสาขาวิช าชี พ บัญ ชี ภายใต้ก รอบประชาคมอาเซี ย นเสนอว่าการเตรี ย มความพร้ อ ม
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สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ได้แก่ 1) เพิ่มการลงทุนด้านโปรแกรมบัญชี (Accounting Software)
เพื่อใช้ในการจัดทาบัญชี และสอบบัญชี 2) อบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของผูท้ าบัญชี
ผูส้ อบบัญ ชี อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง 3) เน้ น การให้ บ ริ ก ารที่ มี ล ัก ษณะที่ เป็ นการเฉพาะมากขึ้ น เช่ น การ
ให้ บ ริ ก ารท าบัญ ชี หรื อ การสอบบัญ ชี ตามประเภทธุ รกิ จ หรื อ อุ ตสาหกรรม 4) แข่ งขัน ในด้า น
ค่าธรรมเนียม โดยเสนอบริ การที่ถูกกว่า สาหรับระดับการบริ การที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน หรื อดีกว่า
และ 5) ขยายขนาดสานักงาน โดยการควบรวมกิจการกับสานักงานอื่นๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าที่เป็ นธุรกิจ
ขนาดใหญ่และบริ ษทั ข้ามชาติ
มัทนชัย สุ ทธิ พ นั ธุ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ความพร้ อมและปั จจัยที่ ส่งผลต่อความพร้อมของ
ผูจ้ ดั ทาบัญชี ไทยกับประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน พบว่า 1) ความพร้อมสู งสุ ดของผุจ้ ดั ทาบัญชีไทย
ต่ อ การเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น คื อ ความรั บ ผิด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ ทักษะการทางานเป็ นทีม และทักษะการใช้คอมพิ วเตอร์เพื่อการ
สื่ อสาร 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาและความพร้อมของผูจ้ ดั ทาบัญชี
ไทย คือ จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ทักษะการใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่ อสาร ทักษะการทางานเป็ นทีม
ความรู ้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ความรู้และทักษะด้านภาษา
อื่นๆและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
วีรยุท ธสุ ข มาก และ กนกศัก ดิ์ สุ ข วัฒ นาสิ นิ ท ธิ์ (2557) ศึ ก ษาเรื่ อง ความคิ ดเห็ น ของผู้
ประกอบวิชาชี พเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน พบว่า ปั จจัยที่ผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ผลต่อการเพิ่มมู ลค่าของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี
ประกอบด้วย 1) ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2) ด้านภาษีอากร 3) ด้านจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชี พผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีบญั ชี 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชี 5) ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นในกลุ่มประเทศอาเซี ยน 6) ด้านประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ และ 7) ด้านความสามารถในการเรี ยนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรม
ของกลุ่มประเทศอาเซี ยน
สมบูรณ์ กุมาร และ ฐิตินนั ท์ กุมาร(2557) ศึกษาเรื่ อง คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ของสถานประกอบการในจังหวัดน่ าน ผลการวิจยั พบว่าเจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดีต่อนักบัญชีที่มีในปั จจุบนั คือการมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้น
ไปการมี ค วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ ยวกับการพิมพ์งานการรักสามัคคีและ
ท างานกัน เป็ นที ม มากที่ สุ ดขณะที่ พึ ง ประสงค์นัก บัญ ชี ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถด้านภาษี อากร
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ ยวกับการพิมพ์งานและเกี่ ยวกับตารางคานวณได้
และการสามารถใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในทักษะการพูดมากที่สุดขณะที่ดา้ น
คุณธรรมจริ ยธรรมเจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารของสถานประกอบการส่ วนใหญ่ตอ้ งการนักบัญชีที่มีความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ดา้ นจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีความเที่ยงธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นคุณสมบัตินกั บัญชีที่ตอ้ งการสู งสุ ด
สภาวิชาชี พบัญชี ฝ่ ายต่างประเทศ (2557) บทความทางวิชาการเรื่ อง การเตรี ยมรับปี 2015
ของนักบัญชี (ตอนที่ 2) ความพร้อมสาหรับนักวิชาชีพบัญชี ได้เสนอว่า ความพร้อมของนักวิชาชีพ
บัญชี เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้แก่ 1) ความพร้อมด้านมาตรฐานการบัญชี และการสิ บบัญชี ที่เป็ น
สากล 2) ความพร้อมในการศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ภาษีอากร 3) ความพร้อมด้านการศึกษา และ
การปรับตัว 4) ความพร้อมด้านเทคดนโลยีสารสนเทศและ 5) ความพร้อมด้านทัศนคติ จริ ยธรรม
กิติยาภรณ์อินธิ ปีก (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พบัญชีในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน พบว่าปั จจัยที่สาคัญคือ ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ในกลุ่ มประเทศอาเซี ยน ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชี ในประเทศไทยที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมศรษฐกิจอาเชี ยนข
องผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ และมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ธนิ ษ ฐาชี ว พัฒ นพัน ธุ์ (2558)ศึ ก ษาเรื่ องสมรรถนะของพนั ก งานบั ญ ชี ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีตามทัศนะของหัวหน้างานบัญชี ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะ
ในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบัญชี ตามที่คาดหวังด้านกิ จนิ สัยที่ดีในการประกอบวิชาชี พอยู่ใน
ระดับ ดี ม ากรองลงมาอยู่ในระดับ ดี คื อด้านความรู้ ท างวิช าการและด้านทัก ษะในการปฏิ บตั ิ งาน
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีตามที่เป็ นจริ งทั้ง 3 ด้านอยูใ่ นระดับดีโดยอันดับแรก
คื อสมรรถนะด้านกิ จนิ สั ย ที่ ดีในการประกอบวิช าชี พ รองลงมาคื อสมรรถนะด้านทัก ษะในการ
ปฏิบตั ิงานและสมรรถนะด้านความรู้ทางวิชาการตามลาดับ
รจนา ขุนแก้ว และมัทนชัย สุ ทธิ พนั ธุ์ (2558) ศึกษาเรื่ อง ความพร้อมของนักศึกษาสาขา
การบัญชี ในมหาวิทยาลัยในจังหวัโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
บัญ ชี ในทางกลับ กันพบว่าปั จจัยที่ ให้ค วามส าคัญ และมี ค วามพร้ อมน้อยที่ สุ ดคื อ ทัก ษะในด้าน
ภาษาอังกฤษ และด้านความรู้และทักษะในด้านภาษาอื่นๆเช่ น มาลายู ภาษาจีนสถาบันการศึกษา
และเกรดเฉลี่ ยมีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมของนักศึกษาอย่างมีนยั สาคัญ และการพัฒนาให้เกิ ด
ความพร้อมมากที่สุด คือทักษะในภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
สันติ วิล าสศัก ดานนท์ (2558) จากบทความเรื่ อง “ทัก ทายเปิ ดเล่ ม ” ใน FAP Newsletter
NO.36 ได้กล่าวถึงการเตรี ยมความพร้อมที่จะยกระดับให้เป็ นมืออาชีพในระดับสากลของนักบัญชี
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ประกอบด้วย 1) ความรู ้ความสามารถ ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 หมวดใหญ่ๆ คือ การบัญชี การเงินและความรู้
อื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง (Accounting,Finance and Related Knowledge) ความรู้ เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ ขององค์ก ร
(Organizational and Business Knowledge 2) ความช านาญในทัก ษะวิช าชี พ (Professional Skills)
3) ความซื่ อ สั ต ย์ คุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณ (Professional Valuu,Ethics and Attitudes) 4) ความ
เชี่ ยวชาญในประสบการณ์ (Experience) 5) ความเป็ นมืออาชี พ (Professional Capabilities) และ 6)
ความใฝ่ รู ้อยูต่ ลอดเวลา (Life Learning)
สรั ช นุ ช บุ ญ วุ ฒิ และไพฑู ร ย์ อิ น ต๊ ะ ขัน (2559) ศึ ก ษาเรื่ องการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบ
คุณลักษณะของนักบัญชี ยุคใหม่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน พบว่าผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชีมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชียคุ ใหม่ในระดับมากได้แก่ดา้ นจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้าน
ความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาและด้านภาษาผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันสามารถสรุ ปได้วา่ นักบัญชีในยุค AEC ต้องมีคุณลักษณะและ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านจรรยาบรรณวิชาชี พ
ด้านภาษาและด้านความรู้ความสามารถ
อมรา ติ รศรี วฒั น์ (2559) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาความพร้ อมในการแข่งขันของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พ บัญชี ไทยภายในกลุ่ มสมาชิ กของอาเซี ยน ภายใต้ข ้อตกลงการยอมรับร่ วมบริ การวิชาชี พ
บัญชี พบว่า พบว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือไทยเข้าสู่ ประเทศผูร้ ับใน ASEAN ทาได้โดย 1) การ
ตั้งสานักงานบริ การต่างๆในสาขาการบัญชีมีขอ้ จากัดทุกประเทศ และ 2) การให้บริ การโดยบุคคล
ธรรมดาต้องปฎิบตั ิตามกฏเกณฑ์ที่ตกลงยอมรับร่ วมกันคือการขึ้นทะเบียนเป็ นนักบัญชีอาเซียน
การประเมิ นสมรรถนะของนัก บัญ ชี มื ออาชี พ ไทยในด้านความรู้ และทัก ษะพบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลางและการเห็ นคุ ณค่าจริ ยธรรมคุ ณสมบัติอนั พึงประสงค์อยู่ในระดับมากจึงมีความ
ต้องการจาเป็ นในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านความรู้ ภาษาท้องถิ่ นของประเทศผูร้ ับ
ภาษาอัง กฤษภาษี อากรของประเทศผูร้ ั บด้ านกฎหมายระหว่างประเทศความตกลงยอมรั บ ร่ วม
(MRA) ของวิชาชีพบัญชีและการวางแผนภาษีการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านทักษะคือการ
สื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งการฟั งการพูดการอ่านการเขียนและทักษะของเทคนิ คการสื บค้นสิ่ ง
ผิดปกติกลลวงส่ วนการพัฒนาด้านคุณสมบัติอนั พึงประสงค์คือการมีดุลยพินิจและตัดสิ นใจได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ผลความเป็ นผูน้ าความกระตือรื อร้นใฝ่ เรี ยนรู้กา้ วทันกับการเปลี่ยนแปลงการมีไหวพริ บ
ปฏิ ภาณในการปฏิ บตั ิหน้าที่และการมีวิจารณญาณสุ ขุม รอบคอบการประเมินความพร้อมในการ
ประกอบวิชาชี พบัญชี ไทยในประเทศผูร้ ับ ASEAN พบว่าสาขาอาชี พที่มีความพร้อมมากที่สุดคือ
การทาบัญชี และต้องการที่จะไปประกอบวิชาชี พในประเทศสิ งคโปร์ และมาเลเซี ยมากที่สุดโดย
จัด ล าดับ ความส าคัญ ของเหตุ ผ ลคื อ การเพิ่ ม ขึ้ น /สู ง ขึ้ น ของรายได้ค่ า ครองชี พ และสวัส ดิ ก าร

90

ประสบการณ์และความก้าวหน้าในวิชาชีพตาแหน่งหน้าที่การงานการสร้างชื่อเสี ยงเกียรติยศศักดิ์ศรี
มีโอกาสยกระดับฐานะทางสังคมโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และความต้องการผลพลอยได้ใน
การท่องเที่ยวต่างแดน
Huselid (1995) งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ความเชื่ อมโยงระหว่างระบบของการ
ปฏิ บ ัติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ บริ ษ ัท ผลลัพ ธ์ จากตัวอย่า ง
ระดับประเทศของ บริ ษทั เกือบหนึ่ งพันแห่ งระบุว่าการปฏิบตั ิเหล่านี้ มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ทางเศรษฐกิจและสถิ ติท้ งั ในระดับกลาง (ผลประกอบการและผลผลิต) และมาตรการระยะสั้นและ
ระยะยาวของผลการดาเนิ น งานทางการเงิ น ขององค์ก ร การสนับ สนุ น ส าหรั บการคาดการณ์ ว่า
ผลกระทบของการปฏิ บ ัติงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู งนั้น เป็ นส่ วนหนึ่ งของความสัม พัน ธ์และการ
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การแข่งขันที่จากัด
Ozcelik andFerman (2006) งานวิจยั นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาแนวทางการน าสมรรถนะไปใช้ใ นการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์ (HRM) ในองค์กรผ่านการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีเกี่ ยวกับมุมมอง
ในเรื่ องสมรรถนะจากทฤษฎี ก่อนหน้านี้ และหลัก ฐานเชิ งประจัก ษ์กรอบความสามารถใหม่ ถู ก
พัฒ นาขึ้ น วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของบทความนี้ คื อ การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภาพของวิธี ก ารน าเอา
สมรรถนะมาใช้ ใ นฐานะกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาททัก ษะและ
พฤติกรรมที่คาดหวังในองค์กร บทความนี้ ยงั ตรวจสอบความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้วิธีการ
ในการจัดการทรัพ ยากรมนุ ษย์ในบริ บททางวัฒนธรรมพิเศษ โดยศึกษาจากกรณี ศึกษาในบริ ษ ทั
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคข้ามชาติที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วในตุรกี ข้อค้นพบข้อหนึ่ งของการศึกษาคือ
มีความท้าทายในการนาแนวทางสมรรถนะไปใช้เนื่ องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศอย่างไรก็ตามหากได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมแนวทางการนาสมรรถนะมาใช้เพื่อ
ปรับปรุ งกระบวนการคัดเลือกการพัฒนาและการให้รางวัลเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล
และองค์กร
Kavanagh (2008) งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาถึงความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยต่างๆ เกี่ ยวกับความจาเป็ นในการสาเร็ จการศึกษาด้านบัญชี เพื่อพัฒนาทักษะที่กว้างขึ้นเพื่อให้
สามารถประกอบอาชี พด้านการบัญชีได้ การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อตรวจสอบการ
รับรู้และความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญสองคน: นักศึกษาและนายจ้าง ผลการวิจยั
ระบุ ว่านักเรี ยนเริ่ มตระหนักถึ งความคาดหวังของนายจ้างในด้านการสื่ อสารทักษะการวิเคราะห์
วิชาชี พและการทางานเป็ นทีม แม้ว่านายจ้างจะยังคงคาดหวังว่าจะมีความเข้าใจที่ดีเกี่ ยวกับทักษะ
การบัญชี ข้ นั พื้นฐานและทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ ง แต่พวกเขาก็ตอ้ งการ 'ความตระหนักทาง
ธุ รกิ จ' และความรู ้ ใ นแง่ ข อง โลกแห่ ง ความจริ ง ทั้ง นัก เรี ย นและนายจ้า งรายงานว่าทัก ษะและ

91

คุณลักษณะที่ไม่จาเป็ นทางด้านเทคนิ คและวิชาชีพหลายอย่างนั้นไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ
ในโปรแกรมบัญชีของมหาวิทยาลัย
Kiymet SELVI (2010) ได้ศึกษาถึงสมรรถนะของผูส้ อนซึ่ งจากการศึกษาพบว่า สมรรถนะ
ของผูส้ อนประกอบด้วย 9 ด้านคือ สมรรถนะในสายวิชาชีพครู ด้านการวิจยั ด้านความเชี่ยวชาญใน
หลักสู ตร ด้านการเรี ยนรู้ตลอดชี วิต ด้านปฏิ สัมพันธ์ในสังคมด้านอารมณ์ ด้านการติดต่อสื่ อสาร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสิ่ งแวดล้อม สมรรถนะของผูส้ อนจะเพิ่มคุณค่าในตัวผูส้ อน
การมีเป้ าหมายในการทางานและการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในอาชีพการสอน
Suhairom (2014) ศึ ก ษาเรื่ อง ตัว แบบการพัฒ นาสมรรถนะและเครื่ องมื อ ในการวัด
สมรรถนะ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาขั้น ตอนการพัฒ นาสมรรถนะและเครื่ องมื อในการวัด
สมรรถนะสาหรับพ่อครัวผูป้ ระกอบอาหารในโรงแรมในประเทศมาเลเซีย โดยมีข้ นั ตอนการพัฒนา
สมรรถนะดังนี้ คือ 1) การเข้าศึ กษาอบรมไม่ น้อยกว่า 2 ปี ซึ่ งควรได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วย
ราชการ 2) การฝึ กอบรมจากสถาบันของอุตสาหกรรมนี้โดยตรง3) มีการทางานในอุตสาหกรรมนี้
อย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อให้มีความรู้และทักษะอย่างแท้จริ ง เพื่อมิให้เกิดความล้าสมัย
Okoro (2013) ศึกษาเรื่ อง การประเมินสมรรถนะผูท้ าบัญชี ที่สาเร็ จการศึกษาด้านธุ รกิจจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อการเป็ นผูป้ ระกอบการในประเทศไนจีเรี ย การศึกษาพบว่า แม้วา่ สถาบันการศึกษา
จะได้จดั หลัก สู ตรการบัญชี เพื่ อการเป็ นผูป้ ระกอบการให้ผูศ้ ึก ษาแต่ พ บว่า ผูส้ าเร็ จการศึ กษายัง
ปฎิ บ ตั ิ งานในด้านนี้ ไม่ดีเท่ าที่ ควร โดยผลการวิจยั พบว่า เป็ นผลมาจากการจัดหาเงินทุ นเพื่อการ
จัดตั้งธุ รกิจ และผูป้ ระกอบการมีความอ่อนด้อยในเรื่ องภาษี และเรื่ องการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และ
สถาบันการศึกษามี ความจาเป็ นต้องให้ความรู้ การฝึ กอบรมในด้านความรู้ด้านการบัญชี เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการมีความสามารถในการทางานได้ดีข้ ึน
Morpurgo (2015) ศึ ก ษาเรื่ อ ง Meta-competencies (MCs) เป็ นชุ ด ของทัก ษะความรู้ ค วาม
เข้าใจส่ วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความสามารถและความสามารถที่แต่ละคนอาจ
พัฒนา และเชื่ อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการประยุกต์ใช้ ดังนั้น MC จึงเป็ นข้อพิจารณาสาคัญในการ
พัฒนาผูเ้ ชี่ ยวชาญและการบารุ งรักษาสถานะของพวกเขาเช่ นนี้ สมาคมวิชาชี พได้มุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาความรู ้ หรื อความสามารถทางเทคนิ คของนายจ้างผ่านทางการศึกษาอย่างเป็ นทางการของ
โครงการที่เข้มงวด แต่จนถึงปั จจุบนั ได้ให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยในการทาความเข้าใจว่าสิ่ งใดมี
อิทธิ พลต่อการพัฒนา MCs โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรี ยนรู้ งานวิจยั นี้ ตรวจสอบบทบาทของสมาคม
วิชาชี พหนึ่ งแห่ ง ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต (CMA) ของแคนาดาในการศึกษาการบัญชี มืออาชี พและ
การพัฒนา META-COMPETENCIES จากแปด MCs หลักที่ระบุ ไว้ก่อนหน้านี้ และแนวความคิด
โดย Azevedo, Gomezlj Omerzel, Andrews, Higson, Caballero andFrech (2012): การมี อิ ท ธิ พล
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และโน้มน้าวใจการทางานเป็ นที มและการสร้างความสัมพันธ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
วิเคราะห์การจัดการตนเองและเวลาความเป็ นผูน้ าความสามารถในการมองภาพใหญ่การนาเสนอ
และการสื่ อสาร นอกจากนี้ ยงั มีการสารวจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลและองค์กรอื่นๆ ที่
อาจมีผลต่อการพัฒนาของ MC เฉพาะด้วย การค้นพบที่สาคัญสี่ ประการเกิ ดขึ้นจากการศึกษา ขั้น
แรกโดยการสร้างการวิจยั ก่อนหน้านี้ ที่เกี่ยวข้องกับการระบุและการวัดช่องว่างความคาดหวังของ
MC
Towers-Clark (2016) วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ศึกษาในเรื่ องทักษะของนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี การบัญชี ที่ มีความต้องการในปั จจุบนั และในอนาคตของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยการวิเคราะห์และ
ประเมิ นทัก ษะที่ ถ่ายโอนได้คื อดาเนิ นการภายในกรอบของการศึก ษาการบัญ ชี ท วั่ โลก รายงาน
วิท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ งสมการของผลลัพ ธ์ จากการส ารวจเชิ งปริ ม าณเชิ ง ปริ ม าณเข้าสู่ ก ารรับ รู้ ระดับ
บัณฑิตศึกษาด้วยข้อค้นพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพของผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบกึ่ ง โครงสร้ า งผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ เป็ นตัว แทนของสถาบัน และสถาบัน ระดับ โลกจากสหราช
อาณาจัก รสิ งคโปร์ แ ละออสเตรเลี ย การศึ ก ษาถึ ง ทัก ษะที่ ส ามารถถ่ า ยโอนได้เป็ นหลัก และ
ความสาคัญสัมพัทธ์ของทักษะทางเทคนิคกับทักษะที่ถ่ายโอนได้ทกั ษะทางเทคนิคเป็ นทักษะความรู้
เฉพาะเรื่ องและทักษะที่ถ่ายโอนได้เป็ นทักษะทัว่ ไปซึ่ งมีคุณสมบัติที่ถ่ายโอนได้ให้กบั อุตสาหกรรม
ที่บณ
ั ฑิ ตทางานซึ่ งยังคงมีช่องว่างประสิ ทธิ ภาพการคาดหวังกับการรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่
แตกต่างกันรวมถึ งความฉลาดทางอารมณ์และความยืดหยุ่นและทักษะทางไอทีปัจจุบนั ทักษะการ
ถ่ า ยโอนของผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาการบัญ ชี ที่ ต อบสนองความต้อ งการของผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ช่ ว ยลด
ช่ องว่างประสิ ทธิ ภาพการคาดหวังส าหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยและข้อมูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับวิธีการพิสูจน์
ทักษะการถ่ายโอนในอนาคตโดยยังเน้นหลักฐานของการพัฒนาความเป็ นมืออาชีพที่แตกต่างปั จจัย
สาหรับบัณฑิตบัญชีในตลาดโลกที่ขบั เคลื่อนโดยนายจ้าง
2.9.5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศิริภรณ์ งามรุ่ งเรื องกิจ (2551) ศึกษาการนาระบบสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคคลากร
ของกรมสรรพสามิต พบว่าส่ วนใหญ่ มีความเห็ นว่าควรมีการนาระบบสมรรถนะมาใช้ในองค์กร
เนื่ องจากพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อนพ.ศ. 2551 กาหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิ บตั ิงานอย่างสม่ าเสมอและจากการดาเนิ นงานที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคทางด้านบุคลากรที่มี
ความลาเอียงในการประเมินตนเองทาให้ไม่สามารถนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคคลากร
ได้
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มารดารัตน์ สุ ขสง่า (2554) ศึกษาเรื่ องขีดความสามารถหลักที่พึงประสงค์ในการสรรหา
และคัดเลื อ กบุ ค ลากรขององค์ก รชั้น น าในประเทศไทยกรณี ศึ ก ษาบริ ษ ัท ปู น ซี เมนต์ไ ทยจากัด
(มหาชน) พบว่า
1. ขีดความสามารถหลักที่พึงประสงค์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรชั้นนา
ในประเทศไทย : บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทยจากัด (มหาชน) 10 ลาดับเรี ยงจากความสาคัญมากที่สุด 10
ลาดับได้แก่ความเชี่ ยวชาญในวิชาชีพ ความมุ่งมัน่ เพื่อความสาเร็ จการคิดสิ่ งใหม่การคิดเชิ งกลยุทธ์
ความสามารถในการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใฝ่ เรี ยนรู้การเป็ นผูน้ าในทีมความสามารถใน
การใช้ภาษาความมีจริ ยธรรมและคิดนอกกรอบ
2. แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรบนพื้นฐานขีดความสามารถหลักของบุคลากร
(Core Competency) ใช้แนวคิด “การบริ หารขีดความสามารถ” (Competency Based Management)
ในการบริ ห ารจัดการทรั พ ยากรบุ ค คลตั้งแต่ ระบบการสรรหาและคัดเลื อกการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านระบบการพัฒ นาบุ ค ลากรรวมทั้ง ปลู ก ฝั ง จริ ย ธรรมการด าเนิ น ธุ ร กิ จตลอดจนดู แ ล
ผลตอบแทนสวัส ดิ การและสภาพแวดล้อมในการท างานให้ส อดคล้องกับ ความหลากหลายของ
พนักงานโดยเฉพาะกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ที่ดีที่สุดเสมอนัน่ คือ Best recruit and retain
เน้น การสั ม ภาษณ์ บ นพื้ นฐานของ Competency Based Interview เพื่ อให้ไ ด้ท้ งั คนเก่ งและคนดี มี
คุ ณ ภาพสู งและซื่ อสัตย์เข้ามาร่ วมงานโดยบุคลากรหรื อผูส้ มัครที่ จะผ่านการสัมภาษณ์ และเข้าสู่
กระบวนการอื่นขององค์กรต่อไปได้น้ นั คะแนนการสัมภาษณ์จะต้องมีเสี ยงเป็ นเอกฉันท์เท่านั้น
สไบทิพย์ มงคลนิ มิตร์ (2554) ศึกษาเรื่ องการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นการบริ การของ
โรงแรมแมนดาริ นโอเรี ยลเต็ล กรุ งเทพฯ พบว่า โรงแรมใช้แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ในการบริ หารงานโดยการคัดเลือกพนักงานที่ มีทศั นคติที่ดีเหมาะกับงาน เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
ให้โอกาสกับพนักงานภายในก่อนในการเลื่อนตาแหน่ง ใช้หลักการประเมินผลงาน สองด้านทั้งเชิง
ปริ มาณและคุ ณภาพ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่พนักงานใน
การปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์ (2556) ศึกษาเรื่ องกระบวนการบริ หารทรัพยากมนุ ษย์ที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานที่ปฎิ บตั ิงานในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้ นส่ วนในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า
กระบวนการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ สู ง ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ปฏิ บ ตั ิ งาน และขวัญ กาลังใจของพนัก งาน และกระบวนการบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์มี อิท ธิ พ ล
ทางตรง กับประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานด้วย

94

ฐิติรัตน์ มีมาก (2558) ศึกษาเรื่ อง สภาพแวดล้อมในการทางานและความรู้ความสามารถ
ของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
จังหวัดนครราชสี ม า ผลการศึ ก ษาพบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานในด้านความสามารถใน
หน้าที่ของบุคลากรด้านคุ ณค่าความซื่ อสัตย์และจรรยาบรรณและด้านการมอบหมายอานาจหน้าที่
ส่ งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสี มาโดยส่ งผลถึงร้อยละ 54.40
และความรู้ความสามารถของนักบัญชี ในด้านจรรยาบรรณทางวิชาชี พด้านความรู้ทางวิชาชี พและ
ด้านทักษะทางวิชาชีพส่ งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสี มาโดย
ส่ งผลถึงร้อยละ 66.50 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสี มา
Huselid (1995) งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่ อมโยงระหว่างระบบของการ
ปฏิ บ ัติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของบริ ษ ัท ผลลัพ ธ์ จ ากตัว อย่า ง
ระดับประเทศของบริ ษทั เกื อบหนึ่ งพันแห่ งระบุว่าการปฏิ บตั ิเหล่านี้ มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ทางเศรษฐกิจและสถิ ติท้ งั ในระดับกลาง (ผลประกอบการและผลผลิต)และมาตรการระยะสั้นและ
ระยะยาวของผลการดาเนิ น งานทางการเงิ น ขององค์ก ร การสนับ สนุ น ส าหรั บ การคาดการณ์ ว่า
ผลกระทบของการปฏิ บ ัติงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู งนั้น เป็ นส่ วนหนึ่ งของความสัม พัน ธ์และการ
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การแข่งขันที่จากัด
Erasmuset al. (2010)ได้ศึกษาเรื่ องความสามารถที่จาเป็ นของผูป้ ระกอบการด้านการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (HRD) ในองค์ก รที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กในแอฟริ ก าใต้ การวิ จ ัย ระบุ ถึ ง ระดับ
ความสาคัญและความพึงพอใจต่อสมรรถนะหลักของผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน HRD การรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ สุ่ ม ตัว อย่า งของสถานประกอบการธุ รกิ จ การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความส าคัญ ของสมรรถนะต่ างๆและระดับ ความพึ ง พอใจในปั จจุ บ ัน และประการที่ ส องความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มของตัวแปรบางอย่างในแง่ของระดับความสาคัญโดยเฉลี่ยและความพึงพอใจ
ของสมรรถนะ ผลที่ ได้รับ มี นัยส าคัญ ในด้านการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์และส าหรับ โปรแกรม
การศึกษาและการฝึ กอบรมที่นาเสนอโดยสถาบันอุดมศึกษา
Salleh et al. (2014) สมรรถนะ คื อ ชุ ด ของรู ป แบบพฤติ ก รรมรวมทั้ง ความรู้ ท ัก ษะและ
ทัศนคติเพื่อที่จะปฏิ บตั ิหน้าที่และหน้าที่ในการส่ งมอบผลลัพธ์หรื อผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ สมรรถนะ
ช่วยในการจัดวางทรัพยากรมนุ ษย์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรหรื อหน้าที่
ด้านทรัพ ยากรบุ ค คลอื่น ๆ เพื่ อให้เกิ ดความสามัค คี และความสอดคล้องกันในหลายๆ ด้านของ
กิ จกรรมทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของมนุ ษย์และองค์กร งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาถึงการ
พัฒนาแบบจาลองสมรรถนะทรัพยากรบุคคลที่ผปู้ ระกอบวิชาชี พด้านทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งการใน
องค์ก ร ซึ่ งขึ้ น อยู่ก ับ กรอบความสามารถของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ประเมิ น

95

ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในประเทศมาเลเซียในการจัดความสาคัญของความสามารถในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ในบริ บ ทขององค์กร เพื่ อพัฒนาแบบจาลองสมรรถนะและเพื่อปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพขององค์กร
2.9.6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สมบูรณ์ ศรี สมานุ วตั ร (2553) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรโดย
อาศัยสมรรถนะCompetency-based HRD โดยได้นาเอาแนวทางของสมรรถนะ (Competency) มา
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการระบุถึงความรู้ความสามารถและอุปนิสัยใจคอของพนักงานเพื่อให้เหมาะสม
กับตาแหน่ งงานและสามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพอีกทั้งยังใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒ นาความรู้ ค วามสามารถของพนัก งานในบริ ษ ัท โดยน ามาประยุก ต์ใ ช้งานในการออก แบบ
หลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาของสมรรถนะของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามที่บริ ษทั ได้
คาดหวังไว้ในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานนั้นได้นาเทคโนโลยีเวบ (Web Technology) เข้ามา
ประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มโอกาสการเรี ยนรู้ให้กบั พนักงานในองค์กรได้อย่างทัว่ ถึง
ประไพทิพย์ลือพงษ์ (2555) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาทุนมนุ ษย์ให้มีสมรรถนะความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยเสนอแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถและมี
สมรรถนะในการแข่งขันซึ่ งเป็ นปั จจัยส่ งเสริ มให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายสร้างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขัน และเป็ นปั จจัยต่อการพัฒนาองค์กรโดยต้องมีการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ซ่ ึงประกอบด้วย (1)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีอย่างมีระบบ (2) การสร้างคุณค่าให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ (3) การทาให้
ทรัพยากรมนุษย์หายากและ (4) การทาให้ทรัพยากรมนุษย์เลียนแบบได้ยาก
Salleh et al. (2014) งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่ องการฝึ กอบรมก่อนการให้บริ การ
ในปั จจุบนั ที่ดาเนิ นการในสถาบัน มี ผลการเรี ยนรู้ระดับที่ไม่สามารถคาดหวังว่าจะให้ทกั ษะการ
ประกอบอาชี พ ที่ เพียงพอ ดังนั้นจึ งจาเป็ นต้องมีการฝึ กอบรมเพิ่ มเติม เพื่อเพิ่ มความสามารถด้าน
อาชี พ ของครู บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้เห็ นความสาคัญของการฝึ กอบรมเพิ่มเติมภายใต้
ระบบ TVET ของกระทรวงศึกษาธิ การ (MoE) ของมาเลเซี ย ศึกษาโดยการวิเคราะห์เอกสาร การ
สนทนากลุ่มสนทนาและการสัมภาษณ์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงให้เห็นว่าในความเป็ นจริ งแล้ว
การฝึ กอบรมเพิ่ ม เติ ม นั้นให้ก ับ อาจารย์ TVET ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการฝึ กอบรมในการบริ ก าร
อย่างไรก็ตามการฝึ กอบรมนี้ มกั จะถูกปรับแต่งตามความต้องการที่มีอยู่และอาจเปลี่ยนแปลงเป็ น
ครั้งคราว ดังนั้นชัว่ โมงการฝึ กอบรมที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคนโอกาสที่จากัด สาหรับ
การฝึ กอบรมเพิ่มเติมเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งได้รับการแก้ไข เมื่อจัดให้มีหลักสู ตรฝึ กอบรมเพิ่มเติมมักจะ
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ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะนอกเหนือไปจากทักษะความสามารถในการทางานการฝึ กทักษะการ
สอนยังรวมอยูใ่ นโปรแกรมการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรี ยนการสอน
Niemi (2017) งานวิ จยั นี้ มุ่ ง เน้น ศึ ก ษาผลกระทบของการฝึ กอบรมและการพัฒ นาของ
พนักงานประสิ ทธิ ภาพขององค์กร ซึ่ งเป็ นแรงบันดาลใจจากความจริ งที่วา่ บางองค์กรดูเหมือนจะไม่
สนใจปรับปรุ งความสามารถของพนักงานแต่กลับลงโทษไปที่คนทางานเพื่อจัดการกับปั ญหาการ
วิจยั ผูว้ ิจยั มี วตั ถุ ประสงค์หลักในการค้นหาว่าสถาบันเครดิ ตทางการเงินแห่ งชาติมีโปรแกรมการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาสาหรับพนักงานทุกคนหรื อไม่ อุปสรรคในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวและ
การฝึ กอบรมและพัฒนามี ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจริ งได้เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ผูว้ ิจยั ยัง
เน้ น วิ ธี ก ารฝึ กอบรมที่ อ อกแบบและการน าไปใช้ท ่ัว โลกในระหว่า งการฝึ กอบรมและพัฒ นา
โปรแกรมการใช้ เครดิ ต ทางการเงิ น แห่ งชาติ ส าขา Kumba ผู้วิ จ ัย ได้ รั บ ข้ อ มู ล จากผู้ต อบ
แบบสอบถาม 30 คนผ่านแบบสอบถามสัมภาษณ์ และการสังเกตส่ วนบุคคลการวิจยั ยังเผยว่าการ
ฝึ กอบรมและการพัฒนาเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับทุ กบริ ษ ทั โดยเฉพาะพนักงานที่ ไม่ มีท กั ษะหรื อมี
ประสบการณ์นอ้ ย โดยทัว่ ไปแล้วการมีส่วนร่ วมในการทางานของพนักงานเป็ นอย่างมากปรับปรุ ง
เนื่ องจากวิธี ก ารฝึ กอบรมและเครื่ องมื อที่ ใ ช้โดยบริ ษ ทั ดัง นั้น จึ งน าไปสู่ ผ ลกระทบเชิ งบวกต่ อ
ประสิ ทธิภาพของพนักงานและการพัฒนาทักษะและประสิ ทธิภาพในการทางาน
2.9.7 ภาวะผู้นา
ฐิตวดี เนียมสุ วรรณ์ (2554) ศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าแรงจูงใจภายในที่มีอิทธิ พลต่อความคิด
สร้ า งสรรค์ ข องพนั ก งาน : กรณี ศึ ก ษา ธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน) พบว่ า พนั ก งาน
ธนาคารกรุ ง ไทยมี ก ารรั บ รู ้ รู ป แบบภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ ย น มากกว่ า ภาวะผู้น าแบบการ
เปลี่ ยนแปลง โดยพนักงานมีแรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับสู ง โดยมีความสัมพันธ์
กับรู ปแบบภาวะผูน้ าและแรงจูงใจภายใน แต่ภาวะผูน้ า และแรงจูงใจ ไม่มีอานาจในการพยากรณ์
ระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
วิม ล จันทร์ แก้ว (2555) ศึก ษารู ป แบบการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิ งสร้ างสรรค์ของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานีเขต 3 พบว่า
1. รู ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 3 มี 5 ขั้น ตอน คื อ 1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์
คุณลักษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ที่ ผบู้ ริ หารสถานศึกษาต้องการพัฒนา 2) การสร้างรู ปแบบการ
พัฒนาภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ 3) การทดลองรู ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ 4) การ
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พัฒนารู ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ และ 5) การประเมินรู ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรค์
2. คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ ผู้บ ริ หารสถานศึ ก ษาต้ อ งการพัฒ นามี 5
คุณลักษณะคือ การเป็ นผูน้ าการเรี ยนรู้แบบทีม ผูน้ าแบบผูน้ า ผูน้ าที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ ผูน้ า
การบริ หารความเสี่ ยงและผูน้ าที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน
พิจกั ษณา วงศาโรจน์ (2557) ศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่พึงประสงค์: กรณี ศึกษา
กรมก าลัง พลทหารบก พบว่าตัวแปรด้านทัศนคติ ของผูบ้ ริ ห าร และด้านหลัก ธรรมาภิ บ าลของ
ผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่พึงประสงค์อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่ วนคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารไม่มีอิทธิ พลกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่พึงประสงค์อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าข้าราชการทหารภายในกรมกาลังพลทหารบก
ให้ ค วามส าคัญ กับ ทัศ นคติ และการท างานบนหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ัง คับ บัญ ชา โดยไม่ ไ ด้
พิจารณาการมีภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่พึงประสงค์จากคุณลักษณะของผูบ้ งั คับบัญชา
Mckee (1991 อ้างถึ งใน วิศิษฐ์ ฤทธิ์ บุ ญไชย, 2553, หน้า 219) ทาการวิจยั เรื่ องแบบความ
เป็ นผูน้ า ของผูบ้ ริ หารในสถาบันอุดมศึก ษา พบว่า ผูน้ าใช้พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าแบบเน้นการมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ จะทาให้คณาจารย์มีความพึงพอใจในการทางานของคณะวิชายิ่งขึ้น และ
ผูน้ าที่วางตัวเป็ นผูค้ อยช่วยเหลือ อานวยความสะดวก มอบหมายความรับผิด ชอบแก่ผรู้ ่ วมงาน เปิ ด
ช่องทางการสื่ อสารแบบสองทางและผูน้ าเน้นงานจะทาให้เกิดความพึงพอใจต่อคณาจารย์
Asreeet al. (2012) ศึกษาเรื่ องผลกระทบของสมรรถนะด้านภาวะผูน้ าที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม
ขององค์ก รในด้านความรั บ ผิดชอบ และผลการปฏิ บ ัติงานขององค์ก รโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ของ
งานวิจยั ฉบับนี้คือเพื่อศึกษากลยุทธ์การดาเนินงานของ บริ ษทั ที่ให้บริ การ (โรงแรม) เพื่อตรวจสอบ
ว่าลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของการดาเนิ นงาน เช่นความสามารถในการเป็ นผูน้ าและวัฒนธรรม
องค์กรจะมีผลต่อการตอบสนองของ พนักงานและลูกค้า และประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่มรายได้ การ
วิจยั โดยใช้รูปแบบของการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของข้อมูล โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างที่ได้จาก
การสารวจความคิดเห็นของ 88 โรงแรมในหลายประเทศในมาเลเซี ย ผลการวิจยั พบว่าความสามารถ
ในการเป็ นผู ้น าและวัฒ นธรรมองค์ ก รมี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ การตอบสนอง นอกจากนี้ การ
ตอบสนองยัง มี ค วามสั ม พันธ์ เชิ งบวกกับ รายได้จากโรงแรม ผลการวิจยั เหล่ านี้ แสดงให้เห็ น ว่า
ศักยภาพในการเป็ นผูน้ าและวัฒนธรรมองค์กรถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้โรงแรมต้อ งตอบสนอง
ต่อลูกค้าและการตอบสนองต่อลูกค้าจะช่วยเพิ่มรายได้จากโรงแรม
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Brown, M.A. (2011) งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าผูน้ ามีการพัฒนาอย่างไรในการ
ออกแบบระบบและมี ส่ วนร่ วมในการริ เริ่ ม เพื่อความยัง่ ยืนโดยศึกษาจากจานวน 32 คนโดยผูน้ า
ได้รับ การประเมิ น ซึ่ งสร้ างความหมายหรื อตรรกะการกระท าโดยใช้รูป แบบของมหาวิท ยาลัย
วอชิ งตันในการทดสอบแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ งโครงสร้างเพื่อสารวจพฤติกรรมและการ
กระทาของพวกเขาตามที่เกี่ยวข้องความคิดริ เริ่ มการเปลี่ยนแปลงที่ซบั ซ้อนสิ่ งที่คน้ พบ ผูน้ าเหล่านี้ดู
เหมือนจะออกแบบจากรากฐานภายในที่ ลึกล้ าทางานในความหมายของบุคคล เข้าถึ งวิธีการที่ไม่
สมเหตุสมผลในการรู้และใช้ระบบความซับซ้อนและทฤษฎีบูรณาการและจัดการแบบปรับตัวผ่าน
“บทสนทนา” กับระบบสามบทบาทที่แตกต่างกันและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนา ความสามารถ
ในการเป็ นผูน้ า โดยผลการวิจยั นาไปสู่ ขอ้ ค้นพบที่ให้มุมมองที่ละเอียดที่สุดถึงวิธีการที่แต่ละบุคคล
สร้างความหมายที่ซบั ซ้อนสู งและประพฤติตนด้วยความเคารพต่อการเปลี่ยนแปลงที่ซบั ซ้อนเสนอ
ความเข้าใจที่ อาจเกิ ดขึ้นในอนาคตของการเป็ นผูน้ าผลกระทบทางสังคมการศึกษาสารวจวิธีการ
ปลู ก ฝั ง ความเป็ นผูน้ าด้ว ยความสามารถในการจัด การความท้า ทายทางสั ง คมเศรษฐกิ จ และ
สิ่ งแวดล้อมที่ซบั ซ้อนโดยการศึกษาที่ระบุวา่ มีความสามารถ 15 อย่างที่ใหม่สาหรับผูน้ า
2.9.8 การจัดการความรู้
รวงผึ้งทาช้าง (2551) ศึกษาปั จจัยทานายความตั้งใจและพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ของพยาบาลในโรงพยาบาลที่ เข้าร่ วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ ภาคเหนื อตอนล่ างกลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นพยาบาลวิชาชีพจานวน 432 คนจาก 17 โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยที่ใช้ทานายความตั้งใจในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 ได้แก่การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและ
เจตคติต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
2. ปั จ จัย ที่ ใ ช้ ท านายพฤติ ก รรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ไ ด้อ ย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 ได้แก่ ความตั้งใจในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ผูบ้ ริ ห ารโรงพยาบาลและผูบ้ ริ ห ารทางการ
พยาบาลสามารถใช้ผลจากการศึ กษาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและกาหนดนโยบายเพื่อ
สนับสนุนปั จจัยที่ช่วยส่ งเสริ มความตั้งใจและพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของพยาบาลต่อไป
นายนริ น ทร์ พ นั ธ์ เขีย ว (2552) ได้ท าการศึ ก ษาหัวข้อ “เกณฑ์ก ารคัดเลื อกเครื่ องมื อด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการความรู้” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอเกณฑ์การ
คัดเลือกเครื่ องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ได้ดีและเหมาะสมกับการจัดการความรู้โดยศึกษา
คุณสมบัติและความสามารถของเครื่ องมือแต่ละชนิดงานวิจยั นี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับเว็บบล็อกเว็บบอร์ ด
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และวิกีพีเดียจากการวิจยั ได้เกณฑ์การคัดเลือกเครื่ องมือและนาไปเปรี ยบเทียบกับความสามารถของ
เครื่ อ งมื อ ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศทั้ง 3 ชนิ ด เพื่ อ หาข้อ สรุ ป ว่า เครื่ อ งมื อ ใดเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมมากที่สุดซึ่ งสรุ ปได้ว่าเว็บบล็อกเป็ นเครื่ องมือที่มีความสามารถที่เข้ากับเกณฑ์ที่ได้จาก
การศึ กษาทั้งนี้ ได้มีการทดสอบระบบโดยการนาไปทดลองใช้เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการจัดการ
ความรู ้ของสถาบันวิจยั สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จินดา คูณสมบัติ (2555) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบเพื่อการส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของชุ มชน
นักปฏิบตั ิในทัว่ ไปผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของชุ มชนนักปฏิบตั ิในโรงพยาบาลนครพิงค์ ใช้
ครบทั้ง 12 รู ปแบบ
2. ประสิ ท ธิ ผ ลของการพัฒ นารู ป แบบเพื่อการส่ งเสริ มการจัดการความรู้ ของชุ มชนนัก
ปฏิ บ ตั ิ ได้แก่ 1) การจัดกิ จกรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ 2) เอกสารที่ รวบรวมจากการแลกเปลี่ ย น
เรี ยนรู้ 3) คู่มือการดู แลแผลจานวน 1 เล่มและแนวปฏิ บตั ิสาหรับเตรี ยมให้ผูป้ ่ วยเข้ารับการผ่าตัด
แนวปฏิบตั ิในการป้ องกันการติดเชื้ อจากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาและแนวปฏิบตั ิการระบุตวั
ผูป้ ่ วยจานวนอย่างละ 1 เล่ม 4) เรื่ องเล่าเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิที่ดีและงานวิจยั 5) รายงานการประชุมของ
ชุนชนนักปฏิบตั ิและ 6) มีการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย
ปิ ยะพล ทวีวรรณ (2555) ศึกษาเรื่ องระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการวินิจฉัยอาการเสี ยของเครื่ องรับ
โทรทัศน์โดยใช้หลักต้นไม้ตดั สิ นใจโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนนักศึกษาในการวินิจฉัย
เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องมากที่สุดและบอกถึงส่ วนการทางานที่บกพร่ องที่มีโอกาสเป็ นไปได้มากที่สุด
เพื่อเป็ นประโยชน์ให้แก่นกั เรี ยนนักศึกษาหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการความรู้ในส่ วนนั้นๆการแก้ปัญหาดังกล่าว
ได้มีการศึ กษาถึ งขั้นตอนการเก็บความรู้และประสบการณ์ ของผูเ้ ชี่ ยวชาญไว้ในระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ
และสร้างขบวนการอนุมานเพื่อใช้ในการวินิจฉัยปั ญหาระบบผูเ้ ชี่ยวชาญนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา
พี เฮชพี และโปรแกรมมายเอสคิ วเอลบนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตซึ่ งใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญผลการศึกษาพบว่าระบบผูเ้ ชี่ยวชาญนี้ สามารถที่จะวินิจฉัยอาการเสี ยของเครื่ องรับ
โทรทัศน์ได้เป็ นอย่างดีโดยระบบสามารถช่วยให้ผใู้ ช้วินิจฉัยเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องมากที่สุดโดยใช้
ระยะเวลาใกล้เคี ย งกับ การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาจากผู้เชี่ ย วชาญที่ เป็ นมนุ ษ ย์แ สดงให้ เห็ น ว่ า ระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้พฒั นาขึ้นมานี้สามารถช่วยให้คาแนะนากับผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างดี
2.9.9 สานักงานบัญชี คุณภาพ
บุญ ยัง สหเทวสุ ค นธ์ (2552) ศึ กษาเรื่ องการปฏิ บตั ิ ตามหลัก จรรยาบรรณของส านักงาน
บัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณของ
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ส านั ก งานบั ญ ชี ใ นภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ดซึ่ งส านั ก งานบัญ ชี มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามหลัก
จรรยาบรรณเรื่ องสานักงานบัญชี ตอ้ งไม่ปฏิบตั ิให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่ งวิชาชีพในด้านการจัดทา
บัญชีมากที่สุดเป็ นอันดับแรกและหลักจรรยาบรรณที่สานักงานบัญชีมีการปฏิบตั ิมากอันดับสุ ดท้าย
คือด้านความรู ้ ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานนอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่า งตัว แปรอิ ส ระคื อ รู ป แบบของส านัก งานบัญ ชี แ ละตัว แปรตามคื อ การปฏิ บ ัติ ต ามหลัก
จรรยาบรรณของส านัก งานบัญ ชี พ บว่าส านัก งานบัญ ชี ที่ มี รูป แบบนิ ติบุ ค คลจะมี จ รรยาบรรณ
ทางด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การและการรักษาความลับมากกว่าสานักงานบัญชี ที่มีรูปแบบ
บุคคลธรรมดาและคณะบุคคล
เพ็ญธิ ดา พงษ์ธานี (2552) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุ ณภาพการให้บริ การของ
สานักงานบัญชีในประเทศไทยและศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคในการปรับปรุ งคุ ณภาพการบริ การ
ของสานักงานบัญชี ผลการวิจยั พบว่า 1) นโยบายและกระบวนการของสานักงานบัญชี ในด้าน
ความรับผิดชอบของผู ้ บริ หารต่อนโยบายและกระบวนการของสานักงานบัญชี ความสามารถด้าน
การปฏิ บ ัติต ามข้อ ก าหนดจรรยาบรรณของส านัก งานบัญ ชี ความสามารถด้า นกระบวนการที่
เกี่ ยวข้องกับลูกค้าของสานักงานบัญชี ความสามารถด้านการปฏิ บตั ิงานของสานักงานบัญชี และ
ความสามารถด้านการติดตามตรวจสอบของสานักงานบัญชี มีผลกระทบเชิ งบวกต่อคุณภาพการ
บริ การของสานักงานบัญชี 2) คุณสมบัติผทู้ าบัญชีของสานักงานบัญชีในด้านความรู้ในวิชาชีพ และ
ด้านค่านิ ยม จรรยาบรรณในวิชาชี พ มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการบริ การของสานักงานบัญชี
3) รู ปแบบสานักงานบัญชี ต่างกัน คุณภาพการบริ การของสานักงานบัญชี ต่างกัน และ 4) รู ปแบบ
สานักงานบัญชีต่างกัน นโยบายและกระบวนการของสานักงานบัญชีต่างกัน
นุ กูล แดงภูมี (2555) ศึก ษาเรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริ ก ารของ
สานักงานบัญ ชี สาหรั บ ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อศึก ษาพฤติ กรรมการใช้บริ การความ
คาดหวังและความต้องการของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการรับบริ การจากสานักงานบัญชี
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิ ดขึ้นในการปฏิบตั ิงานของสานักงานบัญชี ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริ การธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมและเพื่ อจัดท ากลยุทธ์พฒั นาขีดความสามารถการ
บริ หารจัดการธุ รกิจสานักงานบัญชีสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลการวิจยั พบว่า
1. การสารวจเชิ งพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจสานักงานบัญชีน้ นั พบว่าเหตุผลสาคัญที่สุด
ที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเลือกใช้บริ การสานักงานบัญชี 4 ลาดับแรกนั้นมาจากสานักงาน
บัญ ชี มี ก ารตรวจสอบบัญ ชี ที่ ถู ก ต้องแม่ น ยาช่ วยให้ไ ด้รับ ข้อมูล ทางบัญ ชี อย่างรวดเร็ วประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุ ค ลากรทางการบัญ ชี และส านัก งานบัญ ชี มี ค วามเข้าใจกฎระเบี ยบและข้อ
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กฎหมายที่ดีกว่าและบริ การที่กลุ่มธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเลือกใช้มากที่สุด 3 ลาดับแรกคือ
บริ การจัดทาบัญชีบริ การตรวจสอบบัญชีและการให้คาปรึ กษาแนะนาทางการบัญชี /ภาษีอากร
2. ระดับ ความคิ ด เห็ น ของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มที่ มี ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสม
การตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธุ รกิ จสานักงานบัญชีน้ นั โดยภาพรวมพบว่า
ระดับความคิ ดเห็ นของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การธุ รกิ จ
สานักงานบัญชีน้ นั อยูใ่ นระดับมากแต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้วพบว่าระดับความคิดเห็นในระดับ
มากที่ สุดเรี ยงตามค่าเฉลี่ ยจากมากที่สุดไปน้อย 3 ลาดับแรกประกอบด้วยบุคลากรของสานักงาน
บัญ ชี มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญในงานด้า นบัญ ชี เป็ นอย่างดี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญของผูบ้ ริ ห าร
สานักงานบัญชีและการจัดทาบัญชีใช้โปรแกรมบัญชีถูกต้องตามประกาศกรมสรรพากร
3. ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธุ รกิจสานักงานบัญชี มีท้ งั สิ้ น 10 กลุ่ม
ปั จจัยโดยเรี ยงตามลาดับความสาคัญประกอบด้วยอัตลักษณ์ขององค์กรและการจัดเก็บฐานข้อมูล
คุ ณ ภาพบริ การและการเป็ นคู่คิ ดเชิ งกลยุทธ์ การติดต่อประสานงานและการควบคุ มคุ ณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารการส่ ง เสริ ม การตลาดการติ ด ต่ อสื่ อ สารระบบการจัด เก็ บ ค่ าบริ ก ารการก าหนดราคา
ศักยภาพของบุคลากรช่องทางการติดต่อกับสานักงานบัญชีชื่อเสี ยงและประสบการณ์
ปาริ ช าติ มณี ม ยั และคณะ (2558) ศึ กษาเรื่ อง คุ ณ ภาพและปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพการ
ปฏิ บ ตั ิงานของส านักงานบัญชี ข นาดกลางและขนาดย่อมของไทย ผลการศึกษาพบว่าสานักงาน
บัญชีไทยมีผลการดาเนินงานตามแนวปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมคุณภาพโดยรวมทุกองค์ประกอบอยูใ่ น
ระดับ มาก สามารถเรี ย งล าดับ จากมากไปหาน้อ ยได้ดัง นี้ 1) ด้า นข้อ ก าหนดทางจรรยาบรรณ
2) ด้านการจัดการเอกสาร 3) ด้านกระบวนการที่เกี่ ยวข้องกับลูกค้า 4) ด้านการปฏิบตั ิงาน 5) ด้าน
การจัดการทรัพยากร6) ด้านการติดตามตรวจสอบและ 7) ด้านความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร
2.10 กรอบแนวคิดงานวิจัย
การกาหนดกรอบแนวคิดงานวิจยั จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผูว้ ิจยั ได้
กาหนดกรอบการวิจยั ดังต่อไปนี้คือ
ด้านสมรรถนะของผูท้ าบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน และไทยแลนด์
4.0 มีดงั ต่อไปนี้คือ
1.ด้านความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย
ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน (Culture)
ธุ รกิจ และการตลาดในอาเซียน (AEC Market)
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กฎหมายธุ รกิจในแต่ละประเทศ (Inter Buss Law)
กฎหมายภาษีอากรของแต่ละประเทศ (Tax)
ด้านการเงิน นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน (Inter Fin)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี (AIS)
ด้าน การจัดการฐานข้อมูล (Database Mgt)
การป้ องกันความเสี่ ยงและการรักษาความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(AIS Risk Mgt)
2. ด้านทักษะของผูป้ ระกอบวิชาชีพผูท้ าบัญชี (Professional Skills) ประกอบด้วย
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ (English Language)
การสื่ อสารด้วยภาษาท้องถิ่น (Local Language)
ด้านการรักษาจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี (Professional Ethics)
การนาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ (Information Presentation)
การสังเกตุส่ิ งผิดปกติได้ เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พที่ดี และทักษะในการตรวจสอบ
(Audit Abilty)
การสั่งสมความเชี่ ยวชาญ และการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่ อง (Continuing Professional
Development : CPD)
การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพของงาน (Quality)
ด้านโปรแกรมสาเร็ จรู ปต่างๆ (Software Package)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Analytical Skill)
3. ด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Attributes)ของผูป้ ระกอบวิชาชีพผูท้ าบัญชี
ด้านการปรับตัว และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ (Adaptation)
การคิดวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ และการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม (Practical Response)
การท างานเป็ นที ม และการมี ป ฎิ สั ม พั น ธ์ ก ั บ เพื่ อ นร่ วมงาน(Teamwork &
Relationship)
ภาวะผูน้ า (Leadership)
ความใฝ่ รู้ และความสามารถในการเรี ยนรู้ (Learning Ability)
การสอนงานและพัฒนาผูอ้ ื่น (Personal Development)
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การพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี เพื่อให้มีสมรรถนะที่มีประสิ ทธิ ภาพสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเชียน และไทยแลนด์ 4.0 มีดงั ต่อไปนี้คือ
1. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ของผูท้ าบัญชี
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการสรรรหาคัดเลือก (Planning & Recruitment)
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการบริ หารค่าตอบแทน
(Performance Evaluation and Compensation Management)
การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path)
การจูงใจและสร้างความผูกพันต่อองค์กร(Motivation & Commitment)
2. การพัฒนาบุคลากร (HRD) ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูท้ า
บัญชี
การฝึ กงานในสถานการณ์จริ ง (OJT)
การสอนงาน (Coaching)
การเป็ นพี่เลี้ยง (Mentoring)
การอบรมภายนอก (External TrainingCourse)
3. ภาวะผูน้ า (Leadership)
การเป็ นบุคคลต้นแบบ (Role Model)
การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring)
การเป็ นผูน้ าเชิงปฎิรูป (Transformational Leadership)
4. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ชุมชนนักปฏิบตั ิในวิชาชีพบัญชี (Community of Practice : CoP)
การทบทวนหลังปฏิบตั ิการหรื อการถอดบทเรี ยนในวิชาชีพบัญชี
(After Action Review : AAR)
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและคลังความรู้ในวิชาชีพบัญชี (Expert System)
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ตารางที่ 2.4 สรุ ปตัวแปรสังเกตได้องค์ประกอบสมรรถนะผูท้ าบัญชีและการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
1
ความรู ้
ทักษะ
ลักษณะส่ วนบุคคล
การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การสรรหา การ
คัดเลือก
การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานและบริ หาร
ค่าตอบแทน
การพัฒนา
ความก้าวหน้าทาง
อาชีพ
การจูงใจและสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร
การบริ หารตามสรรถ
นะ
การพัฒนาตาม
สมรรถนะ
การฝึ กงานใน
สถานการณ์จริ ง
การสอนงาน
การเป็ นพี่เลี้ยง
การอบรมภายนอก
การเป็ นบุคคลต้นแบบ

2

3

4

5

6

7
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9
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15

16
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การสร้างแรงบันดาลใจ





การเป็ นผูน้ าเชิงปฎิรูป
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ตารางที่ 2.4 สรุ ปตัวแปรสังเกตได้องค์ประกอบสมรรถนะผูท้ าบัญชีและการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย (ต่อ)
1
ชุมชนนักปฏิบตั ิ
การถอดบทเรี ยน
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและ
คลังความรู ้

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29

30

31

32
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34

35

36

37

ที่มา :(1) Mcclelland(1973), (2)Zwell (2000), (3) Spencer andSpencer (1993), (4)Boyatziz (1996), (5) Party (1997),(6)Armstrong (1994), (7)Mondy&Noe(1996), (8)Nadler (1980),
(9)Pace et al. (1990), (10) Marquis and Huston(1996), (11) Burns (1974), (12)O’Dell and Grayson (1998), (13) Ozcelik&Ferman (2006), (14) Bennis and Nanus(1984), (15)จิรอร
หอมยก (2545), (16) จีรวรรณ เจริ ญยศ (2548), (17)ศิริภรณ์ งามรุ่ งเรื องกิจ (2551), (18)มารดรัตน์ สุขสง่า (2554), (19) กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์ (2556), (20) ฐิติรัตน์ มีมาก (2558),
(21) นิ โลบลสุ ขรองแพ่ง (2542), (22) สุ ปราณี เรี ยบร้อยเจริ ญ (2544), (23)ศิ ริรัตน์ชุณหคล้ายและคณะ (2546) , (24) สมบูรณ์ศรี สมานุ วตั ร (2553), (25) เสน่ ห์ จุย้ โต, (26) ฐิ ตวดี
เนียมสุวรรณ์ (2554), (27) วิมล จันทร์แก้ว (2555), (28) พิจกั ษณา วงศาโรจน์ (2557), (29) เตือนใจ รักษาพงศ์ (2551), (30)รวงผึ้งทาช้าง (2551), (31)จินดา คูณสมบัติ (2555), (32) ปิ
ยะพลทวีวรรณ (2555), (33) อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548), (34)กานดาวรรณ แก้วผาบ (2555), (35)มัทนชัย สุ ทธิ พนั ธุ์ (2557), (36) อมรา ติรศรี วฒั น์ (2559), (37) พสุ เดชะริ นทร์
(2556), (38) กิติยาภรณ์อินธิปีก(2558), (39) สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558), (40)วีรยุทธ สุขมาก และ (41) กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสิ นิทธ์ (2557).
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39

40
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ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดงานวิจยั
การวางแผนกาลังคน
การบริ หารค่าตอบแทน

การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์

การสร้างแรงจูงใจ

H1

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ตามสมรรถนะ

ด้านความรู้

H5

การพัฒนาตามสมรรถนะ

H3

สมรรถนะ
การวางแผนกาลังคน
โดยสมรรถนะ

H6
H3

ทักษะวิชาชีพ

H2
H7

คุณลักษณะส่ วนบุคคล

H3

การฝึ กงาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

H3
H4

การสอนงาน

H3

การเป็ นพี่เลี้ยง

ภาวะผูน้ า

การจัดการความรู้

การอบรมภายนอก

การเป็ นบุคคลต้นแบบ

ที่มา : ผูว้ จิ ยั

การสร้างแรงบันดาลใจ

การเป็ นผูน้ าเชิง
ปฏิรูป

ชุมชนนักปฏิบตั ิ

การถอดบทเรี ยน

ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
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คาอธิบายสั ญลักษณ์ ของเครื่องหมายในกรอบแนวคิด
แทน ตัวแปรแฝง (Latent Variable)

แทน ตัวแปรสังเกตได้(Observe Variable)

แทน เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุ และผลโดยตัวแปร ที่ปลายลูกศร
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อตัวแปรที่หวั ลูกศร
อักษรย่อตัวแปร มีดงั ต่อไปนี้
อักษรย่อ
COMPETENCY
KNOWLEDGE
SKILLS
ATTRIBUTE
HRM
HRMPLAN
HRMWAGE
HRMMOTIVE
COMPEHRM
COMPEHRD
COMPLANE

ตัวแปร
สมรรถนะ
สมรรถนะด้านความรู้
สมรรถนะด้านทักษะทางวิชาชีพ
สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน การคัดเลือก และการ
แต่งตั้งกาหนดหน้าที่งาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การบริ หารค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ สภาพ
การทางาน
การสร้างแรงจูงใจ การสร้างทีมงาน การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานและกิจกรรมที่
มีความสาคัญ
การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมากาหนดเป็ นกลยุทธ์ในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมากาหนดกลยุทธ์และนโยบายใน
การวางแผนการฝึ กอบรมและพัฒนา
การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมากาหนดการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ในด้านอื่น
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อักษรย่อตัวแปร (ต่ อ) มีดงั ต่อไปนี้
อักษรย่อ
HRD
OJT
COACH
MENTOR
EXTRAN
LEADER
ROLEMODEL
INSPIRE
TRANLEAD
KM
COP
AAR
ARTIFICIAL

ตัวแปร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การฝึ กอบรมขณะทางาน
การสอนงาน
การเป็ นพี่เลี้ยง
การอบรมภายนอก
ภาวะผูน้ า
การเป็ นบุคคลต้นแบบ
การสร้างแรงบันดาลใจ
การเป็ นผูน้ าเชิงปฏิรูป
การจัดการความรู้
การจัดการความรู ้โดยวิธีจดั ตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิ
การถอดบทเรี ยน
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและคลังความรู้

2.11 สมมติฐานในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดข้างต้นผูว้ ิจยั ได้กาหนดสมมติฐานดังต่อไปนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (HRM) ตามแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพของผูท้ าบัญชีมีอิทธิ พลทางตรงต่อสมรรถนะของผูท้ าบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีใน
สานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 2 การพัฒนาบุคลากร (HRD) ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิ ทธิ ภาพของ
ผูท้ าบัญชีมีอิทธิ พลทางตรงต่อสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย
สมมติ ฐ านที่ 3 ภาวะผู้น า (Leadership) มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ สมรรถนะของผู้ท าบั ญ ชี ที่ มี
ประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 4 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) มีอิทธิ พลทางตรงต่อสมรรถนะของ
ผูท้ าบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 5 สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) เป็ นองค์ประกอบของสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
ที่มีประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
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สมมติฐานที่ 6 ทักษะของผูป้ ระกอบวิชาชี พผูท้ าบัญชี (Professional Skills) เป็ นองค์ประกอบของ
สมรรถนะของผูท้ าบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 7 คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Personal Attributes) เป็ นองค์ประกอบของสมรรถนะของ
ผูท้ าบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
2.12 นิยามศัพท์ ปฏิบัติการ
2.12.1 การบริ หารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหมายถึง
2.12.1.1 การวางแผนทรั พ ยากรณ์ ม นุ ษ ย์ การสรรหา และการคัด เลื อ ก หมายถึ ง การ
วางแผนกาลังคนที่ตอ้ งการของสานักงานบัญชี การสรรหาบุคลากรทางการบัญชีโดยกาหนดคุณสมบัติตรง
กับการเป็ นผูท้ าบัญชี และการคัดเลื อกบุคลากรให้ตรงตามคุณสมบัติที่กาหนดตาม พ.ร.บ.การบัญชี 2543
และมีความรู้ความสามารถทักษะตรงตามที่กาหนด
2.12.1.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการบริ หารค่าตอบแทน หมายถึง การวิเคราะห์
เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ค่ างานของผูท้ าบัญ ชี ใ นการปฏิ บ ัติ งานในช่ วงเวลาที่ ก าหนด เพื่ อ น ามาสู่ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรม
2.12.1.3 การจูงใจ และความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง การใช้นโยบายบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์จูงใจให้ผทู ้ าบัญชี มีพลังผลักดันในการทางานการทาบัญชี และทาด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ เต็ม
ใจ อุทิศแรงใจ และสติปัญญาให้การทางานให้บรรลุเป้ าหมาย
2.12.2 การพัฒนาบุคลากร (HRD) ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหมายถึง
2.12.2.1 การฝึ กอบรมขณะทางาน (On the Job Trainning) หมายถึงการสอนงานและให้
ทดลองปฏิบตั ิดา้ นการปฏิบตั ิการทาบัญชี ได้แก่ การจัดทางบการเงิน ในสถานที่จริ ง
2.12.2.2 การสอนงาน (Coaching) หมายถึง เป็ นการสอนงานลู ก น้อ งของตนเองในการ
ปฏิบตั ิงานการทาบัญชี โดยเป็ นการสื่ อสารอย่างหนึ่ งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการระหว่างหัวหน้าและ
ลูกน้อง
2.12.2.3 การเป็ นพี่เลี้ยง (Mentoring) หมายถึง การให้ผทู้ ี่มีความรู้ความสามารถ หรื อเป็ นที่
ยอมรับหรื อผูบ้ ริ หารในสานักงานบัญชี ให้คาปรึ กษา และแนะนาช่ วยเหลือรุ่ นน้องหรื อผูท้ ี่อยูใ่ นระดับต่า
กว่า (Mentee) ในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางานการทาบัญชี เพื่อให้มีศกั ยภาพสู งขึ้น
2.12.2.4 การฝึ กอบรมภายนอก หมายถึ ง กระบวนการที่ จะท าให้ผูท้ าบัญ ชี เกิ ดความรู้
ความชานาญในการปฏิบตั ิดา้ นการทาบัญชี และในความรู้ศาสตร์ ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทาบัญชี ทั้งในด้าน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและด้านภาษีอากร
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2.12.3 ภาวะผูน้ า (Leadership) หมายถึง
2.12.3.1การเป็ นบุคคลต้นแบบ (Role Model) หมายถึง การเป็ นแบบอย่างในการทางาน มี
เทคนิ ค ต่ างๆและความเชี่ ยวชาญด้านการปฏิ บ ตั ิ บ ญ
ั ชี ที่ โดดเด่ นที่ ผูท้ าบัญ ชี จะถื อเป็ นแบบอย่างในการ
ทางาน
2.12.3.2 การสร้ างแรงบัน ดาลใจ หมายถึ ง ผูน้ าในองค์ก รส านัก งานบัญ ชี ที่ ส ร้ างพลัง
อานาจในตนเองในการขับเคลื่อนการทางานที่ดีให้แก่ผทู้ าบัญชีคนอื่นในองค์กร
2.12.3.3 การเป็ นผูน้ าเชิ งปฏิ รูป (Transformational Leadership) หมายถึ ง การที่ ผูน้ าใน
องค์กรสานักงานบัญชีที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผตู้ ามเพื่อให้เกิดขวัญและแรงใจในระดับที่สูงขึ้นทาให้
ผูต้ ามเกิ ด แรงดลใจในการท างานซึ่ งความเป็ นผูน้ าเชิ งปฏิ รู ป ประกอบด้ว ย1) บุ ค ลิ ก ภาพที่ น่ า นับ ถื อ
(Charisma) 2) การยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Individualized Consideration) และ 3) การกระตุน้ ให้
ใช้สติปัญญา (Intellectual Stimulation)
2.12.4 การจัดการความรู้
2.12.4.1 ชุมชนนักปฏิบตั ิในวิชาชีพบัญชี หมายถึง ชุมชนของวิชาชีพผูท้ าบัญชี ที่รวบรวม
กลุ่มคนที่มีความรู ้ความสนใจในเรื่ องเดียวกัน มาร่ วมแลกเปลี่ยน แบ่งปั น เรี ยนรู้ในเรื่ องนั้นๆ ร่ วมกัน เพื่อ
ได้มาซึ่ง Knowledge Assets (KA) หรื อขุมความรู้ในเรื่ องนั้นๆ
2.12.4.2 การทบทวนหลังปฏิ บ ัติ ก ารหรื อ การถอดบทเรี ย นในวิช าชี พ บัญ ชี หมายถึ ง
กระบวนการดึงเอาความรู้จากการทางานในด้านการทาบัญชีออกมาใช้เป็ นทุนในการทางานเพื่อยกระดับให้
ดี ยิ่ง ขึ้ น เป็ นการสกัด ความรู ้ ที่ มี อ ยู่ใ นตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาเป็ นบทเรี ย น/ความรู้ ที่ ชัด แจ้ง
(Explicit Knowledge)
2.12.4.3 ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญและคลังความรู้ ในวิชาชี พ บัญชี หมายถึ ง ระบบสารสนเทศ
ประเภทหนึ่งที่นาวิทยาการของปั ญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้จดั การสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สารสนเทศที่
เป็ น องค์ความรู้ (Knowledge) ในเฉพาะสาขาการบัญชี โดยเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ใช้สร้างฐานความรู้ทางด้า น
การบัญชี (Accounting Knowledge Base) และ กลไกในการตั้งคาถาม และหาคาตอบจาก Knowledge Base
2.12.5 สมรรถนะด้านความรู้ หมายถึง
2.12.5.1 ความรู้ ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ (lnternational
Financial Reporting Standrds : IFRS) หมายถึ ง ความรู้ ด้า นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่า ง
ประเทศ ซึ่งกาหนดโดยlnternational Accounting Standard Board (IASB)
2.12.5.2 ความรู ้ ด้านประเพณี และวัฒ นธรรมของประเทศต่ างๆในอาเซี ย น หมายถึ ง
ความรู ้ เกี่ ยวกับภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ 10 ประเทศ ซึ่ งเป็ นดินแดนซึ่ งมีความหลากหลายทางเชื้ อ
ชาติ ศาสนา ได้แก่ศาสนา อิสลาม พุทธ คริ สต์ และความแตกต่างด้านชาติพนั ธ์
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2.12.5.3 ความรู ้ดา้ นธุ รกิจและการตลาดในอาเซี ยน หมายถึง ข้อมูลสภาพแวดล้อมทัว่ ไป
ภาวะเศรษฐกิ จ รวมถึ งรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภค ที่มีความแตกต่าง หลากลายอันเนื่ องมาจากความแตกต่างใน
ด้าน เชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
2.12.5.4 ความรู ้ ดา้ นกฎหมายธุ รกิ จในแต่ละประเทศหมายถึง ความรู้ที่เกี่ ยวกับกฎหมาย
ทางธุ รกิจ ของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันด้วยเหตุผลต่างๆ กัน
2.12.5.5 ความรู ้ ด้า นกฎหมายภาษี อ ากรของแต่ ล ะประเทศหมายถึ ง ความรู้ เกี่ ย วกับ
มาตรการทางภาษีที่แต่ละประเทศใช้แตกต่างกัน
2.12.5.6 ความรู้ ด้านการเงิน นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน หมายถึ ง ความรู้ด้าน
ระบบการเงินในอาเซี ยนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นระบบการชาระเงินที่เชื่อมต่อกันการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ที่เสรี ระบบการให้บริ การทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงระบบสถาบันการเงินการเปิ ดเสรี ของตลาดทุน นวัตกรรม
ทางการเงินและการลงทุนที่พฒั นาจากแต่ละประเทศสู่ อาเซียน
2.12.5.7 ความรู้ ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการบัญ ชี (AIS) หมายถึ ง ความรู้ ด้าน
เทคโนโลยี ศาสตร์ ทางด้านคอมพิ วเตอร์ การประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมการทางานส าเร็ จรู ปชนิ ด
ต่างๆ การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีโดยใช้เทคโนโลยี
2.12.5.8 ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล (Database Management) หมายถึงความรู้ด้าน
กลุ่มโปรแกรมที่ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผูใ้ ช้กบั ฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้าน
บัญชีและการเงิน เพื่อจัดการและควบคุมความถูกต้อง ความซ้ าซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ
2.12.5.9 ความรู ้ดา้ นการป้ องกันความเสี่ ยง และการรักษาความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึ ง ความรู้ในกระบวนการที่ใช้ในการบริ หารจัดการให้ โอกาสที่จะเกิ ดเหตุการณ์ ความ
เสี่ ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบัญชีลดลงและมีความปลอดภัยของข้อมูล
2.12.6 ทักษะทางวิชาชีพผูท้ าบัญชี หมายถึง
2.12.6.1 ทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ หมายถึง ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และ
ความหมายในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) ในศัพท์เทคนิคการทางานด้านการบัญชี เพื่อการ
ติดต่อสื่ อสารและการโต้ตอบทั้งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.12.6.2 ทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาท้องถิ่น หมายถึง ทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาประจา
ชาติของแต่ละประเทศในอาเซี ยน หมายถึง ความเข้าใจศัพท์ และความหมายในการใช้ภาษา ประจาชาติของ
แต่ละประเทศในอาเซี ยน (ฟั ง พูด อ่านและเขียน) เพื่อการติดต่อสื่ อสารและการโต้ตอบทั้งที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรและไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.12.6.3 ทั ก ษะด้ า นการรั ก ษาจรรยาบรรณของผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี หมายถึ ง
ความสามารถในการปฏิ บตั ิ ตามหลักจรรยาบรรณที่กาหนดขึ้นโดยเฉพาะในวิชาชี พบัญชี ซ่ ึ ง ต้องทางาน
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ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของวิชาชี พ เช่ น ความซื่ อสัตย์ ความโปร่ งใส ความเชื่ อถือได้ การเก็บรักษา
ความลับ การปฏิบตั ิงานตามความรู้ความสามารถของตน
2.12.6.4 ทักษะการนาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจหมายถึง ความสามารถในการนาเสนอ
ข้อมูล หรื อรายละเอียดต่างๆ ในด้านการเงินและการบัญชี ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อการตัดสิ นใจ ให้กบั กลุ่มผูฟ้ ัง
ในระดับ ที่ แ ตกต่ า งกัน รวมทั้ง ความสามารถในการเลื อ กใช้ สื่ อ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆเพื่ อ
ประกอบการนาเสนอได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการนาเสนอข้อมูลทางการเงินและการบัญชี ที่มีคุณค่าต่อ
การตัดสิ นใจ
2.12.6.5 ทัก ษะการสั งเกตสิ่ ง ผิดปกติ ไ ด้ เยี่ย งผูป้ ระกอบวิชาชี พ ที่ ดี และทัก ษะในการ
ตรวจสอบ หมายถึง ทักษะการใช้ดุลพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ ในการช่ างสังเกตถึงสิ่ งที่ผิดปกติโดยการ
วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ หรื อวิธีอื่นๆเพื่อระบุความผิดปกติของข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง ซึ่ งมีประโยชน์ต่อการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.12.6.6 ทัก ษะการสั่ ง สมความเชี่ ย วชาญ และการเรี ย นรู้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง หมายถึ ง การ
แสวงหาโอกาสที่จะเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งความสามารถและศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ รวมทั้ง
การกระตุ ้น จูงใจผูอ้ ื่ น ให้มี ค วามต้องการที่ จะเรี ย นรู้ อยู่ตลอดเวลาเพื่ อให้ทนั ตามการเปลี่ ยนแปลงองค์
ความรู้ดา้ นการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ ว
2.12.6.7 ทักษะการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพของงาน หมายถึง การมุ่งเน้นผลสาเร็ จ
ของงานการมุ่งมัน่ ในการทางานให้ประสบความสาเร็ จได้ตามแผนงานที่กาหนด เพื่อนาเสนอข้อมูลทาง
การเงินและการบัญชี ที่ทนั ต่อการตัดสิ นใจในธุ รกิจ รวมทั้งความสามารถในการแก้ไขปั ญหาหรื ออุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการทางานทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น
2.12.6.8 ทักษะด้านโปรแกรมสาเร็ จรู ปต่างๆ หมายถึง ทักษะการใช้ชุดคาสั่งที่ควบคุมให้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ ซึ่ งเป็ นซอฟท์แวร์ ประยุกต์ งานด้านการบัญชี ได้แก่
การจดบันทึก การจัดประเภทข้อมูล การจัดทารายงานด้านบัญชีและการเงินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นต้น
2.12.6.9 ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล หมายถึง ความเข้าใจในประเด็น เหตุการณ์ หรื อปัญหา
ที่เกิ ดขึ้นจากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้านการเงิน และการบัญชี การแจกแจงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับความ
เข้าใจในฐานะทางการเงินและการดาเนินงานของกิจการ
2.12.7 คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Attributes) หมายถึง
2.12.7.1 ด้ า นการปรั บ ตั ว และก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกธุ ร กิ จ หมายถึ ง
ความสามารถในการเข้าใจธุ รกิจได้อย่างรวดเร็ วและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยวิชาชีพบัญชี
ต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
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2.12.7.2 การคิ ดวิเคราะห์ การประเมิ นสถานการณ์ และการตอบสนองต่อสถานการณ์
อย่างเหมาะสมหมายถึ ง ความเข้าใจในประเด็น เหตุก ารณ์ หรื อปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น การวิเคราะห์ แยกแยะ
ประเด็นต่างๆด้านบัญชี และการเงิน สามารถคาดการณ์ สาเหตุ และผลลัพธ์จากสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ และ
ดาเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์น้ นั ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2.12.7.3 การทางานเป็ นทีม และการมีปฎิสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานหมายถึงความเข้าใจใน
บทบาท และหน้าที่ ของตนในฐานะที่ เป็ นสมาชิ กหนึ่ งของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่ วมในการทางาน การ
แก้ไขปั ญหาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆกับสมาชิกในทีมและความสามารถใน
การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ
2.12.7.4 ภาวะผูน้ า (Leadership) หมายถึง การแสดงออกถึงการรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆที่
มีผลต่อที มงาน และหน่ วยงาน รวมทั้งความสามารถในการบริ หารจัดการงาน ความสามารถในการจูงใจ
หรื อโน้มน้าวผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิตามเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดขึ้น
2.12.7.5 ความใฝ่ รู้ และความสามารถในการเรี ยนรู้ หมายถึ ง ความสามารถในการรับรู้
ข้อมูล รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ ว โดยงานด้านการเงินและบัญชีในแต่
ละองค์กรที่มีความแตกต่างที่ผทู้ าบัญชี ตอ้ งเรี ยนรู้งาน รวมทั้งมีความกระตือรื อร้นและความพยายามที่จะ
แสวงหาโอกาสในการเรี ยนรู ้งานทั้งในปั จจุบนั และงานใหม่ๆอยูเ่ สมอ
2.12.7.6 การสอนงานและพัฒ นาผูอ้ ื่ น หมายถึ ง การให้ค าแนะน าและฝึ กสอนผูอ้ ื่ น ถึ ง
เทคนิ คและวิธีการในการทางานให้บรรลุผลสาเร็ จ รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะในการทางานของ
ตนเองและของผูอ้ ื่นได้อย่างต่อเนื่ องอยูเ่ สมอ
2.12.8 ผูท้ าบัญชี หมายถึง ผูท้ ี่ข้ ึนทะเบียนกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์เพื่อเป็ นผูท้ า
บัญชีให้แก่ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีตามกาหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
2.12.9 สานักงานบัญชี หมายถึง สานักงานที่มีการให้บริ การด้านการทาบัญชี ไม่วา่ จะจัดตั้งในรู ป
ของนิติบุคคล คณะบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา
2.12.10 สานักงานบัญชีคุณภาพหมายถึงสานักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จากกรมพัฒนา
ธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งได้ยื่นคาขอหนังสื อรับรอง โดยมีคุณสมบัติตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรงพาณิ ชย์ กาหนดตามประกาศ เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี
พ.ศ. 2555 และผ่านการตรวจประเมินตามข้อกาหนดการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี
2.12.11 ตัวแบบการจัดการ หมายถึ ง แบบจาลองที่ อธิ บายถึ งกระบวนการ หรื อปรากฎการณ์ ที่
พัฒนาจากการศึกษา ค้นคว้า จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ ยวข้องเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการทานาย
ปรากฎการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยมีตวั แปรและโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
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2.13 คาอธิบายสมมติฐาน
เพื่อให้การนาเสนอถึงอิทธิ พลของปั จจัยตัวแปรต้นที่ส่งผลถึงสมรรถนะที่มีประสิ ทธิภาพของผูท้ า
บัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย และให้เห็ นถึงองค์ประกอบสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ใน
สานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั จึงได้อธิบายถึง ความหมายของสมมติฐาน เหตุผล และทฤษฎี
สนับสนุน แต่ละสมมติฐานดังนี้
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ตารางที่ 2.5 ทฤษฎีสนับสนุนสมมติฐาน
สมมติฐานที่

ความหมาย

เหตุผลที่เป็ นเช่ นนั้น

ทฤษฎีสนับสนุน

สมมติ ฐ านที่ 1การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ตาม
แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
ของผูท้ าบัญ ชี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี ที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพในสานักงาน
บัญชีคุณภาพในประเทศไทย

การพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ า
บั ญ ชี ใ น ส านั ก ง าน บั ญ ชี
คุ ณ ภาพในประเทศไทย ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จ าเป็ นต้อ งใช้
กระบวนการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ (HRM)

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร
การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานและ การบริ ห ารค่ าตอบแทน ที่ ดาเนิ น ตามแนวทางการพัฒ นา
สมรรถนะที่มีประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชียอ่ มมีอิทธิพลต่อ สมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชี ใน
สานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยตามแนวคิด ที่กล่าวว่าการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นการ
จัด การเชิ ง กลยุท ธ์ เกี่ ย วกับ ทรั พ ยากรที่ มี ค่ า ที่ สุ ด ขององค์ก ร เป็ นการใช้ท รั พ ยากรบุ ค คลอัน
ทรงคุณค่าขององค์กรให้ปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีภารกิจหลัก 6 ด้าน
ได้แก่การวางแผนการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาการจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์สุขภาพและความปลอดภัยพนักงานสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์และการวิจยั ด้าน
ทรัพยากรมนุ ษย์ ตามแนวคิดของ อาร์ มสตรอง (1994), Mondy and Noe, (1996) และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ จิรอร หอมยก (2545) ,จีรวรรณ เจริ ญยศ (2548), ศิริภรณ์ งามรุ่ งเรื องกิจ (2551),
มารดารัตน์ สุขสง่า (2554), กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์ (2556), ฐิติรัตน์ มีมาก (2558) และOzcelik &
Ferman (2006)

1) Armstrong(1994)
2) Mondy and Noe(1996)
3)จิรอรหอมยก (2545)
4) จีรวรรณ เจริ ญยศ (2548)
5) ศิริภรณ์งามรุ่ งเรื องกิจ (2551)
6)มารดรัตน์ สุขสง่า (2554)
7 )ก ร ส ร ร ค์ เอ น ก ศั ก ย พ ง ศ์
(2556)
8) ฐิติรัตน์ มีมาก (2558)
9) Ozcelik&Ferman (2006)

สมมติ ฐ านที่ 2 การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ตาม
แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
ของผูท้ าบัญ ชี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี ที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพในสานักงาน
บัญชีคุณภาพในประเทศไทย

การพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ า
บั ญ ชี ใ น ส านั ก ง าน บั ญ ชี
คุ ณ ภาพในประเทศไทย ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จ าเป็ นต้อ งใช้
กระบวนการพัฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ (HRD)

การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (HRD) ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่ มีประสิ ทธิ ภาพของผูท้ า
บัญชี ได้แก่ การฝึ กอบรมขณะทางาน การสอนงาน และการเป็ นพี่เลี้ยง มีอิทธิ พลต่อสมรรถนะ
ของผูท้ าบัญ ชี ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพของผูท้ าบัญ ชี ในสานักงานบัญ ชี คุ ณภาพในประเทศไทย ตาม
แนวคิดของ Nadler (1980) ที่กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นการจัดดาเนินการให้พนักงาน
ได้รั บ ประสบการณ์ แ ละการเรี ย นรู ้ ใ นช่ ว งระยะเวลาหนึ่ งในอัน ที่ จ ะน ามาซึ่ งการปรั บ ปรุ ง
ความสามารถในการทางานและส่ งเสริ มความก้าวหน้าของพนักงาน และแนวคิดของ Pace et al.
(1990) ที่ กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรโดยใช้กิจกรรม
การพัฒนาการพัฒนาจะต้องใช้ครอบคลุมทั้ง 2 ด้านคือด้านบุคคลจะต้องพัฒนาในด้าน

1) Nadler (1980)
2)Pace et al(1990)
3) นิ โลบลสุ ขรองแพ่ง (2542) 4)
สุปราณี เรี ยบร้อยเจริ ญ (2544)
5)ศิ ริ รั ต น์ ชุ ณ หคล้ายและคณะ
(2546)
6) สมบูรณ์ศรี สมานุวตั ร (2553)
7) เสน่ห์ จุย้ โต
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ความรู ้ ทัก ษะและทัศ นคติ แ ละด้านองค์ก รคื อ นโยบายโครงสร้ างและการจัด การเพื่ อ น าไปสู่
คุณภาพและความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและเกิดความพึงพอใจกับผูป้ ฏิบตั ิงานผูจ้ ดั การและ
สมาชิ กในองค์กรมากขึ้นโดยมีเป้ าหมายคือคุณภาพสู งสุ ดของพนักงานความสามารถในการผลิต
บริ การอย่างมีคุณภาพตามสภาพแวดล้อมขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ โลบลสุ ขรอง
แพ่ง (2542), สุปราณี เรี ยบร้อยเจริ ญ (2544),ศิริรัตน์ชุณหคล้ายและคณะ (2546), สมบูรณ์ศรี สมานุ
วัตร (2553), และเสน่ห์ จุย้ โต
สมมติ ฐ านที่ 3 ภาวะผู ้ น า
(Leadership) มี อิ ท ธิ พลต่ อ
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี ที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพในสานักงาน
บัญชีคุณภาพในประเทศไทย

สมรรถนะของผู ้ท าบั ญ ชี ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพในส านั ก งาน
บัญ ชี คุ ณ ภาพในประเทศไทย
จ าเป็ นต้อ งมี ผู ้น าที่ ดี มี ภ าวะ
เป็ นผูน้ าที่เป็ นแบบอย่างแก่การ
พัฒนาสมรรถนะ

ภาวะผูน้ า (Leadership) ได้แก่ การเป็ นบุคคลต้นแบบ การการสร้างแรงบันดาลใจ และการเป็ น
ผูน้ าเชิงปฏิรูป มีอิทธิ พลต่อสมรรถนะของผูท้ าบัญชีที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงาน
บัญ ชี คุ ณ ภาพในประเทศไทย ตามทฤษฎี คุ ณ ลักษณะผูน้ า (Trait Theories) ที่ เชื่ อ ว่าภาวะผูน้ า
เป็ นมาแต่กาเนิ ด (Born Leader) เป็ นลักษณะเฉพาะตัวสร้างกันไม่ได้คุณลักษณะผูน้ าตามทฤษฎีน้ ี
แยกได้ 3 ด้านคือด้านสติปัญญา ดานบุคลิกภาพ และด้านความสามารถ และตามทฤษฎีพฤติกรรม
ผูน้ า (Behavioral Theories) เชื่อว่าผูน้ ามี 3 แบบ (Marquis & Huston, 1996) คือ (1) ผูน้ าแบบอัตถ
นิ ยมหรื ออัตตา (Autocratic Leaders) (2) ผูน้ าแบบประชาธิ ปไตย (Democratic Leaders) และ(3)
ผู ้ น าแบบตามสบายหรื อเสรี นิ ยม (Laissez - Faire Leaders) และทฤษฎี ตามสถานการณ์
(Situational or Contingency Leadership Theories) ซึ่ ง Hersey & Blanchard (Marquis & Huston,
1996) ที่สรุ ปได้วา่ ผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จต้องศึกษาสถานการณ์ก่อนแล้วจึงปรับแบบการนาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์น้ นั และทฤษฎี ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ าการแลกเปลี่ยน
(Transformation and Transactional Leadership Theories) ซึ่ ง Burns (1974) ได้ให้แ นวคิ ด ทฤษฎี
ความเป็ นผูน้ าเชิงปฏิรูปโดยเห็นว่าภาวะผูน้ าเปรี ยบเสมือนรู ปแบบพิเศษของอานาจการจูงใจที่เกิด
กับผูน้ าและผูต้ ามตัดสิ นได้จากการใช้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อสภาพแวดล้อม

1) Marquis & Huston (1996)
2) Burns (1974)
3) ฐิ ต วดี เนี ยมสุ วรรณ์ (2554)
4) วิมล จันทร์แก้ว (555)
5) พิจกั ษณา วงศาโรจน์ (2557)
6) Bennis and Nanus (1984)
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เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ววัฒนธรรมองค์การมีความซับซ้อนขึ้น Burns จึงเชื่อว่าภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นภาวะผูน้ าที่ เหมาะสมที่ สุดในสถานการณ์ น้ ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิ ตวดี
เนี ยมสุ วรรณ์ (2554), วิมล จันทร์ แก้ว (555), พิจกั ษณา วงศาโรจน์ (2557) และBennis and Nanus
(1984)
สมมติ ฐ านที่ 4 การจัด การ
ค ว า ม รู ้ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี ที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพในสานักงาน
บัญชีคุณภาพในประเทศไทย

สมรรถนะของผู ้ท าบั ญ ชี ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพในส านั ก งาน
บัญ ชี คุ ณ ภาพในประเทศไทย
เป็ นมาจากระบวนการจัด การ
ความรู ้

การจัด การความรู ้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สมรรถนะของผู ้ท าบัญ ชี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผู ้ท าบัญ ชี ใ น
สานักงานบัญ ชี คุณภาพในประเทศไทย โดยที่ ความรู ้แบ่ งเป็ น 2 ประเภทคื อ ความรู ้ภายในตัว
บุคคล และความรู ้ภายนอกที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่ งความรู ้ภายในตัวบุคคลนั้นเป็ นความรู ้ที่สะท้อนให้
เห็ น ความสามารถของบุ คคลที่ แสดงออกมา สามารถท าให้ชัดแจ้งได้ยาก เช่ น รู ป แบบการคิ ด
ความเชื่ อ ความเข้าใจ หรื อ ทัก ษะต่างๆ เป็ นต้น ส่ วนความรู ้ ภายนอกที่ ป รากฏชัดแจ้งนั้น เป็ น
ความรู ้ที่สามารถรวบรวม และถ่ายทอดออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรู ปแบบต่างๆ ได้และง่าย
ต่อการที่ บุคคลจะเข้าถึงคาร์ ตาโอ เดล และแจ็คสัน เกรสัน (Carta O’Dell and Jackson Grayson :
1998) ให้ค วามหมายของการจัดการความรู ้ ว่าเป็ นกลยุท ธ์ในการที่ จะท าให้คนได้รับ ความรู ้ ที่
ต้องการภายในเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งช่วยทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและนาความรู ้มาปฏิบตั ิเพื่อ
ยกระดับ และปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานขององค์ ก ารและเตื อ นใจ รั ก ษาพงศ์ ( 2551 : 17) ให้
ความหมายการจัดการความรู ้ ว่า หมายถึ งการร่ วมกัน คิ ด ค้น องค์ความรู ้ ที่ มีอ ยู่ในองค์การหรื อ
ภายนอกองค์การมาพัฒนา สร้าง จัดระบบ แบ่งปั น และเรี ยนรู ้เพื่อให้องค์การบรรลุเป้ าหมายของ
การทางาน การพัฒนาคนและพัฒนาองค์การไปสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของรวงผึ้ง ทาช้าง (2551), จินดา คูณสมบัติ (2555) และปิ ยะพล ทวีวรรณ (2555)

1) O’Dell and Jackson Grayson
(1998)
2) เตือนใจ รักษาพงศ์ (2551)
3) รวงผึ้ง ทาช้าง (2551)
4) จินดา คูณสมบัติ (2555)
5) ปิ ยะพล ทวีวรรณ (2555)
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สมมติ ฐ านที่ 5 สมรรถนะ
ด้านความรู ้เป็ นองค์ประกอบ
ของสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น
ส านั ก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพใน
ประเทศไทย

องค์ ป ระกอบ ที่ ส าคั ญ ของ
สมรรถนะของผู ้ท าบั ญ ชี ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพในส านั ก งาน
บัญ ชี คุ ณ ภาพในประเทศไทย
คื อ องค์ป ระกอบด้านความรู ้
ซึ่ งประกอบด้ว ย ด้านการท า
บัญชี ด้านกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง
ด้า นการประกอบธุ ร กิ จ ด้า น
การเงิ น และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพราะองค์ประกอบด้านความรู ้ซ่ ึงได้แก่ความรู ้ดา้ นการทาบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการ
ประกอบธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านประชาคมอาเซี ยนเป็ นความรู ้ที่
เป็ นสมรรถนะที่ สาคัญ และจาเป็ นที่ ผูท้ าบัญ ชี ที่ ข้ ึ น ทะเบี ยนเป็ นผูท้ าบัญ ชี ในสานัก งานบัญ ชี
คุณภาพในประเทศไทย ตามทฤษฎี ของ Mcclelland (1973) ที่ อธิ บายว่าสมรรถนะของบุ คคลมี
องค์ประกอบ 5 ประการ ซึ่ งรวมทั้ง องค์ความรู ้ดว้ ย และเป็ นไปตามแนวคิดของอาภรณ์ ภู่วิทย
พันธุ์ รวบรวมในพจนานุ กรมสมรรถนะที่ จาแนกออกเป็ น 3 ด้านซึ่ งรวมทั้งด้านความรู ้ดว้ ยและ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกานดาวรรณ แก้วผาบ (2555), มัทนชัย สุ ทธิ พนั ธุ์ (2557) และอมรา
ติรศรี วฒั น์ (2559) ที่พบว่าคุณสมบัติของนักบัญชีที่สาคัญคือความรู ้ความสามารถ

1. Mcclelland 1973
2.อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์,2548
3.กานดาวรรณ แก้วผาบ (2555)
4.มัทนชัย สุทธิพนั ธุ์ (2557)
5.อมรา ติรศรี วฒั น์ (2559)

สมมติ ฐ านที่ 6 ทั ก ษะของผู ้
ประกอบวิชาชีพผูท้ าบัญชี
(ProfessionalSkills)
เป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี ที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพในสานักงาน
บัญชีคุณภาพในประเทศไทย

องค์ ป ระกอบ ที่ ส าคั ญ ของ
สมรรถนะของผู ้ท าบั ญ ชี ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพในส านั ก งาน
บัญ ชี คุ ณ ภาพในประเทศไทย
คือ ทักษะทักษะของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พผูท้ าบัญ ชี (Professional
Skills) ซึ่ งประกอบด้วย ทักษะ
ด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและ
ภ าษ าท้ อ งถิ่ น ใน ป ร ะ เท ศ
อาเซียน ทักษะในด้านการ

เพราะองค์ประกอบด้านเทคนิ คเฉพาะงาน ได้แก่ ทักษะการปฏิ บตั ิงานด้านบัญชี อย่างมื ออาชี พ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษา
จรรยาบรรณ และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ เป็ นไปตามทฤษฎีของ Zwell (2000) ที่อธิบายว่าสมรรถนะ
ของบุคคลมีองค์ประกอบ 5 ประการ ซึ่ งรวมทั้งด้านทักษะในการทางานของ เป็ นองค์ประกอบ
ของสมรรถนะของผูท้ าบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศ
ไทย และตามแนวคิ ด ของอาภรณ์ ภู่ วิท ยพัน ธุ์ รวบรวมในพจานานุ กรมสมรรถนะที่ จ าแนก
ออกเป็ น 3 ด้านซึ่ งรวมทั้งทักษะด้านทักษะเฉพาะงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของพสุ เดชะ
ริ นทร์ (2556), กิติยาภรณ์อินธิปีก (2558) และสันติ วิลาสศักดานนท์ (2558)

1. Zwell (2000)
2. อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2548)
3. พสุ เดชะริ นทร์ (2556)
4. กิติยาภรณ์อินธิปีก (2558)
5. สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558)
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ)
สมมติฐานที่

ความหมาย

เหตุผลที่เป็ นเช่ นนั้น

ทฤษฎีสนับสนุน

เพราะคุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว การทางานเป็ นทีม มีภาวะผูน้ า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ เป็ นองค์ประกอบของสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพของ
ผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย เป็ นไปตาม ทฤษฎี ของ Mcclelland (1973),
Zwell (2000), Spencer andSpencer (1993), Boyatziz (1996) และParty 1997)และ ตามแนวคิดของ
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ รวบรวมในพจานานุกรมสมรรถนะที่จาแนกออกเป็ น 3 ด้านซึ่ งรวมทั้งทักษะ
ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีรยุทธ สุ ขมาก,กนกศักดิ์ สุขวัฒนา
สิ นิทธ์ (2557), สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558) และอมรา ติรศรี วฒั น์ (2559)

1. Mcclelland (1973)
2. Zwell (2000)
3. Spencer และ Spencer (1993)
4. Boyatziz (1996)
5. Party (1997)
6. อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2548)
7. วีรยุทธ สุขมาก และกนกศักดิ์
สุขวัฒนาสิ นิทธ์ (2557)
8. สันติ วิลาสศักดานนท์
9. อมรา ติรศรี วฒั น์ (2559)

รักษาจรรยาบรรณทางวิชาชี พ
ทัก ษะความเป็ นมื อ อาชี พ ใน
การช่างสังเกตสิ่ งผิดปกติ และ
การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล การใฝ่ รู ้
และความสามารถในการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่อง
สมมติ ฐ านที่ 7 คุ ณ ลักษณะ
ส่วนบุคคลเป็ นองค์ประกอบ
ของสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น
ส านั ก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพใน
ประเทศไทย

องค์ ป ระกอบ ที่ ส าคั ญ ของ
สมรรถนะของผู ้ท าบั ญ ชี ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพในส านั ก งาน
บัญ ชี คุ ณ ภาพในประเทศไทย
คื อ คุ ณ ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลซึ่ ง
ประกอบด้วย ความสามารถใน
การปรับตัว การทางานเป็ นทีม
มี ภ าวะผู ้น า ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั ครั้ง นี้ เป็ นการวิจยั เพื่ อ เสนอตัวแบบการจัดการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการพัฒ นา
สมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
องค์ประกอบของสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 3) เพื่อ
เสนอแนะตัวแบบการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย งานวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ น
หลักแล้วนาระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) มาเสริ ม (Cresswell, 2003) เพื่อให้
ผลการวิจยั มีความสมบูรณ์และครบถ้วนโดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
3.1 ขอบเขตในการวิจยั
3.2 รู ปแบบวิธีวจิ ยั และขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
3.3 ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง และการกาหนดกลุ่มบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ
3.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และการทดสอบประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.7 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
3.1 ขอบเขตในกำรวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ก าหนดการเก็ บ ข้อ มู ล การวิจยั จากผูท้ าบัญ ชี ใ นส านัก งานบัญ ชี
คุณภาพที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ทัว่ ประเทศซึ่ งมี
จานวน 143 สานักงาน
3.2 รู ปแบบวิธีวจิ ัยและขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชีใน
ส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพในประเทศไทยได้ก าหนดรู ป แบบการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ(Quantitative
Research) เสริ ม ด้ว ยการวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณจาก
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แบบสอบถามความคิดเห็น และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ และนาข้อมูลจากการวิเคราะห์ดงั กล่าว
ในส่ วนที่ไม่ชดั เจนของข้อมูล ได้แก่ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับประสบการณ์ ความชานาญที่เกี่ยวกับข้อบังคับ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ จัดทาเป็ นเนื้ อหาสาระในแบบการสัมภาษณ์ (Interview Study) สอบถาม
ประกอบการสั ม ภาษณ์ ในการวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพต่ อ ไปโดยมี ล าดับ ขั้น ตอนในการดาเนิ นการวิจยั
ดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาถึงองค์ประกอบของสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทย จากการศึ ก ษาข้อมู ล เอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ ตารา เอกสารทาง
วิชาการ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจยั วิทยานิ พนธ์ ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตของหน่ วยงาน
ต่างๆ มาเป็ นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนามากาหนด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสกัดปั จจัย ร่ วมกับแนวคิด
ทฤษฎีที่มีอยูเ่ พื่อกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการทางานวิจยั และสมมติฐานในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะหรื อประสิ ทธิ ภาพการพัฒนา
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในส านัก งานบัญชี คุณภาพในประเทศไทยโดยการศึก ษาข้อมูลเอกสาร
(Documentary Research) ได้แก่ ตารา เอกสารทางวิชาการ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจยั
วิทยานิ พนธ์ ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ ต มาเป็ นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนามากาหนด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และสกัดปั จจัย ร่ วมกับแนวคิด ทฤษฎีที่มีอยู่เพื่อกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการทางานวิจยั และ
สมมติฐานในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี
ในประเทศไทย และเชิ งคุ ณ ภาพจากการวิจยั เชิ งปริ ม าณ และเชิ งคุ ณ ภาพ วิเคราะห์ ปั จจัย เพื่ อ
กาหนดตัวแบบประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี โดยมีข้ นั ตอนสรุ ปดังนี้
ขั้นตอนการวิจยั และกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาถึงองค์ประกอบของสมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ 1
กิจกรรมการวิจยั ในขั้นตอนที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยทาการสารวจกลุ่มประชากร
ซึ่งเป็ นผูท้ าบัญชีที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ต้ งั แต่ พ.ศ. 2544 จนถึง
ปี 2560 ซึ่ งสั ง กัด ในส านั ก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองจากกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ เช่นกัน โดยใช้เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม เพื่อถามถึง สมรรถนะที่ผทู้ าบัญชีใน
สานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยควรจะมี
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาถึ งปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ หรื อตัวแบบประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
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กิ จ กรรมการวิ จ ัย ในขั้น ตอนที่ 2 เก็ บ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ น่ า จะส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นา
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี โดยสร้างเป็ นตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะจาก
ผู ้ท าบัญ ชี ที่ ท างานในส านั ก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการก าหนดปั จ จัย ตัว แบบ
ประสิ ทธิภาพและสมรรถนะในระดับสู งในการทางานด้านการบัญชี
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในประเทศไทย
กิจกรรมการวิจยั ในขั้นตอนที่ 3 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ที่ ส ามารถเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี โดยเป็ นการสั ม ภาษณ์ แ บบมี
โครงสร้ างถึ งความเห็ นเกี่ ยวกับ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี จากมุมมองของผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ 1) นายกสมาคมสานักงานบัญชี คุณภาพลาดับต่อมาเป็ นหน่ วยงานกากับดูแล
องค์กรทางวิชาชี พบัญชี ได้แก่ 2) นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) อธิบดีกรมพัฒนา
ธุ ร กิ จการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ และ4) ผูบ้ ริ ห ารในส านัก งานสอบบัญ ชี (Bigfour) ซึ่ งมุ ม มอง
ดังกล่าวอาจเป็ นการยืนยันผลการวิจยั เชิงปริ มาณ หรื อ มุมมองที่แตกต่างซึ่ งในการวิจยั เชิ งปริ มาณ
ไม่สามารถค้นพบได้
3.3 ประชำกร ขนำดกลุ่มตัวอย่ ำง และกำรกำหนดกลุ่มบุคคลผู้ให้ ข้อมูลสำคัญ
3.3.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูท้ าบัญชี ที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี กบั กรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ และสภาวิชาชี พ บัญชี ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 จนถึ ง
มิถุนายน 2560 และเป็ นผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ จานวน 143 สานักงาน (กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า, 2560) ซึ่ งมีจานวนผูท้ า
บัญชี โดยประมาณ 1,400 คน
กลุ่มตัวอย่าง การกาหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล เนื่องจากการวิจยั ในครั้งนี้ ใช้
การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน ดังนั้นจึงกาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างให้สอดคล้องกับการใช้
สถิติวิจยั การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ที่ใช้วิธีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ “ภาวะน่าจะเป็ นสู งสุ ด” (Maximum Likelihood : ML) ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
ใหญ่เพราะถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดต่ากว่า 100 หน่ วยจะพบว่ามีโอกาสปฏิเสธสมติฐานในการ
ทดสอบไค-สแควร์ (Chi-square) มาก เพราะค่าไค-สแควร์ มีแนวโน้มที่จะมีค่าสู งอย่างไรก็ดีได้มี
ข้อเสนอแนะเรื่ องขนาดกลุ่มตัวอย่างว่าควรพิจารณาควบคู่ไปกับจานวนพารามิเตอร์อิสระที่ตอ้ งการ
ประมาณค่าถ้าพารามิเตอร์ มีจานวนมากควรจะต้องมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยใช้
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กฎให้อตั ราส่ วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจานวนพารามิเตอร์หรื อตัวแปรไม่ควรน้อยกว่า 10 ต่อ 1
(Hair et. al. 2006,pp. 112-113)
การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้นโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-square
statistics) วัด ระดับ ความกลมกลื น (Goodness of-fit index : GFI) ระหว่างรู ป แบบสมมติ ฐานกับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ซ่ ึ งนักสถิ ติส่วนใหญ่กาหนดว่าขนาดของกลุ่ มตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่เพราะ
ฟั งก์ช่ันความกลมกลื น (Fit or fitting function) จะมี ก ารแจกแจงแบบปกติ ต่อเมื่ อกลุ่ ม ตัวอย่างมี
ขนาดใหญ่ เท่ า นั้น (Hair และคณะ, 2006, pp.112-113) ได้เสนอแนะให้พิ จารณาขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างควบคู่ไปกับจานวนพารามิเตอร์อิสระที่ตอ้ งการประมาณค่าถ้าพารามิเตอร์มีจานวนมากควร
จะต้องมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยใช้อตั ราส่ วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจานวน
พารามิเตอร์ หรื อตัวแปรควรจะเป็ น 10 ต่อ 1 สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ มีพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งการประมาณ
ค่าจานวน 38 พารามิเตอร์ ซ่ ึงคานวณตามคาแนะนาของ Hair และคณะจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 380
คน แต่เนื่ องจากอัตราการตอบกลับของแบบวัดที่ส่งทางไปรษณี ยข์ องกลุ่มตัวอย่างที่ตอบกลับด้วย
ความจริ งใจคิดเป็ นร้อยละ 70 (วิภาบาเรอจิตร, 2542) ดังนั้นเพื่อให้การวิจยั มี ขอ้ มูลเพียงพอที่ จะ
นามาวิเคราะห์ ไ ด้ผูว้ ิจยั จึ งก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นจานวน 400 คนโดยส่ ง แบบสอบถาม
จานวน 700 ฉบับ และนามาคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ให้ได้ตามจานวนที่กาหนดไว้
การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง โดยใช้เทคนิ คการสุ่ มแบบชั้นภูมิ(StratifiedRandom
Sampling) จาแนกตามนิ ติบุคคล หรื อสานักงานบัญชีที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นสานักงานบัญชี คุณภาพกับ
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ จานวน 143 สานักงานบัญชี (กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
,2560) โดยแบ่ ง ตามภู มิ ภ าค และก าหนดโควต้า จ านวนผู้ท าบัญ ชี ที่ จ ะเก็ บ ข้อ มู ล จากจ านวน
สานักงานบัญชีในแต่ละสานักงานดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 3.1 ประชากรและขนาดตัวอย่างที่จดั เก็บตามการสุ่ มแบบชั้นภูมิ
ภำค
จำนวนสำนักงำนบัญชี ร้ อยละ จำนวนตัวอย่ ำงกำหนดตำมโควต้ำ
กรุ งเทพมหานคร
54
37.76
265
ภาคกลาง
28
19.58
137
ภาคเหนือ
14
9.79
69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14
9.79
69
ภาคตะวันออก
12
8.369
58
ภาคใต้
21
14.69
102
รวม
143
100.00
700
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3.3.1 กำรวิจัยเชิ งคุณภำพ
ผูว้ จิ ยั กาหนดจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
วิธีกำรเลือกผู้ให้ ข้อมูลสำคัญ
ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposeful Selection) เป็ นการเลื อ กแบบไม่ มี
โครงสร้ างที่เคร่ งครัดมีข้ นั ตอนและวิธีการดาเนิ นการที่ไม่ซับซ้อนจุดมุ่งหมายหลักของการเลือก
ตัวอย่างแบบนี้ ไม่ใช่ เพื่อได้กลุ่ มที่ เป็ นตัวแทนแต่เพื่อที่จะได้ตวั อย่างที่เหมาะที่สุดเท่าที่จะเป็ นได้
สาหรั บแนวคิ ดจุ ดมุ่งหมายและวัตถุ ประสงค์ของการศึกษา (ชาย โพธิ สิตา, 2550) กลุ่มตัวอย่างที่
เลื อกมีลกั ษณะเป็ น “Information-rich case” คือมีขอ้ มูลให้ศึกษาในระดับลึ กได้มากและสามารถ
สะท้อนความเป็ นจริ งได้ดีที่สุดซึ่ งจะมีความหมายต่อจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาเพื่อให้ได้ผใู้ ห้
ข้อมูลสาคัญที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุดโดยมีกระบวนการ
ในการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญดังนี้
1. ศึกษาจากเอกสาร บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เลื อกโดยยึดจุดมุ่งหมายเป็ นหลักโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต้องเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร
ในองค์ก รของรั ฐ ที่ มี ห น้ าที่ ก ากับ ดู แ ล วิช าชี พ ผู้ท าบัญ ชี ผูบ้ ริ ห ารในส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพ
ผูบ้ ริ หารขององค์กรธุ รกิจที่ให้บริ การด้านการสอบบัญชีระดับนานาชาติ (Bigfour)
สาหรับการกาหนดให้มีการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารในสานักงานสอบบัญชี (Big four) เนื่องจาก
เป็ นองค์กรธุ รกิจที่ให้บริ การด้านวิชาชี พบัญชี ในด้านการสอบบัญชี และบริ การให้ความเชื่ อมัน่ ใน
ระดับสากล ที่ ต้องมี บุ คคลากรที่ มี สมรรถนะด้านวิช าชี พ อยู่ในระดับ สู ง และเป็ นองค์ก รที่ มี การ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชี พ มีการใช้เทคโนโลยีในการทางานด้านการบริ การการสอบบัญชี และ
การให้คามเชื่อมัน่ จึงย่อมให้มุมมองที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั นี้
3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย และกำรทดสอบประสิ ทธิภำพของเครื่องมือ
3.4.1 กำรวิจั ยเชิ งปริ ม ำณ เครื่ องมื อที่ ใช้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกาหนดตัว
แปรที่ได้จากการศึกษาจาก ทฤษฎี เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์ตวั แปร
ลักษณะของเครื่ องมือคือแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย
1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพ
4) ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม
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5) สถานะของผูท้ าบัญชี
6) อายุการขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี
7) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่านจากวิชาชีพผูท้ าบัญชี
8) จานวนรายของธุรกิจ ที่ท่านรับทาบัญชีให้ต่อปี
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
เป็ นการสอบถามเกี่ ยวกับระดับ ความคิดเห็ นของประชากร โดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความ
คิดเห็นที่มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบ Likert Scale
1) สมรรถนะด้านความรู้
2) ด้านทักษะของผูป้ ระกอบวิชาชีพผูท้ าบัญชี
3) ด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ หรื อ ตัวแบบประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ประกอบด้วย
1) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3) ภาวะผูน้ า
4) การจัดการความรู้
ส่ วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ
กำรทดสอบเครื่องมือ
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือ จะแบ่งเป็ น 2 ช่ วง คือ จะทาการหาประสิ ทธิ ภาพ
ของเครื่ องมื อก่ อนเก็บข้อมูล และการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นก่ อนที่ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติโดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
การทดสอบความตรงและความเที่ยงของข้อคาถาม
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดย
ศึกษาจากเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ ผเู้ ชี่ ยวชาญและมี
ประสบการณ์ ตรงในเรื่ องเกี่ยวกับสมรรถนะของผูท้ าบัญชี และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูท้ า
บัญชี
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบจาลองในด้านสมรรถนะของผูท้ าบัญชี และตัวแบบประสิ ทธิภาพ
การจัดการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย โดยการสังเคราะห์
ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างแบบสอบถาม
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ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถาม เรื่ อง สมรรถนะของผูท้ าบัญชี และตัวแบบประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการพัฒ นาสมรรถนะผูท้ าบัญ ชี ในส านัก งานบัญ ชี คุณ ภาพในประเทศไทย ไปให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบหาค่าความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) จานวน 5 ท่าน เพื่อวัดความสอดคล้องของ
ข้อคาถามในแบบสอบถามกับ วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั (Index of item-Objective Congruence :
IOC)
ขั้นตอนการตรวจสอบมีดงั นี้ คือ
1. ผูเ้ ชี่ยวชาญเทียบแผนผังการสร้างคาถามที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึ้นกับกรอบแนวคิด
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาข้อคาถามเทียบวัตถุประสงค์ในการวัด โดยให้คะแนนดังนี้
+1 หมายความว่า แน่ใจ ข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
0 หมายความว่าไม่แน่ใจ ว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
-1 หมายความว่า แน่ใจว่า ข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
3. นาคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ หาค่า IOC รายข้อจากสู ตร
IOC

=

ΣR
N
เมื่อ IOC
= ค่าดัชนีความสอดคล้อง
R
= คะแนนความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่าน
N
= จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
การตัดสิ นค่าดัชนี ความสอดคล้องตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2544 , น.
240-247; อุทุมพร จามรมาน 2541, น.67-68)
1. ข้อคาถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 แสดงว่าข้อคาถาม
นั้นเป็ นตัวแทนของวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด สามารถนาไปทดสอบก่อนการใช้งานได้
2. ข้อคาถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าน้อยกว่า 0.50 แสดงว่าข้อคาถามไม่เป็ น
ตัวแทนของวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัดต้องทาการปรับปรุ ง หรื อ ตัดข้อคาถามนี้
3. ข้อคาถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.71-1.00 ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ
จากการตรวจค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อง (IOC) ของข้อค าถามแล้ว ได้น ามาปรั บปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยปรับปรุ งเนื้ อหาของคาถามแต่ละข้อให้มีความเหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 4 เก็บข้อมูลจากกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด (Try out) มาวิเคราะห์หา
ค่ า ความเที่ ย ง (Reliability Test) ซึ่ งเป็ นการวัด ค่ า ความสอดคล้อ งภายใน (Internal Consistency
Method) ด้วยวิธีการของสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลที่ ได้
จากการทดสอบความเที่ยงของมาตรวัดโดยวิธีการนี้ จะช่ วยทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเที่ยงที่
สู ง ขึ้ น รวมทั้ง ช่ ว ยให้ ผูว้ ิ จยั ตัด รายการค าถามที่ มี ค่ าความเที่ ย งต่ า ออก (Alpha if Item Deleted)
(สุ ช าติ ประสิ ท ธิ์ รั ฐสิ น ธุ์ , 2544, หน้า 248-257; เยาวดี วิบู ล ย์ศ รี , 2540,หน้า 101-121; ณรงค์ศ รี
สวัสดิ์, 2545) เพื่อนาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อจัดทาแบบสอบถามให้เป็ นฉบับที่สมบูรณ์
ก่อนนาไปเก็บข้อมูล
จากผลการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาคอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้
ค่าอยู่ในช่ วง 0.956- 0.958 และผลการทดสอบค่าอานาจจาแนกรายข้อของแต่ล ะค าถาม โดยตัด
รายการค าถามที่ มี ค่าความเที่ ยงต่ าออก (Alpha if Item Deleted) มีค่ าอยู่ระหว่าง 0.953-0.959 ซึ่ ง
สรุ ปได้วา่ แบบสอบถามผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณภาพ
3.4.2 กำรวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภำพเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก แบบมี โ ครงสร้ า ง
(Structured Questionnaire) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั นี้ คือแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างซึ่ งเป็ น
การสัมภาษณ์ที่เป็ นทางการและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการกาหนดคาถามไว้ล่วงหน้าโดยคาถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นแบบปลายเปิ ดที่มีโครงสร้างของคาถามสอดคล้องกับแบบสอบถามในการวิจยั เชิ ง
คุ ณ ภาพ เติ ม เต็มการวิจยั เชิ งปริ ม าณ หรื อสามารถอธิ บ ายเพื่อให้ได้ขอ้ มูล ในส่ วนที่ แตกต่ างจาก
การศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและเครื่ องมือหนึ่งที่สาคัญในการวิจยั เชิงคุณภาพครั้งนี้คือ
ตัวผูว้ ิจยั (Researcher as a key instrument) ทั้ง นี้ Kvale (1996) และชาย โพธิ สิ ต า (2549) กล่ า วว่า
เครื่ องมือในการสัมภาษณ์ ที่ดีคือตัวผูส้ ัมภาษณ์เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ ใดสถานการณ์หนึ่งการใช้ประสบการณ์การทางานของผูว้ ิจยั จะช่วยเอื้ออานวยต่อ
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลตลอดจนการสร้างทฤษฎี เพื่ออธิ บายหรื อหา
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับงานวิจยั ดังกล่าว
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสาหรับงานวิจยั นี้มีประเด็นศึกษาดังนี้คือ
1. โดยความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญในด้านสมรรถนะของผูท้ าบัญชีที่จาเป็ นต้องมี
เพื่อการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0
2. โดยความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญในด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผูน้ า และการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
ในประเทศไทย
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3. โดยความคิดเห็ นของผูใ้ ห้ ขอ้ มูลคนสาคัญในด้านการนาผลจากการวิจยั เชิ งปริ มาณมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในประเทศไทยได้หรื อไม่อย่างไร
3.5 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.5.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่ได้พฒั นาและตรวจสอบตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว พร้อมขอจดหมาย
จากโครงการหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาการจัดการ เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูล ไปขอความ
อนุ เคราะห์จากสานักงานบัญชีคุณภาพตามรายชื่อ และการสุ่ มแบบชั้นภูมิ การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ
ผูว้ ิจยั จะส่ งแบบสอบถามใน 3 ลักษณะคือ ส่ งทางไปรษณี ย ์ แนบซองเพื่อส่ งกลับส่ งทางไปรษณี ย ์
อิเลคทรอนิ กส์ และเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามในสานักงานบัญชี คุณภาพที่ได้ขอ
อนุญาตไปเยีย่ มชม
3.5.2 กำรวิจัยเชิ งคุณภำพ
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากโครงการหลัก สู ตรปรัชญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาการจัดการถึ งผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญ เพื่อขอความร่ วมมื อจากในการให้ขอ้ มูลสาคัญต่องานวิจยั โดยประสานงานในการ
กาหนดนัดหมายการเข้าสัมภาษณ์
2. ผูว้ จิ ยั นาแบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3.6 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล และสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
3.6.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ
หลังจากรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแล้วจะนาข้อมูลมาทาการประมวลผลโดยแบ่ง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น3 ส่ วนดังนี้
แบบสอบถำมส่ วนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จะนามาวิเคราะห์โดย
ใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ อธิ บ ายข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percentage)ของ
แบบสอบถำมส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3
1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิ บายองค์ประกอบสมรรถนะของผูท้ า
บัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยและปั จจัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ หรื อตัว
แบบประสิ ทธิภาพการจัดการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามซึ่ งค่าสถิติประกอบด้วยค่าเฉลี่ย
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เลขคณิ ต (Arithmetic Mean)และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)โดยใช้ม าตราวัด
แบบลิ ค เคอร์ ท (บุ ญ ธรรม กิ จปรี ดาบริ สุ ท ธิ์ , 2553, น. 174-175) ซึ่ งใช้มาตราวัดแบบ 5 ระดับ คื อ
สาคัญมากที่สุดสาคัญมาก สาคัญปานกลางสาคัญน้อย และสาคัญน้อยที่สุด โดยที่
สาคัญมากที่สุด
=
5
คะแนน
สาคัญมาก
=
4
คะแนน
สาคัญปานกลาง
=
3
คะแนน
สาคัญน้อย
=
2
คะแนน
สาคัญน้อยที่สุด
=
1
คะแนน
การอภิ ปรายผลผูว้ ิจยั จะนาเอาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ ย และแปรผลโดยอาศัยหลักตาม
โอกาสที่ควรจะเป็ น (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น.100) ตามแนวคิดของ Best (1977
อ้างถึงในสุ ชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร,2546,น.68)ซึ่ งเกณฑ์ในการแปลความหมายจะ
เป็ นดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
แสดงว่ามีการประเมินในระดับสาคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
แสดงว่ามีการประเมินในระดับสาคัญมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40
แสดงว่ามีการประเมินในระดับสาคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
แสดงว่ามีการประเมินในระดับสาคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80
แสดงว่ามีการประเมินในระดับสาคัญน้อยที่สุด
2. การตรวจสอบแบบจ าลองสมมติ ฐ านโมเดลความสั ม พัน ธ์ โ ครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ
(Structure Model) เพื่ อ ทดสอบความสอดคล้อ งของแบบจ าลองกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ วิเคราะห์ ค วามกลมกลื น ของแบบจ าลอง (Goodness of Fit) โดย
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
2.1 การเตรี ย มข้อ มู ล และผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เบื้ อ งต้น โดยการตรวจสอบ
ลัก ษณะการแจกแจงแบบปกติ ข องข้อ มู ล (Normality) และสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เพี ย ร์ สั น
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลในลาดับต่อไปโดย การ
ตรวจสอบลักษณะการแจกแจงแบบปกติของข้อมูล (Normality) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เนื่องจาก การสุ่ ม
ตัวอย่างจานวนหนึ่งที่สุ่มจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ซึ่งโดยปกติ
กลุ่ มตัวอย่างดังกล่าวก็จะมี การกระจายเป็ นแบบปกติ ตามประชากรด้วยเช่ นกันแต่ก็เป็ นไปได้ที่
ตัวอย่างที่ สุ่มออกมาจะมี การกระจายตัวไม่เป็ นแบบปกติ (Non-normal Distribution) และเมื่อใดก็
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ตามที่ตอ้ งการนาข้อมูลของตัวอย่างไปทาการอนุมานถึงประชากร เราจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าว
มีการกระจายตัวเป็ นแบบปกติเสมอ หากไม่เช่ นนั่นการทดสอบสมมติฐาน หรื อการอนุ มาน ด้วย
เครื่ องมือทางสถิ ติ อื่นๆ ก็จะให้ผลคลาดเคลื่อน การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงแบบปกติของ
ข้อมูลในงาวิจยั นี้มีการทดสอบดังนี้คือ
2.1.1 ความเบ้ คือ ระดับความเอนเอียงหรื อความไม่สมมาตรของการแจกแจงของ
ข้อมูล โดยพิจารณาได้จากโค้งความถี่ (Frequency Curve) และวัดความเบ้ (Measure of Skewness)
ซึ่งเป็ นค่าที่ใช้วดั ลักษณะของเส้นโค้งว่ามีความเบ้หรื อไม่ โดยจะเป็ นการคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ
ความเบ้ และโดยการแปลความหมายของค่าสัมประสิ ทธิความเบ้ ดังนี้
ถ้าสัมประสิ ทธิ ความเบ้ = 0
โค้งความถี่มีการแจกแจงที่สมมาตร
สัมประสิ ทธิ ความเบ้ > 0
โค้งความถี่มีการแจกแจงที่เบ้ขวา
สัมประสิ ทธิ ความเบ้ < 0
โค้งความถี่มีการแจกแจงที่เบ้ซา้ ย
2.1.2 ความโด่ง (Kurtosis) คือ ระดับความสู งโด่งของการแจกแจงของข้อมูล เป็ น
ค่าที่ใช้วดั ลักษณะของเส้นโค้งว่ามีความโด่งมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากโค้งความถี่ และการ
วัดความโด่ ง (Measure of Kurtosis) โดยจะเป็ นการคานวณหาค่าสัม ประสิ ท ธิ ความโด่ งและการ
แปลความหมายการคานวณดังนี้
ถ้าสัมประสิ ทธิ ความโด่ง= 0.263
โค้งความถี่มีการแจกแจงที่โด่งปกติ
สัมประสิ ทธิ ความโด่ง> 0.263
โค้งความถี่มีการแจกแจงที่โด่งมาก
สัมประสิ ทธิ ความโด่ง< 0.263
โค้งความถี่มีการแจกแจงที่โด่งน้อย
2.2 การวิเคราะห์ แบบจาลองโครงสร้ างความสั ม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุ กับ ข้อมูล เชิ ง
ประจัก ษ์ โดยการวิเคราะห์ ส ถิ ติ พ หุ ต ัว แปรแบบจ าลองสมการโครงสร้ าง(Structure Equation
Model) โดยกาหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
ดังนี้
2.2.1 ค่าสถิ ติไค-แสควร์ (Chi-Square Statistics) ควรมีค่าน้อยและค่าp-value ควร
เป็ นค่ า ที่ ไ ม่ มี นั ย ส าคั ญ จึ ง จะแสดงว่ า แบบจ าลองมี ค วามกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์
(Diamantopoulos&Siguaw, 2000, p. 83) ซึ่ งโดยทัว่ ไปอาจพิจารณาจากค่าที่ได้จากผลลัพธ์การหาร
ค่าไค-แสควร์ กับค่าองศาอิสระ (Degree of freedom) ของแบบจาลองเพื่อปรับแก้ปัญหาในกรณี ที่
แบบจาลองมี ค่าพารามิ เตอร์ เป็ นจานวนมาก แบบจาลองที่มีความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
ควรมีอตั ราส่ วนอยูร่ ะหว่าง0-2 (Schumacker& Lomax, 2010)
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2.2.2 ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index: GFI) เป็ นดัชนี ที่วดั
ความกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเป็ นค่าที่พฒั นาจากการใช้ประโยชน์จาก
ค่าไค-แสควร์ ซึ่ งต้องมีค่าต่ากว่า0.95 (Schumacker& Lomax, 2010, p.76)
2.2.3 ค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root square error of
approximation : RMSEA) หมายถึ งค่าที่แสดงความแตกต่างต่อค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom)
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าแบบจาลองที่มีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยค่า RMSEA
ต้องมีค่าต่ากว่า 0.05 (Schumacker& Lomax, 2010, p.76)
2.2.4 ค่ าดัชนี ค วามสอดคล้องเปรี ยบเที ยบ (Comparative fit index : CFI) เป็ นค่ า
ดัช นี ที่ ไม่ ไ ด้รับ ผลกระทบจากขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่าง มี ค่ าอยู่ระหว่าง 0-1โดยมี เกณฑ์ ใ นการ
พิจารณาว่าแบบจาลองที่มีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยค่า CFI ต้องมีค่าเท่ากับ หรื อ
มากกว่า 0.95 (Schumacker& Lomax, 2010, p.76)
2.2.5 ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งที่ ป รั บ ค่ า แล้ ว (Adjusted goodness of fit index :
AGFI) เป็ นค่ า ดัช นี ที่ ท าการปรั บ ค่ า GFI ด้ว ยค่ า องศาอิ ส ระ (Degree of freedom) ซึ่ งจะช่ ว ยให้
แบบจาลองที่มีเส้ นอิทธิ พล และตัวแปรจานวนมากขึ้น จะมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
มากขึ้น โดยค่า AGFI มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0-1 ซึ่ งถ้ามีค่าสู ง ก็จะแสดงว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์มากขึ้น โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าแบบจาลองที่มีความกลมกลืน กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยค่าAGFI ต้องมีค่าเท่ากับ หรื อมากกว่า 0.95 (Schumacker& Lomax, 2010, p.76)
ตำรำงที่ 3.2 ตารางสรุ ปเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองและข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

ค่ ำ
χ2
χ2/df
GFI
AGFI
CFI
RMSEA

เกณฑ์ ทกี่ ำหนด
0.05<p< 1.00
0.00<χ2/df
> 0.95
> 0.95
> 0.95
< 0.05

อ้ำงอิง
Diamantopoulos&Siguaw, 2000, pp. 83
Schumacker& Lomax, 2010.
Schumacker& Lomax, 2010, pp.76
Schumacker& Lomax, 2010, pp. 76
Schumacker& Lomax, 2010, pp. 76
Schumacker& Lomax, 2010, pp. 76
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3.6.2 กำรวิจัยเชิ งคุณภำพ
งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดย เป็ นเทคนิ คการเปรี ยบเทียบเหตุการณ์
Constant Comparison) โดยการนาข้อมูลที่ได้มาไปเทียบเคียงหรื อเปรี ยบเทียบกับผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล จากการวิจยั เชิ งปริ ม าณเพื่ อหาความเหมื อนและความแตกต่ า งกัน ที่ เกิ ดขึ้ น เพื่ อ
สามารถอธิ บายผลการวิจยั ได้อย่างสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ โดยหลังจากที่ผวู้ ิจยั ได้ดาเนินการสัมภาษณ์เสร็ จ
สิ้ นเป็ นที่ เรี ย บร้ อยแล้วผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูล ที่ ไ ด้จากการสัม ภาษณ์ ม าจัดเก็ บ อย่างเป็ นระบบ
จากนั้นจึงนามาถอดเทปอย่างละเอียดแบบคาต่อคา (Transcription of Data) และผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์
ข้อมูลโดยทาการศึ กษาข้อมูลเหล่ านั้นอย่างละเอียดจับใจความหลักจัดกลุ่ มข้อมูลแต่ละประเภท
พิจารณาเชื่ อมโยงความเหมือนและแตกต่างแล้วจึงนาเสนอข้อค้นพบทั้งหมดในรู ปแบบความเรี ยง
ตามวัตถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั จากแนวคิ ด การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ดังกล่ า วสามารถท าเป็ นแผนผัง
กระบวนการได้ดงั ภาพที่ 3.1
สัมภาษณ์
รวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูล
ศึกษา

จับใจความหลัก

จัดกลุ่ม/ประเภท

ภำพที่ 3.1 กระบวนการการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่มา: เอกสารบรรยายเอกริ นทร์สังข์ทอง (2551)

ดูการเชื่อมโยงความเหมือน
ความแตกต่างของข้อมูล

นาเสนอข้อ
ค้นพบ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจ ัย เรื่ อ ง ตัว แบบการจัด การประสิ ท ธิ ภ าพการพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี ใ น
ส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพในประเทศไทย มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ป ระกอบของ
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาสมรรถนะ ผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยและ 3) เพื่อเสนอแนะตัว
แบบการจัดการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ใ นส านัก งานบัญชี คุณภาพ
ประเทศไทยเป็ นการดาเนิ นการวิจยั โดยใช้ การวิจยั เชิ งปริ มาณเป็ นหลักและการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
สนับสนุน โดยแบ่งออกเป็ น 9 ขั้นตอนดังนี้
4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะทัว่ ไปของกลุ่ มตัวอย่าง ส่ วนสถิ ติ
พรรณนาด้วยค่าสถิติ ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 การวิเคราะห์ ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลองค์ประกอบสมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานัก งาน
บัญชี คุณภาพในประเทศไทย และปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ส่ วนสถิติพรรณนา ด้วย
ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.3 การเตรี ยมข้อมูลและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น โดยการตรวจสอบลักษณะการแจก
แจงแบบปกติ ข องข้อ มู ล (Normality) และสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient)
4.4 การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ หรื อ ตัว
แบบประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
4.5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากการตอบคาถามปลายเปิ ด
4.6 การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ
4.7 การบูรณาการผลการศึกษาเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ (Integration of Quantitative and
Qualitative Research Results)
4.8 การนาเสนอ ตัวแบบการจัดการการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
สานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์และความหมายแทนตัวย่อต่างๆ ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ
n
แทน จานวนตัวอย่าง (Number of samples)
𝑋̅
แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean)
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
S.E.
แทน ค่าความผิดพลาดมาตรฐาน (Standard error)
Sk
แทน ค่าความเบ้ (Skewness)
Ku
แทน ค่าความโด่ง (Kurtosis)
χ2
แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square)
แทน ค่าความน่าจะเป็ นทางสถิติ (Calculated probability)
p
df
RMSEA
GFI
AGFI
CFI
RMR

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าองศาอิสระ (Degree of freedom)
Root mean square error of approximation
Goodness of fit index
Adjusted goodness of fit index
Comparative fit index
Root mean residual

Knowledge

แทน
แทน

สมรรถนะของผูท้ าบัญชี
สมรรถนะด้านความรู้ของผูท้ าบัญชี

Skills
Attribute
HRM
HRM 1

แทน
แทน
แทน
แทน

HRM 2

แทน

สมรรถนะด้านทักษะทางวิชาชีพของผูท้ าบัญชี
สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูท้ าบัญชี
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การออกแบบงาน การวิเ คราะห์ ง าน การวางแผน
กาลังคน การคัดเลือก และการแต่งตั้งกาหนดหน้าที่
งานที่เหมาะสม
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร บ ริ ห า ร
ค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ สภาพการทางานที่
ดี มีความมัน่ คง และการได้รับโอกาสก้าวหน้าในการ
ทางาน

อักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปร
Competency
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HRM 3

แทน

HRM 4

แทน

HRM 5

แทน

HRM 6

แทน

HRD
HRD 1
HRD 2
HRD 3
HRD 4
Leadership
Rol
Ins
Tran

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

KM
COP
AAR
ARTIF

แทน
แทน
แทน
แทน

การสร้ างแรงจูงใจ การสร้ างทีมงาน การมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารงานและกิจกรรมที่มีความสาคัญ
การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมา
กาหนดเป็ นกลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมา
ก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายใน การวางแผนการ
ฝึ กอบรมและพัฒนา
การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมา
กาหนดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่น ได้แก่
การวางแผนกาลังคน การทดแทนตาแหน่ งงาน การ
วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การฝึ กอบรมขณะทางาน
การสอนงาน
การเป็ นพี่เลี้ยง
การอบรมภายนอก
ภาวะผูน้ า
การเป็ นบุคคลต้นแบบ (Role Model)
การสร้างแรงบันดาลใจ
การเป็ นผูน้ าเชิงปฏิรูป (Transformational
Leadership)
การจัดการความรู้
การจัดการความรู้โดยวิธีจดั ตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิ
การถอดบทเรี ยน
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและคลังความรู้ในวิชาชีพบัญชี
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4.1 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพื้นฐานเพื่อให้ ทราบถึงคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง ส่ วนสถิติ
พรรณนา
ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิ ติพรรณนา เป็ นค่าร้อยละ สาหรับตัวแปรด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถามสาหรับตัวแปรเชิงปริ มาณผลของการวิเคราะห์มีดงั นี้
ตารางที่ 4.1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
(n=400)
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25ปี - 35 ปี
36ปี - 45 ปี
46 ปี - 55 ปี
56ปี - มากกว่า
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่
รวม
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
อายุการขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี 1ปี – 3 ปี
4 ปี – 6 ปี
7 ปี – 10ปี
11 ปี – 14 ปี
15 ปี – มากกว่า
รวม

จานวน
59
341
400
27
127
157
71
18
400
162
206
32
400
266
134
400
88
133
90
63
26
400

ร้ อยละ
14.8
85.2
100.0
6.7
31.8
39.2
17.8
4.5
100.0
40.5
51.5
8.0
100.0
66.5
33.5
100.0
22.0
33.3
22.5
15.7
6.5
100.0
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ตารางที่ 4.1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม (ต่อ)
ตัวแปร
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท
20,001 บาท – 50,000 บาท
50,001 บาท – 80,000 บาท
80,001 บาท – 100,000 บาท
มากว่า 100,000 บาท
รวม
จานวนรายธุ รกิจที่รับทาบัญชี
1 ราย – 30 ราย
31 ราย -60 ราย
61 ราย -100 ราย
101 ราย – 200 ราย
มากกว่า 200 ราย
รวม

(n=400)
จานวน
28
140
131
71
30
400
123
98
102
65
12
400

ร้ อยละ
7.0
35.0
32.8
17.7
7.5
100.0
30.8
24.5
25.5
16.2
3.0
100.0

ตารางที่ 4.1 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 341 คน (คิดเป็ นร้อยละ 85.2) เป็ นเพศชายจานวน 59 คน (คิดเป็ นร้อยละ 14.8) ส่ วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 36-45 ปี จานวน 157 คน (คิดเป็ นร้อยละ 39.2) รองลงมามีอายุระหว่าง 25-35 ปี จานวน
127 คน (คิดเป็ นร้อยละ 31.8) ลาดับต่อมามีอายุระหว่าง 46-55 ปี มีจานวน 71 คน (คิดเป็ นร้อยละ
17.8) ลาดับถัดมามีอายุต่ากว่า 25 ปี มีจานวน 27 คน (คิดเป็ นร้อยละ 6.7) และลาดับสุ ดท้ายมีอายุ 56
ปี ขึ้นไป มีจานวน 18 คน (คิดเป็ นร้อยละ 4.5)
ด้านสถานภาพ ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว มีจานวน 206 คน (คิดเป็ นร้อยละ 51.5) รองลงมามี
สถานภาพโสด มีจานวน 162 คน (คิดเป็ นร้อยละ 40.5) และมีสถานภาพ ม่าย หย่า หรื อแยกกันอยู่ มี
จาวน 32 คน (คิดเป็ นร้อยละ 8.0)
ด้านระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 266 คน (คิดเป็ นร้อยละ
66.5) และสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 134 คน (คิดเป็ นร้อยละ 33.5)
ด้านอายุการขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี ส่ วนใหญ่มีอายุการขึ้นทะเบียนมาแล้ว 4-6 ปี จานวน
133 คน (คิดเป็ นร้อยละ 33.3) รองลงมามีอายุการขึ้นทะเบียน 7-10 ปี จานวน 90 คน(คิดเป็ นร้อยละ

139

22.5) ลาดับถัดมา มีอายุการขึ้นทะเบียน 1-3 ปี มีจานวน 88 คน (คิดเป็ นร้อยละ 22.0) อายุการขึ้น
ทะเบียน 11-14 ปี จานวน 63 คน (คิดเป็ นร้อยละ 15.7) และผูท้ ี่มีอายุการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ 15 ปี ขึ้น
ไป มีจานวน 26 คน (คิดเป็ นร้อยละ 6.5)
ด้านระดับรายได้ มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,001-50,000 บาท เป็ นจานวน 140 คน (คิดเป็ น
ร้อยละ35.0) รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-80,000 บาทเป็ นจานวน 131 คน (คิดเป็ นร้อย
ละ 32.8) ลาดับถัดมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 80,001-100,000 บาท มีจานวน 71 คน (คิดเป็ นร้อยละ
17.7) ลาดับถัดมา มีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน มีจานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5) และ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท มีจานวน 28 คน (คิดเป็ นร้อยละ 7.0)
ด้านจานวนรายธุ รกิจที่รับทาบัญชี มีจานวนรายธุ รกิจ ที่รับทาบัญชี 1-30 ราย มีจานวน 123
ราย (คิดเป็ นร้อยละ 30.8) รองลงมา มีจานวนรายธุ รกิ จที่รับทาบัญชี 61-100 ราย จานวน 102 ราย
(คิดเป็ นร้อยละ25.5) ลาดับถัดมามีจานวนรายธุรกิจที่รับทาบัญชี 31-60 ราย จานวน 98 ราย (คิดเป็ น
ร้อยละ24.5) ถัดมามีจานวนรายธุ รกิ จที่รับทาบัญชี 101-200 ราย มีจานวน 65 คน (คิดเป็ นร้อยละ
16.2) และลาดับสุ ดท้าย มีจานวนรายธุ รกิ จที่รับทาบัญชี ให้ มากกว่า 200 รายมีจานวน 12 ราย (คิด
เป็ นร้อยละ 3.0)
4.2 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพนื้ ฐานข้ อมูลองค์ ประกอบสมรรถนะของผู้ทาบัญชี ในสานักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทยและปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการพัฒนาสมรรถนะ ส่ วนสถิติพรรณนา
ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติพรรณนา เป็ นค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับตัวแปร
เชิงปริ มาณในด้านองค์ประกอบสมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
ผลของการวิเคราะห์มีดงั นี้
ตารางที่ 4.2 ค่าสถิติพ้นื ฐานของตัวแปรแฝง
ข้ อที่
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
ภาวะผูน้ า (Leadership)
การจัดการความรู้ (KM)
สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge)
สมรรถนะด้านทักษะทางวิชาชีพ (Skills)

(n=400)
̅
𝑿

SD.

4.35
4.24
3.84
4.17
4.22
4.23

0.504
0.481
0.727
0.647
0.541
0.530

ระดับ
ความสาคัญ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ลาดับที่
1
3
7
6
5
4
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ระดับ
ลาดับที่
ความสาคัญ
สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Attribute) 4.32 0.531 มากที่สุด
2
จากตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรแฝง พบว่า การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (HRM) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ =4.35 SD.= 0.685) รองลงมาคือ สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Attribute)มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ =4.32 SD.= 0.531) ถัดมาคือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑋̅ =4.24 SD.= 0.481) ลาดับถัด
มาคื อสมรรถนะด้า นทัก ษะทางวิชาชี พ (Skills) มี ค่า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( 𝑋̅ =4.23 SD.=
0.530) ถัดมาคือ สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑋̅ =4.22 SD.=
0.541) ถัดมาคือ การจัดการความรู้ (KM) มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (𝑋̅ =4.17 SD.= 0.647) และ
ลาดับสุ ดท้ายคือ ภาวะผูน้ า (Leadership) มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (𝑋̅ =3.84 SD.= 0.727)พิจารณา
จากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.481-0.647 ซึ่ งมีค่าไม่ถึง 1 แสดงว่าข้อมูลมีการ
กระจายตัวปานกลาง (บุญชม ศรี สะอาด, 2548, น.97)
ข้ อที่

̅
𝑿

SD.

ตารางที่ 4.3 ค่าสถิติพ้นื ฐานตัวแปรอิสระของสมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ของผูท้ าบัญชีใน
สานักงานบัญชีคุณภาพ
(n=400)
ข้ อที่

̅
𝑿

SD.

1. ความรู้ ด้า นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ (IFRS)
2. ความรู ้ ด้า นกฎหมาย ธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะประเทศ
และ กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
3. ความรู ้ ด้ า นกฎหมายภาษี อ ากรของแต่ ล ะ
ประเทศ
4. ความรู ้ ความเข้า ใจธุ ร กิ จ และการตลาดใน
อาเซี ยน สภาพแวดล้อมทัว่ ไป และภาวะเศรษฐกิจ
5. ความรู้ดา้ นการเงิน นวัตกรรมทางการเงิน การ
ลงทุน และความรู้ดา้ นระบบการเงินในอาเซียน
6. ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information System : AIS)

4.17

0.685

ระดับ
ความสาคัญ
มาก

4.21

0.655

มากที่สุด

6

4.21

0.673

มากที่สุด

7

4.16

0.694

มาก

9

4.22

0.678

มากที่สุด

5

4.33

0.668

มากที่สุด

1

ลาดับที่
8
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ข้ อที่

̅
𝑿

SD.

7. ความรู้ ด้า น การจัด การฐานข้อ มู ล (Database
Management) และโปรแกรมที่ ท างานร่ วมกั บ
ฐานข้อมูล

4.24

0.628

ระดับ
ความสาคัญ
มากที่สุด

ลาดับที่
2

ตารางที่ 4.3 ค่าสถิติพ้นื ฐานตัวแปรอิสระของสมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ของผูท้ าบัญชีใน
สานักงานบัญชีคุณภาพ (ต่อ)
(n=400)
ข้ อที่

̅
𝑿

SD.

8. ความรู ้ ด้า นการป้ องกัน ความเสี่ ย ง และการ
รักษาความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(AIS Risk Management)
9. ความรู้ ด้ า นประเพณี และวัฒ นธรรมของ
ประเทศต่างๆในอาเซี ยน
ค่ าเฉลีย่ รวม

4.23

0.670

ระดับ
ความสาคัญ
มากที่สุด

4.23

0.671

มากที่สุด

4.22

0.669

มากทีส่ ุ ด

ลาดับที่
3

4

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพให้ความสาคัญ
กับสมรรถนะด้านความรู้ ในภาพรวมโดยมีความสาคัญในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.22SD.= 0.669)
สาหรับในรายข้อเรี ยงลาดับดังนี้ คือ 1) ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี (𝑋̅ = 4.33
SD.= 0.668) รองลงมาคือ 2) ความรู้ดา้ นการจัดการฐานข้อมูล(𝑋̅ = 4.24SD.= 0.628) 3) ความรู้ดา้ น
การป้ องกันความเสี่ ยง และการรักษาความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (𝑋̅ = 4.23 SD. =
0.670) ซึ่ งเท่ากับความรู ้ดา้ นประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในอาเซี ยน (𝑋̅ = 4.23 SD. =
0.671) 4) ความรู้ ดา้ นการเงิ น นวัตกรรมทางการเงิ น การลงทุน และความรู้ ด้านระบบการเงิ นใน
อาเซี ย น(𝑋̅ = 4.22 SD. = 0.6785) ความรู้ ด้า นกฎหมาย ธุ รกิ จในแต่ล ะประเทศ และกฎหมายที่
เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ (𝑋̅ = 4.21 SD. = 0.655) และความรู้ดา้ นกฎหมายภาษีอากรของแต่
ละประเทศ(𝑋̅ = 4.21 SD. = 0.673) สาหรั บสมรรถนะด้านความรู้ ที่มี ความสาคัญในระดั บมาก
ได้แก่ 6) ความรู้ ด้า นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ (IFRS) (𝑋̅ = 4.17 SD.=
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0.685) และ 7) ความรู ้ ความเข้าใจธุ รกิจ และการตลาดในอาเซี ยน สภาพแวดล้อมทัว่ ไป และภาวะ
เศรษฐกิ จ (𝑋̅ = 4.16 SD. = 0.694) พิจารณาจากส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน พบว่า มี ค่า อยู่ระหว่า ง
0.628-0.694 ซึ่ งมีค่าไม่ถึง 1 แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายตัวปานกลาง (บุญชม ศรี สะอาด, 2548, น.
97)

ตารางที่ 4.4 ค่าสถิติพ้นื ฐานตัวแปรอิสระของสมรรถนะในด้านทักษะของผูท้ าบัญชี (Professional
Skills) ในสานักงานบัญชีคุณภาพ
(n=400)
ระดับ
̅
ข้ อที่
SD.
ลาดับที่
𝑿
ความสาคัญ
1. ทักษะในด้านการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
4.29 0.690 มากที่สุด
2
2. ทักษะในด้านการสื่ อสารด้วยภาษาท้องถิ่นของ 4.18 0.717
มาก
8
อาเซียน
3. ทักษะด้านการรักษาจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ 4.24 0.633 มากที่สุด
3
วิชาชีพบัญชี
4. ทักษะการนาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
4.22 0.647 มากที่สุด
5
5. ทั ก ษะในการสั ง เกตสิ่ งผิ ด ปกติ ไ ด้ เยี่ ย งผู้ 4.18 0.660
มาก
7
ประกอบวิชาชีพที่ดี และทักษะในการตรวจสอบ
6. ทัก ษะในการสั่ ง สมความเชี่ ย วชาญ และการ 4.20 0.658
มาก
6
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
7. ทักษะในการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปต่างๆ
4.30 0.632 มากที่สุด
1
8. ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล และแจกแจงข้อมูล 4.23 0.606 มากที่สุด
4
ออกเป็ นปั จจัยย่อยๆ
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.23 0.655 มากทีส่ ุ ด
จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูท้ าบัญชีในสานักงานคุณภาพให้ความสาคัญกับ
สมรรถนะด้านทักษะทางวิชาชีพในภาพรวมในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.23SD.= 0.655)โดยในรายข้อ
มีระดับความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ 1) ทักษะในการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปต่างๆ (𝑋̅ = 4.30
SD.= 0.632) รองลงมาคือ 2) ทักษะในด้านการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ ( 𝑋̅ = 4.29 SD.= 0.690)
3) ทักษะด้านการรักษาจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี (𝑋̅ = 4.24 SD.= 0.633) 4) ทักษะ
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล และแจกแจงข้อมูลออกเป็ นปั จจัยย่อยๆ (𝑋̅ = 4.23 SD. = 0.606) และ 5) ทักษะ
การนาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ (𝑋̅ = 4.22 SD. = 0.647)
สาหรับสมรรถนะด้านทักษะที่มีความสาคัญในระดับมาก ได้แก่ 6) ทักษะในการสั่งสม
ความเชี่ ยวชาญและการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง (𝑋̅ = 4.20 SD. = 0.658) 7) ทักษะในด้านการสื่ อสาร
ด้วยภาษาท้องถิ่นของอาเซี ยน (𝑋̅ = 4.18 SD. = 0.717) ซึ่ งเท่ากับ ทักษะในการสังเกตสิ่ งผิดปกติได้
เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พที่ดี และทักษะในการตรวจสอบ ( 𝑋̅ = 4.18 SD. = 0.660) พิจารณาจากส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.606-0.717 ซึ่ งมีค่าไม่ถึง 1 แสดงว่าข้อมูลมีการกระจาย
ตัวปานกลาง (บุญชม ศรี สะอาด, 2548, น.97)
ตารางที่ 4.5 ค่ า สถิ ติพ้ืนฐานตัวแปรอิ ส ระของสมรรถนะด้า นคุ ณลัก ษณะส่ วนบุ ค คล (Personal
Attribute) ของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ
(n=400)
ข้ อที่

̅
𝑿

SD.

1. ทักษะในการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพของ
งาน
2 . ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ป รั บ ตั ว แ ล ะ ก้ า ว ทั น ก า ร
เปลี่ยนแปลงของโลก
3.ทั ก ษะ ในการคิ ดวิ เ คราะ ห์ การประ เมิ น
สถานการณ์ และการตอบสนองต่ อสถานการณ์
อย่างเหมาะสม
4. ทั ก ษะ ใน การท างานเป็ นที ม แล ะ การมี
ปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
5. ทัก ษะด้า นภาวะผู้น ามี ก ารแสดงออกถึ ง การ
รับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ ทีมีผลต่อทีมงาน
6. ทักษะด้านความใฝ่ รู้ และความสามารถในการ
เรี ยนรู้
7. ทัก ษะด้า นการสอนงานและพัฒ นาผู้อื่ น ให้
คาแนะนาและฝึ กสอนผูอ้ ื่น
ค่ าเฉลีย่ รวม

4.34

0.635

ระดับ
ความสาคัญ
มากที่สุด

4.36

0.645

มากที่สุด

1

4.28

0.662

มากที่สุด

6

4.35

0.655

มากที่สุด

2

4.32

0.659

มากที่สุด

4

4.30

0.637

มากที่สุด

5

4.27

0.651

มากที่สุด

7

4.32

0.649

มากทีส่ ุ ด

ลาดับที่
3
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จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์พบว่าผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพให้ความสาคัญ
กับสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล ในภาพรวมมากที่สุด (𝑋̅ = 4.32 SD. = 0.649)โดยในราย
ข้อ มี ค วามส าคัญ ในระดับ มากที่ สุ ด ทุ ก ข้อ ดัง นี้ คื อ 1) ทัก ษะในการปรั บ ตัว และก้า วทัน การ
เปลี่ ยนแปลงของโลกธุ รกิ จ (𝑋̅ = 4.36 SD. = 0.645) รองลงมาคือ 2) ทักษะในการทางานเป็ นทีม
และการมีปฏิ สัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน(𝑋̅ = 4.35 SD.= 0.655) 3) ทักษะในการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
และคุ ณ ภาพของงาน ( 𝑋̅ = 4.34 SD.= 0.635) 4)ทัก ษะด้า นภาวะผูน้ ามี ก ารแสดงออกถึ ง การ
รั บผิดชอบในเรื่ องต่างๆ ที่ มีผ ลต่อทีมงาน (𝑋̅ = 4.32 SD.= 0.659) 5) ทัก ษะด้านความใฝ่ รู้ และ
ความสามารถในการเรี ย นรู้ ( 𝑋̅ = 4.30 SD.= 0.637) 6) ทัก ษะในการคิ ดวิเคราะห์ การประเมิ น
สถานการณ์ และการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสม(𝑋̅ =4.28 SD.= 0.662) และ 7) ทักษะ
ด้านการสอนงานและพัฒนาผูอ้ ื่น ให้คาแนะนาและฝึ กสอนผูอ้ ื่น ( 𝑋̅ = 4.27 SD.= 0.651) พิจารณา
จากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.635-0.662 ซึ่ งมีค่าไม่ถึง 1 แสดงว่าข้อมูลมีการ
กระจายตัวปานกลาง (บุญชม ศรี สะอาด, 2548, น.97)
ตารางที่ 4.6 ค่าสถิติพ้ืนฐานตัวแปรอิสระของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นองค์ประกอบของ
ตัวแบบการจัดการประสิ ท ธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ใ นส านัก งานบัญ ชี คุณภาพใน
ประเทศไทย
(n=400)
ข้ อที่

̅
𝑿

SD.

1. การออกแบบงาน การวิ เ คราะห์ ง าน การ
วางแผนก าลัง คน การคัด เลื อ ก และการแต่ ง ตั้ง
กาหนดหน้าที่งาน
2. การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน การบริ หาร
ค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ
3. การสร้างแรงจูงใจ การสร้างทีมงาน การมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงาน
4. การสรรหาและการคัด เลื อ กผู้ท าบัญ ชี ที่ มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมตามแนวคิดสมรรถนะ

4.50

0.629

ระดับ
ความสาคัญ
มากที่สุด

4.26

0.634

มากที่สุด

5

4.24

0.677

มากที่สุด

6

4.38

0.625

มากที่สุด

2

ลาดับที่
1
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5. การก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายในการวาง
แผนการฝึ กอบรมและพัฒนาผูท้ าบัญชีตามแนวคิด
สมรรถนะ
6. การวางแผนกาลังคน การทดแทนตาแหน่งงาน
การวางแผนความก้าวหน้าในอาชี พตามแนวคิ ด
สมรรถนะ
ค่ าเฉลีย่ รวม

4.37

0.603

มากที่สุด

3

4.36

0.638

มากที่สุด

4

4.35

0.634

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพมีความคิดเห็น
ว่าการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนา
สมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทยในภาพรวมมีระดับความสาคัญมาก
ที่สุด (𝑋̅ = 4.35 SD.= 0.634) โดยในรายข้อมีความสาคัญในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนี้คือ 1) การ
ออกแบบและวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน การคัดเลือก และการกาหนดหน้าที่งาน (𝑋̅= 4.50
SD.= 0.629) รองลงมาคือ 2) การสรรหาและการคัดเลือกคนตามแนวคิดสมรรถนะ (𝑋̅ = 4.38 SD.=
0.625) 3) การก าหนดกลยุท ธ์ และนโยบายการวางแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาผูท้ าบัญชี ตาม
แนวคิดสมรรถนะ(𝑋̅ = 4.37SD. = 0.603) 4) การวางแผนกาลังคน การทดแทนตาแหน่ งงาน การ
วางแผนความก้าวหน้าในอาชี พตามแนวคิดสมรรถนะ(𝑋̅= 4.36 SD. = 0.638) 5) การประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน การบริ หารค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ (𝑋̅= 4.26 SD. = 0.634) และ 6) การ
สร้างแรงจูงใจ การสร้างทีมงาน การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน (𝑋̅= 4.24 SD. = 0.677) พิจารณา
จากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.603-0.677 ซึ่ งมีค่าไม่ถึง 1 แสดงว่าข้อมูลมีการ
กระจายตัวปานกลาง (บุญชม ศรี สะอาด,2548, น.97)
ตารางที่ 4.7 ค่าสถิ ติพ้ืนฐานตัวแปรอิสระการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ซ่ ึ งเป็ นองค์ประกอบของตัว
แบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศ
ไทย
(n=400)
ระดับ
̅
ข้ อที่
SD.
ลาดับที่
𝑿
ความสาคัญ
1. การฝึ กอบรมโดยเฉพาะการฝึ กอบรมขณะ 4.59 0.578 มากที่สุด
1
ทางาน
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2.การสอนงาน ได้แก่ การสอนงานโดยเน้นไปที่
การพัฒนาผลการปฏิบตั ิงาน
3.การเป็ นพี่เลี้ ยง โดย พี่เลี้ยง จะเป็ นแม่แบบ และ
เป็ นผูส้ อนงาน
4.การอบรมภายนอก เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ด้า นมาตรฐานการบัญ ชี แ ละกฎหมายทางภาษี
อากร
ค่ าเฉลีย่ รวม

4.28

0.605

มากที่สุด

2

4.05

0.671

มาก

3

4.03

0.652

มาก

4

4.24

0.627

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบ
ของตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพใน
ประเทศไทยในภาพรวมโดยมีความสาคัญในระดับมากที่สุด(𝑋̅= 4.24SD. = 0.627) ส่ วนในรายข้อ
มีระดับความสาคัญดังนี้ คือมี ความสาคัญในระดับมากที่สุดได้แก่ การฝึ กอบรมขณะทางาน (𝑋̅=
4.59 SD.= 0.578) รองลงมาคื อ การสอนงาน (𝑋̅ = 4.28 SD.= 0.605) สาหรั บ องค์ประกอบที่ มี
ความสาคัญในระดับมาก คือ การเป็ นพี่เลี้ยง (𝑋̅ = 4.05 SD.= 0.671) และการอบรมภายนอก (𝑋̅ =
4.03 SD.= 0.652) พิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.578-0.671 ซึ่ งมีค่า
ไม่ถึง 1 แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายตัวปานกลาง (บุญชม ศรี สะอาด, 2548, น.97)
ตางรางที่ 4.8 ค่าสถิติพ้ืนฐานตัวแปรอิสระของภาวะผูน้ าเป็ นซึ่งองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการ
ประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
(n=400)
ระดับ
̅
ข้ อที่
SD.
ลาดับที่
𝑿
ความสาคัญ
1.การเป็ นบุคคลต้นแบบ (Role Model)
3.82 0.740
มาก
2
2.การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)
3.75 0.891
มาก
3
3.การเป็ นผูน้ าเชิงปฏิรูป (Transformational
3.95 0.774
มาก
1
Leadership)
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.84 0.802
มาก
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จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ พบว่าภาวะผูน้ าเป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการ
ประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก(𝑋̅ = 3.84SD. = 0.802) ส่ วนในรายข้อมีความสาคัญในระดับมากทุกข้อ คือ
การเป็ นผูน้ าเชิ งปฏิรูป (𝑋̅ = 3.95SD. = 0.774) รองลงมาคือ การเป็ นบุคคลต้นแบบ (Role Model)
(𝑋̅ = 3.82 SD.= 0.740) และการสร้ างแรงบันดาลใจ (𝑋̅ = 3.75SD.= 0.891)พิจารณาจากส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.740-0.891 ซึ่ งมีค่าไม่ถึง 1 แสดงว่าข้อมูลมีการกระจาย
ตัวปานกลาง (บุญชม ศรี สะอาด, 2548, น.97)

ตารางที่ 4.9 ค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐานการจัด การความรู้ ซ่ ึ งเป็ นองค์ ป ระกอบของตัว แบบการจัด การ
ประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย (n=400)
ข้ อที่
1.การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิ
2.การถอดบทเรี ยน
3.ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและคลังความรู้
ค่ าเฉลีย่ รวม

̅
𝑿

SD.

4.21
4.09
4.20
4.17

0.703
0.772
0.678
0.718

ระดับ
ความสาคัญ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
1
3
2

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ พบว่าการจัดการความรู้ เป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการ
จัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดย
ในภาพรวมมีความสาคัญในระดับมาก (𝑋̅ = 4.17SD.= 0.718)และในรายข้อมีระดับความสาคัญาก
ที่สุดได้แก่ การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิ (𝑋̅ = 4.21 SD.= 0.703) และที่มีความสาคัญในระดับมาก คือ
ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญและคลังความรู้ (𝑋̅ = 4.20 SD.= 0.678) และการถอดบทเรี ยน (𝑋̅ = 4.09 SD.=
0.772) พิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.678-0.772 ซึ่ งมีค่าไม่ถึง 1
แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายตัวปานกลาง (บุญชม ศรี สะอาด, 2548, น.97)
4.3 การเตรียมข้ อมูลและผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น
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4.3.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงแบบปกติของข้ อมูล (Normality)
ตารางที่ 4.10 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงแบบปกติของข้อมูล (n=400)
Max
ตัวแปร
Min
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
1. การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การวางแผน
กาลังคน การคัดเลือก และการแต่งตั้งกาหนดหน้าที่
2
5
งานที่เหมาะสม
2.การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง าน การบริ หาร
ค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ สภาพการทางาน
2
5
ที่ดี มีความมัน่ คง และการได้รับโอกาสก้าวหน้าใน
การทางาน
ตารางที่ 4.10 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงแบบปกติของข้อมูล (ต่อ)
Max
ตัวแปร
Min
3. การสร้ างแรงจูงใจ การสร้ างทีมงาน การมีส่วน
2
5
ร่ วมในการบริ หารงานและกิจกรรมที่มีความสาคัญ
4. การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชี
มาก าหนดเป็ นกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ หารทรั พ ยากร
2
5
มนุษย์
5. การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชี
มากาหนดกลยุทธ์และนโยบายใน การวางแผนการ
2
5
ฝึ กอบรมและพัฒนา
6. การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชี
มาก าหนดการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นด้า นอื่ น
2
5
ได้แก่ การวางแผนกาลังคน การทดแทนตาแหน่ ง
งาน การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. การฝึ กอบรมขณะทางาน
2
5
2. การสอนงาน
2
5
3. การเป็ นพี่เลี้ยง
1
5

Sk

Ku

-0.991

0.499

-0.452

0.195

(n=400)
Sk
Ku
-0.578

0.243

-0.548

-0.296

-0.522

0.136

-0.659

0.286

-1.12
-0.287
-0.411

0.689
-0.235
0.687
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ตัวแปร
4. การอบรมภายนอก
ภาวะผู้นา
1. การเป็ นบุคคลต้นแบบ (Role Model)
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การเป็ นผูน้ าเชิงปฏิรูป (Transformational
Leadership)
การจัดการความรู้
1. การจัดการความรู ้โดยวิธีจดั ตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิ
2. การถอดบทเรี ยน
3. ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและคลังความรู้ในวิชาชีพบัญชี

Min
1

Max

5

Sk
-0.248

Ku
0.417

2
1

5
5

-0.475
-1.141

0.226
1.888

1

5

-0.533

0.302

1
1
2

5
5
5

-0.889
-0.939
-0.701

1.623
1.801
0.975

สมรรถนะด้านความรู้
3
5
-0.542 -0.206
สมรรถนะด้านทักษะทางวิชาชีพ
3
5
-0.55
0.04
สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
3
5
-0.656 0.298
จากตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์ลกั ษณะการแจกแจงแบบปกติของข้อมูลโดยพิจารณาจากค่า
ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ ง (Kurtosis) โดยพิจารณาเป็ นรายด้านขององค์ประกอบการ
พัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ใ นส านัก งานบัญ ชี คุณภาพในประเทศไทย ได้ผลการวิเคราะห์
ดังนี้คือ
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (HRM) โดยพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า 1) การออกแบบ
งาน การวิเ คราะห์ ง าน การวางแผนก าลัง คน การคัดเลื อ ก และการแต่ ง ตั้ง ก าหนดหน้า ที่ ง านที่
เหมาะสม (Sk= -0.991) 2) การประเมิ นผลการปฏิ บ ัติง าน การบริ หารค่ า ตอบแทนและการจัด
สวัสดิ การ สภาพการทางานที่ดี มีความมัน่ คง และการได้รับโอกาสก้าวหน้าในการทางาน (Sk =
-0.452) 3) การสร้ างแรงจูงใจ การสร้างทีมงาน การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานและกิ จกรรมที่มี
ความสาคัญ (Sk = -0.578) 4) การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชี มากาหนดเป็ นกล
ยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (Sk=-0.548) 5)การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ า
บัญชี มากาหนดกลยุทธ์และนโยบายในการวางแผนการฝึ กอบรมและพัฒนา (Sk = -0.522) และ 6)
การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมากาหนดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่น
ได้แก่ การวางแผนกาลังคน การทดแทนตาแหน่ งงาน การวางแผนความก้าวหน้าในอาชี พ (Sk =
-0.659) ซึ่งทุกข้อมีการแจกแจงแบบเบ้ซา้ ย (Negatively skewed distribution)
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การพิจารณาค่าความโด่งของข้อมูลเป็ นรายข้อพบว่า 1) การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน
การวางแผนกาลังคน การคัดเลื อก และการแต่งตั้งกาหนดหน้าที่งานที่เหมาะสม (Ku = 0.499) 2)
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การบริ หารค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ สภาพการทางานที่ดี มี
ความมัน่ คง และการได้รับโอกาสก้าวหน้าในการทางาน (Ku = 0.195) 3)การสร้างแรงจูงใจ การ
สร้างทีมงาน การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานและกิ จกรรมที่มีความสาคัญ (Ku = 0.243) 5)การนา
แนวคิ ดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชี ม ากาหนดกลยุท ธ์ และนโยบายในการวางแผนการ
ฝึ กอบรมและพัฒนา (Ku = 0.136) และ 6) การนาแนวคิดสมรรถนะการท างานของผูท้ าบัญชี มา
กาหนดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่น ได้แก่ การวางแผนกาลังคน การทดแทนตาแหน่งงาน
การวางแผนความก้ า วหน้ า ในอาชี พ (Ku = 0.286) มี ก ารแจกแจงแบบโด่ ง สู ง (Leptokurtic
Distribution) แต่สาหรับ 4) การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมากาหนดเป็ นกลยุทธ์
ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Ku = -0.296) มีการแจกแจงแบบโด่งต่า (Platykurtic distribution)
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) โดยพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า 1) การฝึ กอบรมขณะ
ทางาน (Sk = -1.12) 2) การสอนงาน (Sk = -0.287) 3) การเป็ นพี่เลี้ ย ง (Sk = -0.411)และ 4) การ
ฝึ กอบรมภายนอก (Sk = -0.248) ซึ่ งทุ ก ข้ อ มี ก ารแจกแจงแบบเบ้ ซ้ า ย (Negatively Skewed
Distribution) เมื่อพิจารณาค่าความโด่งของข้อมูลพบว่า 1) การฝึ กอบรมขณะทางาน (Ku = 0.689)
3) การเป็ นพี่เลี้ยง (Ku = 0.687) และ 4) การฝึ กอบรมภายนอก (Ku = 0.417) มีการแจกแจงแบบโด่ง
สู ง (Leptokurtic distribution) แต่สาหรับ 2) การสอนงาน (Ku = -0.235) มีการแจกแจงแบบโด่งต่า
(Platykurtic Distribution)
ด้านภาวะผูน้ า (Leadership) โดยพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า 1) การเป็ นบุคคลต้นแบบ (Role
Model) (Sk= -0.475) 2)การสร้ า งแรงบัน ดาลใจ(Sk = -1.141) และ 3) การเป็ นผู้น าเชิ ง ปฏิ รู ป
(Transformational Leadership)(Sk = -0.533) ซึ่ งทุ ก ข้ อ มี ก ารแจกแจงแบบเบ้ ซ้ า ย (Negatively
Skewed Distribution) และเมื่ อพิ จ ารณาค่ า ความโด่ ง ของข้อมูล พบว่า 1) การเป็ นบุ ค คลต้นแบบ
(Role Model) (Ku= 0.226) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Ku = 1.888) และ 3) การเป็ นผูน้ าเชิงปฏิรูป
(Transformational Leadership)(Ku = 0.302) ซึ่ งทุ ก ข้ อ มี ก ารแจกแจงแบบโด่ ง สู ง(Leptokurtic
Distribution)
ด้านการจัดการความรู้ (KM) โดยพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า 1) การจัดตั้งชุ มชนนักปฏิบตั ิ
(Sk =-0.889) 2) การถอดบทเรี ยน (Sk = -0.939) และ 3) ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและคลังความรู้ในวิชาชีพ
บัญชี (Sk = -0.701) ซึ่ งทุกข้อมีการแจกแจงแบบเบ้ซ้าย (Negatively Skewed Distribution) และเมื่อ
พิ จารณาค่ า ความโด่ ง ของข้อมู ล พบว่า 1) การจัดตั้ง ชุ ม ชนนัก ปฏิ บ ัติ (Ku = 1.623) 2) การถอด
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บทเรี ยน (Ku = 1.801) และ 3) ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและคลังความรู้ในวิชาชีพบัญชี (Ku = 0.975) มีการ
แจกแจงแบบโด่งสู ง (Leptokurtic Distribution)
ด้านองค์ประกอบสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย โดย
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 1) ด้านความรู้(Sk = -0.542) 2) ด้านทักษะทางวิชาชีพ (Sk = -0.55) และ
3) ด้า นคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Sk = -0.656) ซึ่ งทุ ก ข้อ มี ก ารแจกแจงแบบเบ้ซ้ า ย (Negatively
Skewed Distribution) และเมื่อพิจารณาค่าความโด่งของข้อมูลพบว่า 2) ด้านทักษะทางวิชาชี พ (Ku
= 0.04) และ 3) ด้านคุ ณลักษณะส่ วนบุค คล(Ku = 0.298) มีการแจกแจงแบบโด่ งสู ง (Leptokurtic
Distribution) แต่ ส าหรั บ 1) ด้ า นความรู้ (Ku = -0.206) มี ก ารแจกแจงแบบโด่ ง ต่ า (Platykurtic
Distribution)
จากการพิจารณาลักษณะการแจกแจงแบบปกติของข้อมูลโดยพิจารณาจากค่าความเบ้ของ
ตัวแปรทุกตัวพบว่ามีค่าอยูใ่ นช่วง -1.141ถึง -0.248 ซึ่ งมีค่าไม่เกิน+ 2 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถ
ยอมรับได้ ณ ระดับความเชื่ อมัน่ 0.05 (Hair & et. al, 2006) และถ้าพิจารณาจากค่าความโด่งของตัว
แปรพบว่าอยู่ในช่วง -0.296 ถึง 1.888 ซึ่ งมีค่าไม่เกิน + 2 จึงถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Kline,
2005, pp.50)

4.3.2 การทดสอบค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปร
โดยการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate Relationship) จากการ
คานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ดัง
แสดงในตารางที่ 4.11
จากตารางที่ 4.11การวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) พบว่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรสั ง เกตได้ ทุ ก ค่ า เป็ น
ความสัมพันธ์เชิ งบวก โดยมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง 0.019-0.786 โดยตัวแปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าเชิงบวกสู งที่สุดคือ ตัวแปรซึ่ ง
เป็ นองค์ประกอบของภาวะผูน้ า ในด้านการเป็ นบุคคลต้นแบบ และการสร้ างแรงบันดาลใจ (r =
0.786, p < 0.01) และสาหรับ ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ที่มีค่าเชิงบวกต่าที่สุดคือ ตัวแปร
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ โดยการออกแบบงาน การวิเคราะห์ง าน การวางแผนกาลังคน
การคัดเลือก และการแต่งตั้งกาหนดหน้าที่งานที่เหมาะสม และตัวแปรด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
(r = 0.019)
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ตารางที่ 4.11 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สันของตัวแปรสังเกตได้
HRM1 HRM2 HRM3 HRM4 HRM5 HRM6 HRD1 HRD2 HRD3 HRD4 ROLE INSPIRE TRANLEAD COP
HRM1
1
**
HRM2
.564
1
**
**
HRM3
.454
.556
1
**
**
**
HRM4
.560
.557
.602
1
**
**
**
**
HRM5
.511
.510
.457
.665
1
**
**
**
**
**
HRM6
.558
.508
.531
.652
.708
1
**
**
**
**
**
**
HRD1
.335
.217
.287
.268
.269
.291
1
**
**
**
**
**
**
**
HRD2
.295
.264
.235
.332
.315
.299 .502
1
**
**
**
**
**
**
**
**
HRD3
.264
.233
.308
.305
.224
.307 .276 .457
1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
HRD4
.251
.254
.336
.280
.239
.324 .266 .411 .752
1
**
*
**
**
**
**
**
**
**
ROLE
.241
.112 .249
.227
.182
.205
.090 .132 .252 .287
1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
INSPIRE
.198
.144
.207
.245
.190
.215
.019 .063 .206 .160 .786
1
**
**
**
**
**
**
**
*
**
**
**
**
TRANLEAD .242
.210
.276
.283
.217
.255 .161
.121 .222 .202 .649
.753
1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
COP
.208
.192
.214
.268
.216
.254 .212 .220 .354 .325 .303
.361
.384
1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
AAR
.173
.169
.233
.274
.178
.221 .183 .227 .320 .283 .230
.279
.301 .714
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
ARTIFICIAL .221
.260
.257
.291
.256
.270 .255 .288 .324 .287 .258
.322
.363** .748**
knowledge
.331** .275** .314** .419** .357** .367** .200** .173** .293** .316** .367**
.324**
.360** .316**
skills
.306** .269** .269** .306** .318** .294** .176** .246** .301** .333** .255**
.236**
.319** .218**
attribute
.349** .284** .217** .354** .305** .280** .221** .273** .294** .352** .225**
.212**
.275** .207**
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

(n =400)
AAR ARTIFICIAL knowledge skills attribute

1
**

.695
.282**
.204**
.200**

1
**

.337
.319**
.232**

1
**

.669
1
**
**
.618 .588

1
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4.4 การวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐ านด้ วยการวิเคราะห์ ตัวแบบการจัดการประสิ ทธิภาพการ
พัฒนาสมรรถนะผู้ทาบัญชี ในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
เพื่อเป็ นการทดสอบตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ใ น
สานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการวิจยั ในการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ของตัวแบบ ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ตวั แบบสมการ
โครงสร้ า ง (Structural Equation Model : SEM) ที่ สามารถวัดค่ าอิ ทธิ พ ล (Factor Loading) จากตัว
แปรแฝงไปยังตัวแปรสังเกตได้โดยผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบจาลองจากทฤษฎี และงานวิจยั ต่างๆ กับ
ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ว่า มี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น กัน หรื อ ไม่ แ ละจะมี ก ารปรั บ แก้ใ ห้ มี ค วาม
สอดคล้อง กลมกลื น กัน ซึ่ ง การวิเ คราะห์ โดยสมการโครงสร้ า งยัง มี ก ารผ่อนปรนในข้อ ตกลง
เบื้องต้นให้ค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กนั ได้ โดยพิจารณาจาก ดัชนีปรับแก้ (Modification
Index) และพิจารณาจากความเหมาะสมของแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยั ต่างๆที่ศึกษามา ทั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้

e
r

แทน

ตัวแปรแฝง (Latent Variable)

แทน

ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable)

แทน

เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุ และผลโดยตัวแปรที่ปลาย
ลูกศรก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อตัวแปรที่
หัวลูกศร

แทน

ความสัมพันธ์ของตัวแปร

แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวชี้วดั ตัวแปรอิสระ
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดที่เศษเหลือของตัวแปร
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โดยในการสร้ า งตัว แบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพัฒ นาสมรรถนะของผู้ท าบัญ ชี ใ น
สานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบโมเดลการวัด ในองค์ประกอบ
แต่ละด้านดังต่อไปนี้
4.4.1. การตรวจสอบโมเดลการวัดสมรรถนะของผู้ทาบัญชี ใ นส านั กงานบัญชี คุ ณภาพ
แสดงดังภาพที่ 1
e1

Knowledge

e2

Skills

e3

Competency

Attribute

ภาพที่ 4.1 การตรวจสอบโมเดลการวัดของสมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ
ผลการทดสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model
Fit) สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.12 ค่าความสอดคล้อง/ กลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ (Model Fit)
องค์ประกอบสมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
Goodness-of-fit Measure

Value

Chi-Square (χ2)_ms(1065)
0.116
df (N-1)
2
(χ2)/df
0.058
Probability (p)
0.944
CFI
1.000
GFI
1.000
AGFI
0.999
RMR
0.002
RMSEA
0.000
ที่มา : อ้างอิงจากSchumacker& Lomax, 2010, pp.76

Acceptable Level
< 2.00
> 0.05
> 0.95
> 0.95
> 0.95
< 0.05
< 0.05
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จากตารางที่ 4.12 พบว่าตามสมมติฐานการวิจยั นี้กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าต่างๆดังนี้
ค่าสถิติ Chi-Square (χ2) เท่ากับ 0.116 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 2 โดยมีค่า Relative Chisquare (χ2 / df) เท่ากับ 0.058 ชี้ ให้เห็นว่า Relative Chi-square (χ2 / df) น้อยกว่า 2 และค่า p-value
เป็ น 0.944 (มากกว่า 0.05) แสดงว่าตัวแบบที่พฒั นาขึ้ นมีความเหมาะสม (Schumacker & Lomax,
2010, pp.76)
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 1.00 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการ
วิจยั มี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื นเปรี ยบเทียบ (Goodness Fit Index: GFI) มีค่าอยู่ระหว่า ง
0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 1.00 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการ
วิจยั มี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่ า ดัช นี ว ดั ระดับ ความกลมกลื น เปรี ย บเที ย บปรั บ แก้ (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.999 กล่ าวคือ
โมเดลตามสมมติฐานการวิจยั มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า
0.95แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนี รากที่ สองกาลังสองเฉลี่ย (Mean Square Residual: RMR) เป็ นดัชนี ที่ใช้เปรี ยบเทียบ
ระดับความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ของโมเดล 2 โมเดล เฉพาะกรณี ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบ
โดยใช้ขอ้ มูลชุ ดเดี ยว ค่า RMR อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.002 ถ้ามีค่าต่า
กว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ส่ วนค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ(Root Mean Square Error
of Approximation: RMSEA) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.00 ถึง 1.00 และจากการวิจยั นี้มีค่า RMSEA เท่ากับ
0.000 ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.4.2.การตรวจสอบโมเดลการวัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็ นองค์ ประกอบของตัวแบบ
การจัดการประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผู้ทาบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย
แสดงดังภาพที่ 4.2
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e6

0.391
e5

0.245
-0.263

e4

e3

-0.297
e2

e1

0.
15
9
0.
20
0.0
11
8
0.
23
20.
15
0
0.
20
7

HR6
HR5
HR4
HR3

HR2
HR1

0.
77
0. **
9
67
1**
0.835***
0.701***

HRM

0.791***
0.690***

ภาพที่ 4.2 การตรวจสอบโมเดลการวัดของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นองค์ประกอบของตัว
แบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศ
ไทย
ผลการทดสอบความสอดคล้อง/ กลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model
Fit) สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 ค่าความสอดคล้อง/ กลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ (Model Fit)
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนา
สมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
Goodness-of-fit Measure

Value

Chi-Square (χ2)_ms(1065)
8.733
df (N-1)
5
(χ2)/df
1.747
Probability (p)
0.120
CFI
0.997
GFI
0.993
AGFI
0.995
RMR
0.006
RMSEA
0.043
ที่มา : อ้างอิงจากSchumacker& Lomax, 2010, pp.76

Acceptable Level
< 2.00
> 0.05
> 0.95
> 0.95
> 0.95
< 0.05
< 0.05
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จากตารางที่ 4.13 พบว่าตามสมมติฐานการวิจยั นี้กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าต่างๆ ดังนี้
ค่าสถิติ Chi-Square (χ2) เท่ากับ 8.733 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 5 โดยมีค่า Relative Chisquare (χ2 / df) เท่ากับ 1.747 ชี้ ให้เห็นว่า Relative Chi-square (χ2 / df) น้อยกว่า 2 และ ค่า p-value
เป็ น 0.12 (มากกว่า 0.05) แสดงว่า ตัว แบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมี ค วามเหมาะสม (Schumacker& Lomax,
2010, p.76)
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.997 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการ
วิจยั มี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื นเปรี ยบเทียบ (Goodness Fit Index: GFI) มีค่าอยู่ระหว่า ง
0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.993 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการ
วิจยั มี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่ า ดัช นี ว ดั ระดับ ความกลมกลื นเปรี ย บเที ย บปรั บ แก้ (Adjusted Goodness of Fit Index :
AGFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.995 กล่าวคือ
โมเดลตามสมมติฐานการวิจยั มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า
0.95 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนี รากที่ สองกาลังสองเฉลี่ย (Mean Square Residual: RMR) เป็ นดัชนี ที่ใช้เปรี ยบเทียบ
ระดับความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ของโมเดล 2 โมเดล เฉพาะกรณี ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบ
โดยใช้ขอ้ มูลชุ ดเดี ยว ค่า RMR อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.006 ถ้ามีค่าต่า
กว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ส่ วนค่ า ดัช นี รากก าลัง สองเฉลี่ ย ของค่ า ความแตกต่ า งโดยประมาณ (Root Mean Square
Error of Approximation: RMSEA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึ ง 1.00 และจากการวิจยั นี้ มีค่า RMSEA
เท่ากับ 0.043 ถ้ามีค่าต่ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.3.3.การตรวจสอบโมเดลการวัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็ นองค์ ประกอบของตัว
แบบการจัดการประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผู้ทาบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศ
ไทย ดังแสดงในภาพที่ 4.3
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ภาพที่ 4.3 การตรวจสอบโมเดลการวัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นองค์ประกอบของตัวแบบ
การจัดการประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
ผลการทดสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model
Fit) สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ค่าความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ (Model Fit)
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ซ่ ึ งเป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนา
สมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
Goodness-of-fit Measure

Value

Chi-Square (χ2)_ms(1065)
0.382
df (N-1)
1
(χ2)/df
0.382
Probability (p)
0.537
CFI
1.000
GFI
1.000
AGFI
0.995
RMR
0.002
RMSEA
0.000
ที่มา : อ้างอิงจากSchumacker& Lomax, 2010, pp.76

Acceptable Level
< 2.00
> 0.05
> 0.95
> 0.95
> 0.95
< 0.05
< 0.05
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จากตารางที่ 4.14 พบว่าตามสมมติฐานการวิจยั นี้กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าต่างๆ ดังนี้
ค่าสถิติ Chi-Square (χ2) เท่ากับ 0.382 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 1 โดยมีค่า Relative Chisquare (χ2 / df) เท่ ากับ 0.382 ชี้ ใ ห้เห็ นว่า Relative Chi-square (χ2 / df) น้อยกว่า 2 และ p-value
เป็ น 0.537 (มากกว่า 0.05) แสดงว่าตัวแบบที่พฒั นาขึ้ นมีความเหมาะสม (Schumacker& Lomax,
2010, p.76)
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 1.00 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการ
วิจยั มี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื นเปรี ยบเทียบ (Goodness Fit Index: GFI) มีค่าอยู่ระหว่า ง
0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 1.000 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการ
วิจยั มี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่ า ดัช นี ว ดั ระดับ ความกลมกลื น เปรี ย บเที ย บปรั บ แก้ (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.995 กล่าวคือ
โมเดลตามสมมติฐานการวิจยั มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า
0.95แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนี รากที่ สองกาลังสองเฉลี่ย (Mean Square Residual: RMR) เป็ นดัชนี ที่ใช้เปรี ยบเทียบ
ระดับความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ของโมเดล 2 โมเดล เฉพาะกรณี ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบ
โดยใช้ขอ้ มูลชุ ดเดี ยว ค่า RMR อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.002 ถ้ามีค่าต่า
กว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ส่ วนค่ า ดัช นี รากก าลัง สองเฉลี่ ย ของค่ า ความแตกต่ า งโดยประมาณ (Root Mean Square
Error of Approximation: RMSEA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึ ง 1.00 และจากการวิจยั นี้ มีค่า RMSEA
เท่ากับ 0.000 ถ้ามีค่าต่ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.4.4. การตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผู้นา ซึ่ งเป็ นองค์ ประกอบของตัวแบบการจัด การ

ประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะที่ผ้ ูทาบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย ดังแสดง
ในภาพที่ 4.4
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ภาพที่ 4.4 การตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผูน้ า ซึ่ ง เป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการ
ประสิ ทธิภาพพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
ผลการทดสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model
Fit) สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 ค่ าความสอดคล้อง/ กลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)
ภาวะผู้นาซึ่งเป็ นองค์ ประกอบ ตัวแบบการจัดการประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผู้ทาบัญชีใน
สานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย
Goodness-of-fit Measure

Value

Chi-Square (χ2)_ms(1065)
0.682
df (N-1)
1
(χ2)/df
0.682
Probability (p)
0.409
CFI
1.000
GFI
0.999
AGFI
0.993
RMR
0.011
RMSEA
0.000
ที่มา : อ้างอิงจากSchumacker& Lomax, 2010, pp.76

Acceptable Level
< 2.00
> 0.05
> 0.95
> 0.95
> 0.95
< 0.05
< 0.05
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จากตารางที่ 4.15 พบว่าตามสมมติฐานการวิจยั นี้กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าต่างๆ ดังนี้
ค่าสถิติ Chi-Square (χ2) เท่ากับ 0.682 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 1 โดยมีค่า Relative Chisquare (χ2 / df) เท่ากับ 0.682 ชี้ ให้เห็นว่า Relative Chi-square (χ2 / df) น้อยกว่า 2 ค่า p-value เป็ น
0.409 (มากกว่า 0.05) แสดงว่าตัวแบบที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสม (Schumacker& Lomax, 2010,
p.76)
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 1.00 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการ
วิจยั มี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื นเปรี ยบเทียบ (Goodness Fit Index: GFI) มีค่าอยู่ระหว่า ง
0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.999 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการ
วิจยั มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่ า ดัช นี ว ดั ระดับ ความกลมกลื น เปรี ย บเที ย บปรั บ แก้ (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.993 กล่าวคือ
โมเดลตามสมมติฐานการวิจยั มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า
0.95แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนี รากที่ สองกาลังสองเฉลี่ย (Mean Square Residual: RMR) เป็ นดัชนี ที่ใช้เปรี ยบเทียบ
ระดับความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ของโมเดล 2 โมเดล เฉพาะกรณี ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบ
โดยใช้ขอ้ มูลชุ ดเดี ยว ค่า RMR อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.011 ถ้ามีค่าต่า
กว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ส่ วนค่ า ดัช นี รากก าลัง สองเฉลี่ ย ของค่ า ความแตกต่ า งโดยประมาณ (Root Mean Square
Error of Approximation: RMSEA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึ ง 1.00 และจากการวิจยั นี้ มีค่า RMSEA
เท่ากับ 0.000 ถ้ามีค่าต่ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

162

4.4.5. การตรวจสอบโมเดลการวัดการจัดการความรู้ ซึ่งเป็ นองค์ ประกอบของตัวแบบการ
จัดการประสิ ทธิภาพพัฒนาสมรรถนะผู้ทาบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย ดังแสดง
ในภาพที่ 4.5
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ภาพที่ 4.5 การตรวจสอบโมเดลการวัดการจัดการความรู้ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการ
จัดการประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
ผลการทดสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model
Fit) สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 ค่าความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ (Model Fit)
การจัดการความรู้ ซ่ ึ งเป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ า
บัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
Goodness-of-fit Measure

Value

Chi-Square (χ2)_ms(1065)
5.789
df (N-1)
2
(χ2)/df
2.894
Probability (p)
0.055
CFI
0.994
GFI
0.991
AGFI
0.972
RMR
0.027
RMSEA
0.069
ที่มา : อ้างอิงจากSchumacker& Lomax, 2010, pp.76

Acceptable Level
< 2.00
> 0.05
> 0.95
> 0.95
> 0.95
< 0.05
< 0.05
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จากตารางที่ 4.16 พบว่าตามสมมติฐานการวิจยั นี้กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าต่างๆ ดังนี้
ค่าสถิติ Chi-Square (χ2) เท่ากับ 5.789 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 2 โดยมีค่า Relative Chisquare (χ2 / df) เท่ากับ 2.894 ชี้ ให้เห็นว่า Relative Chi-square (χ2 / df) มากกว่า 2 แต่ p-value เป็ น
0.055 แสดงว่าตัวแบบที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสม (Schumacker& Lomax, 2010, pp.76)
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.994 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการ
วิจยั มี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื นเปรี ยบเทียบ (Goodness Fit Index: GFI) มีค่าอยู่ระหว่า ง
0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.991 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการ
วิจยั มี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่ า ดัช นี ว ดั ระดับ ความกลมกลื น เปรี ย บเที ย บปรั บ แก้ (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.972 กล่าวคือ
โมเดลตามสมมติฐานการวิจยั มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า
0.95แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนี รากที่ สองกาลังสองเฉลี่ย (Mean Square Residual: RMR) เป็ นดัชนี ที่ใช้เปรี ยบเทียบ
ระดับความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ของโมเดล 2 โมเดล เฉพาะกรณี ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบ
โดยใช้ขอ้ มูลชุ ดเดี ยว ค่า RMR อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.027 ถ้ามีค่าต่า
กว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ส่ วนค่ า ดัช นี รากก าลัง สองเฉลี่ ย ของค่ า ความแตกต่ า งโดยประมาณ (Root Mean Square
Error of Approximation: RMSEA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึ ง 1.00 และจากการวิจยั นี้ มีค่า RMSEA
เท่ากับ 0.069 ถ้ามีค่าสู งกว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยรวมแล้วมี ดัชนี ที่ เหมาะสมมากกว่าดัช นี ที่ ไม่ เหมาะสมสามารถสรุ ป ได้ว่าโมเดลที่
พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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4.4.6. การตรวจสอบโมเดลการวัด ตัวแบบการจัดการประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ทาบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย ดังแสดงในภาพที่ 4.6
0.165
HR6

e6

0.148
e5

0.770***

HR5

0.769***

0.104
e4

0.856***

HR4

0.238

0.694***

HR3

e3

R 2  0.4130

0.649***

0.233
HR2

e2

HRM

0.666***

0.218
HR1

e1

e10

e9

e8

e7

0.119

HRD4

0.102

HRD3

Knowledge
0.847***

HRD2

0.286

e17

0.887

0.880***
0.518

0.267

HRD

***

***

0.775***

0.180
0.063

e12

e13

e18

0.737***

0.129

0.245***

Attribute

Rol
Ins

0.110
0.818

Tran

e14

***

0.968***
0.761

0.215

0.111

Skills

Competency

HRD1

e11

0.080

Leadership

e15

COP
0.882**

0.206

AAR

***

e16

e19

0.124

ARTIF

0.808**
0.855***

ภาพที่ 4.6 การตรวจสอบโมเดลการวัดตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ า
บัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
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ผลการทดสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model
Fit) สามารถแสดงได้จากตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 ค่าความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ (Model Fit)
โมเดลการวัดตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย
Goodness-of-fit Measure

Value

Chi-Square (χ2)_ms(1065)
124.300
df (N-1)
121
(χ2)/df
1.027
Probability (p)
0.400
CFI
0.999
GFI
0.968
AGFI
0.950
RMR
0.013
RMSEA
0.008
ที่มา : อ้างอิงจากSchumacker& Lomax, 2010, pp.76

Accptable Level
< 2.00
> 0.05
> 0.95
> 0.95
> 0.95
< 0.05
< 0.05

จากตารางที่ 4.17 พบว่าตามสมมติฐานการวิจยั นี้กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าต่างๆ ดังนี้
ค่าสถิ ติ Chi-Square (χ2) เท่ากับ 124.300 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 121 โดยมีค่า Relative
Chi-square (χ2 / df) เท่ า กับ 1.027 ชี้ ใ ห้เห็ น ว่า Relative Chi-square (χ2 / df) น้อยกว่า 2 และค่ า
p-value เป็ น 0.400 (มากกว่า 0.05) แสดงว่าตัวแบบที่พฒั นาขึ้ นมี ความเหมาะสม (Schumacker&
Lomax, 2010, pp.76)
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.999 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการ
วิจยั มี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื นเปรี ยบเทียบ (Goodness Fit Index: GFI) มีค่าอยู่ระหว่า ง
0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.968 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการ
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วิจยั มี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.00 ถึ ง 1.00 ถ้ามี ค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.95 กล่ าวคือโมเดลตาม
สมมติ ฐานการวิจยั มี ความสอดคล้องกับ ข้อมูล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยทัว่ ไปแล้วถ้า มี ค่า มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.95 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนี รากที่ สองกาลังสองเฉลี่ย (Mean Square Residual: RMR) เป็ นดัชนี ที่ใช้เปรี ยบเที ยบ
ระดับความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ของโมเดล 2 โมเดล เฉพาะกรณี ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบ
โดยใช้ขอ้ มูลชุ ดเดี ยว ค่า RMR อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.013 ถ้ามีค่าต่า
กว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ส่ วนค่ า ดัช นี รากก าลัง สองเฉลี่ ย ของค่ า ความแตกต่ า งโดยประมาณ (Root Mean Square
Error of Approximation: RMSEA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึ ง 1.00 และจากการวิจยั นี้ มีค่า RMSEA
เท่ากับ 0.008 ถ้ามีค่าต่ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากค่าต่างๆ ที่ ใช้วดั ความสอดคล้อง/กลมกลืนระหว่างโมเดลตามสมมติฐานการวิจยั กับ
ข้อมูล เชิ ง ประจัก ษ์ของการวิจยั นี้ พบว่า ค่ าดัช นี ที่ใ ช้วดั ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด นั่นคื อ สามารถนา
โมเดลนี้ ม าใช้ใ นการอธิ บ ายและหาค่ า ความสัม พัน ธ์ ต่า งๆ ได้ตามวัตถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั ที่
กาหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 ตัวแปรแฝง ผลกระทบรวม (Total Effects: TE) ผลกระทบทางตรง (Direct Effects :
DE) และผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effects:IE)
ตัวแปรแฝง
HRM
HRD
Leader
KM
R2

TE
0.335***
0.294***
0.160***
0.061
0.4130

COMPETENCY
DE
0.335***
0.294***
0.160***
0.061

IE
-
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จากตารางที่ 4.18 แสดงถึง ผลกระทบรวม (Total Effects:TE) ผลกระทบทางตรง (Direct
Effects:DE) ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effects:IE)ของตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ า
บัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพมีดงั นี้คือ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกกับสมรรถนะของผูท้ าบัญชี โดยมี
ขนาดผลกระทบเป็ น 0.335 โดยด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกกับสมรรถนะของผูท้ าบัญชี โดยมี
ขนาดผลกระทบเป็ น 0.294 โดยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ภาวะผูน้ ามีผลกระทบทางตรงเชิ งบวกกับสมรรถนะของผูท้ าบัญชี โดยมีขนาดผลกระทบ
เป็ น 0.160 โดยด้าน ภาวะผูน้ ามีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.001
การจัดการความรู้ มีผลกระทบทางตรงเชิ งบวกกับ สมรรถนะของผูท้ าบัญชี โดยมีขนาด
ผลกระทบเป็ น 0.061 สาหรับด้านการจัดการความรู้ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4.19 ค่าน้ าหนักมาตรฐาน,se, t, R2 ของตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรแฝง
HRM

HRD

Leader

ตัวแปรสั งเกต
ได้
HR1
HR2
HR3
HR4
HR5
HR6
HRD1
HRD2
HRD3
HRD4
Rol
Ins
Tran

ค่ านา้ หนัก
มาตรฐาน
0.666
0.649
0.694
0.856
0.769
0.770
0.245
0.518
0.880
0.847
0.818
0.968
0.761

se

t

0.075
0.093
0.090
0.085
0.089

13.189***
12.079***
14.262***
13.014***
13.295***

0.444
0.931
0.861

4.996***
4.507***
4.531***

0.066
0.054

21.785***
18.089***

R2
0.4430
0.4210
0.4810
0.7320
0.5920
0.5930
0.1350
0.2690
0.7740
0.7180
0.6690
0.9200
0.6410
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ตารางที่ 4.19 ค่าน้ าหนักมาตรฐาน,se, t, R2 ของตัวแปรสังเกตได้ (ต่อ)
ตัวแปรแฝง
KM

COMPETENCY

ตัวแปรสั งเกต
ได้
Cop
AAR
ARTIF
Knowledge
Skills
Attribute

ค่ านา้ หนัก
มาตรฐาน
0.882
0.808
0.855
0.887
0.775
0.737

se

R2

t
***

0.052
0.046

19.387
20.640***

0.055
0.055

15.568***
14.744***

0.7770
0.6530
0.7320
0.727
0.601
0.543

*** มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.19 เมื่อพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบแสดงความสาคัญของตัวแปรในการ
อธิ บายองค์ประกอบของ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์พบว่าตัวแปร HR4 (b=0.856) คือ การสรรหา
และการคัดเลือกผูท้ าบัญชี ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามแนวคิดสมรรถนะมีความสาคัญมากที่สุด
รองลงมาเป็ นตัว แปร HR6 (b=0.770) คื อ การวางแผนก าลัง คน การทดแทนต าแหน่ ง งาน การ
วางแผนความก้าวหน้าในอาชี พตามแนวคิดสมรรถนะ และ HR5 (b=0.769) คือการกาหนดกลยุทธ์
และนโยบายในการวางแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาผูท้ าบัญชีตามแนวคิดสมรรถนะตามลาดับ และ
ตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิ บายความผันแปรของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ได้ 73.20%, 59.30%
และ 59.20% ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบแสดงความสาคัญของตัวแปรในการอธิ บายองค์ประกอบ
ของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พบว่าตัวแปร HRD3 (b=0.880) คือการเป็ นพี่เลี้ยงโดยพี่เลี้ยงจะเป็ น
แม่แบบ และเป็ นผูส้ อนงานมีความสาคัญมากที่สุด รองลงมาเป็ นตัวแปร HRD4 (b=0.847) คือ การ
อบรมภายนอก เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายทางภาษีอากร และ
HRD2 (b=0.518) คือ การสอนงาน ได้แก่ การสอนงานโดยเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิ บตั ิงาน
ตามล าดับ และตัวแปรดังกล่ าวสามารถอธิ บายความผันแปรของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ได้
77.40%, 71.80% และ 26.90% ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบแสดงความสาคัญของตัวแปรในการอธิ บายองค์ประกอบ
ของ ภาวะผูน้ า พบว่าตัวแปร Ins (b=0.968) คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) มีความสาคัญ
มากที่สุด รองลงมาเป็ นตัวแปร Rol (b=0.818) คือการเป็ นบุคคลต้นแบบ (Role Model) และTran
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(b=0.761) คือ การเป็ นผูน้ าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) ตามลาดับและตัวแปรดังกล่าว
สามารถอธิบายความผันแปรของภาวะผูน้ าได้ 92.00%, 66.90% และ 64.10% ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบแสดงความสาคัญของตัวแปรในการอธิ บายองค์ประกอบ
ของการจัดการความรู้ พบว่าตัวแปร Cop (b=0.882) คือ การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิมีความสาคัญมาก
ที่ สุ ด รองลงมาเป็ นตัว แปร ARTIFl (b=0.855) คื อ ระบบผูเ้ ชี่ ย วชาญและคลัง ความรู้ แ ละ ARR
(b=0.808) คือการถอดบทเรี ยนตามลาดับ และตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิ บายความผันแปรของการ
จัดการความรู้ได้ 77.70%, 73.20% และ 65.30% ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบแสดงความสาคัญของตัวแปรในการอธิ บายองค์ประกอบ
ของสมรรถนะพบว่ า ตัว แปร Knowledge (b=0.887) คื อ สมรรถนะด้า นความรู้ ข องผูท้ าบัญ ชี มี
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาเป็ นตัวแปร Skills (b=0.775) คือ สมรรถนะด้านทักษะการทางาน
ของผูท้ าบัญชี และAttribute (b=0.737) คื อ สมรรถนะด้า นคุ ณลัก ษณะส่ วนบุ ค คลของผูท้ าบัญ ชี
ตามล าดับ และตัวแปรดัง กล่ า วสามารถอธิ บ ายความผัน แปรของสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี ไ ด้
72.70%, 60.10% และ 54.30% ตามลาดับ
ตารางที่ 4.20 สรุ ปผลจากการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่
สมมติฐานที่ 1 การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (HRM) ตามแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิ ทธิ ภ าพของผูท้ าบัญชี มีอิทธิ พลต่อ
สมรรถนะของผู้ท าบัญ ชี ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพของผู้ท าบัญ ชี ใ น
สานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 2 การพัฒนาบุคลากร(HRD) ตามแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูท้ าบัญชี มีอิทธิ พลต่อสมรรถนะ
ของผูท้ าบัญชี ที่ มีประสิ ทธิ ภาพของผูท้ าบัญชี ใ นสานัก งานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 3 ภาวะผูน้ า (Leadership) มีอิทธิ พลต่อสมรรถนะของ
ผูท้ าบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทย
สมมติ ฐ านที่ 4 การจัด การความรู้ ( Knowledge Management) มี
อิทธิ พลต่อสมรรถนะของผูท้ าบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชี
ในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

χ2 / df
1.747

ผลที่ได้
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน

0.382

เป็ นไปตาม
สมมติฐาน

0.682

เป็ นไปตาม
สมมติฐาน

2.894

ไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐาน

170

ตารางที่ 4.20 สรุ ปผลจากการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
สมมติฐานที่
ส มมติ ฐานที่ 5 ส ม รรถ นะ ด้ า นควา มรู้ ( Knowledge) เป็ น
องค์ประกอบของสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพของ
ผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
สมม ติ ฐา นที่ 6 ทั ก ษะ ของ ผู้ ป ระ ก อบวิ ช า ชี พผู้ ท าบั ญ ชี
(Professional Skills) เป็ นองค์ป ระกอบของสมรรถนะของผู้ท า
บัญชีที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพใน
ประเทศไทย
สมมติฐานที่ 7 คุ ณลักษณะส่ วนบุค คล (Personal Attributes) เป็ น
องค์ประกอบของสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพของ
ผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

χ2 / df
0.058

ผลที่ได้
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน

0.058

เป็ นไปตาม
สมมติฐาน

0.058

เป็ นไปตาม
สมมติฐาน

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 4 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) มีอิทธิ พลต่อ
สมรรถนะของผูท้ าบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย มี
ค่า χ2 / df= 2.894 ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่ งหมายถึ ง ผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพ
ส่ วนใหญ่ มี ค วามเห็ นว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการจัด ตั้ง ชุ ม ชนนัก
ปฏิ บ ัติ การถอดบทเรี ย นและการมี ร ะบบผูเ้ ชี่ ย วชาญและคลัง ความรู้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพัฒ นา
ประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยน้อยกว่าการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ (HRM) การพัฒนาบุคลากร (HRD) และภาวะผูน้ า (Leadership)
4.5 การวิเคราะห์ เนือ้ หาจากการตอบคาถามปลายเปิ ด และการสั มภาษณ์ผ้ใู ห้ ข้อมูลสาคัญ
สรุ ปจากคาถามปลายเปิ ด ผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ แนวคิดที่น่าสนใจตามแนวคาถามใน
แบบสอบถาม และข้อมูล เพิ่มเติ ม ที่นอกเหนื อจากคาถามในแบบสอบถามที่ น่าสนใจโดยผูว้ ิจยั
นาเสนอตามหัวข้อในแบบสอบถามดังต่อไปนี้
1) ท่านคิดว่าผูท้ าบัญชีควรพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้อะไรบ้าง
จากการตอบค าถามปลายเปิ ดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ค วามส าคัญกับ
สมรรถนะด้านความรู้ในกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายภาษีระหว่างประเทศมากที่สุด รองลงมา
คือความรู ้ดา้ นกฎหมายการค้าระหว่างประเทศลาดับสามคือ ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ลาดับสี่ คือ ความรู ้ ดา้ นมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ส่ วน
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ความรู ้ ในด้านอื่นๆได้แก่ ความรู ้ ด้านการจัดการฐานข้อมูลความรู้ด้านการเงิ นและนวัตกรรมทาง
การเงิ น ความรู ้ ด้า นธุ ร กิ จ การค้า ในตลาดอาเซี ย นความรู้ ด้า นการป้ องกัน ความเสี่ ย งในระบบ
สารสนเทศฯ ความรู ้ ดา้ นวัฒนธรรมข้ามชาติ ซึ่ งตรงกับข้อคาถามในแบบสอบถาม ส่ วนที่เพิ่มเติม
นอกเหนื อจากข้อคาถามในแบบสอบถามได้แก่ ความรู้ ด้านพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
ความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ ยวข้องกับวิชาชีพ เช่ น เศรษฐศาสตร์ การบริ หารองค์กร และความรู้ดา้ น
ธุ รกิจในรู ปแบบใหม่ๆเช่น ธุ รกิจ E-commerce ธุรกิจนาเข้า-ส่ งออก
2) ท่านคิ ดว่าผูท้ าบัญชี ควรพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะของผูป้ ระกอบวิชาชี พผูท้ าบัญชี
อะไรบ้าง
จากการตอบคาถามปลายเปิ ดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับทักษะ
ด้า นภาษาอัง กฤษมากที่ สุด รองลงมาคือ ทัก ษะด้านการรั ก ษาจรรยาบรรณและทัก ษะในการใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปต่างๆ ลาดับสามคือทักษะด้านการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ลาดับสี่ คือ ทักษะด้านการ
นาเสนอข้อมูล ลาดับห้าคือทักษะด้านภาษาต่างประเทศในอาเซี ยนทักษะด้านการตรวจสอบ การ
สั ง เกตเยี่ ย งผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ และทัก ษะในการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ซึ่ งตรงกั บ ข้อ ค าถามใน
แบบสอบถาม ส่ ว นที่ เ พิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากข้อ ค าถามในแบบสอบถาม ได้แ ก่ ทัก ษะการให้
คาปรึ กษาที่ดีทกั ษะทักษะการใช้อุปกรณ์อตั โนมัติและทักษะการคิดคานวณความแม่นยาในตัวเลข
การวิเคราะห์ตวั เลข
3) ท่านคิดว่า ผูท้ าบัญชี ควรพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล อะไรบ้าง
จากการตอบคาถามปลายเปิ ดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับทักษะ
ในการปรับตัว และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุ รกิ จ มากที่สุด รองลงมาคือ การมีภาวะผูน้ า
อันดับสามคือ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ อันดับสี่ คือทักษะในการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพ
ของงาน อันดับห้าคือ ทักษะในการทางานเป็ นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อันดับหกคือทักษะด้านความ
ใฝ่ รู้ และความสามารถในการเรี ย นรู้ และทัก ษะด้านการสอนงานและพัฒนาผู้อื่นซึ่ งตรงกับข้อ
คาถามในแบบสอบถามส่ ว นที่ เพิ่ม เติ ม นอกเหนื อจากข้อค าถามในแบบสอบถาม ได้แ ก่ การมี
ความคิดสร้ างสรรค์ การมีบุคลิ กภาพที่ดี การแต่งกายดี มีความน่ าเชื่ อถื อ มีความมัน่ ใจในตนเอง
ทักษะในการสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจข้อมูลทางบัญชี การมีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชี พบัญชี การมีวิสัยทัศน์
ยอมรับความคิดของผูอ้ ื่น การมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม การมีจิตบริ การ
(Service Mind) ทักษะในการบริ หารเวลา การรักษากฎ ระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด มีความละเอียด
รอบคอบในการทางาน มีเหตุผล และไหวพริ บปฏิภาณ
4) ท่านคิดว่าการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนา
สมรรถนะที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูท้ าบัญชีอย่างไร
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จากการตอบคาถามปลายเปิ ดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นด้ า นการออกแบบงาน การวิเคราะห์ งาน การวางแผนก าลัง คนการ
คัดเลือก และการแต่งตั้งกาหนดหน้าที่งานที่เหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ การสร้างแรงจูงใจ การ
สร้ างที มงาน การมี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานและกิ จกรรม อันดับ สามคื อ การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน การบริ หารค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการสภาพการทางานที่ดีมีความมัน่ คงและการ
ได้รับโอกาสก้าวหน้าในการทางาน อันดับสี่ คือการนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชี
มาก าหนดเป็ นกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และอัน ดับ สุ ด ท้า ยคื อ การน าแนวคิ ด
สมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมากาหนดกลยุทธ์และนโยบายใน การวางแผนการฝึ กอบรมและ
พัฒ นา ซึ่ งตรงกั บ ข้ อ ค าถามในแบบสอบถาม ส่ ว นที่ เ พิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากข้อ ค าถามใน
แบบสอบถาม ได้แก่ งานด้านการทาบัญชี ตอ้ งอาศัย ความรู้ ความสามารถของผูท้ าบัญชี สูง จึ ง
จาเป็ นต้องมีการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่ดี เพื่อ ธารงรักษาบุคลากรให้คงอยูก่ บั กิจการ เพราะการ
สร้ างบุคลากรที่มีคุณภาพใช้เวลา และการสั่งสมประสบการณ์ที่ยาวนาน ที่สาคัญคือการกาหนด
ลักษณะงาน หรื อ ประเภทธุ รกิจของลูกค้า ที่เหมาะสมกับสมรรถนะของผูท้ าบัญชี การมอบหมายที่
ถูก ต้อง เป็ นการบริ หารทรัพ ยากรที่ ดีส าหรับงานส านัก งานบัญชี โดยมี ก ารวิเคราะห์ งาน และ
กระบวนการทางาน เพื่อกาหนด ลักษณะงาน (Job description) ที่เหมาะสมกับแต่ละหน้าที่งาน หรื อ
ประเภทกิ จการที่เหมาะสมกับผูท้ าบัญชีแต่ละคน ประการสาคัญที่สุดคือให้ความสาคัญตั้งแต่การ
ออกแบบ วางแผนกาลังคน เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพตั้งแต่เริ่ มต้น โดยการกาหนดปริ มาณงานที่
เหมาะสมให้ก ับ ผูท้ าบัญชี โดยค านึ ง ถึ งคุ ณภาพของงาน และการพิ จารณาตาแหน่ ง งาน ควร
พิจารณาจากคุณภาพงาน
5) ท่านคิ ดว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนา
สมรรถนะที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูท้ าบัญชีอย่างไร
จากการตอบคาถามปลายเปิ ดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการฝึ กอบรม โดยเฉพาะการฝึ กอบรมขณะทางานการสอนงานและให้
ทดลองปฏิบตั ิในสถานที่จริ งมากที่สุดรองลงมาคือการอบรมภายนอก เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ด้านมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายทางภาษีอากร (External Training Course) และสุ ดท้ายคือ การ
สอนงาน ได้แก่ การสอนงานโดยเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบตั ิงาน และพัฒนาศักยภาพของ
ลูกน้อง และการเป็ นพี่เลี้ ยง โดยพี่เลี้ ยงจะเป็ นแม่แบบ และเป็ นผูส้ อนงาน ซึ่ งตรงกับข้อคาถามใน
แบบสอบถาม ส่ วนที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อคาถามในแบบสอบถาม ได้แก่ ควรมีการพัฒนาด้าน
บุคลิกภาพ ด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ที่น่าสนใจคือ การพัฒนาทั้งบุคลากรคือ ผูท้ า
บัญชี และการพัฒนาให้ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การมีความรู้ ไปพร้ อมกัน ทั้งนี้ เพื่อลดข้อขัดแย้งจากงานที่
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ให้บริ การ รู ป แบบการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของผูท้ าบัญชี อาจได้จากการติดตามข่าวสาร การ
เปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ การอบรมการเข้า ร่ ว มการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ การเข้า ร่ ว มพิ จ ารณ์ ร่ า ง
มาตรฐานต่างๆ และการเข้าทดสอบมาตรฐานความรู้ดา้ นต่างๆในส่ วนของการอบรมความรู้ต่อเนื่อง
ของผูท้ าบัญชี ส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า การกาหนดชัว่ โมงการอบรมของผูท้ าบัญชีไม่ควรน้อยกว่า 9
ชั่ว โมงต่ อ ปี และหน่ ว ยก ากั บ ดู แ ลต้อ งเข้ม งวดในการก ากั บ ดู แ ลหลัก สู ต รการอบรมให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ควรส่ งเสริ มการอบรมพัฒนากับสถาบันที่น่าเชื่อถือโดยไม่
ควรพิจารณาจากราคาค่าอบรม และหลักสู ตรการอบรมที่มีคุณค่ามีประโยชน์ที่จะนาไปใช้งานจริ ง
ไม่ค วรพิจารณาแต่ การเก็บ ชั่วโมงการอบรมให้ค รบตามข้อก าหนดของการต่ออายุใ บประกอบ
วิช าชี พเท่ า นั้น และในประการสุ ดท้าย การพัฒนาบุ คลากรผูท้ าบัญชี เพื่อเพิ่ มสมรรถนะในการ
ทางาน ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการทาให้เกิ ดขวัญและกาลังใจทีดีที่จะทาให้องค์มีทีมงานที่ยง่ั ยืนไม่
ต้องปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย มีความต่อเนื่ องในการให้บริ การแก่ลูกค้าเพราะการสู ญเสี ยบุคลากร
ทาให้สูญเสี ยลูกค้าด้วยเพราะลูกค้าอาจตามไปหรื อไม่ไว้วางใจต่อไปก็จะเปลี่ยนสานักงานบัญชี ที่
ให้บริ การ
6) ท่ า นคิ ด ว่า ภาวะผูน้ าเป็ นองค์ป ระกอบของตัว แบบการจัดการพัฒ นาสมรรถนะที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพของผูท้ าบัญชีอย่างไร
จากการตอบคาถามปลายเปิ ดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับภาวะ
ผูน้ าในด้า นการเป็ นบุค คลต้นแบบ (Role Model) มากที่ สุด รองลงมาคือ การเป็ นผูน้ าเชิ งปฏิ รูป
(Transformational Leadership) และสุ ด ท้ายคื อ การสร้ างแรงบันดาลใจ ซึ่ งตรงกับ ข้อค าถามใน
แบบสอบถาม ส่ วนที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อคาถามในแบบสอบถาม ได้แก่ การให้ความสาคัญกับ
ภาวะผูน้ า ถื อเป็ นสิ่ งขับเคลื่ อนให้เกิ ดการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ผล และประสิ ทธิ ภาพ ภาวะ
ผูน้ าช่ วยพัฒ นาองค์ก ร และการบริ หารจัด การโดยเฉพาะองค์ก รส านัก งานบัญ ชี ที่ ภาวะผูน้ ามี
ความสาคัญในการบริ หารองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยคุณลักษณะของผูน้ าที่ดีมี
ต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การตัดสิ นใจ และการสอนงานกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดง
ความรู้ แสดงศักยภาพ ความรู้ที่มีเพื่อ เกิ ดความเชื่ อมัน่ แก่ผรู้ ่ วมทีม มีความเป็ นกลางความยุติธรรม
บริ ห ารงานโดยมี หลัก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี มีเทคนิ คในการกระตุ ้นให้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาท างาน ไป
พร้ อมๆกับ การพัฒนาตนเองในการทางานด้วย เพื่อให้ได้ผลงานออกมาดี มีหลัก การที่ดี และมี
เหตุผล มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และมีความเด็ดขาดในการตัดสิ นใจ รวมทั้งมีความเชื่อมัน่
ในการทางาน และความภูมิใจในวิชาชีพที่ทา
7) ท่านคิดว่าการจัดการความรู้เป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่
มีประสิ ทธิ ภาพของผูท้ าบัญชีอย่างไร
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จากการตอบคาถามปลายเปิ ดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับการ
จัดการความรู ้โดยวิธีจดั ตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิมากที่สุด รองลงมาคือ การถอดบทเรี ยน และสุ ดท้ายคือ
การใช้ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญและคลังความรู้ในวิชาชีพบัญชี ซึ่ งตรงกับข้อคาถามในแบบสอบถาม ส่ วน
ที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อคาถามในแบบสอบถาม ได้แก่ การให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้
ในองค์กรวิชาชีพบัญชี ซึ่ งการจัดการความรู้มีความสาคัญมากด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้คือ
7.1 งานด้านวิชาชี พบัญชี ตอ้ งทางานบนพื้นฐานความรู้เฉพาะด้าน และเป็ นความรู้ที่ตอ้ ง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
7.2 งานบัญชี เป็ นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและปฏิบตั ิ ซึ่ งทฤษฎีสามารถเรี ยนรู้ได้ไม่วา่
จะเป็ นการเรี ยนรู้ในระดับใด โดยช่องทางต่างๆมากมาย แต่การเรี ยนรู้จากประสบการณ์เป็ นสิ่ งที่ไม่
สามารถถ่ายทอดความรู ้ และไม่สามารถส่ งต่อความรู้ให้ผทู้ าบัญชี รุ่นใหม่ได้ หากไม่มีการจัดการ
ความรู้ที่ดี
7.3 ความรู ้ ใ นทางทฤษฎี และทางปฏิ บ ตั ิ บ างครั้ งแตกต่ า งกันเนื่ องมาจากสถานการณ์
แวดล้อมแตกต่างกันจึงต้องถ่ายทอดสิ่ งที่แตกต่างกันนี้ให้ได้เป็ นความรู้
7.4 การจัดการความรู ้เพื่อให้ผทู้ าบัญชี ถ่ายทอดความรู้ที่ฝังในตัวคน ออกมาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ก ัน เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ท าบัญ ชี ใ ห้ เ กิ ด ความรู้ ที่ ชัด แจ้ง ถ่ า ยทอดความรู้ ที่ ฝั ง ในตัว คน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั เพื่อสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง โดยเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่อยูน่ อก
ตาราให้ผทู้ าบัญชีได้มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดีดีกว่าลองผิดลองถูก
7.5 ความสาคัญเพราะงานบัญชี มีการเปลี่ ยนแปลงที่ตอ้ งเรี ยนรู้ เพิ่มเติมตลอดเวลา เกิ ด
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความรู ้ใหม่ให้ทนั ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพบัญ ชี
ทาให้เปิ ดทัศนคติที่กว้างขึ้นและเป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีประโยชน์กนั และกัน
นอกจากนี้ การจัดการความรู้ตอ้ งทาเป็ นระบบ มีแบบแผน ง่ ายต่อการเข้าถึ ง และต้องทา
อย่างสม่ าเสมอ ผูบ้ ริ หารสานักงานบัญชี ตอ้ งให้ความสาคัญในการจัดการความรู้ อย่างเป็ นระบบ
และเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ควรเลือกวิธีการจัดการความรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีอย่างแท้จริ ง
รู ปแบบการจัดการความรู ้ ในยุคสมัยใหม่ อาจทาได้ง่ายโดยการติดตามข่าวสารที่ทนั สมัย
และนามาเผยแพร่ ความรู ้ในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน เช่นการสร้างไลน์กลุ่ม การซักถามข้อสงสัยในการ
ปฏิบตั ิทางบัญชีต่างๆ
ส่ วนความรู ้ที่ตอ้ งการให้มีการจัดการความรู้ได้แก่ ด้านความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก และ
บ่อยครั้ง คือ ด้านมาตรฐานการบัญชี ด้านกฎหมายทางภาษีอากร และกฎหมายธุ รกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
คือ ความรู ้ในเรื่ องจรรยาบรรณ ได้แก่กรณี ศึกษาต่างๆ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ดา้ นจรรยาบรรณ
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ซึ่ ง ในตารามี อยู่น้อ ย แต่ ใ นสถานการณ์ จริ ง มี อ ยู่ม าก และแตกต่ า งกัน ไปตามยุค สมัย และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกธุ รกิจ
4.6 การวิเคราะห์ เนือ้ หาจากสั มภาษณ์ผ้ใู ห้ ข้อมูลสาคัญ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญประกอบด้วยเจ้าของ หรื อ ผูบ้ ริ หารในสานักงานบัญชี
คุณภาพ หน่วยงานภาครัฐผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลผูท้ าบัญชี คืออธิบดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวง
พาณิ ชย์ องค์กรทางวิชาชี พที่มีหน้าที่กากับดูแลผูท้ าบัญชี คือ นายกสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรม
ราชู ป ถัม ภ์ แ ละผู้บ ริ หารในส านัก งานสอบบัญ ชี (Big Four) ในประเด็ น การสั ม ภาษณ์ ไ ด้แ ก่
สมรรถนะที่จาเป็ นในปั จจุบนั ของผูท้ าบัญชี และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี จาก
ผลการสัมภาษณ์พบข้อมูลดังนี้
1.ในด้านสมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันในสมรรถนะด้านความรู้
ของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยดังนี้คือ
1.1 ความรู้ ด้านมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นนั้นแม้จะเป็ น
ความรู ้พ้ืนฐานที่ได้ศึกษามาแล้วในสถาบันการศึกษา แต่ในเวลาที่ตอ้ งนามาใช้ในการทางานจริ งก็
ต้องมาทบทวนฝึ กฝน (On the job training) เรื่ องมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมีการเปลี่ ยนแปลงไปเร็ วมาก และนับวันยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น รายละเอียดก็มีมากขึ้น
และกิ จการส่ วนใหญ่ก็ได้การปรั บใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินที่เป็ นระดับสากลมากขึ้นเพื่อ
ยกระดับการดาเนินงานของกิจการเข้าสู่ ตลาดสากล ผูท้ าบัญชีตอ้ งศึกษาให้เข้าใจตามมาตรฐานฉบับ
ใหม่ๆ และในขณะเดียวกันหากต้องให้บริ การในต่างประเทศก็ตอ้ งเข้าใจมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ประเทศปลายทางใช้อยูด่ ว้ ย (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 พฤศจิกายน 2560)
1.2 ความรู ้ดา้ นกฎหมายทางภาษี และกฎหมายทางธุ รกิจการค้าต่างประเทศ หากผูท้ าบัญชี
จะให้บริ การในต่างประเทศก็จาเป็ นต้องรู้กฎหมายของประเทศปลายทาง โดยเฉพาะกฎหมายทาง
ภาษีซ่ ึ งอย่างน้อยต้องรู ้ในภาพกว้างๆ แม้วา่ ภาษีอากรเป็ นเรื่ องที่มีรายละเอียดมาก ต้องทราบเกี่ยวกับ
ภาษี ซ้อน ซึ่ งไม่ มี ส อนในมหาวิ ท ยาลัย ผูท้ าบัญ ชี ส่ ว นใหญ่ ต้องมาศึ ก ษาเอง และแม้เ จ้า หน้า ที่
หน่วยงานภาครัฐเองก็ไม่ค่อยรู ้ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 พฤศจิกายน 2560)
1.3 ความรู ้ ด้านเทคโนโลยี ซึ่ ง รวมทั้งระบบสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป
(Software Package) ซึ่ งการก้าวเข้าสู่ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านหน่ วยงานภาครัฐได้ปรับเปลี่ยน
นโยบายการทางานเพื่อรองรับ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้ปรับการทางานเป็ น
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ระบบอี เล็ก ทรอนิ กส์ ท้ งั หมดในการดูและผูท้ าบัญชี โดยระบบ e-Accountant และระบบงานการ
จัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรที่ได้กาหนดนโยบาย National e-Payment ก็เช่นเดียวกันผูท้ าบัญชีตอ้ ง
ปรับเปลี่ยนความคิดหรื อทัศนคติ (Mindset)ในการทางานให้ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เช่นการพิจารณา
ใช้ระบบงานที่เป็ นอัตโนมัติท้ งั การบันทึกรายการ และการจัดประเภทรายการทางบัญชี (Automate
record & Automate Transfer) (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 8 พฤศจิกายน 2560)
นอกจากนี้ ในปี 2561นี้ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ จะได้เป็ นผูน้ าร่ องนาเอา
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญ ชี ที่อยู่ในรู ป Application ที่สามารถใช้งานผ่านระบบโทรศัพท์มือถื อ
(Smart Phone) ชื่อ e-Accounting for SME ซึ่ งเป็ นโปรแกรมลงบัญชี ซื้ อขายสิ นค้าโดยนาเข้าข้อมูล
ผ่านโทรศัพท์มือถือ และสามารถออกรายงานและงบการเงินให้แก่กิจการได้เลย เป็ นการเก็บข้อมูล
ในระบบ Cloud ซึ่ งจะช่ วยพัฒนาธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่ งจะลดภาระงานของ
ผูท้ าบัญชี ก็สอดคล้องกับความเห็ นของผูบ้ ริ หารในบริ ษทั สอบบัญชี (Big Four) ที่เห็นว่างานของ
ผูท้ าบัญชีไม่ใช่การลงบัญชีอีกต่อไปแล้ว(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 8 พฤศจิกายน 2560)
ในส่ วนของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ความเห็นในเรื่ องของเทคโนโลยีวา่
สานักงานบัญชี ท้ งั หลายก็ใช้ Software กันทั้งหมดแล้วก็เลยจากที่ภาครัฐกาหนดในเรื่ องนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 กรมสรรพากรได้รับรอง ซอฟท์แวร์ ที่สานักงานบัญชีใช้ท้ งั หมดแล้วนักบัญชีตามทัน
เทคโนโลยี แต่ในส่ วนของสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์วางแผนไปไกลกว่า Software
Package เห็นว่าต้องเป็ นระบบสารสนเทศเพื่อการบรู ณาการข้อมูล และกระบวนการทางานภายใน
องค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ซึ่ งเชื่ อมโยงทุก ฟั งชัน่ ของธุ รกิจ ซึ่ งแนวคิดนี้ อยู่ใน
นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานของนายกสภาคนปัจจุบนั ที่จะพัฒนาร่ วมกับ กระทรวงพาณิ ชย์
และกรมสรรพากร การดาเนิ นการจะเป็ นลักษณะที่ การมีฐานข้อมูล ของนิ ติบุค คลทั้งหมด และ
ฐานข้อมูลของผูท้ าบัญชี อยูด่ ว้ ยกันเราก็จะออกแบบระบบ ERP ให้มีทุกระบบการทางาน (Modules)
ได้แก่ ระบบรับเงิ น ระบบจ่ายเงิ น ก็จะบันทึกบัญชีจากผูป้ ระกอบการโดยตรง ซึ่ งเหมือนว่าทุกคน
ทาหน้าที่ ตามปกติ แต่เป็ นการนาเข้าข้อมูลทางบัญชี โดยตรงข้อมูลจะถูกนาส่ งไปยังระบบบัญชี
โดยตรง เป็ นการเชื่ อมต่ อกัน (Counter Party) กันโดยตรง ระหว่า งผูร้ ั บ เงิ น ผูจ้ ่ า ยเงิ น ข้อ มูล ถู ก
ป้ อนเข้าระบบโดยตรง การจาแนกบัญชี ก็อยู่ที่การออกแบบระบบบัญชี ซึ่ งก็จะไปสู่ รายงานของ
ผูบ้ ริ หาร (Management Report) ตอนนี้ ก าลัง อยู่ใ นกระบวนการที่ ส ภาวิชาชี พ บัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีหน้าที่ทาให้เกิดนวัตกรรมนี้ ซึ่ งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่ อง 4.0 สิ่ งที่
จะทานี้ ไม่ได้ทาให้ไปเปลี่ ยนแปลงการทางานของสานักบัญชี หรื อ ผูท้ ี่ขาย Software Package แต่
สาหรั บ ผูท้ าบัญชี ตอ้ งเปลี่ ย นบทบาทจากพนักงานลงบัญชี (Bookkeeper) ไปเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
(Consultant) หรื อผูใ้ ห้คาแนะนา (Advisor) ดังนั้นสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ตอ้ งปรับเปลี่ ยนจากที่
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ทางานกับเอกสาร มาเป็ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูล การนาเสนอข้อมูล ในประเทศเยอรมันก็ ได้มีก าร
กล่าวถึงว่า ต่อไปจะไม่มีนกั บัญชี (Accountant) ที่ทาบัญชีแบบเดิมๆทุกอย่างใช้เทคโนโลยีท้ งั หมด
นักบัญชีตอ้ งปรับเปลี่ยนมาเป็ นผูว้ ิเคราะห์ ทุกอย่างที่ทาเป็ นระบบอัตโนมัติ (Automate) แม้แต่การ
อนุมตั ิสินเชื่อของธนาคาร ก็จะเป็ นงานที่นาข้อมูลเข้าไปในระบบทั้งหมดและการวิเคราะห์สินเชื่อก็
ทาโดยโปรแกรมอัตโนมัติ สิ่ งเหล่านี้เป็ นทิศทางของโลกนักบัญชีของไทยก็จะต้องไม่ “ตกรุ่ น” การ
เรี ยนการสอนก็ตอ้ งไม่เป็ นแบบเดิม นักบัญชีตอ้ งเข้าใจในธุรกิจ นักบัญชีตอ้ งเปลี่ยนบทบาทมาเป็ น
ที่ปรึ กษาของผูป้ ระกอบการ และให้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ ทาการวิเคราะห์ตวั เลขให้ นาเสนอข้อมูล
ทางสถิ ติ จัดท าข้อมู ล เพื่ อ การพยากรณ์ (Forecast) จะช่ วยให้ก ารตัด สิ นใจของผูบ้ ริ หารมี ความ
แม่นยา แข่งขันกับธุ รกิจอื่นได้ ดังนั้นนักบัญชีไม่ได้ทางานเสร็ จสิ้ นเพียงแค่จดั ทางบการเงินเท่านั้น
แต่ตอ้ งแปลความหมายของตัวเลขได้ (Interpretation) (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 23 พฤศจิกายน 2560)
ทางด้านผูบ้ ริ หารของสานักงานสอบบัญชี (Big four) อธิ บายถึงเทคโนโลยีของทางองค์กร
นั้นมีแนวคิดจากการที่ องค์กรต้องการสร้างระบบงานทุกอย่างให้เป็ นมาตรฐาน (Standardize) ด้วย
การลงทุนในระบบที่เป็ นอัตโนมัติให้มากที่สุด แม้แต่ระบบการตรวจสอบที่ตอ้ งจัดทากระดาษทา
การที่เคยใช้โปรแกรม Word หรื อ Excel ก็ จะปรับ เปลี่ ย นเป็ นโปรแกรมที่ เป็ นใช้ ดุล ยพินิจ เหตุ
ผลได้ใ นระดับ หนึ่ ง (Logical Set) คล้ายๆ กับ การท าสถานการณ์ จาลองให้ผูต้ รวจสอบได้ล อง
กาหนดความเสี่ ยงจากการตรวจสอบ ซึ่ งจะทาให้เกิ ดความรวดเร็ วในการตรวจในสิ่ งที่ไม่ยากนัก
และมัก จะพบบ่ อ ยๆ เพื่ อ เอาเวลาเอาไปใช้ง านกับ ลู ก ค้า ที่ มี ปั ญ หายุ่ ง ยากซับ ซ้ อ นได้ม ากขึ้ น
ตัวอย่างเช่นการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือ ก็จะมีโปรแกรมที่เป็ น Online Platform คนทางานก็ไปด้วย
โทรศัพท์ IPhone เพียงเครื่ องเดี ยวก็ใช้งานระบบได้ และ ผูจ้ ดั การก็สามารถเข้ามาสอบทานการ
ปฏิ บ ัติง านได้แบบ Real Time เลย โดยในส่ วนของลู ก ค้า ส่ วนใหญ่ ก็ เริ่ ม ลงทุ น ใช้ระบบ Cloud
Computing อย่างโปรแกรม Zap ก็ถือว่าเป็ นโปรแกรมพื้นฐานไปแล้ว ปัจจุบนั โปรแกรมพัฒนาไปสู่
การนาเข้าข้อมูลตั้งแต่ตน้ ทางการซื้อขายกันแล้ว (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 10 พฤศจิกายน 2560)
ในส่ วนของสานักงานบัญชีคุณภาพให้ความเห็นว่า โปรแกรมสาเร็ จรู ปสมัยที่น่าสนใจคือ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพราะเข้าสู่ ยคุ คนรุ่ นใหม่ (GEN Y) จะปรับเปลี่ยนการทางานในลักษณะที่
ไม่ใช่ งานประจาที่ตอ้ งกาหนดเวลาทางาน และสถานที่ทางานถาวร อาจใช้วิธีรับงาน ทาอยู่ที่บา้ น
ประหยัดการเดินทาง แต่เน้นผลสาเร็ จของงาน อยูท่ ี่ไหนก็ทางานได้ ซึ่ งจะตรงกับวิถีการดาเนินชีวิต
ของคนรุ่ นใหม่ ซึ่ งในอนาคต สานักงานบัญชีอาจเป็ นเพียงนายหน้า ตัวแทน และจัดหาลูกค้าให้กบั
ผู้ท าบัญ ชี ที่ รั บ งานแบบอิ ส ระเสมื อ นการท างานของ Uber ก็ ไ ด้ (การสื่ อสารส่ วนบุ ค คล,
2 พฤศจิกายน 2560)
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1.4 ความรู้ ด้าน การจัดการฐานข้อมูล (Database Management) เนื่ องจากรายการค้าของ
องค์กรธุ รกิ จในปั จจุ บนั มีจานวนมาก ข้อมูลจานวนมหาศาลเช่ นนี้ ผูท้ าบัญชี ตอ้ งมีความรู้ในการ
บริ หารจัดการข้อมูลที่เข้ามาจานวนมาก เพราะการจัดทาข้อมูลของผูท้ าบัญชี เพื่อนาไปใช้ในการ
ตัดสิ นใจ การทางานแบบเดิ มๆไม่อาจรองรับตรงนี้ ได้แล้ว หน้าที่ของผูท้ าบัญชี ต้องทาบัญชี ให้
น้อยลง เช่นกระบวนการหรื อขั้นตอนที่เคยดาเนินการต้องปรับเปลี่ยนเป็ นการใช้เทคโนโลยี ตั้งแต่
การนาเข้าข้อมูล ผูท้ าบัญชี จะต้องปรับเปลี่ยนเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูว้ ิเคราะห์ขอ้ มูล และผูน้ า
เสนอข้อมูลให้ผบู ้ ริ หารตัดสิ นใจโดยมีขอ้ จากัดในเรื่ องเวลาที่ตอ้ งทันต่อการตัดสิ นใจ (การสื่ อสาร
ส่ วนบุคคล, 10 พฤศจิกายน 2560)
2.สมรรถนะทักษะของผูป้ ระกอบวิชาชีพผูท้ าบัญชี (Professional Skills)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันในสมรรถนะด้านทักษะ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพผูท้ าบัญชี ของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยดังนี้คือ
2.1 ทักษะด้านการสื่ อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ สาหรับทางด้านกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ให้ความสาคัญ และถื อเป็ นภาษากลางของอาเซี ยน โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ภาษา
ท้องถิ่นแต่ประเทศ ได้มีการทาข้อตกลงยอมรับร่ วมในการให้บริ การด้านการทาบัญชี (MRA) ซึ่งนัก
บัญ ชี จ ะสามารถเคลื่ อ นย้า ยไปท างานในประเทศอาเซี ย นได้ แต่ ต้อ งมี ก ารกลั่น กรองโดยมี
คณะกรรมการ (Monetary Committee : MC) ซึ่งต้องมีการสอบวัดความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษที่เรี ยกว่า
การสอบ Asian CPA เมื่ อผ่า นการสอบก็ จะนารายชื่ อไปสู่ ค ณะกรรมการกลาง เพื่ อพิจารณาว่า
ประเทศปลายทางมีเงื่อนไขอย่างไร เพื่อที่คนกลุ่มนี้จะสามารถเดินทางไปทางานได้ ซึ่ งมีการสมัคร
และสอบผ่านไปแล้วในเบื้องต้น ที่ผา่ น MRA on Accountancy Service ได้ผ่านกิจกรรมอบรมและ
เผยแพร่ จากประเทศไทย 240 คน สิ งคโปร์ 161 คน และ มาเลเซี ย 217 คน รวมแล้วเป็ น 618 คน
เป็ นประเด็นที่นักบัญชี ค วรจะตื่นตัวเพื่อรองรับในส่ วนนี้ ผูท้ าบัญชี จะกาหนดวิชาออกมาว่าสอบ
อะไรโดยผูส้ อบบัญชีมีใบประกอบวิชาชีพแล้วก็สมัครได้เลย แต่ผทู้ าบัญชีไม่มีการสอบมาก่อนถือ
ว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพจึงต้องเตรี ยมตัวด้านภาษาอังกฤษ
ประการต่อมากรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ ได้พยายามผลักดันให้สานักงาน
บัญชี คุณภาพมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาเซี ยนได้ โดยการจัดโครงการพาสานักงาน
บัญชี คุณภาพไปประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) โดยทางกรมฯออกค่าใช้จ่ายให้
เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ส านักงานบัญชี คุณภาพได้มีแนวทางในการให้บริ ก ารในต่า งประเทศ แต่ ก็ เป็ น
ลัก ษณะการร่ ว มมื อ กับ องค์ก รธุ ร กิ จ ในท้อ งถิ่ น (Domestic firm) ซึ่ งก็ มี ค วามก้า วหน้า ในความ
ร่ วมมื อ กั น พอสมควร ซึ่ งทางกรมฯก็ จ ะด าเนิ น โครงการต่ อ ไป (การสื่ อสารส่ ว นบุ ค คล,
8 พฤศจิกายน 2560)
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ในด้า นของสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นพระบรมราชู ป ถัม ภ์ แ สดงความเห็ น ในทั ก ษะด้า น
ภาษาอัง กฤษว่า การก้า วเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) ถ้า มองว่า ภาษาอัง กฤษเป็ น
อุปสรรคของคนไทยซึ่ งคนไทยสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง (Average) เพราะเรา
ไม่ได้ใช้เป็ นภาษาราชการมีแต่เฉพาะ สิ งคโปร์ มาเลเซี ย ซึ่ งเราเทียบกับใครถ้าเราเรี ยนรู้มีโอกาสใช้
ก็จะสามารถใช้งานได้ดีเช่นกัน
อาจต้องพิจารณาภาษาจีนเพราะกระแสโลกเปลี่ยนมาอยูข่ า้ งจีนแต่เราต้องมีจุดยืนที่สาคัญ
สภาวิชาชี พบัญชี ฯเชื่ อว่าคนไทยใช้เวลาไม่มากในการเรี ยนรู้ ถ้าหากต้องออกไปสู่ ต่างประเทศ คน
ไทยเรี ยนรู้ เร็ ว มี ทกั ษะในการพัฒนา(Developing Skill) ดี เรี ย นรู้ ไ ด้ไ ว สมรรถนะด้า นนี้ ก็ ไม่ ใ ช่
ปั ญหาใหญ่ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 23 พฤศจิกายน 2560)
ในส่ วนของผูบ้ ริ หารในบริ ษทั สอบบัญชี (Big Four) ให้ความสาคัญกับสมรรถนะด้านนี้มา
เป็ นอันดับหนึ่ง เพราะลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั ต่างชาติ ผูใ้ ห้บริ การด้านบัญชีตอ้ งนาเสนอข้อมูลในการเข้า
ประชุมร่ วมกับ บริ ษทั ลูกค้า บริ ษทั สอบบัญชี (Big Four) ก็จะมีนโยบายที่จะต้องฝึ กอบรมพนักงาน
ให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 10 พฤศจิกายน 2560)
แต่ ใ นส่ ว นของส านัก งานบัญชี คุ ณภาพของไทย ให้ค วามเห็ นว่า ผูท้ าบัญ ชี ข องไทย มี
โอกาสในการเคลื่อนย้ายไปทางานในต่างประเทศน้อยมาก ซึ่ งเป็ นปั ญหาของคนไทยที่ไม่ชอบย้าย
ถิ่นฐาน ไม่เหมือนกับ คนอินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และเวียดนาม ที่มีความคล่องตัวในการย้ายถิ่น
ฐาน ดังนั้นความรู ้ดา้ นภาษาจึงอาจไม่จาเป็ นซึ่ งเห็นตรงกับทางด้านตัวแทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่
มองว่า การที่คนไทยไม่ยา้ ยถิ่นฐานในการทางาน เพราะสภาพความเป็ นอยู่ในประเทศไทยดีกว่า
ประเทศอื่น ภาษาอังกฤษของนักบัญชี ไทยอยู่ในระดับปานกลางหากมีความจาเป็ นต้องไปทางาน
ต่างประเทศจริ งก็สามารถเรี ยนรู ้ได้เร็ ว และประการต่อมาผูใ้ ห้ขอ้ มูลเห็นว่ากระแสโลกเคลื่อนย้าย
มาที่ ป ระเทศจี น แล้ว อาจจะต้อ งให้ ค วามส าคัญ กับ ภาษาจี น มากกว่า (การสื่ อ สารส่ ว นบุ ค คล,
2 พฤศจิกายน 2560)
2.2 ด้านทักษะการรักษาจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ในส่ วนของสานักงาน
บัญชี คุณภาพของไทยเห็ นว่า นักบัญชี ไทยมีจรรยาบรรณอยู่ใน DNA เลยทีเดียว ค่อนข้างจะธารง
รักษาจรรยาบรรณ จนอาจจะเคร่ งครัด ตรงเหมือนไม้บรรทัด แต่ปัญหาด้านจรรยาบรรณจะมาจาก
แรงกดดันจากลูกค้าซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการ และการแข่งขันในตลาดการให้บริ การของสานักงาน
บัญชีทวั่ ไป ซึ่ งยอมรับค่าบริ การในราคาถูก เช่นรายละ 3,000 บาท ต่อเดือน แต่ตอ้ งจ่ายให้พนักงาน
บัญชีคนละ 15,000 บาท ต่อเดือน จึงมีผลมาถึงการมอบหมายงบการเงินของลูกค้าให้พนักงานบัญชี
แต่ละคนสู งเกินไป บางคนถึง 30 งบ ก็ทาให้เกิ ดการด้อยคุณภาพในการทางาน หรื อบางทีอาจไม่มี
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การทาบัญชีจริ งเลย จัดทางบการเงินขึ้นมาโดยไม่มีพ้นื ฐานข้อมูลจากข้อเท็จจริ ง และเลือกทาเฉพาะ
งบการเงินที่ถูกเรี ยกตรวจจากภาครัฐ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 พฤศจิกายน 2560)
ซึ่ งเป็ นความคิดเห็ นที่ตรงกับ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั สอบบัญชี (Big Four) ที่เห็นว่านักบัญชี มี
ทัศคติ (Mindset) ในเรื่ องกฎระเบี ยบค่อนข้างสู งส าหรับผูท้ าบัญชี ซ่ ึ งเป็ นลู กจ้างขององค์กรอาจ
ได้รับแรงกดดันจากฝ่ ายบริ หารที่จะต้องปรับตัวเลขในงบการเงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย หรื อ KPI
หรื ออาจจะต้องการนาบริ ษทั เข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งการละเมิดจรรยาบรรณเท่าที่พบจะเป็ นลักษณะ
สี เทาๆ คือไม่ชดั เจนร้อยเปอร์ เซ็นต์ โดยเฉพาะในขณะนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีลกั ษณะ
อิงกับหลักทฤษฎี (Principle Base) มากกว่าที่จะกาหนดเป็ นตัวเลขชี้ วดั ที่ชดั เจน อาศัยดุลยพินิจและ
การตีความในการตัดสิ นใจถึงความเหมาะสมซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารขององค์กรว่าต้องการจะนาเสนอ
งบการเงินขององค์กรในลักษณะใด ซึ่ งบางครั้งผูส้ อบบัญชีก็จะต้องมีการถกเถียงกับผูท้ าบัญชีวา่ มี
ความไม่เหมาะสม แต่ก็ให้เหตุผลได้ไม่ชดั เจนว่าไม่เหมาะสมอย่างไร (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 10
พฤศจิกายน 2560)
ในส่ วนของผูบ้ ริ หารในบริ ษทั สอบบัญชี (Big Four) ท่านหนึ่ งได้ให้ตวั อย่างการดูแลใน
เรื่ องการรักษาจรรยาบรรณองค์กรบริ ษทั สอบบัญชี (Big Four) ว่ามีความเข้มงวดมาก โดยมี การ
ตรวจสอบจากส านัก งานใหญ่ เช่ น พนัก งานคนใดเข้า ซื้ อ หุ ้น แล้ว ไม่ มี ก ารรายงานบ้า ง มี ก าร
ตรวจสอบยืนยันความเป็ นอิสระ (Confirm Independence) ทุกปี และการรับงานจากลูกค้ารายใด
(Engagement) ก็จะต้องตรวจสอบความเป็ นอิสระ หากตรวจพบถึงความไม่อิสระจะถูกลงโทษทันที
และรวมไปถึ งความสัมพันธ์อื่นๆ เช่ นการซื้ อสิ นค้าหากจะได้รับส่ วนลดก็ต้องเป็ นไปตามปกติ
เหมือนกับลูกค้าทัว่ ๆไป (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 21 พฤศจิกายน 2560)
2.3 ทักษะการนาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ ในความเห็นของสานักงานบัญชีคุณภาพเห็น
ว่า ผูท้ าบัญชี ในประเทศไทยยังอ่อนด้อยในทักษะนี้ ต้องมีการฝึ กฝนเรื่ องการพูดในที่สาธารณะ
และต้องฝึ กมาตั้งแต่ระดับการเรี ยนในสถาบันการศึกษา
2.4 ทัก ษะในการสั ง เกตสิ่ ง ผิ ด ปกติ ไ ด้ เยี่ ย งผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ ที่ ดี ในความเห็ น ของ
สานักงานบัญชี คุณภาพเห็นว่า มีความสาคัญมากเช่นกัน เพราะงานบัญชีมีจานวนรายการมาก การ
สังเกตเห็นสิ่ งผิดปกติจะช่ วยลดภาระในการตรวจสอบลง แต่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ การวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบที่ชานาญในเรื่ องของตัวเลขที่ผดิ ปกติ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 พฤศจิกายน 2560)
2.5 ทัก ษะการวิเคราะห์ ข้อมู ล ในส่ วนของผูบ้ ริ ห ารในบริ ษ ทั สอบบัญชี (Big Four)ให้
ความเห็ นว่า นักบัญชี ยุคใหม่ตอ้ งเน้นการวิเคราะห์มากขึ้น ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ใช้วิธีการท่องจา ดู
จากของเดิมว่าทาอย่างไร ไม่มีการวิเคราะห์วา่ จะทาไปเพื่ออะไร ข้อมูลทางบัญชีจะให้ความหมายที่
ดีหากมีการวิเคราะห์ ว่า มี ความหมายว่าอย่างไร กาลังส่ งสัญญาณอะไรหรื อมีขอ้ บ่งชี้ อะไรที่ฝ่าย
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บริ หารควรให้ความสนใจ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 21 พฤศจิกายน 2560) ในส่ วนของกรมพัฒนา
ธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ ก็เห็นด้วยกับสมรรถนะในข้อนี้ ที่วา่ ผูท้ าบัญชีจะต้องนาข้อมูลจากงบ
การเงินไปเสนอแนะต่อผูบ้ ริ หารได้ หรื อแนะนาให้เจ้าของธุรกิจอ่านงบการเงินได้เข้าใจ มีสัญญาณ
อะไรบ่งบอกจากงบการเงินในธุ รกิจที่ทาอยู่ เท่ากับ ผูท้ าบัญชีเปลี่ยนบทบาทเป็ น ที่ปรึ กษาทางการ
เงิน นักวิเคราะห์งบการเงินในอนาคต (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 8 พฤศจิกายน 2560)
3.สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Personal Attribute)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันในสมรรถนะด้านทักษะ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพผูท้ าบัญชี ของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยดังนี้คือ
3.1 ทัก ษะในการปรั บ ตัว และก้า วทันการเปลี่ ย นแปลงของโลกธุ รกิ จในส่ วนของกรม
พัฒนาธุ รกิ จการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ เห็นว่าผูท้ าบัญชี ควรปรับบทบาทให้เป็ นผูช้ ่ วยเจ้าของธุ รกิ จ
ในส่ วนของการทาบัญชี ก็มีโปรแกรมสาเร็ จรู ปมาช่ วยลดงานได้มากขึ้น มีโปรแกรมที่พฒั นาไปสู่
การออกงบการเงินได้เลยไม่ตอ้ งผ่านขั้นตอนการทาบัญชีเหมือนในระบบที่ทาด้วยมือ (Manual) ซึ่ ง
ผูท้ าบัญชี ตอ้ งปรับตัวให้ทนั กับเทคโนโลยีทนั สมัย และเปลี่ยนบทบาทในการทางาน ไม่ทางานที่
เป็ นลักษณะRoutine Work แต่ตอ้ งบริ หารเวลาอย่างคุม้ ค่า ทางานในลักษณะนักวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
ต่ อ ยอดในการท าอย่า งอื่ น ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารก็ จ ะต้อ งลงทุ น ใน อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และ
เทคโนโลยีในด้าน Software เพื่อขับเคลื่อนให้คนทางานในทิศทางใหม่ ไม่ทางานแบบเดิมๆ มีการ
ปรับปรุ งงานอยู่ตลอดเวลา ไปเน้นที่การบริ หารจัดการข้อมูลให้มีระบบที่ดี มีความปลอดภัย (การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 8 พฤศจิกายน 2560)
3.2 ทักษะในการทางานเป็ นทีม และการมีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ในด้านสานักงาน
บัญชีคุณภาพเห็นว่า ผูท้ าบัญชี ยงั อ่อนด้อยในเรื่ องการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น มองว่านักบัญชีสื่อสาร
กับผูอ้ ื่นไม่รู้เรื่ อง ด้วยความเคร่ งในกฎ ระเบียบ ไม่มีทกั ษะในการปฏิสัมพันธ์และเป็ นข้ออุปสรรค
ในการพิจารณาเลื่ อนขั้น เลื่ อนตาแหน่งทาให้ไม่กา้ วหน้าในการทางาน (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2
พฤศจิกายน 2560) ส่ วนในเรื่ องการทางานเป็ นทีม ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั สอบบัญชี (Big Four) ให้ขอ้ มูล
ว่าถือเป็ นเรื่ องสาคัญมาก เป็ นจุดแข็งอย่างหนึ่งขององค์กร เพราะการสร้างทีมงานต่อยอดไปถึงการ
ก้าวหน้า เติบโตในแต่ละสายงาน แต่ละทีม และการแบ่งปันความรู้กนั ในแต่ละสายงาน (การสื่ อสาร
ส่ วนบุคคล, 21 พฤศจิกายน 2560)
3.3 ในด้านภาวะผูน้ า เป็ นส่ วนสาคัญในการพัฒนาให้แต่ละคนต้องมีภาวะผูน้ า ซึ่ งถือเป็ น
สิ่ งสาคัญที่จะก่อให้เกิดความสาเร็ จทั้งปัจเจกบุคคลและในระดับองค์กร
4. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่
มีประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันในสมรรถนะด้านทักษะ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพผูท้ าบัญชี ของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยดังนี้คือ
ด้า นส านักงานบัญชี คุณภาพมี ความเห็ นว่า ในอนาคตอันใกล้น้ ี องค์ก รขนาดใหญ่ จะใช้
บริ การของผูท้ าบัญชี ที่เป็ นอิสระและใช้บริ การสานักงานบัญชีมากขึ้น สานักงานบัญชีก็ตอ้ งเตรี ยม
คนเพิ่มโดยพิจารณาจากคุ ณสมบัติ (Profile) แล้วเพิ่ มการฝึ กอบรมให้ตรงตามที่ส านักงานบัญชี
ต้องการ และอาจจะจ้างกันแบบรับเหมาเป็ นงานๆไป โดยสานักงานบัญชีจบั คู่ให้ระหว่างลูกค้าและ
ผูท้ าบัญ ชี โดยมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ในปั จ จุ บ ัน ว่า องค์ก รธุ รกิ จ ขนาดใหญ่ เริ่ ม ใช้บ ริ ก ารงานด้านบัญชี จ าก
ภายนอกแล้ว (Outsourcing) เช่น Oracle ทาการปิ ดแผนกบัญชีจา้ งคนภายนอกทาบัญชีให้
การบริ หารทรัพย์ยากรมนุษย์ เน้นที่การสรรหาพนักงาน ถ้าได้คนที่มีคุณ ภาพตั้งแต่แรกก็จะ
ท าให้ ส านัก งานบัญ ชี คุ ้ม ค่ า มากกว่า ต่ อ มาก็ คื อ เรื่ อ งการธ ารงรั ก ษา พนัก งานด้ว ยการบริ ห าร
ค่าตอบแทน การจูงใจ การมอบหมายงานที่เหมาะสม สิ่ งเหล่านี้สาคัญมาก ซึ่ งการบริ หารก็ตอ้ งใช้
แนวคิดเรื่ องความสามารถ (สมรรถนะ) ของแต่ละคนมาเป็ นหลักในการพิจารณา จากสถิติที่สังเกต
ได้ พบว่าหากบุคลากรเข้าใหม่คนใดคงอยูไ่ ด้เกิน1ปี ก็จะสามารถอยูใ่ นองค์กรได้ในระยะยาวนาน
การสรรหาบุคลากร เน้นบุคลากรที่มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้และสามารถพัฒนาตนเองต่อไป
ในอนาคต เพราะองค์ก รต้องมี การพัฒนา เราจึงต้องการคนที่จะพัฒนาควบคู่ไปกับองค์กร การ
คัดเลือกบุคลากรให้ความสาคัญกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นเป็ นการทดสอบใน
ลักษณะสัมภาษณ์ กลุ่ ม (Group Interview) และการทากิ จกรรมเป็ นกลุ่ ม เพื่อจะดูเรื่ องการทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมเวิร์ก การแสดงความคิด นอกเหนือจากการสัมภาษณ์โดยปกติ
ในด้านการวางแผนกาลังคน ความไม่แน่นอนมีมาก สานักงานบัญชีจึงต้องมีการเตรี ยมคน
สารองเอาไว้เสมอ เพราะระบบของสานักงานบัญชีคุณภาพต้องมีการหมุนเวียนงานและเผื่อในการ
ขยายงาน
การบริ หารค่าตอบแทนก็เป็ นสิ่ งสาคัญมาก โดยมีแนวคิดว่า ลูกน้องต้องดูแลลูกค้า เราจึง
ต้องดูแลลูกน้องให้ดี และใช้ระบบจูงใจ (Incentive) ในการบริ หารค่าตอบแทน และรวมทั้งการจัด
สวัสดิการอื่นๆ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 พฤศจิกายน 2560)
ในส่ วนของ ผูบ้ ริ หารสานักงานสอบบัญชี (Big Four) มีการวางแผนกาลังคนโดยใช้แนวคิด
สมรรถนะมากาหนด ตั้งแต่การกาหนดจานวนบุคลากรที่ตอ้ งการ การสรรหาให้ได้ตามคุ ณสมบัติ
และการมอบหมายงานให้แต่ละคนก็จะดูตามความเหมาะสม ว่าใครเหมาะกับงานใด โดยมีการแบ่ง
สายงาน เป็ น A B C D จะมีกลุ่มลูกค้าคล้ายๆกัน ส่ วน E F I ก็จะเป็ นกลุ่มแตกต่าง ได้แก่ สถาบัน
การเงิ น ธุ รกิ จประกันภัย กองทุนต่างๆ โดยพนักงานเข้าใหม่จะให้ได้มีประสบการณ์ ในหลายๆ
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ธุ รกิจ ก็จะเกิดการเรี ยนรู ้จนมีความเชี่ยวชาญ แต่จะต้องมีธุรกิจหลักที่เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นแบ่งเป็ น
กลุ่ม โรงพยาบาลโรงแรม กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็ นต้น
ในการพัฒนาตาแหน่ งงานงาน (Carrier Path) ก็มีการกาหนดอย่างชัดเจน เช่ นในปี แรก ก็
เป็ น Assistant 2-3 ปี ผ่านไปก็จะขึ้นเป็ น Senior ในเวลา 4-6ปี ก็จะขึ้นเป็ น Manager ขึ้นอยูก่ บั ความ
โดดเด่นในการทางาน และขั้นต่อไปก็เป็ น Senior Manager และก้าวขึ้นสู่ Partnerในที่สุดในแต่ละ
ระดับมี การฝึ กอบรมในหลักสู ตรพื้นฐานของการทางานแต่ละระดับ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 21
พฤศจิกายน 2560)
5.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มี
ประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันในสมรรถนะด้านทักษะ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพผูท้ าบัญชีของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยดังนี้คือ
ในด้านของสานักงานบัญชี คุณภาพให้ความสาคัญกับการฝึ กงาน โดยเห็นว่าควรฝึ กงาน
ตั้งแต่ยงั ศึกษาในมหาวิทยาลัย (สหกิจศึกษา) การพัฒนาต่อมาก็จะแบ่งบุคลากรออกเป็ นระดับ ซึ่ งจะ
พิจารณาคุ ณสมบัติที่ สาคัญในการส่ งเสริ ม ให้ก้าวสู่ ตาแหน่ ง สู งขึ้ น ได้แก่ ความรั บผิดชอบ การ
ให้บริ การที่ดีการรักษาความลับของลูกค้า เป็ นต้น เป็ นคุณลักษณะสาคัญที่กาหนดไว้
การพัฒนาในลักษณะต่อมาคือการมีพี่เลี้ยงที่คอยสอนงาน และเป็ นแบบอย่างในการทางาน
โดยเฉพาะการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าในลักษณะอย่างไร
สาหรั บการอบรมภายนอก สานักงานบัญชี คุณภาพจะส่ ง เข้า อบรมทุกคน แม้ว่าบางคน
ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี ก็ตาม เพราะในสานักงานบัญชีผทู้ ี่ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี และลง
นามในงบการเงิ นของลู กค้าจะได้ค่าตอบแทนพิเศษด้วย(การสื่ อสารส่ วนบุค คล, 2 พฤศจิ กายน
2560)
ด้านผูบ้ ริ หารในสานักงานสอบบัญชี (Big Four) ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ผูท้ าบัญชี วา่ ก็ควรเน้นมาตั้งแต่ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ซึ่ งพบว่ามีการถอดวิชาที่ฝึกทักษะที่
ต้องนามาใช้จริ ง เช่ น Excel ออก ก็เป็ นที่น่าเสี ยดายเพราะเป็ นทักษะที่มีประโยชน์มาก ใช้ในงาน
บัญชี เยอะมาก แต่เรื่ องมาตรฐานบัญชี น้ นั มีความเท่าเทียมกันทุกสถาบัน เพราะเป็ นเรื่ องพื้นฐานที่
ต้องสอนมาแล้ว
การพัฒนาบุคลากรเริ่ มตั้งแต่เมื่อเข้ามาเป็ นผูฝ้ ึ กงานก็ตอ้ งได้รับการฝึ กอบรมเพิ่มก่อนลง
สนามการทางานจริ ง โดยในส่ วนของ PwC ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ปรับพื้นฐานความรู้จากมหาวิทยาลัย
สู่ การทางานจริ งซึ่ งจะมีพี่เลี้ยง (Senior) กากับดูแล มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากระดับ Manager
ซึ่ งเรี ยกว่า Peer Group Learning ซึ่ งเป็ นการทบทวนการทางานร่ วมกันว่าเป็ นไปตามที่ได้ฝึกอบรม
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หรื อไม่ การฝึ กฝนต่ อมาคื อการออกพบลู ก ค้า ซึ่ ง จะมี พี่เลี้ ย งท าการสอนแบบ Coaching ซึ่ งเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ในระดับของ Consultant และ Manager ก็จะได้รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อ
เนื่ องเช่นกัน ซึ่ งเป็ นกระบวนการพัฒนาบุคลากรของ PwC ที่ดาเนินต่อเนื่องไปพร้อมกับการเติบโต
ของพนักงานในการพัฒนาบุคลากรก็ไม่ได้จดั เฉพาะรู ปแบบการเรี ยนในห้องเรี ยนเท่านั้น ยังมี Elearning, Coaching, Counseling, Mentoring รวมทั้ง การหมุ นเวีย นไปอยู่ส าขาต่า งประเทศ 1-2 ปี
เพื่อให้ได้ประสบการณ์ เป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกรู ปแบบหนึ่งที่น่าสนใจของ Big four คือ
การเลือกคนที่เหมาะสมไปทางานต่างประเทศ ซึ่ งจะได้รับประสบการณ์สูงๆกลับมา เหมือนไปเข้า
ชั้นเรี ยนเช่นกัน เพราะรายการค้าในประเทศไทยไม่ซบั ซ้อนการไปทางานในต่างประเทศก็จะได้รับ
ประสบการณ์ จริ งกลับมา นอกจากนั้นยังมีการฝึ กอบรมในระดับ Global ที่ PwC สานักงานใหญ่
เช่ น โครงการ Genesis สาหรั บผูบ้ ริ หารระดับ Manager จะเข้าไปฝึ กอบรมร่ วมกันเป็ นเวลา 4-5
เดือน และ Ulysesโครงการอบรมสาหรับผูบ้ ริ หารระดับ Partner
สาหรับการฝึ กอบรมนอกจากจะมีในเรื่ องวิชาการแล้ว ก็จะมีในเรื่ อง Soft Skill สอดแทรก
ในทุกๆระดับของการอบรม เพราะในชั้นเดียวไม่อาจสอนจบได้ทุกเรื่ อง (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 10
พฤศจิกายน 2560)
การใช้ระบบพี่เลี้ยงของBig FourคือCounselorและCounseling ซึ่ งจะมีการรายงานเพื่อให้มี
การปรับปรุ งงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีผลในการประเมินผลเพื่อการบรรจุแต่งตั้ง เป็ นต้น
(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 21 พฤศจิกายน 2560)
6.ภาวะผูน้ าเป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิ ทธิ ภาพของ
ผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันในสมรรถนะด้านทักษะ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพผูท้ าบัญชีของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยดังนี้คือ
ในส่ วนของส านัก งานบัญชี คุณภาพ ภาวะผูน้ ามี ความส าคัญในด้า นต้นแบบที่ ดีใ นการ
ทางาน โดยผูส้ อนงาน หรื อพี่เลี้ยงต้องเป็ นต้นแบบที่ดี ซึ่ งหัวหน้าสานักงานบัญชีจะมีการถ่ายทอด
ประสบการณ์ ในการทางานให้แก่ ผูท้ าบัญชี ในส านักงานการบังคับบัญชาในสานักงานก็ยงั แบ่ ง
ลาดับขั้นการบังคับบัญชา แต่ไม่ได้มีหลายขั้นนัก แต่ก็เพื่อกาหนดการทางานให้มีการตรวจสอบกัน
ด้วย การทางานในสานักงานบัญชี แม้จะต้องพึ่งพาเรื่ องการทางานเป็ นทีมค่อนข้างสู ง แต่ในทีมก็
ต้องมีผนู้ าที่นาทีมได้ดี ภาวะผูน้ าจะเป็ นแรงกระตุน้ ให้ผทู้ าบัญชีพฒั นาสมรรถนะของตนให้สูงขึ้น
จากการนาโดยผูน้ าที่ดี การพัฒนาจากบุคคลต้นแบบก็น่าจะมีอิทธิ พล โดยเฉพาะเด็กรุ่ นใหม่ที่จะ
สร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบ(Idol) (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 พฤศจิกายน 2560)
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ในส่ วนของผูบ้ ริ หารสานักงานสอบบัญชี (Big Four) มีความเห็นว่า ภาวะผูน้ าเป็ นส่ วนของ
Soft Skill ที่ตอ้ งให้การฝึ กฝน อบรมในทุกๆระดับเพราะการนาในแต่ละระดับของสานักสอบบัญชี
(Big Four) มีความแตกต่างกัน ภาวะผูน้ าที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากรได้เพราะการนาทีมที่ดีจะเป็ น
ต้นแบบ ตัวอย่างที่ดี ซึ่ งพนักงานในระดับฝึ กหัดก็จะดูแบบจากผูน้ าทีม (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 21
พฤศจิกายน 2560)
7.การจัด การความรู้ เ ป็ นองค์ป ระกอบของตัว แบบการจัด การพัฒ นาสมรรถนะที่ มี
ประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันในสมรรถนะด้านทักษะ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพผูท้ าบัญชี ของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยดังนี้คือ
ในส่ วนของส านักงานบัญชี คุณภาพอธิ บายถึ งแนวทางการจัดการความรู้ ข องสานักงาน
บัญชี วา่ เริ่ มจากให้ผทู ้ าบัญชี หาคาตอบจากเรื่ องต่างๆด้วยตัวเองก่อน เพราะองค์ความรู้หาได้จาก
หนัง สื อ ตารา และอิ นเตอร์ เน็ ต เป็ นการฝึ กให้ค ้นคว้า แล้วเมื่อนาค าถาม ค าตอบมาคุ ย กันก็ จะ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กนั ไป โดยจะเริ่ มตั้งคาถามว่า ผูท้ าบัญชี จะทาอย่างไร หรื อปฏิบตั ิย่างไรในเรื่ อง
นั้นๆ และมีเหตุผลที่ดีสนับสนุ นอย่างไร ซึ่ งจะช่วยให้เกิดทักษะทางปั ญญาในการคิดวิเคราะห์ดว้ ย
ตนเอง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ก็มีอยู่เสมอๆ ทั้งอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ (การสื่ อสาร
ส่ วนบุคคล, 2 พฤศจิกายน 2560)
ในส่ วนของสานักงานสอบบัญชี (Big Four) ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้มากโดย
การใช้ก ารฝึ กอบรมเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดการความรู้ และการแบ่ งปั นความรู้ (Sharing) ซึ่ งมี
ความจาเป็ นโดยที่ ธุ รกิจบางธุ รกิจมีลกั ษณะเฉพาะเช่น ธนาคาร บริ ษทั ประกันภัย และการให้บริ การ
ก็ไม่ได้มีเฉพาะการสอบบัญชี แต่มีการบริ การให้คาปรึ กษาเรื่ องภาษีอากร ซึ่ งต้องมีการแบ่งปั น
ข้อมูลในทุกแผนกเพื่อให้เข้าใจธุ รกิจเหล่านี้ร่วมกันและมีทีมทางานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เช่ น ที ม ภาษี อ ากรก็ จ ะเข้า มาช่ ว ยแบ่ ง ปั น ความรู้ ก ัน ทั่ว ทั้ง องค์ ก รนอกจากนี้ ยัง มี ฐ านข้อ มู ล
(Database) ที่มีชื่อเรี ยกเฉพาะว่า EY Global เช่ นในส่ วนของกระดาษทาการก็เป็ น อีเล็กทรอนิ กส์
เป็ นเครื่ องมือในการบริ การจัดการ (Management Tools) ใช้ต้ งั แต่การวางแผนการตรวจสอบว่ามีกี่
ขั้นตอน เอกสารต้องมี อะไรบ้า ง และการตรวจสอบระบบการควบคุ มภายในระหว่า งงวดเวลา
(Interim Audit) และมาดู อี ก ที ต อนสิ้ น ปี เพื่ อ ปรั บ แผนงานการตรวจสอบ (Audit Program) ให้
เหมาะสม เครื่ องมือการจัดการความรู้น้ ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เช่นระบบกระดาษทาการนี้สามารถ
เชื่ อ ต่ อ เข้า สู่ EY Atlas ซึ่ งเป็ นเสมื อ นห้ อ งสมุ ด ที่ ทุ ก คนจะเข้า ไปค้น คว้า (Search) ได้ ตั้ง แต่
อุ ตสาหกรรมแต่ ละกลุ่ มหรื อ Accounting Issue ในแต่ ล ะเรื่ องเป็ นอย่า งไร ซึ่ งอาจใช้ใ นลัก ษณะ
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Q&A (Question & Answer) โดยการตั้ง ค าถามในประเด็ น ต่ า งๆ และเข้า ไปสื บค้น ดู ว่ า เคยมี
กรณี ศึกษา (Case) เช่นนี้หรื อไม่ แล้ว มีแนวปฏิบตั ิกนั อย่างไร
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ที่ทาเป็ นปกติคือการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการเป็ นส่ วนหนึ่ งในอีก
แนวทางหนึ่งของการจัดการความรู้คือการประชุมกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเรี ยกประชุมทุกสายงานที่
เดิ ม เคยแบ่ ง เป็ น A B C D เป็ นต้ น เช่ น กรณี ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรมรถยนต์ มี ป ระเด็ น ทางบัญ ชี
(Accounting Issue) เป็ นเช่นนี้ ประเด็นทางภาษีเป็ นเช่นนี้ สายงานต่างๆที่มีลูกค้าเป็ นอุตสาหกรรม
รถยนต์ก็จะแบ่งปั นข้อมูล องค์ความรู้ ข้อคิดเห็นกันและกัน ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องที่ก่อให้เกิดคุณภาพของ
การให้บริ การ และถือเป็ นจุดแข็งของสานักงานสอบบัญชี (Big Four) (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 21
พฤศจิกายน 2560)
8.สานักงานบัญชี คุณภาพในส่ วนของสานักงานบัญชีคุณภาพ ผูอ้ านวยการกองกากับบัญชี
ธุ รกิจได้ให้ขอ้ มูลที่สาคัญดังนี้คือ
1) การเป็ นสานักงานบัญชี คุณภาพต้องได้คุณภาพในเรื่ องการบริ หารจัดการ เหมือน ISO
แต่ ก ารบริ ห ารจัด การของส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพมี ข ้อ ก าหนด 9 ข้อ ซึ่ งมาจาก ISO 9001ใน
ข้อกาหนด 9 ข้อนั้น ผูบ้ ริ หารต้องนาระบบ PDCA มาใช้ ไม่ใช่ บริ หารแบบคนเดียวทาทุกอย่างอีก
ต่อไปเพราะมีการกระจายอานาจ มีผงั องค์กร (Organization Chart) มีระบบบริ หารจัดการที่ชดั เจน
ในการรับทางานให้ลูกค้า ต้องมีสัญญาชัดเจน มีขอ้ ตกลงในการเก็บเงินที่ชดั เจนและลูกค้าได้รับการ
บริ การที่เท่าเทียมกัน โดยมีเกณฑ์ (Criteria) ที่กาหนดชัดเจนในการคิดค่าบริ การความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าทุกคนต้องเหมือนกัน มีการควบคุมคุณภาพของบริ การ มีข้ นั ตอนการทางานที่เป็ นระบบ เช่น
ขั้นตอนที่ 1 การนาเข้าเอกสาร ต้องมีการเช็คอย่างเป็ นระบบ จานวนและลงนามรับเข้าและผ่านไปสู่
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ก็มาสู่ การทางบการเงินนาส่ งผูส้ อบบัญชีเพื่อการตรวจสอบ การทางานทุก
ขั้นตอนมีข้ นั ตอนชัดเจน รายการทุกรายการต้องจัดทาแบบเดียวกันเหมือนกันหมด โดยใช้ ระบบ
PDCA และมีการไขว้สายงานกันเพื่อการสอบทานที่มีคุณภาพ
ความรู้ความสามารถของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพต้องได้รับการพัฒนา โดยมี
ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ (HR) เป็ นผูด้ ูแล ควบคุมจานวนชัว่ โมงการเข้าอบรมให้ครบถ้วน และจะเพิ่ม
ชัว่ โมงการเข้าอบรมจาก 12 ชม. เป็ น 16-20 ชม. จานวนผูท้ าบัญชี ที่มี 10-20 คน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ทางบัญชีอย่างต่อเนื่องหรื อไม่มีการเก็บฐานข้อมูลนี้เพื่อการบริ หารงาน
การเก็บข้อมูลเอกสารของลูกค้าจะต้องมีระบบ การใช้สมุดรายนาม (Directory) ที่มีระบบ
แน่นอน ไม่ปะปนกัน มีระบบการคืนซึ่ งสานักงานบัญชีคุณภาพมีมากกว่าสานักงานบัญชีทว่ั ไป
การรักษาความลับของลูกค้า และจรรยาบรรณ ทางวิชาชี พ การรักษาความพึงพอใจของ
ลูกค้า การรับความคิดเห็นของลู กค้ามาปรับปรุ งการทางานตลอดเวลา สิ่ งเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ของกรม
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พัฒนาธุ รกิจการค้า จะสุ่ มลงตรวจ 10-20% ว่า สานักงานบัญชีได้ทางานถูกต้องตาม พ.ร.บ.การบัญชี
2543 และ พ.ร.บ.วิช าชี พ บัญชี 2547 หรื อไม่ และยังพิจารณารวมไปถึ งถ้าทาผิดตาม กม.บัญชี
หรื อไม่ ก็จะตรวจดูวา่ มีคดีความค้างอยูห่ รื อไม่
2)ส านัก งานบัญชี คุณภาพเป็ น Domestic License แต่ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าไม่ ได้ตรวจ
รั บ รองเอง แม้เ ป็ นผู้ใ ห้ License ผู้ต รวจเป็ น Third Party ที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองจากต่ า งประเทศ
(Certified Body) ไม่ ว่ า จะเป็ นสถาบั น ISO ซึ่ งเป็ นผู้ ต รวจในระบบ International License
ขณะเดียวกันสานักงานบัญชี คุณภาพมากกว่า 20 ราย ต่อยอดไปขอLicense ISO ด้วย และ ต่อยอด
เป็ น International Brand ซึ่ ง ISO เป็ น International Brand และผูต้ รวจก็เป็ นคนเดียวกันที่เป็ น Third
Party ซึ่ งจะมี Logo ขึ้นคู่กนั สานักงานบัญชีคุณภาพสามารถเลือกได้วา่ จะตรวจกับ PutNourthหรื อ
URS และจะขึ้น Logo คู่กบั ของกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าจึงสามารถเอาไปต่อยอดได้หรื อสานักงาน
บัญชี อาจจะตรวจกับ ISO ก่อนก็ได้ แล้วมาขอขึ้นทะเบียน (Submit) กับทางกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
ซึ่ งจะให้ Logo ไปเลย ดังนั้นจึงมีช่องทางเข้ามาสู่ สานักงานบัญชีคุณภาพได้ ถึง 2 ทาง ตัวอย่างเช่ น
Asia Alianceไปตรวจ ISO มาก่ อนแล้วมาขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นส านัก งานบัญชี คุณ ภาพ ทางกรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า ก็ให้ Licenseได้เลยการเข้าเป็ นสมาชิกสานักงานบัญชีคุณภาพก็จะมีการประกาศ
ใน เว็บไซต์ของกรมซึ่ งผลที่ได้รับ ตัวอย่างเช่นหน่วยงานภายนอกอย่างสถานอเมริ กาก็เคยติดต่อมา
หาสานักงานบัญชีให้แก่ ธุ รกิจในอเมริ กาซึ่ งองค์การต่างประเทศจะเชื่อใน Brand เพราะถือว่าได้รับ
การรับรอง (Guarantee) แล้ว อย่างน้อยมี Domestic Brand ที่รับรองโดยภาครัฐยิ่งถ้ามี ISO ซึ่ งเป็ น
International Brand ก็ยงิ่ น่าเชื่อถือ(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 8 พฤศจิกายน 2560)
9. นโยบายภาครัฐในการพัฒนาผูท้ าบัญชี
นโยบายของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า และการดาเนินการในการพัฒนาผูท้ าบัญชีมีดงั ต่อไปนี้
1) ตามกฎหมายมีขอ้ บังคับให้ผทู้ าบัญชี ตอ้ งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นความรู้จากที่
เรี ยนมาจะพัฒนาต่อยอด และปรับปรุ งให้ทนั สมัย (Update)ไปเรื่ อยๆจึงเป็ นที่มาของการกาหนดให้
มีการเก็บชัว่ โมงการอบรม 12 ชัว่ โมง ซึ่ งแต่เดิม เป็ น 27 ชัว่ โมง ต่อ 3 ปี ในต่างประเทศนั้นต้องการ
ให้ประเทศไทยปรับเป็ นถึง 40 ชัว่ โมง แต่ทางกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ก็กงั วลว่ามากไปหรื อไม่เช่น
กรณี ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาต (CPA) ก าหนดการอบรมอย่า งเป็ นทางการ 20 ชั่วโมง และไม่ เป็ น
ทางการ 20 ชัว่ โมงหรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดให้ผทู้ าบัญชี (CPD License) ต้องมีการสอบ
แต่เนื่ องจาก ผูท้ ี่อยู่ในระบบเดิมไม่ตอ้ งสอบ ถ้ามากาหนดให้ทาการสอบภายหลังกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้าอาจถูกฟ้ องร้องผ่านศาลปกครอง เพราะเดิมผูท้ ี่สาเร็ จปริ ญญาตรี ได้ ขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี
(CPD License) โดยอัตโนมัติ ในขณะนี้ จึงกาหนดได้เฉพาะนักบัญชี อาเซี ยนที่จะต้องสอบแต่เดิ ม
ทางกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ากับสภาวิชาชี พบัญชี เคยหารื อกันว่าอาจจะมีการจัดทาข้อสอบ ซึ่ งไม่
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บังคับใครจะสอบหรื อไม่ก็ได้แต่ถา้ สอบก็จะเป็ นอีกระดับหนึ่ ง (Degree) ซึ่ งเท่ากับเพิ่มมูลค่าให้กบั
ตัวผูท้ าบัญชี
2) กรมพัฒนาธุ รกิจการค้ามีโครงการพัฒนามากมาย เริ่ มตั้งแต่โครงการ Young & Smart ที่
เพาะปลู กต้นกล้า มองตั้งแต่ ต้นน้ า โดยโครงการนี้ เข้าไปพัฒนาตั้งแต่ ผูท้ ี่เริ่ มต้นจะเข้าสู่ วิชาชี พ
บัญชี ผูท้ ี่กาลังจะสาเร็ จปริ ญญาตรี และติดตามทุกสถาบันไม่วา่ ภาครัฐและเอกชนโดยเป็ นสถาบันที่
ได้รับการยอมรับจากสภาวิชาชี พบัญชี (การรับรองหลักสู ตร) ซึ่ ง มี 120 กว่าแห่ งและมีสถาบันเข้า
ร่ วม 96 แห่ ง ถือเป็ น 70% กว่า ซึ่ งเป็ นเรื่ องน่ ายินดี เพื่อให้คนที่จบไปทางานได้เลย จากเดิม ที่เคยมี
การตาหนิ จากองค์กรธุ รกิ จ และจากสานักงานบัญชี ท้ งั หลายว่า บัณฑิตจบใหม่ทางานไม่เป็ นต้อง
เสี ยเวลามาสอนงานเป็ นปี ซึ่ งทาให้เกิดการสู ญเสี ย เวลาจ้างงาน ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็น
ว่า การเรี ยนในบางวิชา นักศึ กษาเรี ยนมาตั้งแต่ปี 1ซึ่ งต้องนามาบูรณาการในการทางานทางกรม
พัฒนาธุ รกิจการค้าก็พยายามรวบรวมความรู้ที่จะหายไปไป มาปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั (Update) ซึ่ ง
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าได้พฒั นาไปแล้วเป็ นจานวนประมาณ 14,000 ราย ตั้งแต่ปี 2557-2559 ซึ่ ง
นักศึกษาได้เข้ามาเรี ยนรู้ระบบ e-Filling ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการทางานได้เลยเท่ากับเรา
ได้ช่วยพัฒนาธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยโครงการผลิตนักบัญชี คุณภาพออกไป
รับใช้องค์กรธุ รกิจเหล่านี้
3) จากโครงการ Young & Smart ก็ได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย โดยเฉพาะใน
เรื่ องเทคโนโลยีซ่ ึ งในปี 2561 จะมีการอบรม e-Accounting for SME โดยวันที่ 22 ธันวาคม 2560 จะ
นาโปรแกรมสาเร็ จรู ปนี้มาสอนอาจารย์ก่อน เป็ นโปรแกรมที่ง่ายและกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าจะขอ
ความร่ วมมื อจากสถาบันการศึ ก ษาในการช่ วยไปอบรมให้ก ับ ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ซึ่ งโดยปกติมหาวิทยาลัยต้องทาโครงการบริ การวิชาการอยู่แล้วเป็ นการทางานโดยบูรณา
การร่ วมกัน
ในปี นี้กรมพัฒนาธุ รกิจการค้าอบรมโปรแกรมการลงบัญชีโปรแกรมนี้ เป็ นโปรแกรมปล่อย
ฟรี (Free Download) และการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บบน Cloud ซึ่ งมีจานวนข้อมูลจากัดการจัดเก็บ
ข้อมูลถ้าข้อมูลมากก็ตอ้ งจ่ายเงิ นบ้างตรงนี้ จะเริ่ มพัฒนาตั้งแต่นักศึกษาให้พฒั นาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการอบรม ระบบ e-Accountant ซึ่งนักศึกษาเมื่อเข้ามาอบรมแล้วได้ทราบข้อมูลทั้ง
หมดแล้วก็จะเลือกได้วา่ ต้องการจะเป็ นผูท้ าบัญชี หรื อ ผูส้ อบบัญชี
4) โครงการต่ อ มาคื อ การบ่ ม เพาะต้น กล้า ส านัก งานบัญ ชี ซ่ ึ งจะบอกแนวทางการเป็ น
สานักงานบัญชีคุณภาพที่ดีแนวทางการเป็ นสานักงานที่ได้รับการรับรองจาก ISO
5) ในด้านตัวผูท้ าบัญชี ก็มีโครงการอบรม หลักสู ตรต่างๆ เช่ นหลักสู ตรการผูท้ าบัญชี ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็ นโครงการอบรมฟรี เช่น ในเรื่ องมาตรฐานการบัญชีต่างๆ
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6) การมีหลักสู ตร e-Learning ซึ่ งสามารถนับชัว่ โมงการอบรมความรู้ทางการบัญชี ต่อเนื่ อง
ได้ ซึ่ งเรี ยนที่บา้ นได้ ได้แก่ สารสนเทศทางการบัญชี 1สารสนเทศทางการบัญชี 2 มาตรฐานการ
บัญชี NPaesเป็ นต้น ซึ่ งเมื่ออบรมเสร็ จแล้วก็ตอ้ งสอบให้ผา่ น โครงการนี้ ประสบความสาเร็ จ เพราะ
มีผทู้ าบัญชี ประมาณ 6,000 กว่าราย ต่อปี เข้ามาอบรม ซึ่ งเป็ นการเอื้ออานวยแก่ ผูท้ าบัญชี ที่อยู่ใน
จังหวัดที่ไม่มีสถาบันฝึ กอบรม ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย การเปิ ดหลักสู ตรนี้ เรี ยนเสร็ จ
สอบ ได้นบั ชัว่ โมง จุดประสงค์เพื่อการ Update ความรู้ที่เรี ยนมาและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ
7) เนื่ องจาก ผูท้ าบัญชีในบ้านเรามีถึง 60,000 คน แต่ถา้ เทียบกับ องค์กรธุรกิจ 600,000 ราย
ก็ยงั ไม่เพียงพอ เพราะเรากาหนดให้รับทาบัญชี ได้เพียง 100 รายเท่านั้น ถ้าน้อยกว่านี้ก็ไม่เพียงพอ
กั บ นิ ติ บุ ค คลปั ญหาคื อ เรื่ องคุ ณ ภาพเพราะกฎหมายก าหนดให้ ผู้ส าเร็ จปริ ญญาตรี จาก
สถาบันการศึกษาทุกแห่ ง สามารถขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชีได้ แต่มาตรฐานของสถาบันการศึกษา
แต่ละแห่ งไม่เท่าเที ยมกัน กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าก็ตอ้ งเข้าไปสนับสนุ นโดยโครงการ Young &
Smart แต่ก็ไม่ 100% จึงต้องขอความร่ วมมือจากสถาบันการศึกษา
เนื่ องจากงานท าบัญชี ใ นประเทศไทย การขึ้ นทะเบี ย นเป็ นตัวบุ ค คล เป็ นรายคนแต่ ใ น
ต่ า งประเทศ เป็ นรายสถานประกอบการ (Firm) แม้ก ระทั่ง ประเทศกัม พู ช า ก็ เ ป็ นรายสถาน
ประกอบการ เพราะประเทศไทยบังคับให้มีการการสอบรับรองบัญชี ในทุกนิ ติบุคคล ยกเว้นห้าง
หุ น้ ส่ วนจากัดขนาดเล็ก ซึ่ งทาให้เราขาดแคลนผูส้ อบบัญชี เราผลิตได้เพียงปี ละ ประมาณ 200 ราย
และมีผสู ้ อบบัญชีท้ งั หมด ประมาณ 9,000 รายเท่านั้นที่ทางานอยูใ่ นปั จจุบนั (Active) ในสานักงาน
สอบบัญ ชี (Big 4) ผูส้ อบบัญชี รั บ อนุ ญ าตบางส่ วนไม่ ไ ด้ล งนาม และเจ้า หน้า ที่ รั ฐบางส่ ว นก็ มี
ข้อบังคับ ไม่ใ ห้ล งนามเช่ นกัน ปั จจุ บ นั นัก ศึ กษาที่ สาเร็ จและสอบ เป็ นผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาต
(CPA) ได้ก็ ไ ม่ ไ ด้ท างานด้า นสอบบัญชี (Active) เช่ นกัน ผูท้ ี่ ข้ ึ นทะเบี ย นผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาต
(CPA) ปี หนึ่ งประมาณ 200 คน กับ ธุ รกิ จที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ปีหนึ่ งประมาณ 50,000 ราย ซึ่ ง
อัตราไม่สอดคล้องกันซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ตอ้ งการด้านคุณภาพ
8) ในส่ วนของการแข่งขันโดยแรงงานต่างประเทศข้ามมายังเป็ นเรื่ องยากแม้วา่ ประเทศไทย
จะบอกว่าเปิ ดเสรี ก็จริ งอยู่ แต่ก็มีกฎหมายต่างๆเป็ นกาแพงกั้นเช่น กฎหมายแรงงานก็มีอยูห่ ลายตัว
เช่ นกันพ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 ก็กาหนดให้ลงบัญชี เป็ นภาษาไทยอีก ก็เป็ นการกี ดกัน ดังนั้น
ด้านรับจึงยังไม่น่าเป็ นห่วง ทุกประเทศก็เหมือนๆกัน มีการกันไว้ที่เข้าไปได้คือพวก สานักงานสอบ
บัญชี (Big 4) ที่ใช้คนของประเทศไทยไปสอบทาน (Review) กระดาษทาการธุ รกิ จในลาวที่เป็ น
Top Ten เช่ น กาแฟดาว ก็ใช้บริ ษทั สอบบัญชี ที่เป็ น Big 4ดังนั้นคนของไทยก็เข้าไปช่ วยสอบทาน
งบการเงิ นให้มุมมองประเทศที่ น่าจะมีโอกาสเข้ามาแย่งงานได้มากว่าคือ เวียดนาม และกัมพูชา
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ส่ วนประเทศลาวมี เวลาทางานในแต่ล ะวันน้อยกว่า เพราะมี วฒั นธรรมต้องนอนกลางวัน การ
ทางานมีเวลาทางานน้อยกว่าได้เนื้องานน้อยกว่าแม้จะขยันเรี ยน
สาหรับเวียดนามจุดเด่นจะอยูท่ ี่ภาษา คนเวียดนามส่ วนใหญ่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่ งได้
พัฒนาตอนที่ อเมริ กาเข้ามาร่ วมรบกับเวียดนาม คนเวียดนามอดทนขยันค่าแรงถูก และพูดได้หลาย
ภาษา การใช้มาตรฐานการบัญชี ก็ใช้ IFRS เลย คือรับมาปฏิบตั ิ (Adopt) มาได้เลยไม่ตอ้ งมาแปลเป็ น
ภาษาเวียดนามก่อน
ด้านพม่า ยังมีโอกาสค่อนข้างยาก เนื่ องจากความไม่มน่ั คงของรัฐบาลอองซานก็ยงั ไม่มี
บทบาท ธนบัตร ก็ไม่มีราคา คนที่ไปลงทุนก็ตอ้ งระวัง เพราะรัฐบาลทหารอาจยกเลิกสัมปทานได้
ง่ายๆ การลงทุนในพม่า ก็จะเป็ นแบบ Joint Venture และนาเอาเทคโนโลยีไปพัฒนาให้พม่าในเวที
ใหญ่ๆก็ไม่ออกความเห็นแต่ก็มีสภาวิชาชีพทางบัญชีเช่นกัน
9) ส าหรั บ ในประเทศไทยก็ ห ยุด ใช้ TFRS for SME ซึ่ งเป็ นนโยบายของผูบ้ ริ ห ารสภา
วิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ในปั จจุบนั ที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามา แต่ในฝั่ งของนักวิชาการที่
ต้องการออกมาตรฐานตัวนี้ ก็เพื่อต้องการยกระดับการใช้มาตรฐานของประเทศไทยให้ต่างประเทศ
ยอมรับได้ เพราะ TFRS for NPAEs เป็ นมาตรฐานที่ไม่มีสัญชาติ เป็ น Local GAAP ที่ในเวทีโลก
ไม่ยอมรับ ซึ่ งนักลงทุนส่ วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับ Local GAAP อยู่แล้ว จะยอมรับ International
GAAP ในเรื่ องมาตรฐานนี้ ก็ เข้า ใจว่า TFRS for SME น่ า จะชะลอไปก่ อนและแบ่ ง เป็ น 3 ระยะ
(Tears) ก็จะมี มาตรฐาน 3 รายการสาหรับประเทศไทยคือ 1)TFRS for PAEs 2) TFRS for NPAEs
และ 3) TFRS for SME และมีแนวทางการนาเอา TFRS for NPAEs มาปรับปรุ งใหม่ให้เป็ นTFRS
for SME แบบไม่ซบั ซ้อน (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 8 พฤศจิกายน 2560)
ในส่ วนของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์แม้วา่ จานวนผูท้ าบัญชีของประเทศไทย
จะมีจานวนสู งแต่ประเทศไทยก็ยงั ต้องผลิตผูท้ าบัญชี ต่อไป เพราะพื้นฐาน (Basic) ก็ยงั ต้องจัดการ
เรี ย นการสอนเช่ นเดิ ม แต่ ตอ้ งพัฒนาต่ อไปให้รู้พ้ืนฐานและต่ อยอดทางวิชาชี พซึ่ งทางกระทรวง
พาณิ ชย์กาลังจะออกกฎหมายให้ นิ ติบุคคลมีผปู้ ระกอบการคนเดียวได้ ก็เน้นความสาคัญว่าต้องมี
ผูท้ าบัญชี ให้กบั เจ้าของ ซึ่ งเป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีไม่เน้นไปที่ผสู้ อบบัญชี คือไม่จาเป็ นต้องมีการ
ตรวจสอบรับรองงบการเงิ นของกิ จการเจ้าของคนเดียว ดังนั้นถ้าเจ้าของธุ รกิ จมีจรรยาบรรณทาง
ธุ ร กิ จ ที่ ดี และผูท้ าบัญ ชี มี คุณ สมบัติ ที่ ดี (Qualified) การจัด ท างบการเงิ น ได้ต ามมาตรฐานก็ ไ ม่
จาเป็ นต้องมีผสู ้ อบบัญชีก็ได้ แต่แนวคิดนี้ ก็ยงั ขัดแย้งกับกรมสรรพากรที่ตอ้ งการให้มีการสอบบัญชี
อยู่ ซึ่ งในแง่ มุมนี้ กระทรวงพาณิ ชย์ตอ้ งการพัฒนาด้านการทาบัญชี ของผูป้ ระกอบการเจ้าของคน
เดี ยวให้มีความเต็มใจในการทาบัญชี ในฐานะสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องหาทาง
ประนีประนอมในเรื่ องนี้เพื่อให้สามารถออกกฎหมายได้
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ในด้านของสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์มีมุมมองการพัฒนาทั้งผูท้ าบัญชี และ
สานัก งานบัญชี ที่ จะต้องก้า วเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) ดัง นี้ คือ ด้านสภาวิชาชี พ
บัญชี ฯมองเห็ นว่า ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นยัง เป็ นโจทย์ที่ หลอกกันไปมาโดยสัง คมโลกทุ ก
ประเทศต้องปกป้ องผลประโยชน์ของแต่ละประเทศ ในประเทศเล็กกังวลว่าต้องทาตามกติกาโลก
แต่เราควรมองว่าเราจะหลบหลี กอย่างไร ถ้ามองย้อนไปในรัชการที่ 3 ที่ทรงมีพระราชดารัสก่อน
สิ้ นพระชนม์ที่ทรงห่ วงประเทศไทยกับสังคมโลกที่มาจากฝั่งยุโรป อเมริ กาต้องระวังไม่ตามเค้า
ทั้งหมด
การเปิ ดประเทศโดยรัฐบาลในแง่ มุมนี้ สภาวิชาชี พบัญชี ฯต้องดาเนิ นงานขานรับ ตั้งแต่ปี
2540 ที่ตอ้ งแก้ไขเศรษฐกิจ โดยกฎหมายทางบัญชีที่เราต้องมาปรับให้เข้าสู่ มาตรฐานต้องรับพันธะ
มาก็ถูกบีบให้ตอ้ งทาตามมาตรฐานเมื่อมีการประเมินทุก 2 ปี จากสหพันธ์นกั บัญชี ระหว่างประเทศ
(IFAC) สภาวิช าชี พ บัญ ชี ฯ ก็ ใ ช้ก ารเจรจา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ต้อ งแปลมาเป็ น
ภาษาไทยก็ ตอ้ งใช้เวลา สภาวิชาชี พ บัญชี ฯก็ก าหนดกรอบเวลา (Time Frame) ที่ 1 ปี การรั บเอา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใดมาปฏิบตั ิ (Adopt IFRS) ถ้าไม่มีผลกระทบมากนักเราก็ทา
ตาม แต่อนั ที่มีผลกระทบมากได้แก่ IFRS # No.9 เครื่ องมือทางการเงิน มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้ง
ประเทศและทัว่ โลก ในปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชีฯมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลกระทบเพื่อ
ศึกษาว่าประโยชน์กบั โทษมีแค่ไหนเราต้องหาทางลดข้อขัดแย้งและลดผลกระทบ ซึ่ งฉบับนี้ตอ้ งขอ
ความเห็ นชอบจาก ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและได้เชิ ญธนาคารทุก แห่ งมาศึก ษากันเพื่อศึ กษา
ผลกระทบ และอุปสรรคต่างๆและได้ให้นกั วิจยั ร่ วมศึกษาผลกระทบนี้ เพราะผลกระทบจะกระทบ
การปล่อยสิ นเชื่ อของธนาคาร เนื่ องจากต้องระวังเรื่ องการด้อยค่า (Impairment) ของสิ นทรัพย์คือ
บัญชี ลูกหนี้ ซึ่ งจากการศึกษาพบว่าจะมีผลกระทบจากสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ถึงหนึ่ ง
แสนล้านบาท เพราะในมาตรฐานนี้บงั คับให้ต้ งั บัญชีหนี้สงสัยจะสู ญทุกรายการเพราะต้องการให้เรา
พิจารณาว่าหนี้ หนึ่ งแสนล้านบาท แต่เดิมในการตั้งบัญชี สารองดังกล่าวจะพิจารณาจากการจัดชั้น
หนี้ กนั พบว่าใน10,000 ล้า นบาท มี โอกาสเสี ยหายก็จะตั้ง จากตรงนี้ อีก 90,000 ล้า นบาท ไม่ตอ้ ง
ดาเนิ นการใดๆแต่มาตรฐานชุ ดนี้ ตอ้ งตั้งทั้ง 100,000 ล้านบาท มาประเมินวิธีการประเมินก็ยุ่งยาก
ซับซ้อนทาให้ธนาคารต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการประเมินสู งมากผลประโยชน์ก็จะตกสู่ บริ ษทั ต่างชาติ
ที่ จ ะได้ค่ า ตอบแทนเหล่ า นี้ ไปสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ฯ ก็ ต้อ งพยายามท าให้ ดี ที่ สุ ด เราไม่ ป ฏิ เ สธ
มาตรฐานสากลแต่เราต้องรู ้เท่าทันเพื่อเอาตัวรอด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) นั้น มองดูวา่ ก็ถูกครอบงาโดยยุโรป และสหรัฐอเมริ กา
เช่น สิ งคโปร์ และมาเลเซี ยที่เน้นการค้าขายแต่ถา้ เรื่ องของการให้บริ การ(Service) เช่นอาชีพแพทย์
ของประเทศไทยดี กว่าประเทศใดๆ แต่อาชี พแพทย์ก็ไม่เคลื่อนย้ายสาหรับนักบัญชี เป็ นเรื่ องเกี่ ยง
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ข้องธุ รกิจ การเคลื่อนย้ายนักบัญชี ง่ายกว่า เพราะเคลื่อนย้ายตามธุ รกิจโดยเฉพาะธุ รกิจต่างประเทศที่
เข้ามาลงทุ นในไทย สภาวิช าชี พบัญชี ฯ เห็ นว่า คุ ณสมบัติข องผูท้ าบัญชี ข องไทยนั้นดี ก ว่า หลาย
ประเทศแต่ด้านองค์กรธุ รกิ จของประเทศไทยไม่ พร้ อมที่ จะออกไปลงทุ นในต่ า งประเทศ ส่ วน
องค์กรธุ รกิจต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนักบัญชีของประเทศนั้นๆ ก็จะตามเข้ามาแม้
ไทยไปเปิ ดสานักงานบัญชี ในต่างประเทศก็จะไม่มีคนจ้าง เพราะนักธุ รกิจต่างชาติไม่จา้ งเรา เพราะ
เป็ นบริ ษทั ของคนไทย ถ้ารัฐบาลเปิ ดเสรี ในวิชาชีพบัญชีท้ งั หมดไทยจะเสี ยเปรี ยบนักบัญชีไทยที่จะ
ตามผูป้ ระกอบการไทยไปจะมีนอ้ ย
ถ้าเราเปิ ดเสรี เราจะเสี ยเปรี ยบ แม้กรมเจรจาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ พยายามบอกว่า
มีการเปิ ดเสรี แต่คนของเราไปก็ยงั ถูกกี ดกันซึ่ งเราก็กีดกันคนอื่นเช่ นกันตัวอย่างเช่ นจะกี ดกันด้วย
สัญชาติก็ทาไม่ได้ ก็มีการออกกฎหมายกีดกันด้วย การที่ตอ้ งทาบัญชีเป็ นภาษาไทย (พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543)
ในส่ วนของใบอนุ ญ าตที่ เรี ย กว่า “อาเซี ย นCPA” ควบคุ ม ทั้ง ผูส้ อบบัญ ชี และผูท้ าบัญชี
ข้อตกลงในตอนแรกกาหนดให้ให้ไปสอบใบอนุญาตนี้ ในต่างประเทศ ไทยได้มีการลงนามไปแล้ว
ในข้อตกลงนี้ ซ่ ึ งต่ อมาไทยได้ท าการยกเลิ ก ข้อตกลงนี้ ไ ปแล้วแต่ ย่า งไรก็ตามขณะนี้ อนุ ญาตให้
เฉพาะผูส้ อบบัญชี ได้รับสิ ทธิ พิเศษนี้ โดยไม่ตอ้ งสอบก็มีความเห็ นจากหลายฝ่ ายว่าเป็ นแค่ “ภาพ
สวยๆ” เท่านั้น แต่ไม่มีใครไปทางานในต่างประเทศจริ ง ยังคงทางานในเมืองไทยสาเหตุที่คนไทย
ไม่เคลื่อนย้าย เพราะความเป็ นอยูใ่ นบ้านเราดีกว่าที่อื่น
ในส่ วนของสภาวิช าชี พ บัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ มีก ารดาเนิ นการตามนโยบายที่จะ
พัฒนาผูท้ าบัญชี ดังต่อไปนี้คือ
(1) ในเรื่ องมาตรฐานบัญชี มาตรฐานการบัญชี มี ความยาก และความยากมีหลาย
ระดับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ต้องช่วยหาคาแปล และพยายามหาวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมให้นกั บัญชีเห็น
ชัดเจน ต้องมีการถอดรหัส และการจัดทาตัวอย่างในการบันทึกบัญชี เพื่อให้ผใู้ ช้มาตรฐานการ
บัญชี เข้าใจถ่องแท้ ให้เกิดการตีความน้อยที่สุด เพื่อขจัดปั ญหาความสับสน และการนาไปปฏิบตั ิที่
แตกต่างกัน โดยมีการจัดทา “คาถาม” และ “คาตอบ” เกี่ ยวกับมาตรฐานต่างๆ ที่จะให้ผใู้ ช้งานได้
สื บค้นศึกษาด้วยตนเอง
(2) ในเรื่ องต่อมาคือการเผยแพร่ รายชื่ อผูท้ าบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตให้
ผูป้ ระกอบการได้พิจารณาเลือกใช้บริ การได้ เข้าถึงได้โดยตรง
(3) ในด้า นวิ ช าการก็ ใ ห้บ ริ ก ารอบรมความรู้ ต่ อ เนื่ อ งทางบัญ ชี (CPD) รวมถึ ง
พยายามควบคุ ม ราคาค่ า อบรมและการจัดให้มี ก ารอบรมแบบ e-Learning เพื่อสนับ สนุ นผูท้ ี่ อ ยู่
ห่างไกล
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(4) จัดโครงการอบรมให้ผสู้ อนในสถาบันการศึกษาในโครงการ Train the Trainer
ให้ความรู ้ ในมาตรฐานที่ออกใหม่แก่อาจารย์ผสู้ อนสาขาการบัญชี ในมหาวิทยาลัยต่างๆและสร้าง
เครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อให้ อาจารย์ผทู้ ี่รับการอบรมเป็ นวิทยากรไปเผยแพร่ ความรู้ต่อผูท้ าบัญชี
ต่อไป
(5) ในประการต่อมาสภาวิชาชีพบัญชีฯ พยายามเข้าดูแลวิชาชีพบัญชีอื่นๆ เพิ่มขึ้น
จากเดิ ม ที่ มี ผู้ท าบัญ ชี แ ละผู้ส อบบัญ ชี ในอนาคตก าลัง มองไปที่ นั ก บัญ ชี สื บ สวน (Forensic
Accounting) เพราะในสังคมโลกปัจจุบนั มีการกระทาผิด อาชญากรรมทางการเงิน และอาชญากรรม
ข้ามชาติซ่ ึ งเราอาจจะตามไม่ทนั ด้านการบัญชี เป็ นการสร้างนักบัญชี เพื่อยกระดับขึ้นมาให้เป็ นนัก
บัญชี สืบสวน เพื่อเข้ามาทางานด้านการสื บสวน การทุจริ ต คอรัปชัน่ เพราะเป็ นสิ่ งที่ภาครัฐโดย
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ปปช.) ซึ่ งสภาวิช าชี พ บัญ ชี ฯ จะ
ดาเนิ นการในลักษณะของการออกใบอนุ ญาต (Certificate Program) ให้ดว้ ย ซึ่ งนักบัญชี กลุ่มนี้ จะ
เข้าไปอยูใ่ นส่ วนของหน่วยงานที่มีความต้องการได้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) คณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ (ปปช.) และสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ปปง.) รวมทั้งในองค์กรธุ รกิจที่มีความต้องการ(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 23 พฤศจิกายน 2560)
10) มุมมองของสานักงานบัญชี และสานักงานสอบบัญชี (Big Four) ต่อการดาเนินงานของ
ภาครัฐและองค์กรกากับดูแลทางวิชาชีพ
(1)ในส่ วนของ สานักงานสอบบัญชี (Big Four) เห็นว่าทั้งกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
และสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พยายามจัดหลักสู ตรอบรมต่างๆให้มีการปรับปรุ ง
ความรู้ให้ทนั สมัย (Update) และข้อมูลต่างๆให้แม้แต่การจัดอบรมภาษาอังกฤษก็มีหลักสู ตรต่างๆ
มาส่ งเสริ มเพื่อช่วยนักบัญชีไทยแต่ในส่ วนของผูท้ าบัญชีก็ข้ ึนกับแต่ละคนว่าจะพัฒนาตัวเองหรื อไม่
เพราะบางคนเข้าอบรมเพื่อเก็บชัว่ โมงให้ครบตามข้อกาหนดเท่านั้นไม่เกิดประสิ ทธิภาพหรื อได้องค์
ความรู้จริ ง
(2) การพัฒนาผูท้ าบัญชี ที่มีจานวนมากถึง 70,000 คน กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าทา
ได้แต่เพียงให้การอบรมในความรู้ทางบัญชี แต่ปัญหาในปั จจุบนั ของคนทางานในเกื อบทุกอาชี พ
เป็ นเรื่ องของ Soft Skill ของคนรุ่ นใหม่ที่มีการเปลี่ยนงาน (Turnover) เร็ วไม่ทางานตรงสายงานที่
เรี ยนมา อยากมีธุรกิ จของตัวเองมากกว่า แม้ว่าอาจจะไม่ยงั่ ยืนเป็ นธุ รกิ จทาตามแฟชัน่ ไป เช่ นขาย
สิ นค้า ในอิ นเตอร์ เน็ ตและร้ า นกาแฟ ดังนั้นการเรี ยนการสอนต้องปลู กฝั ง ในเรื่ องการทางานจึ ง
ย้อนกลับ ไปที่ ส ถาบัน การศึ กษาที่ ต้องนาไปดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยสอดแทรกใน
รายวิชา สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ดาเนิ นการได้ในเรื่ องวิชาการกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้าก็ดูแลด้านกฎหมาย ซึ่ งการอนุ ญาตให้คนต่างชาติเข้ามาทางานก็ยงั ไม่ปล่อยเสรี เต็มที่หาก

194

รัฐบาลไม่ไปทาข้อตกลงให้เปิ ดกว้างกว่าทุกวันนี้ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นประเทศที่ได้เปรี ยบไทยใน
เรื่ องภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษคนฟิ ลิปปิ นส์ ก็อาจจะตั้งเป้ าหมายมาทางานในประเทศไทยและ
ค่าแรงของคนฟิ ลิปปิ นส์ ราคาถูกซึ่งเป็ นสิ่ งน่ากลัวแต่สาหรับคนสิ งค์โปค่าแรงสู งถ้าจะเข้ามาก็มาใน
ลักษณะเจ้าของธุ รกิ จและอาจจะนาคนฟิ ลิ ปปิ นส์ เข้ามาเป็ นลูกจ้างอีกที คนไทยก็จะกลายไปเป็ น
ลูกจ้างของคนสิ งคโปร์ อีกทีหนึ่ง ดังนั้นในด้านสานักงานบัญชีไทยต้องมีความร่ วมมือกันเนื่องจาก
การลงทุนในเทคโนโลยีมูลค่าค่อนข้างสู ง ต้องมีการร่ วมกลุ่มซึ่ งกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า อาจเป็ น
เจ้าภาพลงทุนในอุปกรณ์ และเครื่ องมือให้ประการสุ ดท้าย คือปลูกฝังทัศนคติ ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ซึ่งเป็ นเจ้าของกิจการในเรื่ องการจัดทาบัญชีที่ถูกต้องและการกาหนดค่าจ้างให้แก่สานักงานบัญชีใน
ราคาถูก ซึ่ งมีผลให้ผทู้ าบัญชี ที่รับค่าจ้างถูกก็จะไม่ได้ทาบัญชี จริ งจะลงนามเพียงอย่างเดียวผูส้ อบ
บัญชีบางคนก็ไม่ตรวจสอบบัญชีจริ งผูป้ ระกอบการก็ยงั มีแนวคิดในการหลบหนีภาษี (Tax Evasion)
ซึ่ งเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย และผูส้ อบบัญชี ก็ตรวจแบบ “มือปื นรับจ้าง” ก็จะเป็ นการทาลาย
วิชาชีพในที่สุด(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 21 พฤศจิกายน 2560)
4.7 การบู ร ณาการผลการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ (Integration of Quantitative and
Qualitative Research Results)
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะ
ของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยการศึกษาเชิงปริ มาณเป็ นการศึกษาถึง
อิทธิ พลของตัวแปรต้น 4ตัวแปรคือการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HRD) ภาวะผูน้ า (Leadership) และการจัดการความรู้ (KM) กับตัวแปรตามคือ สมรรถนะของผูท้ า
บัญ ชี (Competency) ซึ่ งมี อ งค์ป ระกอบของสมรรถนะคื อ สมรรถนะด้า นความรู้ (Knowledge)
สมรรถนะด้านทักษะทางวิชาชี พ (Skills) และด้านคุ ณลักษณะส่ วนบุคคล (Attribute) ซึ่ งจากการ
วิเคราะห์เชิ งปริ มาณโดยสมการโครงสร้างพบว่า การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และภาวะผูน้ า มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชีคุณภาพใน
ประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่สาหรับการจัดการความรู้ มีอิทธิ พลต่อการ
พัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย อย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ
สาหรับการศึกษาโดยเชิ งปริ มาณ และเสริ มด้วยเชิ งคุณภาพในการศึกษาเรื่ องการพัฒนา
สมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยอธิบายผลการศึกษาได้ดงั นี้
4.7.1 ปัจจัยด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
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จากการศึกษาเชิ งปริ มาณพบว่า ปัจจัยด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด (𝑋̅ =4.35) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาที่สุดดังนี้ คือ
ด้านการออกแบบและวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน การคัดเลือก และการกาหนดหน้าที่งาน
(𝑋̅ =4.50) ด้านการสรรหาและการคัดเลือกคนตามแนวคิดสมรรถนะ ( 𝑋̅ =4.38) ด้านการกาหนด
กลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายการวางแผนการฝึ กอบรมและพัฒ นาผู้ท าบัญ ชี ต ามแนวคิ ด สมรรถนะ
(𝑋̅ =4.37) ด้านการวางแผนกาลังคน การทดแทนตาแหน่งงาน การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
ตามแนวคิดสมรรถนะ (𝑋̅ =4.36) ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การบริ หารค่าตอบแทนและ
การจัดสวัสดิการ ( 𝑋̅ =4.26) และด้านการสร้ างแรงจูงใจ การสร้ างทีมงาน การมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน (𝑋̅ =4.24)ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิ พลที่มีต่อตัวแปรตามคือ สมรรถนะ
ของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพซึ่ งมีอิทธิ พลทางบวกโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ เส้นทางเท่ากับ
0.335 โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิ งคุณภาพจากการ
ตอบคาถามปลายเปิ ดที่แสดงความคิดเห็นว่า งานด้านการทาบัญชี ตอ้ งอาศัย ความรู้ ความสามารถ
ของผูท้ าบัญชีสูง จึงจาเป็ นต้องมีการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อธารงรักษาบุคลากรให้คงอยูก่ บั
กิจการ เพราะการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพใช้เวลา และการสั่งสมประสบการณ์ที่ยาวนานที่สาคัญ
คือการกาหนดลักษณะงานหรื อประเภทธุรกิจของลูกค้าที่เหมาะสมกับสมรรถนะของผูท้ าบัญชี การ
มอบหมายที่ถูกต้องเป็ นการบริ หารทรัพยากรที่ดีสาหรับงานสานักงานบัญชี โดยมีการวิเคราะห์งาน
และกระบวนการทางานเพื่ อกาหนดลักษณะงาน (Job Description) ที่เหมาะสมกับแต่ละหน้าที่งาน
หรื อ ประเภทกิจการที่เหมาะสมกับผูท้ าบัญชีแต่ละคน ประการสาคัญที่สุดคือให้ความสาคัญตั้งแต่
การออกแบบ วางแผนกาลังคน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพตั้งแต่เริ่ มต้น โดยการกาหนดปริ มาณงานที่
เหมาะสมให้กบั ผูท้ าบัญชี โดยคานึงถึงคุณภาพของงานและการพิจารณาตาแหน่งงาน ควรพิจารณา
จากคุ ณ ภาพงานและสอดคล้อ งกับ การวิเ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพจากผู้ใ ห้ข ้อ มู ล คนส าคัญ ที่ แ สดง
ความเห็นว่า วิชาชีพผูท้ าบัญชีซ่ ึ งมีความสาคัญในการจัดทางบการเงินให้มีความถูกต้องให้ขอ้ มูลที่
สะท้อนภาพความจริ งของกิจการในเชิงเศรษฐกิจ และให้ขอ้ มูลที่คุณค่าต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งบ
การเงิน ผูท้ าบัญชี จึงจาเป็ นต้องมีสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะทางวิชาชี พที่ดี ซึ่ งการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์มีบทบาทที่สาคัญที่ส่งผลต่อปั จจัยดังกล่าวซึ่ งต้องเริ่ มตั้งแต่การวางแผนกาลังคน
โดยต้องมีการเตรี ยมคนสารองเอาไว้เสมอเนื่ องจากความไม่แน่ นอนที่เกิ ดจากการเปลี่ยนงานของ
ผูท้ าบัญชี เพราะระบบงานของสานักงานบัญชี คุณภาพต้องมีการหมุนเวียนงานและการขยายงาน
รองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นทุกวันต่อมาคือการสรรหา
พนัก งานที่มี คุ ณ ภาพตั้ง แต่แรก การสรรหาบุ คลากรเน้นบุคลากรที่ มีศกั ยภาพในการเรี ย นรู้ และ
สามารถพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต เพราะองค์กรต้องมีการพัฒนา จึงต้องการคนที่จะพัฒนา
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ควบคู่ไปกับองค์กร ประการสาคัญต่อมาคือการธารงรักษาพนักงานด้วยการบริ หารค่าตอบแทน
การจูงใจ การมอบหมายงานที่เหมาะสม สิ่ งเหล่านี้ สาคัญมาก ซึ่ งการบริ หารก็ตอ้ งใช้แนวคิดเรื่ อง
ความสามารถ (สมรรถนะ) ของแต่ละคนมาเป็ นหลักในการพิจารณาสาหรับการมอบหมายงาน
สาหรั บองค์กรสานักงานบัญชี มี การมอบหมายตามความถนัดในแต่ ละประเภทของกิ จการของ
ลูกค้า เช่ นกิ จการบริ การ พาณิ ชยกรรม หรื ออุตสาหกรรมเป็ นต้น เพื่อช่ วยให้เกิ ดการทางานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพราะมีการแบ่งหน้าที่งานตามความถนัด และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ด้านการบริ หาร
ค่ า ตอบแทนก็ เ ป็ นสิ่ งส าคัญ มากโดยมี แ นวคิ ด ว่ า การให้ ก ารดู แ ลที่ ดี ต่ อ ผู้ท าบัญ ชี ซ่ ึ งเป็ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็จะส่ งผลดีที่ผทู้ าบัญชีจะเป็ นผูด้ ูแลลูก ค้าของสานักงานบัญชีได้ดีเช่นกันและต้อง
ใช้ระบบจูงใจ (Incentive) ในการบริ หารค่าตอบแทน และรวมทั้งการจัดสวัสดิการอื่นๆ แต่ในส่ วน
ของ การพัฒนาตาแหน่ งงานงาน (Carrier Path) ของสานักงานบัญชี ในประเทศไทย ยังไม่ชดั เจน
แตกต่างจากการบริ หารองค์กรสอบบัญชีของBig 4 ซึ่งมีลาดับขั้นในการพัฒนาที่ชดั เจนกว่า
4.7.2 ปัจจัยด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จากการศึกษาเชิ งปริ มาณพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.24) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านการฝึ กอบรมขณะทางานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.59) ด้านการสอน
งาน มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.28)ด้านการเป็ นพี่เลี้ ยงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑋̅ =
4.05)และด้านการอบรมภายนอก มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ในระดับมาก(𝑋̅ = 4.03) ซึ่ ง สอดคล้องกับ ผลการ
วิเคราะห์ค่าอิทธิ พลที่มีต่อตัวแปรตาม คือ สมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่ งมี
อิทธิ พลทางบวก โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.294 โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 สอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิ งคุณภาพจากการตอบคาถามปลายเปิ ดที่แสดงความคิดเห็นว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ โดยการฝึ กอบรม
โดยเฉพาะการฝึ กอบรมขณะทางาน การสอนงานและให้ทดลองปฏิบตั ิในสถานที่จริ งมากที่สุด
รองลงมาคือการอบรมภายนอก เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานการบัญชี และกฎหมาย
ทางภาษีอากร (External Training Course) และสุ ดท้ายคือ การสอนงาน ได้แก่ การสอนงานโดยเน้น
ไปที่การพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานและพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง และการเป็ นพี่เลี้ยง โดยพี่เลี้ยงจะ
เป็ นแม่แบบ และเป็ นผูส้ อนงาน ที่น่าสนใจคือ การพัฒนาทั้งบุคลากรคือ ผูท้ าบัญชี และการพัฒนา
ให้ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การมี ความรู ้ ไปพร้ อมกันทั้งนี้ เพื่อลดข้อขัดแย้ง จากงานที่ให้บริ การรู ปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของผูท้ าบัญชี อาจได้จากการติ ดตามข่าวสาร การเปลี่ ยนแปลงต่างๆการ
อบรม การเข้าร่ วมการแสดงความคิดเห็น หรื อการเข้าร่ วมพิจารณ์ร่างมาตรฐานต่างๆและการเข้า
ทดสอบมาตรฐานความรู ้ดา้ นต่างๆและควรถือว่าการพัฒนาบุคลากรผูท้ าบัญชี เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน
การทางานถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการทาให้เกิดขวัญและกาลังใจทีดี ที่จะทาให้องค์มีทีมงานที่ยงั่ ยืน
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และสอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิ งคุณภาพจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญที่แสดงความเห็นว่าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะผูท้ าบัญชี แสดงความเห็นว่าการฝึ กงานเป็ นการพัฒนาที่สาคัญที่สุดและ
ต้องเริ่ มตั้งแต่ยงั ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยการสหกิ จศึกษาการพัฒนาในลาดับต่อมาจะ พิจารณา
คุณสมบัติที่สาคัญในการส่ งเสริ มให้กา้ วสู่ ตาแหน่งสู งขึ้นได้แก่ ความรับผิดชอบ การให้บริ การที่ดี
การรักษาความลับของลูกค้า เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะสาคัญที่กาหนดไว้ซ่ ึ งเท่ากับกาหนดให้การ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นหนึ่ งในการสร้างขวัญและกาลังใจด้วย การพัฒนาในลักษณะต่อมาคือ
การมีพี่เลี้ ยงที่คอยสอนงานและเป็ นแบบอย่างในการทางานโดยเฉพาะการติดต่อ สื่ อสารกับลูกค้า
ในลักษณะอย่างไรซึ่ งเป็ นส่ วนที่ตอ้ งฝึ กฝนจากผูม้ ีประสบการณ์ตรงเท่านั้น ซึ่ งด้านสานักงานสอบ
บัญชี Big4 ก็ให้ความสาคัญกับการฝึ กฝนในเรื่ องการออกพบลูกค้าซึ่ งจะมีพี่เลี้ยงทาการสอนแบบ
Coaching ซึ่ ง เป็ นกระบวนการเรี ย นรู้ อย่างต่ อเนื่ องไปพร้ อมกับการเติ บ โตของพนักงานในการ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ จ ั ด เ ฉ พ า ะ รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น ใ น ห้ อ ง เ รี ย น เ ท่ า นั้ น ยั ง มี
e-Learning, Coaching, Counseling, Mentoring รวมทั้งการหมุนเวียนไปอยูส่ าขาต่างประเทศ 1-2 ปี
เพื่อให้ได้ประสบการณ์ เป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกรู ปแบบหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากรายการทาง
บัญชีในต่างประเทศมีความซับซ้อนมากกว่า มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เข้มงวดกว่า ซึ่ งจะ
ได้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่มากขึ้น
4.7.3 ปัจจัยด้ านภาวะผู้นา
จากการศึกษาเชิ งปริ มาณพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (𝑋̅ = 3.94)เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีความสาคัญในระดับมากทุกด้านคือ ด้านการเป็ นผูน้ าเชิ งปฏิรูป ( 𝑋̅ = 3.95) ด้านการเป็ น
บุคคลต้นแบบ (Role Model) (𝑋̅ = 3.82) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ(𝑋̅ = 3.75)ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ ค่าอิ ทธิ พลที่ มีต่อตัวแปรตามคือ สมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี
คุณภาพซึ่ งมีอิทธิ พลทางบวก โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ .0160 โดยมีระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการตอบคาถามปลายเปิ ดที่แสดงความ
คิดเห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับภาวะผูน้ าในด้านการเป็ นบุคคลต้นแบบ
(Role Model) มากที่สุด รองลงมาคือ การเป็ นผูน้ าเชิ งปฏิ รูป (Transformational Leadership) และ
สุ ดท้ายคื อ การสร้ า งแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ ภาวะผูน้ าถื อเป็ นสิ่ ง ขับเคลื่ อนให้เกิ ดการบริ หาร
จัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพภาวะผูน้ าช่ ว ยพัฒ นาองค์ก รและการบริ ห ารจัด การ
โดยเฉพาะองค์กรสานักงานบัญชีที่ภาวะผูน้ ามีความสาคัญในการบริ หารองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลโดยคุณลักษณะของผูน้ าที่ดีมี ต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การตัดสิ นใจ
และการสอนงาน กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงความรู้ แสดงศักยภาพ ความรู้ที่มีเพื่อเกิดความเชื่ อมัน่
แก่ผรู ้ ่ วมทีมมีความเป็ นกลาง ความยุติธรรม บริ หารงานโดยมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีเทคนิคในการ
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กระตุน้ ให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทางานไปพร้ อมๆกับการพัฒนาตนเองในการทางานด้วย เพื่อให้ไ ด้
ผลงานออกมาดีมีหลักการที่ดี และมีเหตุผลมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและมีความเด็ดขาดใน
การตัดสิ นใจรวมทั้งมีความเชื่ อมัน่ ในการทางานและความภูมิใจในวิชาชีพที่ทาและสอดคล้องกับ
การวิเคราะห์เชิ งคุณ ภาพจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญที่แสดงความเห็นว่า ภาวะผูน้ ามีความสาคัญใน
ด้านต้นแบบที่ดีในการทางาน โดยผูส้ อนงานหรื อพี่เลี้ยงต้องเป็ นต้นแบบที่ดี ซึ่ งหัวหน้าสานักงาน
บัญชี จะมีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางานให้แก่ผทู้ าบัญชีในสานักงาน การบังคับบัญชาใน
สานักงานก็ยงั แบ่งลาดับขั้นการบังคับบัญชา แต่ไม่ได้มีหลายขั้นนัก แต่ก็เพื่อกาหนดการทางานให้
มี ก ารตรวจสอบกันด้ว ย การท างานในส านัก งานบัญ ชี แม้จะต้อ งพึ่ ง พาเรื่ องการท างานเป็ นที ม
ค่อนข้างสู ง แต่ใ นที มก็ ตอ้ งมี ผูน้ าที่นาที มได้ดี ภาวะผูน้ าจะเป็ นแรงกระตุน้ ให้ผูท้ าบัญชี พฒั นา
สมรรถนะของตนให้สูงขึ้นจากการนาโดยผูน้ าที่ดีการพัฒนาจากบุคคลต้นแบบก็น่าจะมีอิทธิ พล
โดยเฉพาะเด็กรุ่ นใหม่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบ (Idol) ในส่ วนของผูบ้ ริ หารสานัก
งานสอบบัญชี (Big 4) มีความเห็นว่า ภาวะผูน้ าเป็ นส่ วนของ Soft Skill ที่ตอ้ งให้การฝึ กฝนอบรมใน
ทุกๆระดับเพราะการนาในแต่ละระดับของสานักสอบบัญชี (Big 4) มีความแตกต่างกันภาวะผูน้ าที่
ช่วยในการพัฒนาบุคลากรได้เพราะการนาทีมที่ดีจะเป็ นต้นแบบตัวอย่างที่ดี ซึ่ งพนักงานในระดับ
ฝึ กหัดก็จะดูแบบจากผูน้ าทีม
4.7.4 ปัจจัยด้ านการจัดการความรู้
จากการศึกษาเชิงปริ มาณพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (𝑋̅ = 4.17) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้า นการจัดตั้ง ชุ มชนนัก ปฏิ บ ตั ิ มี ความส าคัญในระดับมากที่ สุ ด (𝑋̅ = 4.21)ส่ วนด้า นที่ มี
ความสาคัญในระดับมากคือ ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญและคลังความรู้ ( 𝑋̅ = 4.20) และการถอดบทเรี ยน
(𝑋̅ = 4.09)ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิ พลที่มีต่อตัวแปรตามคือ สมรรถนะของผูท้ า
บัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพซึ่ งมีอิทธิ พลทางบวก โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.061
โดยไม่ มี ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ สอดคล้อ งกับ การวิเ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพจากการตอบค าถาม
ปลายเปิ ดที่แสดงความคิดเห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ การจัดการความรู้
โดยวิธีจดั ตั้งชุ มชนนักปฏิบตั ิมากที่สุด รองลงมาคือ การถอดบทเรี ยน และสุ ดท้ายคือ การใช้ระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญและคลังความรู ้ในวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่ให้ความเห็นเพิ่มเติมคือ การให้ความสาคัญกับ
การจัดการความรู้ในองค์กรวิชาชี พบัญชี ซึ่ งการจัดการความรู้ มีความสาคัญมากด้วยเหตุผลเพราะ
งานด้านวิชาชีพบัญชีตอ้ งทางานบนพื้นฐานความรู้เฉพาะด้านเป็ นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ โดยความรู ้ดา้ นทฤษฎีสามารถเรี ยนรู้ได้ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยนรู้ในระดับใดโดยช่องทางต่างๆ
มากมาย แต่การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ และไม่สามารถส่ งต่อ
ความรู ้ ให้ผทู ้ าบัญชี รุ่นใหม่ได้ หากไม่มีการจัดการความรู้ที่ดีอย่างไรก็ตาม ความรู้ในทางทฤษฎี
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และทางปฏิ บตั ิบางครั้งแตกต่างกันออกไปอีกเนื่ องมาจากสถานการณ์แวดล้อมแตกต่างกันจึงต้อง
ถ่ายทอดสิ่ งที่แตกต่างกันนี้ ให้ได้เป็ นความรู้การถ่ายทอดประสบการณ์ที่อยูน่ อกตาราให้ผทู้ าบัญชี
ได้มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดีดีกว่าลองผิดลองถูกซึ่งอาจทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ลูกค้านอกจากนี้ ความรู้
ในวิชาชี พบัญชี เป็ นความรู ้ ที่ตอ้ งพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเนื่ องจากงานบัญชี มีการเปลี่ ยนแปลงที่ตอ้ ง
เรี ยนรู ้เพิ่มเติมตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของโลกธุ รกิจจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ความรู้
ใหม่ให้ทนั ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพบัญชี ทาให้เปิ ดทัศนคติที่กว้าง
ขึ้ น การจัดการความรู้ ตอ้ งทาเป็ นระบบ มีแบบแผนง่ ายต่อการเข้า ถึ งและต้องทาอย่างสม่ าเสมอ
ผูบ้ ริ หารสานักงานบัญชี ตอ้ งให้ความสาคัญในการจัดการความรู้อย่างเป็ นระบบ โดยเป็ นผูถ้ ่ายทอด
ความรู ้ ให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาและควรเลือกวิธีการจัดการความรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เกิ ดผลใน
การพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี อย่างแท้จริ งรู ปแบบการจัดการความรู้ในยุคสมัยใหม่ อาจทาได้ง่าย
โดยการติ ดตามข่าวสารที่ทนั สมัยและนามาเผยแพร่ ความรู้ในกลุ่มวิชาชี พเดี ยวกัน เช่ นการสร้าง
ไลน์กลุ่ม การซักถามข้อสงสัยในการปฏิบตั ิทางบัญชีต่างๆสาหรับความรู้ที่ตอ้ งการให้มีการจัดการ
ความรู ้ ได้แก่ ด้านความรู้ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงมากและบ่อยครั้งคือ ด้านมาตรฐานการบัญชี ด้าน
กฎหมายทางภาษี อากร และกฎหมายธุ รกิ จอื่ นๆที่ ส าคัญคื อ ความรู้ ในเรื่ องจรรยาบรรณ ได้แก่
กรณี ศึกษาต่างๆ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ดา้ นจรรยาบรรณซึ่ งในตารามีอยูน่ อ้ ย แต่ในสถานการณ์
จริ งมีอยูม่ ากและแตกต่างกันไปตามยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
4.8 การนาเสนอ ตัวแบบการจัดการประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ผลการสัมภาษณ์โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อการนาเสนอตัวแบบการจัดการ
ประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

4.8.1 สถานภาพทัว่ ไปของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตารางที่ 4.21 จานวนผูท้ รงคุณวุฒิผเู ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่มจาแนกตามลักษณะพื้นฐาน (n=9)
คุณลักษณะของผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน
เพศ
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คุณลักษณะของผู้ทรงคุณวุฒิ
- ชาย
- หญิง
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโท
- ปริ ญญาเอก
- ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ
ตาแหน่งงาน
- ผูป้ ระกอบการสานักงานบัญชี
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
- ผูท้ าบัญชี
- อาจารย์ผสู้ อนสาขาการบัญชี
ความชานาญการสาขา
- ด้านบัญชีการเงิน และภาษีอากร
- ด้านการสอบบัญชี
- ด้านการสอนสาขาวิชาการบัญชี

จานวน
4
5
4
2
2
1
2
1
1
3
2
6
1
2

จากตารางที่ 4.21 ผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้ร่วมการสนทนากลุ่ม จานวน 9 คน เป็ นเพศชาย 4 คน
เพศหญิง 5 คน โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี 5 คน ปริ ญญาโท 2 คน ปริ ญญาเอก 2
คน และประกาสนี ย บัต รทางวิชาชี พ ด้านการสอบบัญชี 1คนโดยมีตาแหน่ งงานในปั จจุบ นั เป็ น
ผูป้ ระกอบการสานักงานบัญชี 2 คน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 1 คน ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ของบริ ษทั เอกชน 1 คน ผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชี 3 คน และอาจารย์ผสู้ อนสาขาการบัญชี 2 คน
ด้านความชานาญการสาขา เป็ นผูช้ านาญด้านบัญชีการเงินและภาษีอากร 6 คน ด้านการสอบบัญชี 1
คนและด้านการสอนสาขาวิชาการบัญชี 2 คน
4.8.2 รายละเอียดการให้ สัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตารางที่ 4.22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี
ในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
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รายการประเมิน
ตั ว แบบการจั ด การประสิ ทธิ ภาพการพั ฒ นา
สมรรถนะผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพใน
ประเทศไทย โดยภาพรวม
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปั จจัยภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อสมรรถนะที่จาเป็ นต้องมี
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดสมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีเพื่ อ
รองรับปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
โดยการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต ามแนวทาง
สมรรถนะ
ขั้นตอนที่ 4 กาหนด แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
โดยการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามแนวทาง
สมรรถนะ
ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดภาวะผูน้ า (Leadership)
ขั้นตอนที่ 6 การกาหนดการจัดการความรู้

เหมาะสม

ความถี่
ไม่ เหมาะสม
บางส่ วน
ตัดทิง้

9

0

0

9

0

0

9

0

0

9

0

0

9

0

0

9
8

0
1

0
0

จากตารางที่ 4.22 ผูท้ รงคุ ณวุฒิทุกท่านคิดเป็ นร้อยละ 100เห็นด้วยกับ ตัวแบบการจัดการ
ประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ทุกขั้นตอน
ยกเว้นในเรื่ อง การจัดการความรู้มีผทู้ รงคุ ณวุฒิ 1 คน ให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้ วา่ วิธีการ
จัด การความรู ้ โดยการส่ ง ไปฝึ กอบรม (Training & Workshop) ซึ่ งปั จ จุ บ ัน เป็ นข้อ ก าหนดตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ อง กาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็ นผูท้ าบัญชี โดยสรุ ป
ใจความสาคัญให้เพิ่มเวลาอบรมความรู้ต่อเนื่ องทางการบัญชี (CPD) ของผูท้ าบัญชี กาหนดให้ผทู ้ า
บัญชีเข้าอบรมพัฒนาความรู ้ต่อเนื่ องทางวิชาชีพภายใน 1 ปี ให้ได้ 12 ชัว่ โมงและจานวนชัว่ โมงการ
พัฒนาความรู ้ต่อเนื่ องทางวิชาชี พบัญชี ต้องมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับการบัญชีไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่ งของการ
เข้ารับการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่อง คือต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง การอบรมที่
จัดโดยสถาบันการฝึ กอบรมต่างๆที่ตอ้ งเสนอหลักสู ตรการอบรมต่อสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรม
ราชู ป ถัม ภ์เ พื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ หลัก สู ต ร ตามประกาศของสภาวิช าชี พ บัญ ชี ใ นพระบรม
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ราชูปถัมภ์ฉบับที่ 86/2560 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เพื่อควบคุมคุณภาพของหลักสู ตรและอัตรา
ค่าอบรมที่เป็ นธรรมโดยผูท้ รงคุณวุฒิแสดงความเห็นว่าส่ วนใหญ่ผทู้ าบัญชีเข้าอบรมเพื่อเก็บชัว่ โมง
การอบรมให้ครบตามข้อกาหนดคุณสมบัติของการเป็ นผูท้ าบัญชีเท่านั้น ส่ วนใหญ่ให้ความสนใจใน
เนื้ อหาที่อบรมน้อยเพราะเห็นว่ามีเนื้อหาที่ซ้ าๆกันและหากเป็ นเนื้ อหาใหม่ๆ เช่นกฎหมายทางภาษี
อากร หรื อมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ ผูท้ าบัญชี เห็ นว่า ตนเองยังไม่ได้ใช้ง าน ยกเว้นเรื่ องที่ มี
ผลกระทบต่อการทางานของทุกคนจึงให้ความสนใจ และในการอบรมส่ วนใหญ่ผทู้ าบัญชีจะถาม
คาถามที่ เป็ นกรณี ศึ กษาเฉพาะที่ตนเองได้ประสบในการทางานกับทางวิท ยากร ซึ่ งก็นับว่า เป็ น
ประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าอบรมทุกท่าน ก็ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้สาหรับปั ญหาอีกด้าน
หนึ่งคือ องค์กรรัฐที่กากับดูแลในเรื่ องนี้ตอ้ งควบคุมคุณภาพของวิทยากรผูบ้ รรยายให้เป็ นผูม้ ีความรู้
ความสามารถจริ ง เนื่ องจากสถาบันผูจ้ ดั อบรมต้องพยายามควบคุมต้นทุนการจัดการอบรมเพราะ
การแข่ง ขันสู ง โดยเฉพาะการแข่ งขันการตัดราคาค่ าอบรมจึ งต้องลดคุ ณภาพของวิทยากร โดย
กาหนดค่าจ้างต่าและไม่ได้คดั เลือกวิทยากรให้มีคุณภาพที่ดีเพียงพอ
การพิจารณาการนาโมเดลจากการศึกษานี้ ไปใช้งาน โดยพิจาณาตามค่าน้ าหนักจากโมเดล
ดังนี้คือ
COMPETENCY
ตัวแปรแฝง
TE
DE
IE
HRM
0.335***
0.335***
HRD
0.294***
0.294***
Leader
0.160***
0.160***
KM
0.061
0.061
0.4130
R2
ซึ่ งจากโมเดลแสดงค่าน้ าหนักขององค์ประกอบการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ที่แสดงถึง
องค์ประกอบด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด กล่าวคือจาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณให้ความสาคัญกับองค์ประกอบนี้ ผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นด้วย โดย
เหตุผลว่า วิชาชี พบัญชี เป็ นศาสตร์ ที่มีความเฉพาะผูท้ ี่จะเข้าสู่ วิชาชี พต้องมีสมรรถนะด้านความรู้
และทักษะที่ตรงกับวิชาชี พ ดังนั้น สานักงานบัญชีจะกาหนดสมรรถนะด้านความรู้และทักษะที่ตอ้ ง
ตรงกับวิชาชี พ จึงเริ่ มตั้งแต่การกาหนดลักษณะงาน (Job Description) การคัดเลือกบุคคลที่ตรงตาม
ลักษณะงาน ซึ่ งถือเป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด เพราะหากคัดเลือกได้บุคลากรที่สมรรถนะไม่ตรงกับ
งานจะทาให้เกิดปั ญหา ส่ วนในด้านสมรรถนะที่เป็ นคุณลักษณะส่ วนบุคคลอาจจะมีการฝึ กอบรมได้

203

ดังนั้น ลาดับความสาคัญรองลงมาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ การพัฒนาโดยฝึ กอบรม
การสอนงาน การฝึ กให้ทางานเป็ นต้น องค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักเป็ นลาดับที่สามคือ ภาวะผูน้ าซึ่ ง
หมายถึ ง การสร้ า งแรงบันดาลใจ การเป็ นบุ คคลต้นแบบมี ค วามส าคัญ ต่ อวิช าชี พ บัญชี เช่ นกัน
เนื่องจาก ผูท้ ี่จะประสบความสาเร็ จในวิชาชีพนี้ตอ้ งมีความอดทนสู ง เพราะงานหนัก ปริ มาณงานสู ง
ดังนั้น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความมุ่งมัน่ ในงานาชี พ มีแรงบันดาลใจหรื อ มีบุคคลต้นแบบที่ประสบควม
สาเร็ จเป็ นแบบอย่างสาหรับองค์ประกอบด้านการจัดการความรู้ เป็ นองค์ประกอบที่ในการวิเคราะห์
เชิงปริ มาณก็ให้ค่าน้ าหนักน้อยที่สุดและไม่มีนยั สาคัญทางสถิติซ่ ึ งผูท้ รงคุณวุฒิส่งนหนึ่งเห็นว่า การ
จัดการความรู้มีความสาคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี โดยเฉพาะในยุคปั จจุบนั ที่ตอ้ งมี
การปรับเปลี่ ยนสมรรถนะของผูท้ าบัญชี อย่างมาก แต่บางส่ วนเห็นว่าองค์ประกอบด้านการพัฒนา
สมรรถนะสามารถทดแทนการจัดการความรู้ได้
ประเด็ นต่ อ มาคื อ การจะน าโมเดลการพัฒ นาสมรรถนะผูท้ าบัญ ชี ที่ ผูว้ ิจ ัย น าเสนอใน
งานวิจยั นี้มาใช้อย่างไรเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรมผูท้ รงคุณวุฒิได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้คือ
1. ควรศึ ก ษาปั จจัยแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ ย นแปลงและมี ผลกระทบต่ อสมรรถนะของ
วิชาชี พบัญชี เพื่อกาหนดสมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่วา่ จะเกิด
จากนโยบายรัฐกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเทคโนโลยี หรื ออื่นๆ
2. กาหนดนโยบายการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสานักงานบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสมรรถนะที่เกิดจากปั จจัยแวดล้อมภายนอก โดยกาหนดกระบวนการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ตั้ง แต่ ก ารก าหนดลัก ษณะงานการคัด เลื อ กบุ ค ลากร การมอบหมายงาน การบริ ห าร
ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่กาหนด
3. การกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมสอดคล้อง หรื อ
เป็ นการพัฒ นาที่ ส ามารถให้ เ กิ ด สมรรถนะที่ ต้อ งการได้จ ริ ง แต่ โ ดยลัก ษณะวิ ช าชี พ บัญ ชี
ผูท้ รงคุณวุฒิก็ยงั เห็นด้วยกับการฝึ กอบรมขณะทางาน (On the Job Training) การมีพี่เลี้ยงการสอน
งาน การอบรมภายนอก ซึ่ งยังมีความเหมาะสมอยู่
4. การกาหนดองค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าที่จริ งถื อว่ามีความสาคัญต่ อทุกอาชี พแต่ตอ้ ง
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบของการสร้างภาวะผูน้ าให้ เกิดความเหมาะสมกับวิชาชี พนั้นและในปั จจุบนั ถือ
ว่าผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transform Leadership) ถือว่ามีความเหมาะสมต่อยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆของวิชาชีพบัญชีอย่างยิง่
ความสาคัญของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่มีความสาคัญต่อวิชาชี พบัญชี น้ ี เนื่ องมาจาก
วิช าชี พ บัญ ชี เ ป็ นสาขาวิช าชี พ ที่ เผชิ ญภาวะการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆมากมาย ทั้ง ข้อก าหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ที่ตอ้ งนามาปฏิ บตั ิ การเปลี่ ยนแปลงทางด้านกฎหมายทางด้านการบัญชี และ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจ และการเปลี่ยนแปลงในรู ปแบบการดาเนินธุรกิจซึ่ งปั จจุบนั
มีการออกแบบธุ รกิจที่หลากหลาย ซับซ้อน มีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งวิชาชีพบัญชีตอ้ งเข้าใจ
เพื่อการออกแบบงบการเงินที่จะสะท้อนภาพของธุ รกิ จได้ตรงสภาพจริ ง จึงจาเป็ นต้องก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง ความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนให้รวดเร็ วตามสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องอาศัยนัก
บัญชีที่มีภาวะผูน้ าในการเปลี่ยนแปลงที่ จะสามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่วิชาชีพบัญชีตอ้ งเผชิญอยูต่ ลอดเวลาและต่อเนื่องดังกล่าวข้างต้น หากนักบัญชี
ไม่มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ก็จะทาให้องค์กรบัญชีน้ นั “ล้าหลัง” ในการปฏิบตั ิงาน ย่อมมีผลเสี ย
ต่อลูกค้าที่ตนเองปฏิ บตั ิงานให้และบางครั้งการยอมรับที่จะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบางกิจการ อาจต้องถูกยับยั้ง หรื อเลื่อนเวลา
ออกไปเพื่อให้ภาพรวมทางเศรษฐกิ จของประเทศไม่เสี ยหาย นักบัญชี ที่อยู่ในระดับการตัดสิ นใจ
ยอมรับต้องมีภาวะผูน้ าในการเปลี่ ยนแปลงที่จะตัดสิ นใจในปั ญหาเหล่านี้ ตัวอย่างเช่ น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับ ที่ 9 (IFRS 9) ซึ่ ง มี ผลกระทบต่ อสถาบันการเงิ นในการปรั บฐานะ
ทางการเงินให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในมาตรฐานฉบับนี้
5. ในด้านการจัดการความรู้ ผู้ทรงคุ ณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้
เพราะถื อว่าการจัดการความรู ้ ช่วยให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และเป็ นกระบวนการที่มีการสร้าง
องค์ความรู ้ ที่เป็ นรู ปธรรม มีการจัดเก็บองค์ความรู้และการถ่ายทอดรุ่ นสุ่ รุ่นรวมทั้งสามารถดึงเอา
ความสามารถส่ วนบุคคลที่ มีอยู่มาสู่ การเผยแพร่ ที่เป็ นประโยชน์ ทาให้วิชาชี พเกิ ดความเข้มแข็ง
องค์กรก็เข้มแข็งแต่การนากระบวนการมาดาเนิ นการให้เป็ นรู ปธรรมอาจจะมีปัจจัยที่มากาหนด
หลายประการ ได้แก่ การมี วตั ถุ ป ระสงค์ชัดเจนมีนโยบายการจัดการความรู้ มี การวางแผนการ
ดาเนิ นการ มีกระบวนการที่เหมาะสม มีผรู้ ับผิดชอบดาเนินการ การมีส่วนร่ วมของบุคลากร และที่
สาคัญคือเครื่ องมือที่เลือกใช้ในการจัดการความรู้ ซ่ ึงได้มีการเสนอแนะการจัดการความรู้ในรู ปแบบ
สมัยใหม่ที่ นิยมคือการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ โดยมีเวที ถาม-ตอบที่เกิ ดในสัง คมออนไลน์ต่างๆ เช่ น
เฟสบุ คกลุ่ มวิช าชี พ ที่มีก ารถาม-ตอบกรณี ศึกษาต่างๆ หรื อไลน์ก ลุ่ มก็ เช่ นเดี ย วกัน ทั้ง นี้ หากเรา
แสวงหา เครื่ องมือการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ก็จะทา
ให้การจัดการความรู ้มีความสาคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชีเช่นกัน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั นี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาเรื่ อง ตัวแบบการจัดการการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) เป็ นหลักและเสริ มด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยเพื่อศึกษา
ตัวแบบการจัด การการพัฒ นาสมรรถนะผูท้ าบัญ ชี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพใน
ประเทศไทยและเพื่อเสนอแนะตัวแบบการจัดการการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
ประเทศไทย การดาเนิ นการวิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ น
ผูท้ าบัญ ชี ที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นกับ กรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า และสภาวิช าชี พ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ในช่ วง
ระหว่างปี 2544 ถึ งปี 2560 และเป็ นผูท้ าบัญชี ในส านักงานบัญชี คุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ จานวน 400 คน และข้อมูลด้านคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึ ง
โครงสร้าง เก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ รองอธิ บดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
ผู้อ านวยการส านั ก พัฒ นาบัญ ชี ธุ ร กิ จ นายกสภาวิ ช าชี พ ผู้ช่ ว ยเลขาธิ ก ารและผู้ช่ ว ยเลขานุ ก ารใน
คณะกรรมการสภาวิชาชีพ อุปนายกคนที่สามและประธานคณะกรรมการวิชาชี พบัญชีดา้ นการทาบัญชี
กรรมการและประชาสั ม พัน ธ์ น ายกสมาคมส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพ และ Partner Assurance จาก
สานักงานสอบบัญชี (Big Four)โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอสรุ ปผลการวิจยั ซึ่ งประกอบด้วยผลการวิ เคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของผูท้ าบัญชีเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ า
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บัญชี ในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย และผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั นี้มี 3 ส่ วนดังนี้คือ
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม หรื อข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นการวิเคราะห์สถิติเชิ ง พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ยเลข
คณิ ต (Arithmetic Mean) การวิเคราะห์ แ บบจ าลองโครงสร้ างความสั ม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุ (Structural
Equation Model)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพเพื่อนามาอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
3. การเสนอแนวทางการจัดการการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพในสานักงาน
บัญชี คุณภาพในประเทศไทย โดยการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์การพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย์ ภาวะผูน้ า
และการจัดการความรู้
5.1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้คือ
5.1.1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 341 คน (คิดเป็ นร้อยละ 85.2) เป็ นเพศชายจานวน 59 คน (คิดเป็ นร้ อยละ
14.8) ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จานวน 157 คน (คิดเป็ นร้อยละ 39.2) รองลงมามีอายุระหว่าง2535 ปี จานวน 127 คน (คิดเป็ นร้อยละ 31.8) ด้านสถานภาพ ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว มีจานวน 206 คน(คิด
เป็ นร้อยละ51.5) รองลงมามีสถานภาพโสด มีจานวน 162 คน (คิดเป็ นร้อยละ 40.5) ด้านระดับการศึกษา
ส่ วนใหญ่มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จานวน 266 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 66.5) และสู งกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 134 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.5) ด้านอายุการขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี ส่ วนใหญ่มีอายุการขึ้น
ทะเบียนมาแล้ว 4-6 ปี จานวน 133 คน (คิดเป็ นร้อยละ 33.3) รองลงมามีอายุการขึ้นทะเบียน 7-10 ปี
จานวน 90 คน (คิดเป็ นร้อยละ 22.5) ด้านระดับรายได้ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-50,000 บาทเป็ น
จานวน 140 คน (คิดเป็ นร้อยละ 35.0) รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-80,000 บาท เป็ นจานวน
131 คน (คิดเป็ นร้อยละ 32.8) ด้านจานวนรายธุ รกิจที่รับทาบัญชี มีจานวนรายธุ รกิจ ที่รับทาบัญชี 1-30
ราย มี จานวน 123 ราย (คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.8) รองลงมา มี จานวนรายธุ รกิ จที่ รับ ท าบัญชี 61-100 ราย
จานวน 102 ราย (คิดเป็ นร้อยละ 25.5)
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5.1.1.2 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิ ติพ้ื น ฐานขององค์ป ระกอบสมรรถนะผูท้ าบัญ ชี เพื่ อ
รองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
(Arithmetic Mean)
ค่าสถิติพ้ืนฐานตัวแปรอิสระของสมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ของผูท้ าบัญชีใน
สานักงานบัญชี คุณภาพมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.22) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่
มี ค่า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด คื อ ความรู้ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการบัญ ชี ( = 4.33 SD)
ความรู้ ด้านการจัดการฐานข้อมู ล ( = 4.24) ความรู้ ด้านการป้ องกันความเสี่ ยงและการรั กษาความ
ปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 4.23) ความรู้ ด้านประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ
ต่างๆ ในอาเซี ยน ( = 4.23) 4) ความรู้ดา้ นการเงิน นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนและความรู้ดา้ น
ระบบการเงินในอาเซี ยน ( = 4.22) ความรู้ดา้ นกฎหมายภาษีอากรของแต่ละประเทศ ( = 4.21 SD)
และความรู ้ ด้า นกฎหมายธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะประเทศและกฎหมายที่ เกี่ ย วกับ การค้า ระหว่า งประเทศ
( = 4.21 SD) ส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากได้แก่ความรู้ดา้ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่า งประเทศ (IFRS) ( = 4.17) และความรู้ ค วามเข้า ใจธุ รกิ จ และการตลาดในอาเซี ย นสภาพ
แวดล้อมทัว่ ไปและภาวะเศรษฐกิจ ( = 4.16 )
ค่าสถิติพ้ืนฐานตัวแปรอิสระของสมรรถนะในด้านทักษะของผูท้ าบัญชี (Professional
Skills)ในสานักงานบัญชี คุณภาพมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.23) และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ทักษะในการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปต่างๆ ( = 4.30)
ทักษะในด้านการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ ( = 4.29) ทักษะด้านการรักษาจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี ( = 4.24) ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล และแจกแจงข้อมูลออกเป็ นปั จจัยย่อยๆ ( = 4.23)
และทักษะการนาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ ( = 4.22) ส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากได้แก่
ทักษะในการสั่งสมความเชี่ ยวชาญ และการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่ อง ( = 4.20) ทักษะในด้านการสื่ อสาร
ด้วยภาษาท้องถิ่นของอาเซี ยน ( = 4.18) และทักษะในการสังเกตสิ่ งผิดปกติได้ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ที่ดี และทักษะในการตรวจสอบ ( = 4.18)
ค่าสถิ ติพ้ืนฐานตัวแปรอิสระของสมรรถนะในด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Personal
Attribute) ของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.32) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ทักษะในการปรับตัวและก้าวทันการ
เปลี่ ยนแปลงของโลกธุ รกิ จ ( = 4.36) ทักษะในการท างานเป็ นที ม และการมีป ฏิ สัม พันธ์กบั เพื่อน
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ร่ วมงาน ( = 4.35) ทักษะในการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพของงาน ( = 4.34) ทักษะด้านภาวะ
ผูน้ า มีการแสดงออกถึงการรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ ที่มีผลต่อทีมงาน ( = 4.32) ทักษะด้านความใฝ่ รู้
และความสามารถในการเรี ยนรู้ ( = 4.30) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ และการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ อย่างเหมาะสม ( = 4.28) และทักษะด้านการสอนงานและพัฒนาผูอ้ ื่นให้
คาแนะนาและฝึ กสอนผูอ้ ื่น ( = 4.27)
ค่าสถิติพ้ืนฐานตัวแปรอิสระของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นองค์ประกอบของ
ตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศ
ไทย มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่ สุด ( = 4.35)โดยในรายข้อมีความสาคัญในระดับมากที่สุดทุ กข้อ
ดังนี้ คือ การออกแบบและวิเคราะห์งานการวางแผนกาลังคน การคัดเลือก และการกาหนดหน้าที่งาน
( = 4.50) การสรรหา และการคัดเลือกคนตามแนวคิดสมรรถนะ ( = 4.38) การกาหนดกลยุทธ์และ
นโยบายการวางแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาผูท้ าบัญชีตามแนวคิดสมรรถนะ ( = 4.37) การวางแผน
ก าลัง คน การทดแทนต าแหน่ ง งาน การวางแผนความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ตามแนวคิ ด สมรรถนะ
( = 4.36) การประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน การบริ หารค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิ การ ( = 4.26)
และการสร้างแรงจูงใจ การสร้างทีมงานการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ( = 4.24)
ค่าสถิ ติพ้ืนฐานตัวแปรอิสระการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ซ่ ึ งเป็ นองค์ประกอบของตัว
แบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
มี ค วามส าคัญ ในระดับ มากที่ สุ ด ( = 4.24) โดยในรายข้อมี ระดับ ความส าคัญ มากที่ สุ ดได้แ ก่ ก าร
ฝึ กอบรมขณะทางาน ( = 4.59) การสอนงาน ( = 4.28) สาหรับในด้านที่มีความสาคัญในระดับมาก
คือ การเป็ นพี่เลี้ยง ( = 4.05 SD) และการอบรมภายนอก ( = 4.03 SD)
ค่าสถิติพ้ืนฐานตัวแปรอิสระของภาวะผูน้ าเป็ นซึ่ งองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการ
ประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทยมีความสาคัญใน
ระดับ มาก ( = 3.84) ส่ วนในรายด้านมี ค วามส าคัญ ในระดับ มากทุ ก ข้อคื อ การเป็ นผูน้ าเชิ งปฏิ รูป
( = 3.95) รองลงมาคือ การเป็ นบุคคลต้นแบบ (Role Model) ( = 3.82) และการสร้างแรงบันดาลใจ
( = 3.75)
ค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐานการจัด การความรู้ ซ่ ึ งเป็ นองค์ ป ระกอบของตัว แบบการจัด การ
ประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยมีความสาคัญใน
ระดับมาก ( = 4.17) และในรายด้านมีระดับความสาคัญ มากที่สุดได้แก่ การจัดตั้งชุ มชนนักปฏิบ ตั ิ
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( = 4.21) และที่มีความสาคัญในระดับมากคือ ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและคลังความรู้ ( = 4.20) และการ
ถอดบทเรี ยน ( = 4.09)
5.1.1.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะหรื อตัวแบบการจัดการ
ประสิ ท ธิ ภ าพการพัฒ นาสมรรถนะผู้ท าบัญ ชี ใ นส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพในประเทศไทยโดยใช้
แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model)
พบว่าแบบจาลองโครงสร้างตามสมมติฐานหลังการปรับ (Modified Model) มีความ
สอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยพิ จ ารณาจากค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง χ2=124.300, df =121,
GFI=0.968, AGFI=0.950, CFI=0.999, RMSEA=0.008 ซึ่ งมีค่าผ่านตามเกณฑ์ทุกค่าและค่าp-value มีค่า
เท่ ากับ 0.4130 ซึ่ งมี ค่ ามากกว่า 0.05แสดงว่ายอมรั บ สมมติ ฐ านที่ ว่า แบบจาลองตามทฤษฎี มี ค วาม
สอดคล้องกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงเลือกแบบจาลองโครงสร้างหลังปรับมาใช้ในการ
แสดงผลการวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีพบว่า
(1)องค์ประกอบด้านการบริ การทรัพยากรมนุ ษย์ (HRM) พบว่าค่าองค์ประกอบโดย
เรี ยงลาดับจากความสาคัญมากไปน้อยดังนี้คือ ด้านการนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมา
กาหนดเป็ นกลยุท ธ์ ในการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (HR4) มี ค่าองค์ป ระกอบเท่ ากับ .86,ด้านการน า
แนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมากาหนดกลยุทธ์และนโยบายใน การวางแผนการฝึ กอบรม
และพัฒนา (HR5) และด้านการนาแนวคิดสมรรถนะการท างานของผูท้ าบัญชี ม ากาหนดการบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นด้ า นอื่ น ได้แ ก่ การวางแผนก าลัง คนการทดแทนต าแหน่ ง งาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในอาชี พ(HR6)มีค่าองค์ประกอบเท่ากันคือ 0.77,ด้านการสร้างแรงจูงใจ การสร้างทีมงาน
การมี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานและกิ จกรรมที่ มีความสาคัญ (HR3) มีค่าองค์ประกอบเท่ ากับ 0.69,
ด้านการออกแบบงาน การวิเคราะห์งานการวางแผนกาลังคน การคัดเลือก และการแต่งตั้งกาหนดหน้าที่
งานที่เหมาะสม (HR1)มีค่าองค์ปะกอบเท่ากับ 0.67 และด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การบริ หาร
ค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ สภาพการทางานที่ดี มีความมัน่ คงและการได้รับโอกาสก้าวหน้าใน
การทางาน (HR2),มีค่าองค์ประกอบเท่ากับ 0.65 โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.01
(2) องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (HRD) พบว่าค่าองค์ประกอบโดย
เรี ยงลาดับ จากความสาคัญมากไปน้อยดังนี้ คือด้านการเป็ นพี่เลี้ ยง (HRD 3) มีค่าองค์ประกอบเท่ากับ
0.88, ด้ า นการอบรมภายนอก (HRD 4) มี ค่ า องค์ ป ระกอบ0.85,ด้ า นการสอนงาน(HRD 2) มี ค่ า
องค์ประกอบ 0.52 และด้านการฝึ กอบรมขณะทางาน (HRD 1) มีค่าองค์ประกอบ 0.25 โดยนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ0.01
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(3) องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ า (Leader) พบว่า ค่าองค์ประกอบโดยเรี ยงล าดับจาก
ความสาคัญมากไปน้อยดังนี้ คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Ins) มีค่าองค์ประกอบ 0.97, ด้านการเป็ น
บุคคลต้นแบบ (Rol) มีค่าองค์ประกอบ 0.82โดยนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ0.01
(4) องค์ประกอบด้านการจัดการความรู้ (KM) พบว่า ค่าองค์ประกอบโดยเรี ยงลาดับ
จากความส าคัญ มากไปน้อยดังนี้ คื อด้านการจัดการความรู้ โดยวิธี จดั ตั้งชุ ม ชนนัก ปฏิ บ ัติ (Cop)มี ค่ า
องค์ประกอบ 0.88, ด้านระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญและคลังความรู้ในวิชาชี พบัญชี มีค่าองค์ประกอบ 0.86 และ
ด้านการถอดบทเรี ยน(AAR) มีค่าองค์ประกอบ 0.81 โดยนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาภาพรวมของสมรรถนะผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศ
ไทย โดยเรี ยงลาดับ จากความส าคัญมากไปน้อยดังนี้ คือ ด้านความรู้ (Knowledge) มี ค่าองค์ประกอบ
เท่ ากับ 0.89, ด้านทัก ษะทางวิช าชี พ บัญ ชี (Skills) มี ค่าองค์ป ระกอบ 0.78 และด้านคุ ณลักษณะส่ วน
บุคคล มีค่าองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 โดยนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5.1.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในการศึกษาตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงาน
บัญชีคุณภาพในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
มาส่ งเสริ มผลการวิเคราะห์ในเชิ งปริ มาณ จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญซึ่ งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
ในสานักงานบัญชี คุณภาพ หน่ วยงานภาครัฐผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลผูท้ าบัญชี คืออธิ บดีกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้ากระทรวงพาณิ ชย์ องค์กรทางวิชาชีพที่มีหน้าที่กากับดูแลผูท้ าบัญชี คือ นายกสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชู ป ถัม ภ์ และผูบ้ ริ ห ารในส านัก งานสอบบัญ ชี (Big Four) ในประเด็น ขององค์ป ระกอบ
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี เพื่อให้มีสมรรถนะรองรับ
ประเด็นความท้าทายในปั จจุบนั คือ การก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนและการรองรับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ผลการศึกษาพบว่า
1.สมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในด้านความรู้ความรู้ที่สาคัญที่ผทู้ าบัญชีตอ้ งมี คือด้านมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาตรฐานการบัญชี ดา้ นกฎหมายทางภาษี และกฎหมายทางธุ รกิ จ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ สามารถรองรั บ การเปลี่ ยนแปลงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านธุ รกิ จการเงินที่ มีการ
เปลี่ ยนแปลงเข้าสู่ ยุคดิ จิตอล การเปลี่ยนแปลงระบบการทางานของผูท้ าบัญชี ที่มาจากนโยบายภาครัฐ
เช่ นระบบการจ่ายเงินที่เน้นในเรื่ องของระบบ Promt-pay ระบบภาษีที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ ยุค Digital เช่ น
ระบบ e-payment (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระบบ e-Withholding Tax (ภาษีหกั ณ ที่จ่าย) ระบบ e-Filing (การยื่น
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แบบในระบบออนไลน์) ระบบการจัดส่ งงบการเงินกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ (eFiling) ดังนั้นความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญที่ผูท้ าบัญชีตอ้ งมีความกระตือรื อร้น
ในการปรับตัวอย่างรุ นแรง เพราะเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามามีผลกระทบต่อสมรรถนะของผูท้ าบัญชี มีผล
ทาให้การทางานปรับเปลี่ยนไปอย่างมากมาย ผูท้ าบัญชีตอ้ งปรับบทบาทจากการทาบัญชีไปสู่ การเป็ น
นั ก วิ เคราะห์ การเป็ นผู ้ช่ ว ยผู ้ป ระกอบการในการวิ เคราะห์ ง บการเงิ น ของกิ จ การ อธิ บ ายถึ ง ผล
ประกอบการ จุดอ่อน จุดแข็ง แนะแนวทางการปรับแก้และเสนอแนะกลยุทธ์ในการดาเนินธุ รกิจ ซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้ไม่เคยเป็ นหน้าที่ของผูท้ าบัญชีมาก่อน ถ้าพิจาณาผลกระทบด้านการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยนยังมีผลกระทบน้อยกว่าเนื่องจากแต่ละประเทศยังคงปกป้ องผลประโยชน์ของแต่ละประเทศ แต่
ในด้านนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีผลกระทบรวดเร็ ว และสู งมากเพราะเป็ นนโยบายที่รัฐบาลไทยผลักดัน
เต็มที่เพื่อให้เศรษฐกิจประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึนกว่าเดิม คือก้าวข้ามกับดักรายได้ปาน
กลางให้ได้ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการทางานของผูท้ า
บัญชีในอีกไม่ชา้ นี้ได้แก่ ด้าน เทคโนโลยีการเงิน (Fin Tech) ซึ่ งเริ่ มเข้ามามีบทบาทแล้วนอกจากนี้ได้แก่
Mobile Technology,ด้านAccounting Software ที่ เปลี่ ยนแปลงรู ปแบบระบบ ERP ด้าน Social Media,
Internet of Thing, Big Data และ Block Chain
FinTech คื อ การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้หรื อสร้างบริ การในธุ รกิ จการเงินทาให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เช่น การจ่ายเงินออนไลน์, การซื้ อหุ ้นออนไลน์ ฯลฯในช่วงที่ผา่ นมา มี
บริ การรู ปแบบใหม่เกิ ดขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน อาจกล่าวได้ว่าเป็ นตัวอย่างหนึ่ ง
ของ Fin Tech นั่น คื อ การช าระเงิ น ค่ า สิ น ค้าและบริ ก ารผ่า นช่ อ งทางดิ จิ ท ัล (e-Payment) ที่ ช่ ว ยให้
ผูบ้ ริ โภคเข้าถึ งการบริ การได้อย่างรวดเร็ วและลดค่าใช้จ่ายในการท าธุ รกรรมอย่างมากและส าหรั บ
Prompt Pay ที่เปลี่ ยนวิธีการโอนเงิ นให้ง่ายขึ้น โดยไม่ตอ้ งใช้เลขที่บญั ชี ผูร้ ับโอนไม่ตอ้ งรู้ว่าธนาคาร
อะไร รู ้เพียงหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็สามารถทาธุ รกรรมได้ ที่สาคัญค่าธรรมเนียมถูกมากคือโอนเงิน
ต่างธนาคารในจานวนมากกว่า 20,000-50,000 บาท ค่าธรรมเนียม 2-5 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับการโอน
ในปั จจุบนั อยูท่ ี่ 25-35 บาท หรื อหากโอนไม่เกิน 5,000 บาท Prompt Pay พร้อมให้บริ การส่ วน Fin Tech
ในประเทศไทยยังมีให้เห็ นไม่มากแต่เกิ ดขึ้นแล้ว เช่ น True Money Wallet, mPay, Paysbuy, 2c2p เป็ น
ต้น แต่สาหรับในต่างประเทศเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น Fin Tech Startup เป็ นผูป้ ระกอบการ
ใหม่ที่พฒั นาเทคโนโลยี หรื อบริ การด้านธุ รกรรมทางการเงิน บริ ษทั วิจยั และที่ปรึ กษาทางธุ รกิจระดับ
โลกรายหนึ่งยืนยันว่า Fin Tech เป็ น Game Changer ของอุตสาหกรรมการเงินโดยจะมีบทบาทสาคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินไทยและธนาคารพาณิ ชย์ไทย ซึ่ งโจทย์ส่วนใหญ่
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จะส่ งผลดี ต่อผูบ้ ริ โภค เพื่ อให้ได้รับบริ การที่รวดเร็ ว สะดวก สบาย และมีค่าใช้จ่ายถูกลงในยุคนี้ จึง
พบว่าผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญกับการเตรี ยมความพร้อมในด้านนี้มากขึ้น
Mobile Technology คือการใช้งานสมาร์ ทโฟนและแทปเล็ต ซึ่ งทาให้เกิดการใช้งานไอทีของ
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้นอย่างมหาศาล อุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้กลายเป็ นอุปกรณ์หลักที่คนทัว่ ไปใช้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต Mobile Technology นี้ ได้ช่วยลดช่องว่างเชิงดิจิทลั ทาให้ผคู้ นทุกเพศ
ทุกวัยสามารถที่จะเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตและใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆได้ง่ายขึ้น
Accounting Software ในปั จจุบนั เราจะพบว่ามีการพัฒนาโปรแกรมบัญชี จากระบบ Desktop
เป็ นระบบ Cloud หรื อที่เรี ยกกันโดยทัว่ ๆ ไปว่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ และได้มีการเริ่ มใช้งานกันใน
บางหน่ ว ยงานหลั ก ส าคัญ ของ Cloud Based Accounting Software หรื อ ที่ เราจะเรี ย กกั น ง่ า ยๆ ว่ า
โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ เริ่ มจะเข้ามามีบทบาทกับนักบัญชี เป็ นอย่างมาก ทั้งยังมีระบบป้ องกันความ
ปลอดภัยที่มีการใช้ Username และ Password เพื่อทาการ Login เข้าสู่ โปรแกรม นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้ Account ของ Google และ Facebookในการเข้าใช้งาน ซึ่ งอานวยความสะดวกในการท างานในที่
ต่างๆและยังอานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ หารสามารถเช็คข้อมูลตัวเลขได้แบบ Real Time โดยไม่ตอ้ ง
รอเอกสารจากทางนักบัญ ชี เหมื อนแต่ก่อน และการใช้โปรแกรมบัญชี ออนไลน์น้ ันยังช่ วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับตัวโปรแกรม โดยไม่ ต้องเสี ยค่ าใช้จ่ายในการ Upgrade รวมไปถึ งการ
Maintenance ต่างๆ ซึ่ งก็เป็ นค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งในทุกครั้งที่ทางาน
สาหรับการพัฒนาของ Cloud Based Accounting Software ในต่อๆ ไป คาดว่าจะพัฒนาไปสู่
ระบบที่ อตั โนมัติม ากยิ่งขึ้ น เพื่ อลดปั ญ หาความขัด แย้งระหว่างนัก บัญ ชี ก ับ ฝ่ ายต่ างๆ และเป็ นการ
ประหยัดเวลาในการทางานที่ซ้ าซ้อนกัน โดยนักบัญชีอาจจะต้องเปลี่ยนรู ปแบบของตัวเอง กลายไปเป็ น
ผูค้ วบคุมบัญชีแทน
ERP คื อ Enterprise Resource Planning นั้น คื อระบบที่ ใ ช้ใ นการวางแผนทรั พ ยากรต่ า งๆ
ทางธุ รกิ จ โดยเชื่ อมโยงระบบงานต่างๆ ของเข้าไว้ด้วยกัน เช่ น งานบัญ ชี การเงิ น ทรัพ ยากรบุ คคล
ระบบการผลิต และการกระจายสิ นค้า
ข้อ ดี ข องการมี ระบบ ERP คื อ ท าให้อ งค์ก รทราบแหล่ ง ที่ ม าของ Resource หรื อ ข้อ มู ล ได้
ชัดเจน และส่ งต่อไปให้ยงั ฝ่ ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้การทางานต่างๆ กระทาได้ดีข้ ึนง่ายขึ้น ชัดเจนและ
เป็ นระบบมากขึ้น ทดแทนงาน Manual ต่างๆ ในระบบตัวอย่างเช่น ธุรกิจประเภท Retail จาเป็ นอย่างยิ่ง
ต้องมี ระบบการเช็ค สิ นค้าคงคลังหรื อ Inventory และเช็ คยอดสั่งซื้ อสิ นค้าจากสาขาต่างๆ แบบ Real
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Time เพื่ อนาไปวางแผนการวางสิ นค้าหน้าร้านได้ต่อไปดังนั้น หน้าที่ หลัก ของ ERP คือ การบริ หาร
Resource หรื อ ข้อมูลขององค์กร
ERP ที่มีอยูใ่ นตลาด แบ่งออกเป็ น
Software ส าเร็ จรู ป เช่ น SAP, Oracle, Microsoft เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ นเจ้าใหญ่ ที่ มี ระบบชัดเจน
ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด ทาให้ใช้เวลา Implement ไม่มากนัก เพราะไม่ตอ้ งเขียนใหม่
มีขอ้ ดีคือเป็ น Software ที่เข้มแข็ง มีทีม Implement ที่เชื่ อถือได้ แต่ดว้ ยราคา หากลูกค้าใช้งานไม่ครบ
ทุกฟังก์ชน่ั ก็อาจเป็ นการลงทุนที่ไม่คุม้ ค่า
Open Source ERP เช่ น Odoo, ERPNext, Dolibarr (ดอลิ บา) เป็ นต้น พวกนี้ เป็ นระบบที่ ตอ้ งมี
การปรับ เขียนโค้ด และออกแบบเพิ่มเติมให้เข้ากับระบบหน้างานของลูกค้า มีขอ้ ดีคือ Flexible สามารถ
ยกเลิก หรื อเขียนโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเข้าไปในระบบได้
Customized ERP ซึ่ งคือการสร้างระบบ ERP ขึ้นมาเองโดยการจ้างSoftware Developer อาจทา
แบบ In-house หรื อ Outsource ก็ได้ ข้อดีคือ ได้ระบบที่ ตรงตามใจขององค์กรราคาถูก แต่ใช้เวลานาน
และมีความเสี่ ยงกรณี ลูกจ้างลาออก
2. สมรรถนะของผูท้ าบัญชีในด้านทักษะในวิชาชีพของผูท้ าบัญชี ทักษะที่สาคัญที่สุดในตอนนี้
คือด้านภาษาอังกฤษ ซึ่ งถื อว่าเป็ นวาระแห่ งชาติในการพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกวิชาชี พ เพราะส่ วน
หนึ่ งมาจากการการเปลี่ ยนแปลงในโลกธุ รกิ จที่ปัจจุบนั เป็ นในลักษณะการทาธุ รกิ จข้ามชาติกนั อย่าง
แพร่ หลายแม้ในธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและอีกส่ วนเป็ นผลสื บเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีซ่ ึ งต้องใช้ความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษในการเชื่ อมต่อกับเทคโนโลยี ผูท้ าบัญชีบางส่ วน
เริ่ มตื่นตัวในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมสาหรับภาษาอื่นๆก็อาจมีบทบาทสาคัญแต่ไม่น่าจะใช้ภาษา
ในอาเซี ยน 10 ประเทศ เนื่ องจากผูท้ าบัญชี ในประเทศไทยไม่มีแนวโน้มการออกไปทางานในอาเซี ยน
ภาษาที่ น่ าจับ ตามองว่าจะมี ค วามส าคัญ ในระบบธุ รกิ จของประเทศไทยน่ าจะเป็ นภาษาจี น ซึ่ งเป็ น
มหาอานาจทางธุ รกิ จที่มีความเติบโตทางธุ รกิ จอย่างรวดเร็ วและแผ่ขยายออกสู่ ตลาดโลก ซึ่ งประเทศ
ไทยก็เป็ นเป้ าหมายสาคัญของการขยายธุรกิจของจีนเช่นกัน
ทัก ษะในทางวิ ช าชี พ บัญ ชี ที่ ถื อ เป็ นสมรรถนะส าคัญ ของผู้ท าบัญ ชี ต่ อ มาคื อ การรั ก ษา
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ ซึ่ งส่ วนใหญ่เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ผทู้ าบัญชีตระหนักดีอยูแ่ ล้ว และอยูใ่ น
สายเลื อด หรื อ DNA เลยที เดี ย ว ซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง จากการข้อมูล เชิ งปริ ม าณที่ เก็ บ จากผูท้ าบัญ ชี ใ น
สานักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่ งเน้นด้านคุณภาพการให้บริ การ และสามารถคัดเลือกลูกค้าผู้รับบริ การได้แต่
หากพิจารณาถึงผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชีทวั่ ไปที่มีการแข่งขันกันในระดับสู ง โดยเฉพาะการตัดราคา
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ค่ า บริ ก ารกัน เอง มี ผ ลกระทบให้ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารต่ าลงและการค านึ งถึ ง จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชี พก็จะถูกท้าทายจากการที่อานาจต่อรองเป็ นของผูป้ ระกอบการที่เป็ นลูกค้าของสานักงาน
บัญ ชี เพราะในข้อ เท็ จ จริ ง ยัง พบว่า การให้ บ ริ ก ารของผู้ท าบัญ ชี บ างรายยัง ไม่ ไ ด้ม าตรฐานยัง ช่ ว ย
ผูป้ ระกอบการหลบหนีภาษี หรื อการจัดทางบการเงินที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมู ล ไม่ เพี ย งพอ หรื อจัดท างบการเงิ น ที่ มี ก ารแสดงรายการที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่ทาให้ผใู้ ช้งบการเงินมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไม่สะท้อนภาพที่แท้จริ งของธุรกิจหรื อบางที
อาจได้ยินว่าไม่ได้ทาบัญชี จริ งมีการแต่งงบการเงินขึ้นมาให้แก่กิจการเพื่อนาไปยื่นแบบตามที่กฎหมาย
กาหนดเท่านั้นดังนั้นในประเด็นนี้ จึงเป็ นประเด็นสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี เพื่อให้
สามารถมีทกั ษะในด้านนี้เพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานได้โดยยังคงรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพได้
ทักษะในด้านอื่นได้แก่การนาเสนอข้อมูล การสังเกตสิ่ งผิดปกติได้ดีและทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็ นทักษะที่ สาคัญเช่ นกัน โดยเฉพาะเพื่อการมีสมรรถนะที่รองรับนโยบาย 4.0 ผูท้ าบัญชี ตอ้ ง
ปรับเปลี่ ยนบทบาทที่ เป็ นผูล้ งมื อปฏิ บตั ิการกับเอกสารทางบัญชี จานวนมหาศาล เพราะลักษณะการ
ทางานเปลี่ยนแปลงไป ทักษะที่จาเป็ นต่อมาคือการเป็ นผูช้ ่วยเจ้าของธุรกิจ หรื อผูป้ ระกอบการในการนา
ข้อมูลทางบัญชี ไปตัดสิ นใจ และตัดสิ นใจได้แม่นยาและรวดเร็ วขึ้นโดยต้องอาศัยการนาเสนอข้อมูลที่
เข้าใจได้ดี การช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลแปลความหมายเพื่อให้ผปู้ ระกอบการเข้าใจงบการเงินได้ดีข้ ึน
3. สมรรถนะของผูท้ าบัญชีในด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล คุณลักษณะที่สาคัญที่ผทู้ าบัญชีตอ้ งมี
เพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญในยุคนี้ สองเรื่ องคือ การก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ การมีทกั ษะในการปรับตัวและก้าวทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลกธุ รกิ จ
ผูท้ าบัญ ชี ต้องปรั บ บทบาทเป็ นผูช้ ่ วยเจ้าของธุ รกิ จพร้ อมที่ ก้าวสู่ ธุรกิ จในระดับ โลกที่ เจ้าของธุ รกิ จ
ต้องการขยายไปในอนาคต การปรับตัวเพื่อก้าวทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงซึ่ งถือเป็ นเรื่ องสาคัญ
มากที่สุดในขณะนี้ผทู้ าบัญชีตอ้ งปรับตัวอย่างมากในการเรี ยนรู้เทคโนโลยีต่างๆและหากไม่ปรับตัวก็จะ
ถูกทดแทนด้วยโปรแกรมต่างๆหรื อบุคคลที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ดีกว่าในด้านการทางานเป็ นทีม มี
ความสาคัญมากสาหรับองค์กรแบบสานักงานบัญชี เพราะเป็ นองค์กรที่มีโครงสร้างแบบทีมงาน (Teambased Structures) เป็ นองค์การที่ประกอบด้วยทีมงานหรื อกลุ่มทางานทั้งองค์การ ไม่มีสายการบังคับ
บัญชาเป็ นลาดับขั้นมากมายพนักงานจะได้รับมอบอานาจ (Empowered) เต็มที่ เมื่อได้รับมอบหมายงาน
ทีมงานจะมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานดังนั้นทักษะการทางานเป็ นทีมมีความร่ วมมือกันจึงเป็ น
เรื่ องสาคัญ
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4. สาหรับองค์ประกอบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ดา้ นการ
บริ หารทรัพ ยากรมนุ ษย์ ถื อเป็ นองค์ประกอบการพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญที่สุดเนื่ องจากในอนาคต
อันใกล้น้ ี องค์กรขนาดใหญ่จะใช้บริ การของผูท้ าบัญชีที่เป็ นอิสระและใช้บริ การสานักงานบัญชีมากขึ้น
สานักงานบัญชี ก็ตอ้ งเตรี ยมคนเพิ่มโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ (Profile) แล้วเพิ่มการฝึ กอบรมให้ตรง
ตามที่ ส านัก งานบัญ ชี ต้องการการบริ ห ารทรั พ ย์ยากรมนุ ษ ย์เน้น ที่ ก ารสรรหาพนัก งานถ้าได้คนที่ มี
คุณภาพตั้งแต่แรกก็จะทาให้สานักงานบัญชี คุม้ ค่ามากกว่า ต่อมาก็คือเรื่ องการธารงรักษา พนักงานด้วย
การบริ หารค่าตอบแทน การจูงใจ การมอบหมายงานที่เหมาะสม สิ่ งเหล่านี้ สาคัญมาก ซึ่ งการบริ หารก็
ต้องใช้แนวคิดเรื่ องความสามารถ (สมรรถนะ) ของแต่ละคนมาเป็ นหลักในการพิจารณาในส่ วนของ
ผูบ้ ริ หารสานักงานสอบบัญชี (Big Four) มีการวางแผนกาลังคนโดยใช้แนวคิดสมรรถนะมากาหนด
ตั้งแต่การกาหนดจานวนบุคลากรที่ตอ้ งการ การสรรหาให้ได้ตามคุณสมบัติและการมอบหมายงานให้
แต่ละคนก็จะดูตามความเหมาะสมว่าใครเหมาะกับงานใด
5. สาหรับองค์ประกอบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ดา้ นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็ นองค์ประกอบการพัฒนาสมรรถนะที่สาคัญในลาดับรองลงมา โดยเห็นว่า
ควรฝึ กงานตั้งแต่ยงั ศึ กษาในมหาวิทยาลัย (สหกิ จศึกษา)การพัฒนาต่อมาก็ จะแบ่ งบุคลากรออกเป็ น
ระดับ ซึ่ งจะพิจารณาคุ ณสมบัติที่สาคัญในการส่ งเสริ มให้กา้ วสู่ ตาแหน่ งสู งขึ้นได้แก่ ความรับผิดชอบ
การให้บริ การที่ดี การรักษาความลับของลูกค้า เป็ นต้น การพัฒนาในลักษณะต่อมาคือการมีพี่เลี้ยงที่คอย
สอนงาน และเป็ นแบบอย่างในการทางาน โดยเฉพาะการติดต่อ สื่ อสารกับลูกค้าในลักษณะอย่างไรใน
ส่ วนของสานักงานสอบบัญชี (BigFour) มีรูปแบบการพัฒนาหลายรู ปแบบนับตั้งแต่การเป็ นพี่เลี้ยงคอย
สอนงาน การหมุ นเวียนงาน การถ่ ายทอดประสบการณ์ จากทีมงาน การฝึ กอบรมตามหลักสู ตรต่างๆ
และการกาหนดให้ไปฝึ กงานกับสาขาในต่างประเทศ
6. สาหรับองค์ประกอบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ดา้ นภาวะ
ผูน้ า ถือเป็ นองค์ประกอบการพัฒนาสมรรถนะที่สาคัญ ภาวะผูน้ ามีความสาคัญในด้านการเป็ นต้นแบบ
ที่ดีในการทางาน โดยผูส้ อนงานหรื อพี่เลี้ ยงต้องเป็ นต้นแบบที่ดี ซึ่ งหัวหน้าสานักงานบัญชี จะมีการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางานให้แก่ผทู้ าบัญชีในสานักงาน การบังคับบัญชาในสานักงานก็ยงั แบ่ง
ลาดับขั้นการบังคับบัญชา แต่ไม่ได้มีหลายขั้นนัก แต่ก็เพื่อกาหนดการทางานให้มีการตรวจสอบกัน
(การสอบทานงาน) ภาวะผูน้ าจะเป็ นแรงกระตุน้ ให้ผูท้ าบัญชี พฒั นาสมรรถนะของตนให้สูงขึ้ นจาก
“การนา” โดยผูน้ าที่ดี ในส่ วนของผูบ้ ริ หารสานักงานสอบบัญชี (Big Four) มีความเห็นว่า ภาวะผูน้ าเป็ น
ส่ วนของSoft Skill ที่ตอ้ งให้การฝึ กฝน อบรมในทุกๆระดับเพราะการนาในแต่ละระดับของสานักสอบ
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บัญชี (Big Four) มีความแตกต่างกันภาวะผูน้ าที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากรได้เพราะการนาทีมที่ดีจะเป็ น
ต้นแบบ ตัวอย่างที่ดี
7. สาหรับองค์ประกอบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ดา้ นการ
จัดการความรู้ถือเป็ นองค์ประกอบการพัฒนาสมรรถนะที่สาคัญโดยในส่ วนของสานักงานบัญชีคุณภาพ
อธิ บายถึ งแนวทางการจัดการความรู้ ของสานักงานบัญชี ว่า เริ่ มจากให้ผูท้ าบัญชี หาคาตอบจากเรื่ อง
ต่างๆด้วยตัวเองก่อน เพราะองค์ความรู้หาได้จากหนังสื อ ตารา และอินเตอร์ เน็ต เป็ นการฝึ กให้คน้ คว้า
แล้วเมื่อนาคาถามคาตอบมาคุ ยกันก็จะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ไปในส่ วนของสานักงานสอบบัญชี (Big
Four) ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้มากโดยการใช้การฝึ กอบรมเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดการ
ความรู ้ และการแบ่ งปั น ความรู ้ (Sharing) มีก ารแบ่ งที มผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อมี การถ่ ายทอดความรู้ โดยผูม้ ี
ประสบการณ์เฉพาะมีการจัดทาเครื่ องมือในการจัดการความรู้ เช่นระบบกระดาษทาการการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ที่ทาเป็ นปกติคือการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการก็เป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการความรู้
ในการจัดการความรู้ด้านการใช้ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นการลงทุนในระดับหนึ่ งซึ่ งสานัก งาน
บัญ ชี Big Fourจะจัด ให้ มี ร ะบบนี้ เช่ น EY Atlas ซึ่ งเป็ นเสมื อ นห้ อ งสมุ ด ที่ ทุ ก คนจะเข้า ไปค้น คว้า
(Search) ได้ ตั้งแต่อุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มหรื อ Accounting Issue ในแต่ละเรื่ องเป็ นอย่างไรซึ่ งอาจใช้
ในลักษณะ Q&A(Question & Answer) โดยการตั้งคาถามในประเด็นต่างๆและเข้าไปสื บค้นดูว่าเคยมี
กรณี ศึกษา (Case) เช่นนี้ หรื อไม่ แล้วมีแนวปฏิบตั ิกนั อย่างไร แต่สาหรับสานักงานบัญชีคุณภาพในของ
ไทย ควรจะมีความร่ วมมือกันในการจัดให้มีระบบนี้ เพื่อใช้งานร่ วมกัน เพื่อให้เกิ ดความประหยัดและ
คุม้ ค่าในการลงทุน
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้ส ร้ างกรอบแนวคิ ด ซึ่ งได้
สมมติฐานในการวิจยั 7 สมมติฐาน และทาการวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อแสดงให้เห็นถึงค่าองค์ประกอบ
ของแต่ ล ะสมมติ ฐานที่ มี ต่อ การพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี ในส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพ และค่ า
องค์ประกอบของสมรรถนะของผูท้ าบัญชีดงั ต่อไปนี้
1. สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อรองรับการ
ก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็ นสมรรถนะที่มีความสาคัญโดยมีค่า
องค์ป ระกอบ 0.89 และมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 ที่ เป็ นเช่ น นี้ เพราะผูท้ าบัญ ชี เป็ นวิชาชี พ
เฉพาะที่ตอ้ งมีความรู ้โดยเป็ นข้อกาหนดตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) ได้แก่ความรู้ใน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้านกฎหมายทางธุ รกิ จ และภาษีอากร ความรู้ในเรื่ องของธุ รกิ จ และ
ความรู ้ ขา้ มศาสตร์ ต่างๆ ได้แก่ กฎหมายการเงิน เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้
ด้านเทคโนโลยี ที่ เปลี่ ย นแปลงอย่างมากเพื่ อ รองรั บ นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ งเป็ นนโยบายที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงการทางานของผูท้ าบัญชีอย่างมาก ผูท้ าบัญชีในยุคนี้ ตอ้ งมีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ได้แก่
Fintech, Accounting Software, ERP, Big Data, Mobile Technology, Social Media, Cloud Computing,
Internet of Thing, Robot, Block-chain, Cyber security และ Crypto Currency (เงิ น สกุ ล Digital ต่ างๆ)
ซึ่ งจะเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงการทางานของผูท้ าบัญชี มากขึ้น (พัทธนันท์เพ็ชรเชิ ดชู , 2561) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของผูว้ ิจยั หลายๆท่านที่ได้ผลการวิจยั ยืนยันถึ งสมรรถนะด้านความรู้ของผูท้ า
บัญ ชี ที่ รองรับ การเข้า สู ้ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Mcclelland, 1973;
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2548; อมรา ติรศรี วฒั น์, 2559; Morpurgo, 2015) ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า สมรรถนะ
ของผูท้ าบัญชีมีความสาคัญต่อการทางานด้านการให้บริ การการทาบัญชี ต้องเป็ นสมรรถนะที่เป็ นเฉพาะ
ด้านทางวิชาชีพเฉพาะที่ตอ้ งมีความรู้ความสามารถจากการศึกษาความรู้ตามศาสตร์ ของวิชา ต้องมีความ
เชี่ ยวชาญในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเชื่ อมโยงกับศาสตร์ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเงิน
เศรษฐศาตร์ ก ฎหมาย ภาษี อ ากร และในปั จ จุ บ ัน มี ค วามจาเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ จ ะต้อ งรู้ เทคโนโลยีที่ เข้า
เกี่ยวข้องกับวิชาชี พบัญชี อย่างมากมายซึ่ งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีน้ ี ผทู้ าบัญชีจาเป็ นต้องเรี ยนรู้
สามารถตามทั น เพื่ อ การปฏิ บ ั ติ ง านได้ เช่ น การใช้ ร ะบบ e-payment, e-filing, e-witholding tax,
ระบบปฏิบตั ิการของโปรแกรมสาเร็ จรู ปต่างๆ ระบบการเงินในยุคดิจิทลั เป็ นต้น
2. สมรรถนะด้านทัก ษะทางวิช าชี พ (Skills) ของผูท้ าบัญ ชี ในส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพ เพื่ อ
รองรั บ การก้า วเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็ นสมรรถนะที่ มี
ความสาคัญโดยมี ค่าองค์ประกอบ 0.78 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ที่เป็ นเช่ นนี้ เพราะผูท้ า
บัญชี ตอ้ งทางานโดยต้องมีทกั ษะในการทางานร่ วมกับการใช้ความรู้ เนื่ องจากงานของผูท้ าบัญชี เป็ น
วิชาชี พเฉพาะ สมรรถนะด้านทักษะได้แก่ ทักษะการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี อย่างมืออาชี พทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาจรรยาบรรณ และ
การเรี ยนรู้ตลอดชี วิต ทักษะของผูท้ าบัญชี เป็ นทักษะเฉพาะด้านของวิชาชี พทางบัญชี เท่านั้น และเป็ น
ทักษะที่จาเป็ นที่ผทู้ าบัญชีตอ้ งมีสอดคล้องทฤษฎีของ Zwell (2000) ที่อธิ บายว่าสมรรถนะของบุคคลมี
องค์ประกอบ 5 ประการ ซึ่ งรวมทั้งด้านทักษะในการทางานของ เป็ นองค์ประกอบของสมรรถนะของ
ผูท้ าบัญชีที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย และสอดคล้องตาม
แนวคิดของอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ รวบรวมในพจนานุ กรมสมรรถนะที่จาแนกออกเป็ น 3 ด้านซึ่ งรวมทั้ง
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ทักษะด้านทักษะเฉพาะงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของหลายท่าน (พสุ เดชะริ นทร์ 2556; Clark,
2016) ซึ่ งมีขอ้ ค้นพบทางด้านทักษะของบัณฑิ ตทางด้านการบัญชี ที่ส่วนใหญ่ขบั เคลื่ อนไปตามความ
ต้องการของนายจ้างที่เป็ นทักษะเฉพาะทางในการทางานที่ตอ้ งควบคู่กบั ความรู้ทางด้านวิชาชีพ
3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล ของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อรองรับ
การก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็ นสมรรถนะที่มีความสาคัญโดย
มี ค่ า องค์ป ระกอบ 0.74 และมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 ที่ เป็ นเช่ น นี้ เพราะ สมรรถนะด้า น
คุ ณ ลักษณะส่ วนบุ คคลซึ่ งประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว การท างานเป็ นทีม มี ภาวะผูน้ า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ เป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นกับลักษณะงานการทาบัญชี โดยเฉพาะในสานักงาน
ที่ ตอ้ งการให้ผูท้ าบัญชี มี สมรรถนะในการท างานเป็ นที ม สามารถประสานงานกับ เพื่อนร่ วมงานได้
สมรรถนะด้านการปรับตัว ซึ่ งมีความจาเป็ นอย่างมากที่ผทู้ าบัญชีตอ้ งรี บปรับตัวเพื่อให้มีสมรรถนะใน
การทางานในยุคดิจิทลั ที่เทคโนโลยี เปลี่ ยนแปลงแบบทาลายล้างสิ่ งเดิมๆ (Disrupt) การปรับตัวนี้ เพื่อ
รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และรู ปแบบการทางานที่เปลี่ยนไป ในด้านภาวะผูน้ าผูท้ าบัญชีตอ้ งมี
สมรรถนะในด้า นการแสดงออกถึ ง การรั บ ผิด ชอบในเรื่ อ งต่ า งๆที มี ผ ลต่ อ ที ม งาน หน่ ว ยงานและ
หน่วยงาน รวมทั้งความสามารถในการบริ หารจัดการงาน ความสามารถในการจูงใจ หรื อโน้มน้าวผูอ้ ื่น
ให้ปฏิ บตั ิ ตามเพื่อให้บรรลุ ผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของผูว้ ิจยั หลาย
ท่าน (อมรา ติรศรี วฒั น์, 2559; Kavanagh, 2008) ซึ่ งงานวิจยั นี้ มีขอ้ ค้นพบว่าผูเ้ รี ยนสาขาการบัญชี เริ่ ม
ตระหนักถึงความคาดหวังของนายจ้างในด้านการมีทกั ษะการสื่ อสารทักษะการวิเคราะห์ในทางวิชาชีพ
และการทางานเป็ นทีมเป็ นต้น
4.การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในด้านการวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสรรหา และการ
คัดเลือกมีอิทธิ พลต่อสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย เพื่อรองรับการ
ก้าวเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นและนโยบายไทยแลนด์4 .0โดยมี ค่ าองค์ป ระกอบ 0.67และมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสานักงานบัญชีจะให้ความสาคัญกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ใน
ด้านนี้ โดยจะคัดเลื อ กบุ คคลากรให้ตรงตามสมรรถนะที่ตอ้ งการให้มากที่สุ ด ที่เป็ นเช่ นนี้ เพราะการ
คัดเลือกบุคคลากรได้ตรงตามสมรรถนะที่ตอ้ งการจะทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานของ
สานักงานบัญชี ไม่เสี ยเวลากับการที่ได้คนไม่ตรงกับงานที่จะมอบหมายงานของผูท้ าบัญชี ตอ้ งเป็ นผูม้ ี
ความรู้ มี ท กั ษะในการท างานเฉพาะด้านและมี คุ ณ ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลที่ ส อดคล้องกับ ลัก ษณะงาน
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของผูว้ ิจยั หลายท่ าน (Ozcelik & Ferman, 2006; Huselid, 1995) ซึ่ งมี ขอ้ ค้นพบ
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เกี่ ยวกับ การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภาพของวิธี ก ารน าเอาสมรรถนะมาใช้ในฐานะกลยุท ธ์ ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่ งเสริ มบทบาททักษะและพฤติกรรมที่คาดหวังในองค์กร
5. การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นด้ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านและการบริ หาร
ค่าตอบแทนมีอิทธิ พลต่อสมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย เพื่อรองรับ
การก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0โดยมีค่าองค์ประกอบ 0.65 และมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสานักงานบัญชีจะให้ความสาคัญกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ใน
ด้า นนี้ โดยการก าหนดค่ า ตอบแทนที่ เหมาะสมกับ ปริ ม าณงานและคุ ณ ภาพของงานและบริ ห าร
ค่าตอบแทนโดยใช้เป็ นกลยุทธ์ในการจูงใจในการทางานของบุคคลากร ที่เป็ นเช่นนี้เพราะงานทาบัญชี
เป็ นงานที่ มีป ริ ม าณงานมาก และมี เวลาที่ จากัดในการท างานต้องท าให้เสร็ จตามเวลาที่ กาหนดของ
หน่ วยงานก ากับ ดู แล ดังนั้นสานัก งานบัญชี ตอ้ งดูแลในเรื่ องค่ าตอบแทนให้เหมาะสมมิเช่ น นั้นอาจ
สู ญเสี ยบุคคลากรไปเนื่องจากงานทาบัญชีมีความคล่องตัวสู งในการเปลี่ยนงานและก่อให้เกิดปั ญหาการ
ทางานไม่ทนั กาหนดที่ลูกค้าต้องการสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Huselid (1995)
6.5 การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในด้านการจูงใจและความผูก พัน ต่ อ องค์ก รมี อิท ธิ พ ลต่ อ
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีค่าองค์ประกอบ 0.69 และมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01โดยสานักงานบัญชีจะให้ความสาคัญกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้านนี้โดยใช้นโยบาย
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในการจูงใจให้ พนักงานมีพลังผลักดันในการทางานและสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กรเพื่อให้บุคคลากรมี ความพยายามอย่างเต็มที่ เต็มใจและตั้งใจที่ จะอุทิศแรงกาย แรงใจ และ
สติปัญญาในการท างานให้บ รรลุ เป้ าหมายได้สาเร็ จ ที่เป็ นเช่ นนี้ เพราะงานการทาบัญชี ในส านักงาน
บัญชี มีปริ มาณงานสู ง มีความหลากหลายของงบการเงินที่มาจากหลากหลายธุ รกิจและมีความซับซ้อน
ในเรื่ องมาตรฐานการบัญชี และภาษี ดังนั้นจึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเชี่ยวชาญหากสานักงาน
บัญชี มีบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในงานของลูกค้าอยู่แล้ว ก็ตอ้ งธารงรักษาบุคลากรให้มี
ความผูกพันต่อองค์กรเพราะถ้าหากต้องสู ญเสี ยบุคลากรไป ก็เป็ นปั ญหาในการรับคนใหม่ ฝึ กอบรมกัน
ใหม่ ซึ่ งใช้เวลาอี ก ระยะหนึ่ งซึ่ งมี ผลต่ อการบริ ห ารงานของส านัก งานบัญ ชี แ ละอาจสู ญ เสี ย ลู ก ค้า
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Huselid (1995)
6.6 การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ในด้านการสรรหาและการคัดเลือกผูท้ าบัญชี ที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมตามแนวคิ ดสมรรถนะผูท้ าบัญชี มี อิท ธิ พ ลต่อสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในส านักงานบัญ ชี
คุณภาพในประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0
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โดยมีค่าองค์ประกอบ 0.86 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสานักงานบัญชีจะให้ความสาคัญ
กับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้านนี้โดยใช้นโยบายการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการคัดเลือก
ผูท้ าบัญชี มี่มีคุณสมบัติตรงตามสมรรถนะที่ตอ้ งการทั้งในด้านความรู้ ทักษะการทางานและรวมไปถึง
คุณลักษณะส่ วนบุคลที่มีความสอดคล้องกับงานอาชี พผูท้ าบัญชี ได้แก่ ต้องมีความรู้ดา้ นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ด้านภาษีอากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน ต้องมีทกั ษะ
ด้านการปฏิ บตั ิงาน ด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้อง
และต้องมีคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ได้แก่ การปรับตัว ความสามารถในการ
เรี ยนรู้ งาน มีจรรยาบรรณทางวิชาชี พ ทางานเป็ นทีมได้ เป็ นต้น ซึ่ งหากส านักงานบัญชี ได้เลือกคนที่
เหมาะสมกับ งานตั้ง แต่ แ รก ก็ จ ะท าให้ เกิ ด บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในด้า นการ
มอบหมายงาน การกาหนดผลตอบแทนและแรงจูงใจและส่ งผลไปยังการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ที่
เหมาะสมสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ Salleh et al. (2014) ซึ่ งมี ข้อ ค้น พบถึ งการพัฒ นาแบบจ าลอง
สมรรถนะทรั พยากรบุ คคลที่ ผูป้ ระกอบวิชาชี พ ด้านทรัพ ยากรมนุ ษย์ตอ้ งการในองค์กร ซึ่ งขึ้นอยู่กบั
กรอบความสามารถของทรั พ ยากรมนุ ษย์ โดยมี จุดมุ่ งหมายเพื่อประเมิ นผูป้ ฏิ บ ตั ิงานด้านทรัพ ยากร
มนุ ษย์ในประเทศมาเลเซี ยในการจัดความสาคัญของความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ใน
บริ บทขององค์กร เพื่อพัฒนาแบบจาลองสมรรถนะและเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพขององค์กร
6.7 การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ในด้านการกาหนดกลยุท ธ์และนโยบายในการวางแผนการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาผูท้ าบัญชีตามแนวคิดสมรรถนะผูท้ าบัญชีมีอิทธิ พลต่อสมรรถนะของผูท้ าบัญชีใน
สานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีค่าองค์ประกอบ 0.77 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยสานักงานบัญชี จะ
ให้ความสาคัญกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้านนี้ โดย ใช้นโยบายการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ใน
ด้านการฝึ กอบรมและพัฒนาให้ผทู้ าบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทางานได้พฒั นาความรู้และทักษะ
การปฏิบตั ิงานให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผทู้ าบัญชีที่รับเลือกเข้ามามีความสามารถสู งขึ้น
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และขยายขอบเขตของการรับงานการทาบัญชีได้มากขึ้นตาม
ความเติบโตและความซับซ้อนของธุรกิจการฝึ กอบรมและพัฒนาผูท้ าบัญชีจาเป็ นต้องกาหนดโปรแกรม
การอบรมและพัฒนาให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่แต่ละบุคคลมีอยู่และความต้องการพัฒนาเพิ่มขึ้น
เพื่อให้รองรับกับความต้องการขององค์กร หน่วยงาน และการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ของผูท้ าบัญ ชี ได้แก่ การเปลี่ ย นแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ งมี อยู่ตลอดเวลา การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ขณะนี้มีผลกระทบอย่างรุ นแรงที่สุด การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่เปิ ด
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เสรี ทางการค้า การลงทุนและการแข่งขันในการดาเนินธุ รกิจทุกประเภทที่ตอ้ งอยูร่ อด และมีความยัง่ ยืน
ในการดาเนิ นงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Erasmuset al. (2010) ซึ่ งมีขอ้ ค้นพบถึงระดับความสาคัญ
และความพึ งพอใจต่อสมรรถนะหลักของผูป้ ฏิ บ ตั ิงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์การวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงให้เห็ นถึ งความสาคัญของสมรรถนะต่างๆ และระดับความพึงพอใจในปั จจุบนั และความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มของตัวแปรบางอย่างในแง่ของระดับความสาคัญโดยเฉลี่ยและความพึงพอใจของ
สมรรถนะ ผลที่ได้รับมีนยั สาคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสาหรับโปรแกรมการศึกษาและ
การฝึ กอบรมที่นาเสนอโดยสถาบันอุดมศึกษา
6.8 การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ในด้านการนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชี มา
กาหนดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่นได้แก่ การวางแผนกาลังคน การทดแทนตาแหน่งงาน การ
วางแผนความก้าวหน้าในอาชี พ มี อิท ธิ พ ลต่อสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ในส านักงานบัญ ชี คุณภาพใน
ประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนและนโยบายไทยแลนด์4.0โดยมีค่า
องค์ประกอบ 0.77 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสานักงานบัญชี จะให้ความสาคัญกับการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในด้านนี้โดยให้ความสาคัญกับการวางแผนกาลังคนและการทดแทนตาแหน่ ง
งาน เนื่ อ งจากงานท าบัญ ชี เป็ นงานหนัก และมี ค วามคล่ อ งตัวสู งในการย้ายงานส านัก งานบัญ ชี จะ
ประสบปั ญหาการขาดแคลนกาลังคนโดยเฉพาะในช่ วงเวลาที่ตอ้ งทาการปิ ดงบการเงินให้กบั องค์กร
ธุ รกิจต่างๆหรื อเรี ยกว่า ช่วงเวลา “หน้างบ” ซึ่ งอยูใ่ นราวเดือน ธันวาคม จนถึงเดือน พฤษภาคมของปี ถัด
มา ดังนั้นสานักงานบัญชี ตอ้ งวางแผนกาลังคนเพื่อบริ หารจัดการปั ญหาการขาดแคลนผูท้ าบัญชีในช่วง
“หน้างบ” บางส านัก งานใช้วิธี การจ้างOutsource หรื อการรั บ นัก ศึก ษาฝึ กงานมาช่ วยงาน หรื อบาง
สานักงานเต็มใจรับบุคลากรเพิ่มในช่ วงเวลาดังกล่าว เพราะคาดว่าจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่ งเป็ น
การเติบโตของสานักงานบัญชีตามปกติ
สาหรับการวางแผนความก้าวหน้าในอาชี พ (Career Path) สานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศ
ไทย จะให้ความสาคัญต่อการกาหนด ความก้าวหน้าในอาชี พ หรื อ Career Path ค่อนข้างชัดเจน เพราะ
ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสร้างแรงจูงใจในการทางาน เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสาย
อาชี พ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง โยกย้ายและการสับเปลี่ยน หมุนเวียนตาแหน่งที่ชดั เจน โปร่ งใส
และเป็ นธรรม ซึ่ งจะทาให้บุคลากรเกิดความมัน่ ใจในระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลก่อให้เกิดการ
กระตุน้ การพัฒนาตนเองไปสู่ ความสาเร็ จในอาชีพ รวมทั้งเพื่อเป็ นการดึงดูดจูงใจและรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถให้อยู่กบั องค์กรตลอดไป โดยมีแนวคิดการวางแผนก้าวหน้าในอาชี พ ดังนี้ คือ 1) ต้อง
ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านประสบการณ์และการสั่งสมความรู้ความสามารถทักษะ
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และสมรรถนะ 2) ต้องนาไปสู่ การสร้างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกระบวนการเลื่อนโอน ย้าย เพื่อให้
สามารถคัดสรรบุคลากรที่ เหมาะสมกับคุณสมบัติที่ตอ้ งการในงาน และ 3) ต้องนาไปสู่ การพัฒนาขีด
ความสามารถขององค์กร และรักษาบุ คลากรที่มีศกั ยภาพและผลงานโดดเด่นไว้ ทั้งนี้ สานักงานบัญชี
คุณภาพได้กาหนดตาแหน่งงานในองค์กร โดยมักแบ่งเป็ นกลุ่มบริ การลูกค้า และกลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
ในส่ วนของกลุ่มบริ การลูกค้าก็จะแบ่งเป็ นทีม (Team) ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่กลุ่มธุ รกิจโดยในแต่ละ
ทีมจะมีตาแหน่งงานลดหลัน่ กัน ได้แก่ หัวหน้าทีม พนักงานอาวุโส พนักงานฝึ กหัด และจากการทางาน
ในลัก ษณะที ม ก็ จะมี ตาแหน่ งด้านการบริ ห ารที่ มี ตาแหน่ งลดหลั่น กัน ซึ่ งจะปรากฏ Career Path ที่
ชัดเจนซึ่ งผูท้ าบัญชีจะมองเห็นภาพความก้าวหน้าในอาชีพ
6.9 การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ในด้านการฝึ กอบรมขณะทางาน (On the Job Training: OJT)
ของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีค่าองค์ประกอบ 0.25 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยสานักงานบัญชี จะให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์โดยวิธีการฝึ กอบรมขณะทางาน
เนื่องจาก งานด้านการทาบัญชีเป็ นงานที่ใช้ทกั ษะ และเทคนิคในการทางานเฉพาะที่ตอ้ งมีการฝึ กอบรม
พร้อมไปกับการทางานจริ งการฝึ กอบรมขณะปฏิบตั ิงานเป็ นการให้พนักงานเรี ยนรู้งานไปพร้อมกับการ
ปฏิบตั ิงานนั้นซึ่ งจะทาให้ผไู ้ ด้รับการฝึ กได้รับประสบการณ์โดยตรงจากเหตุการณ์จริ งการสอนงานโดย
ใช้ห้องฝึ กปฏิบตั ิจาลองโดยมีการจัดทาเอกสารสมมติก็ไม่อาจทดแทนได้ เพราะสถานการณ์ทางบัญชีมี
ความแตกต่ างกันในแต่ล ะลักษณะของธุ รกิ จ รู ป แบบธุ รกิ จ และสภาพแวดล้อมที่ แท้จริ งของแต่ ล ะ
กิ จการ ซึ่ งในสถานศึ กษาได้เคยจาลองห้องปฏิ บตั ิการทางบัญชี แต่ก็เป็ นเพียงการฝึ กปฏิ บตั ิที่ เป็ นสิ่ ง
พื้นฐาน ไม่ใช่ เหตุการณ์ จริ งทางธุ รกิ จที่มีความซับซ้อนกว่ามากมายการสอนงานแบบฝึ กอบรมขณะ
ทางาน (On the Job Training: OJT) ในปั จจุบ นั เริ่ ม ตั้งแต่ การจัดของสถาบันการศึกษาโดยการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบสหกิ จศึกษา หรื อให้นกั ศึกษาออกฝึ กงานกับสถานประกอบการซึ่ งจะได้ฝึกปฏิบตั ิ
กับเอกสารทางบัญชี ที่เป็ นของจริ งที่ใช้ในการจัดทางบการเงินของสถานประกอบการจริ งไม่ใช่เอกสาร
สมมติ แ ละเป็ นเอกสารที่ ต รงตามรอบบัญ ชี ที่ ต้อ งจัด ท างบการเงิ น ในรอบบัญ ชี ปั จจุ บ ัน โดยสถาน
ประกอบการได้ท าความตกลงร่ วมกับ สถาบันการศึกษาที่จะให้โอกาสแก่ นักศึกษาได้ฝึกปฏิ บตั ิจาก
เอกสารจริ ง โดยมีการดาเนิ นการที่จะรักษาความลับของสถานประกอบการเจ้าของเอกสารอย่างรัดกุม
การสอนงานแบบฝึ กอบรมขณะทางาน จะถูกนามาใช้ในกรณี ที่มีการรับผูท้ าบัญชี เข้าทางานในแต่ละ
สถานประกอบการ ก็จะมีการมอบหมายเอกสารทางบัญชี ของจริ งให้พนักงานได้ “ลงมือ” ปฏิบตั ิงาน
ไปพร้อมกับการสอนงานในส่ วนที่สามารถแก้ไขได้หากมีขอ้ ผิดพลาด เช่ นการจัดแยกเอกสาร การลง
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รหัส รายการทางบัญ ชี การลงรายการในโปรแกรมส าเร็ จรู ป การสรุ ป รายการในงบการเงิ น การลง
รายการปรับปรุ งทางบัญชี แต่ในส่ วนงานบางอย่างที่ค่อนข้างวิกฤติหากมีความผิดพลาด อาจจะให้ซ้อม
ปฏิ บ ตั ิ จากเอกสารสมมติ ก่อน เช่ นการส่ งงบการเงิ นในระบบ e-Filing ของกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ เพราะหากมีความผิดพลาด การแก้ไขจะต้องส่ งเรื่ องขอแก้ไขไปยังกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า ซึ่ งความส าคัญ ของงานที่ ต้องสอนงานแบบฝึ กอบรมขณะท างาน ผูส้ อนก็ ต้องแยกแยะว่ามี
ความสาคัญในระดับใดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Niemi (2017) ซึ่ งมีขอ้ ค้นพบว่า การฝึ กอบรมและการ
พัฒ นาเป็ นสิ่ ง จาเป็ นส าหรั บ ทุ ก บริ ษ ัท โดยเฉพาะพนัก งานที่ ไ ม่ มี ท ัก ษะหรื อ มี ป ระสบการณ์ น้อ ย
โดยทั่ว ไปแล้ว การมี ส่ ว นร่ ว มในการท างานของพนัก งานเป็ นอย่างมากปรั บ ปรุ ง เนื่ อ งจากวิธี ก าร
ฝึ กอบรมและเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้โ ดยบริ ษ ัท ดัง นั้น จึ ง น าไปสู่ ผ ลกระทบเชิ ง บวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
พนักงานและการพัฒนาทักษะและประสิ ทธิภาพในการทางาน
6.10 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการสอนงาน (Coaching) ของผูท้ าบัญชีในสานักงาน
บัญชี คุณ ภาพในประเทศไทย เพื่อรองรับ การก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนและนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 โดยมีค่าองค์ประกอบ 0.52 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยสานักงานบัญชี จะให้
ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์โดยการสอนงานแบบ Coaching หมายถึ งเป็ นการสอนงาน
ลูกน้องของตนเองโดยเป็ นการสื่ อสารอย่างหนึ่ งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการระหว่างหัวหน้าและ
ลูก น้อง การสอนงานแบบหัวหน้างานกับ ลู ก น้องจะมี ค วามใกล้ชิ ด และสามารถสอนงานกันอย่าง
ละเอี ย ด ในทุ ก ขั้น ตอนหั ว หน้ า สอนและสามารถแก้ไ ขงานได้ท ัน ท่ วงที ลู ก น้ อ งสามารถซัก ถาม
รายละเอียดได้ และมีการสื่ อสารที่กระจ่างชัด ลดความเข้าใจผิดจากการสื่ อสาร หัวหน้างานมีความเต็ม
ใจในการสอนงานเต็มที่ เพื่ อสร้ างลูกน้องที่ สามารถแบ่งเบาภาระงานได้ เพื่อให้หัวหน้างานสามารถ
บรรลุ เป้ าหมายได้ แม้ว่าหัวหน้างานจะได้คดั เลื อกลู ก น้องที่ มี คุ ณ ภาพมาร่ วมงาน แต่ อย่างไรก็ ตาม
หัวหน้างานต้องทาการพัฒนาโดยการฝึ กสอนลูกน้องให้มีความสามารถเพียงพอที่จะแบ่งเบาภาระงาน
ของหัวหน้างานได้เพื่อให้งานได้บรรลุวตั ถุประสงค์ การสอนงานมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เป็ นการพัฒนา
ให้ลูกน้องมีความรู้ (Knowledge) มีทกั ษะ (Skills) และมีคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Attributes)
ที่ เหมาะสมกับลักษณะงานนั้นโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถทางานได้บรรลุ ตามเป้ าหมาย และ 2) เพื่อ
ถ่ายทอดเทคนิ ค และวิธีการทางานให้ลูกน้องมีศกั ยภาพในการทางานที่สูงขึ้น เพื่อสามารถทางานได้ใน
ตาแหน่ งงานที่ สู งขึ้ น ประโยชน์ ข อง “การสอนงาน” มี ล ัก ษณะการสอน แบบ “ตัวต่ อตัว” มี ความ
ต่อเนื่อง ระยะเวลาสะดวกทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเป็ นรู ปแบบการสื่ อสารที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
แบบสองทาง (Two Way Communication) หัวหน้าได้แจ้งและรับฟั งสิ่ งที่มุ่งหวังจากลูกน้องและได้ทา
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ความเข้าใจที่ตรงกัน หัวหน้าสามารถปรับปรุ งแก้ไขลูกน้องได้ทนั ทีการสอนงานแบบ Coaching เหมาะ
กับงานด้านบัญชี เพราะโดยสถิ ติที่นกั บัญชี ทางานได้ไม่ทน ลาออกจากงานก่อนเวลาครบทดลองงาน
(Probation) มักจะมาจากการที่หวั หน้างานไม่สอนงานไม่ช้ ี แจงรายละเอียดของงานให้ลูกน้องเข้าใจ ทา
ให้เกิดอุปสรรคในการทางาน จนถึงเกิดความขัดแย้งกันสาเหตุมาจากหัวหน้างานไม่มีเวลาสอนงานไม่
เห็ น ความส าคัญ ของการสอนงานและต้องการลู ก น้องที่ มี ป ระสบการณ์ ท างานได้เลยแต่ ลื ม นึ ก ถึ ง
สถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละธุ รกิจที่ทาให้งานมีความแตกต่างกันในระยะเริ่ มแรกที่รับพนักงาน
บัญชีใหม่หวั หน้าต้องให้เวลาในการสอนงาน เช่นเดียวกับการปฐมนิเทศ (Orientation) ซึ่ งมีผลให้พนัก
ใหม่ได้รับความรู ้เบื้องต้นที่สาคัญเพื่อการทางานไม่ผิดพลาดและการสอนงานก็ควรจะดาเนิ นการไป
ตลอด ทั้งนี้ พนักงานบัญชี ใหม่ก็จะพัฒนาความรู้และทักษะการทางานได้ดี ซึ่ งไม่อาจกาหนดได้วา่ ควร
จะหยุด เมื่ อ ใดส านัก งานบัญ ชี ที่ มี ผูบ้ ริ ห ารที่ ใ ห้ความส าคัญ ในเรื่ อ งการสอนงาน จะมี พ นัก งานที่ มี
ศักยภาพในการทางาน มีขวัญและกาลังใจในการทางานที่ดีสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Johnson (2013)
การสอนงานอาจจะเริ่ มจากการแบ่งสายงานก่อน ตัวอย่างเช่ นสานักงานบัญชี อาจแบ่งลูกค้า
ตามสายธุ รกิจ เช่ น บริ การ พาณิ ชยกรรม และอุตสาหกรรม ผูท้ าบัญชีก็จะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน
ซึ่งหัวหน้างานก็จะสอนงาน ลูกน้องตามความถนัดในสายงาน ก็จะเท่ากับแบ่งสายงานโดยชัดเจนว่าใคร
จะเป็ นลู ก น้อ งใครส านัก สอบบัญ ชี Big Four ก็ พ ัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นด้า นการสอนงานแบบ
Coaching เช่นเดียวกัน โดยวิธีแบ่งสายงาน ซึ่ งต้องมีความชานาญแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นสายงานของ
ผูป้ ระกอบการที่เป็ นบริ ษทั ประกันภัย และสถาบันการเงินซึ่ งมีความแตกต่างกันในด้านกฎหมายควบคุม
และการดาเนิ นธุ รกิจ จึงต้องมีการสอนงานที่แตกต่างกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรู ปแบบนี้จึงมี
ความสาคัญสู ง
6.11 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการเป็ นพี่เลี้ยง (Mentoring) ของผูท้ าบัญชีในสานักงาน
บัญ ชี คุณ ภาพในประเทศไทยเพื่อรองรับ การก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนและนโยบายไทย
แลนด์4.0โดยมี ค่าองค์ประกอบ 0.88 และมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01โดยสานักงานบัญชี จะให้
ความส าคัญ กับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์โ ดยการเป็ นพี่ เลี้ ยงซึ่ งหมายถึ ง การให้ ผู้ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ หรื อเป็ นที่ยอมรับหรื อผูบ้ ริ หารในหน่ วยงานให้คาปรึ กษา และแนะนาช่วยเหลือรุ่ นน้อง
หรื อผูท้ ี่อยูใ่ นระดับต่ากว่า (Mentee) ในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางานเพื่อให้มีศกั ยภาพสู งขึ้นซึ่ ง
การกาหนด “พี่เลี้ยง” เป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่อาชี พผูท้ าบัญชี ให้ความสาคัญมากที่สุดทั้งผูท้ า
หน้าที่ “พี่เลี้ ยง” และ “น้องเลี้ ยง” (Mentee) ระบบพี่เลี้ ยง (Mentoring System) เป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่ งที่
องค์กรนามาใช้ท้ งั ในการจัดการความรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผูท้ ี่มีประสบการณ์มากกว่ากับ
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เพื่ อ นร่ ว มงานหรื อรุ่ น น้ อ งที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความรู้ น้ อ ยกว่ า ความรู้ ห ลายๆอย่ า งเกิ ด จาก
ประสบการณ์ การทางานอย่างต่อเนื่ องยาวนาน จนมีความเชี่ ยวชาญและชานาญ บางองค์กร พนักงาน
บางคนแม้จะเกษียณแล้ว ทางองค์กรยังต้องเชิญมาเป็ นที่ปรึ กษาพิเศษ เพราะความรู้บางอย่างถึงแม้บางที
จะถอดองค์ค วามรู ้ ออกมาในรู ป ของหนังสื อ หรื อข้อมูลต่างๆ แล้วก็ตาม แต่เทคนิ คบางส่ วนต้องใช้
ประสบการณ์ เชื่ อมโยงกับความรู ้ที่บ่มเพาะอย่างยาวนานเป็ นการนาผูท้ ี่มีความรู้และประสบการณ์ มา
มากในองค์ ก รหรื อ ในสายงานนั้ นๆ มาให้ ค าปรึ กษาแนะน าถึ ง แนวทางการปฏิ บ ัติ ง านให้ ไ ด้
ประสิ ทธิ ภาพที่ดี รวมทั้งอาจจะรวมไปถึงการเป็ นพี่เลี้ ยงในด้านชี วิตสังคมการทางานให้ราบรื่ นและมี
ความสุ ขด้วย การเป็ นพี่เลี้ยงมักจะจับกันเป็ นคู่ พี่เลี้ยง (Mentor) น้องเลี้ ยง (Mentee) เป็ นรายบุคคลหรื อ
เป็ นกลุ่มเล็กๆจานวนไม่เยอะมากเพื่อให้ดูแลได้อย่างทัว่ ถึง พี่เลี้ ยงจะเป็ นผูส้ อนงาน(Training) เป็ นที่
ปรึ กษา (Consulting) และเป็ นโค้ช (Coaching) แม้กระทั้งการให้คาปรึ กษาในเรื่ องการใช้ชีวิตในการ
ทางาน ดังนั้นการเป็ นพี่เลี้ ยงจะเชื่ อมโยงกับเรื่ องการสอนงาน แต่พี่เลี้ยงจะให้ความใกล้ชิดและดูแลใน
ทุกเรื่ อง เพื่อให้“น้องเลี้ยง” สามารถทางานและใช้ชีวิตในการทางานได้อย่างราบรื่ น ไม่ใช่การสอนงาน
เพียงอย่างเดี ยว พี่เลี้ ยงจะช่ วยแก้ไขจุดอ่อนให้กาลังใจ ประคับประคองให้น้องเลี้ ยงผ่านพ้นอุปสรรค
ต่างๆ ได้ ไม่เฉพาะมี ศ กั ยภาพในการท างานเท่ านั้น ดังนั้นการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ในด้านนี้ จึงมี
ความสาคัญที่สุดในสายวิชาชีพบัญชีที่ถือว่าทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Johnson (2013)
6.12 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการฝึ กอบรมภายนอกของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0
โดยมีค่าองค์ประกอบ 0.85 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสานักงานบัญชีจะให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์โดยการฝึ กอบรมภายนอก ซึ่งหมายถึง กระบวนการในอันที่จะทาให้ผเู้ ข้า
รั บ การฝึ กอบรมเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความชานาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง และเปลี่ ย น
พฤติ ก รรมไปตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้เนื่ องจากการฝึ กอบรมภายนอก เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของข้อ
กาหนดการมี คุณสมบัติเป็ นผูท้ าบัญชี ซึ่ งต้องมีการเก็บชัว่ โมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่ อง (Continuing
Profession Development : CPD) เพื่อคงสถานะความรู้ทางวิชาชีพไว้ตลอดเวลา รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้
ใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการทาบัญชี ทั้งในปั จจุบนั และอนาคตโดยผูท้ าบัญชีตอ้ งเก็บชัว่ โมง CPD 12
ชัว่ โมงต่อปี เป็ นวิชาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งและต้องยื่นหลักฐานจานวนชัว่ โมง CPD ภายใน
วัน ที่ 30 มกราคม ของทุ ก ปี ในระบบของผูท้ าบัญ ชี ใ นเว็บ ไซต์ข องสภาวิช าชี พ บัญ ชี ใ นพระบรม
ราชู ป ถัมภ์ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานกากับดูแลวิชาชี พผูท้ าบัญชี หากไม่ ดาเนิ นการก็จะไม่ได้รับการต่ออายุ
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ใบอนุ ญาตการเป็ นผูท้ าบัญชี ก็ไม่อาจลงนามการจัดทางบการเงินได้จากข้อกาหนดดังกล่าวเป็ นไปตาม
แนวคิ ด ที่ ส าคัญ คื อ การเป็ นผูท้ าบัญ ชี ที่ มี ห น้าที่ ส าคัญ ในการจัด ท างบการเงิ น ให้ แ ก่ อ งค์ก รธุ ร กิ จ
จาเป็ นต้องมีความรู ้ ที่ทนั สมัยในด้านที่เกี่ยวมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรั บ ปรุ งตลอดเวลา รวมทั้ง ต้อ งมี ค วามรู้ ที่ ท ัน สมัย เกี่ ย วกับ กฎหมายภาษี อากรและศาสตร์ ต่ างๆที่
เกี่ ยวเนื่ องทางธุ รกิ จที่มีการเปลี่ยนแปลงตามโลกธุ รกิ จที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เหล่านี้ เพื่อให้
ผูท้ าบัญชี มีความรู้ที่ทนั สมัย (Update) เพียงพอที่จะจัดทางบการเงินขององค์กรธุ รกิ จได้ถูกต้องตามที่
ควร เพื่อให้งบการเงินมีลกั ษณะเชิงคุณภาพที่มีคุณค่าแก่ผปู้ ระกอบการและเจ้าหนี้ ผจู้ ดั สรรเงินทุนให้แก่
กิจการได้นาข้อมูลจากงบการเงินไปใช้เพื่อการตัดสิ นใจได้ดีที่สุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านนี้
นับว่ามีความสาคัญต่อผูท้ าบัญชี ในด้านที่เป็ นข้อกาหนดที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสถานการณ์ปัจจุบนั พบว่า ผูท้ า
บัญชีให้ความสาคัญแก่การฝึ กอบรมภายนอก แต่การกาหนดจานวนชัว่ โมงที่ตอ้ งอบรมทุกปี ก็เป็ นภาระ
แก่ผทู ้ าบัญชี บางคนอบรมในหัวข้อซ้ าๆ เพียงเพื่อการเก็บชัว่ โมงให้ครบ ค่าใช้จ่ายก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่ผทู้ า
บัญชี ถือเป็ นภาระที่ตอ้ งจ่าย เพราะปั จจุบนั ค่าอบรมจากสถานฝึ กอบรม มีราคาสู งขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม
ผูท้ าบัญชีก็ให้ความร่ วมมือในการอบรมความรู้ต่อเนื่องเพื่อคงสถานะความรู้ทางวิชาชีพไว้ตลอดเวลา
6.13 การมีภาวะผูน้ า ในด้านการเป็ นบุคคลต้นแบบ (Role Model) ของผูท้ าบัญชีในสานักงาน
บัญชี คุณภาพในประเทศไทย เพื่อรองรับ การก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนและนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 โดยมีค่าองค์ประกอบ 0.82 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยสานักงานบัญชี จะให้
ความส าคัญกับ การมี ภ าวะผูน้ าในด้านการเป็ นบุ คคลต้นแบบ ซึ่ งหมายถึ ง การเป็ นแบบอย่างในการ
ทางาน ซึ่ งเหมือนกับการเป็ นวีรบุรุษของคนทางานในสายเดี ยวกัน โดยไม่ใช่ผนู้ าโดยตาแหน่งเป็ นผูน้ า
โดยสถานะที่ คนอยากตามเองแม้ไม่มีตาแหน่ งการเป็ นบุคคลต้นแบบมีความเชื่ อมโยงกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ ในส่ วนที่เกี่ยวกับการสอนงานแบบ Coaching และการเป็ นพี่เลี้ยง (Mentor) เพราะผูท้ ี่
เป็ นโค้ช หรื อพี่เลี้ยง อาจจะกลายเป็ นบุคคลต้นแบบที่ ผูท้ าบัญชี ยึดถือเป็ นแบบอย่าง เมื่อได้รับการสอน
งาน หรื อการดู แลโดยพี่เลี้ยง แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบุคคลอื่นในองค์กรที่ผทู้ าบัญชี จะสามารถยึดถื อ
เป็ นบุคคลต้นแบบ ในการทางาน และการดาเนินชีวติ ได้
Role Model คือคนที่เรายึดเป็ นแบบอย่าง คนที่มีบุคลิก มีวิสัยทัศน์ คนที่เป็ นแบบอย่างที่ดีให้
เราได้ หรื อแบบอย่างในทางไม่ดีที่ เราควรหลี ก เลี่ ยงไม่ว่าใครก็ส ามารถเป็ นแบบอย่างที่ ดีได้ คนที่ มี
ความสามารถ ไม่วา่ จะเป็ นนักกีฬา นักร้อง นักเขียนคนดัง คนที่เราชื่นชมและทาตาม คนที่มีแบบอย่างที่
ดี ในเรื่ องการกิ นอาหาร การออกก าลังกาย การอ่าน การสื่ อสาร หรื อเรื่ องอื่นๆ ที่ เราต้องการพัฒ นา
ตัวเองควรจะเรี ย นรู้ บุ ค คลต้น แบบจะสามารถให้ ส่ิ งเหล่ า นี้ แก่ เราได้ ได้แก่ ประสบการณ์ ข องเขา
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รู ปแบบความสาเร็ จของเขา ซึ่ งเราจะสามารถเลียนแบบได้ (Copy) โดยอาจไม่ตอ้ งเสี ยเวลาลองผิดลอง
ถูก หรื อบุ ค คลต้นแบบเป็ นส่ วนหนึ่ งของแรงบันดาลใจที่ ทาให้เรามุ่งมัน่ ปฏิ บ ตั ิไปสู่ ความส าเร็ จ ไม่
ท้อถอยง่ายๆ เสมือนมีจุดหมายให้เดินตามสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Barret C. Brown, M.A. (2011)
6.14 การมีภาวะผูน้ าในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ของผูท้ าบัญชี ในสานักงาน
บัญชี คุณ ภาพในประเทศไทย เพื่อรองรับ การก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนและนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 โดยมีค่าองค์ประกอบ 0.97 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสานักงานบัญชี จะให้
ความสาคัญกับการมีภาวะผูน้ าในด้านการสร้างแรงบันดาลใจสู งมากซึ่ งหมายถึง การเป็ นผูน้ าที่สร้าง
พลังอานาจในตนเองให้แก่ผอู ้ ื่น เป็ นพลังอานาจที่ใช้ในการขับเคลื่อนความคิด และการกระทาใดๆที่พึง
ประสงค์ การสร้างแรงบันดาลใจจะเป็ นแรงผลักที่สาคัญที่มีพลังอานาจให้คนทางานมีเป้ าหมายที่ชดั เจน
มีความเชื่ อว่าทาได้ มีพลังความคิด และก่อให้เกิด “จินตนาการ” มีความรักและหลงใหล (Passion) ใน
การทางาน และจะยืนหยัดลงมือทางานจนสาเร็ จ ความหลงใหลจะทาให้เกิดการเรี ยนรู้ตลอดเวลา แม้
ประสบปั ญหาหรื ออุป สรรคก็จะพยายามหาวิธี ไขอย่างมุ่งมัน่ ไม่ ยอมแพ้ง่าย เป็ นคุ ณสมบัติที่ในยุค
ปั จจุ บ ัน ต้อ งการให้ เกิ ด กับ การท างานเพราะหากเกิ ด ขึ้ น บุ ค คลที่ ท างานก็ จ ะมี แ รงผลัก เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความสาเร็ จจากปั จจัยภายใน (Inner) ของเขาเอง ซึ่ งถือว่าเป็ นแรงผลักที่มีความยัง่ ยืนกว่าแรงผลักอื่นใด
ภายนอก มีการสร้างนิสัยการ “ลงมือทา” ในงานบัญชี การสร้างแรงบันดาลใจนับว่ามีความสาคัญมาก
เพราะงานบัญชี เป็ นงานหนัก เนื่ องจากปริ มาณงานจานวนมากมีรายละเอียดของงานสู ง และมีความ
จากัดในเรื่ องของเวลาที่งานต้องแล้วเสร็ จ ผูท้ าบัญชีตอ้ งมีแรงผลักที่สาคัญจากภายในตัวเอง ซึ่ งหมายถึง
ต้องมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างให้มีนิสัย “การลงมือทา” ทันที การมีจินตนาการในการทางาน เพื่อให้งาน
เกิ ดประสิ ทธิ ผล และประสิ ทธิ ภาพของงาน แต่ในสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นจริ งพบว่าผูท้ าบัญชี ทางานโดย
ความเคยชิ นความมีระเบียบวินยั มีความอดทน และความรับผิดชอบต่องานสู ง จึงยังไม่ได้ใช้แรงผลัก
ในส่ วนของแรงบันดาลใจมากนักจึงอาจกล่ าวได้ว่า อาจจะขาดในเรื่ องของจินตนาการ ซึ่ งผูท้ าบัญชี
ส่ วนใหญ่เห็นว่าเรื่ องนี้ มีความสาคัญ แต่ก็ยงั ไม่ได้พฒั นาภาวะผูน้ าในส่ วนของแรงบันดาลใจ การสร้าง
แรงบันดาลใจก็มีความเชื่ อมโยงกับ ภาวะผูน้ าในด้านการมีบุคคลต้นแบบสองสิ่ งนี้มีความสัมพันธ์กนั
บุคคลต้นแบบ มีส่วนทาให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ เช่นกัน
6.15 การมี ภาวะผูน้ าในด้านการเป็ นผูน้ าเชิ งปฏิ รูป (Transformational Leadership) ของผูท้ า
บัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี ค่าองค์ป ระกอบ 0.76 และมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01โดย
สานักงานบัญชีจะให้ความสาคัญกับการมีภาวะผูน้ าในด้านการเป็ นผูน้ าเชิงปฏิรูป ซึ่งหมายถึงการที่ผนู้ า
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ให้ความช่วยเหลื อเกื้อกูลแก่ผตู ้ ามเพื่อให้เกิดขวัญและแรงใจในระดับที่สูงขึ้นทาให้ผตู้ ามเกิดแรงดลใจ
ในการทางาน ซึ่ งความเป็ นผูน้ าเชิ งปฏิ รูป ประกอบด้วย 1) บุคลิกภาพที่น่านับถือ (Charisma) 2) การ
ยอมรั บ ความแตกต่ างของบุ คคล (Individualized Consideration) และ 3) การกระตุน้ ให้ใช้ส ติ ปัญ ญา
(Intellectual Stimulation)
แนวคิดเดิม ผูบ้ ริ หารควรมีลกั ษณะความเป็ นผูน้ าเชิงเป้ าหมาย (Transactional Leadership) โดย
อธิ บายว่า เป็ นวิธีการที่ผบู ้ ริ หารจูงใจผูต้ ามให้ปฏิบตั ิตามที่คาดหวังไว้ ด้วยการระบุขอ้ กาหนดงานอย่าง
ชัดเจนและให้รางวัลเพื่อการแลกเปลี่ยนกับความพยายามที่จะบรรลุเป้ าหมายของผูต้ าม การแลกเปลี่ยน
นี้จะช่วยให้สมาชิ กพึงพอใจในการทางานร่ วมกันเพื่อบรรลุเป้ าหมายของงานความเป็ นผูน้ าเชิงเป้ าหมาย
จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งภายใต้สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคงที่ผบู้ ริ หารจะใช้ความเป็ นผูน้ าแบบนี้ ดาเนินงาน
ให้ บ รรลุ เป้ าหมายอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ งที่ ค่ อนข้างสั้ นแต่เมื่ อสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว แนวคิดเดิมอาจไม่ส่งผลสาเร็ จปั จจุบนั แต่ละองค์การมีการแข่งขันมากขึ้น
ความเป็ นผูน้ าแบบใหม่ที่สามารถจูงใจให้ผตู้ ามปฏิบตั ิงานได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ เรี ยกว่า ความเป็ น
ผูน้ าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theory) การที่ผนู้ าและผูต้ ามช่ วยเหลือซึ่ งกันและกันเพื่อ
ยกระดับขวัญและแรงจูงใจของแต่ละฝ่ ายให้สู งขึ้น ความเป็ นผูน้ าเชิ งเป้ าหมายกับความเป็ นผูน้ าเชิ ง
ปฏิ รูป เป็ นรู ป แบบที่ แยกจากกันโดยเด็ดขาดและการแสดงความเป็ นผูน้ าที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพส าหรั บ
สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน คื อ การแสดงพฤติ ก รรมความเป็ นผู้น าในเชิ งปฏิ รู ป ซึ่ งมี ค วามเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วมากกว่าในลักษณะงานบัญชี มีความเหมาะสมกับ
ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปเช่นกัน เนื่องจากโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา การบัญชีเป็ นผูอ้ อกแบบ
สารสนเทศที่ จะสามารถสะท้อนภาพของธุ รกิ จให้มี ภาพที่ เป็ นจริ ง มากที่ สุ ด เพื่ อผูป้ ระกอบการจะ
สามารถใช้ขอ้ มู ลจากงบการเงิ น ในการตัดสิ นใจได้ดีที่ สุ ด จึงต้องตามทันการเปลี่ ยนของโลกธุ รกิ จ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่เป็ นกฎเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินก็มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง
อยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นภาวะผูน้ าแบบปฏิรูป มีความเหมาะสมเพราะเป็ นผูน้ าแบบใหม่ที่สามารถจูงใจให้ผู้
ตามปฏิ บตั ิงานได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ ผูน้ าเชิ งปฏิรูปต้องสามารถนาให้ผทู้ าบัญชี มีแรงบันดาลใจใน
การทางาน คอยช่วยเหลือ ให้กาลังใจมากกว่าการนาแบบตั้งเป้ าหมาย ผูน้ าเชิงปฏิรูปก็มีความสอดคล้อง
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ในด้านการสอนงานและการเป็ นพี่เลี้ยงและมีความสอดคล้องกับภาวะ
ผูน้ าในด้านการเป็ นบุคคลต้นแบบและการสร้างแรงบันดาลใจด้วยเช่นกัน
6.16 การจัดการความรู ้ในด้านการตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีค่า
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องค์ประกอบ 0.88 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสานักงานบัญชีจะให้ความสาคัญกับการ
จัดการความรู ้ในด้านการจัดตั้งชุ มชนนักปฏิบตั ิในวิชาชีพบัญชี ซ่ ึ งหมายถึง ชุมชนของวิชาชีพผูท้ าบัญชี
ที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความรู ้ความสนใจในเรื่ องเดียวกัน มาร่ วมแลกเปลี่ยนแบ่งปั น เรี ยนรู้ในเรื่ องนั้นๆ
ร่ วมกัน เพื่อได้มาซึ่ ง Knowledge Assets (KA) หรื อขุมความรู้ในเรื่ องนั้นๆ การจัดการความรู้โดยวิธีน้ ีมี
ความเหมาะสมกับวิชาชี พบัญชี เนื่ องจาก ความรู้ในการปฏิ บตั ิงานผูท้ าบัญชี มีท้ งั ทฤษฎีที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมี รายละเอียดในทางปฏิ บตั ิที่ตอ้ งนาทฤษฎี มาปรับใช้กบั แต่ละ
กรณี ให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่ งอาจจะต้องมีการตีความความรู้ด้านทฤษฎี และการตีความข้อเท็จจริ ง
ในทางปฏิ บตั ิที่เกิ ดขึ้น จึงต้องอาศัยผูร้ ู้ที่จะเข้ามาร่ วมกันแสดงความคิดเห็น ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนว
ปฏิบตั ิที่ดีที่เคยทาสาเร็ จมาแล้ว การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิในปั จจุบนั มีการพัฒนาโดยใช้ช่องทางSocial
Media ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้แ ก่ กลุ่ ม Fan Page Facebook ซึ่ งหมายถึ ง การใช้ Facebook เพื่ อ การ
นาเสนอแนวคิ ด โดยมี ก ารสร้ างพื้นที่ ส่ วนหนึ่ งที่ ท าให้ผูม้ ี ความสนใจร่ วมกัน เข้ามาใช้พ้ื นที่ ในการ
นาเสนอเรื่ องราวและการแบ่ งปั นเรื่ องราว ความรู้ ความสนใจแก่ กนั หรื อการติดต่อสื่ อสารผ่าน Line
Application ซึ่ งการตั้งกลุ่มในสังคมออนไลน์ เพื่อเป็ นชุ มชนนักปฏิบตั ิของกลุ่ มวิชาชี พบัญชี ไม่ว่าจะ
เป็ นผูส้ อบบัญชี ผูท้ าบัญ ชี และผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรนับ ว่ามี คุณ ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบวิช าชี พ ที่
สามารถเข้ามาหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั มีการส่ งข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของ
กฎหมายทางภาษี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวการทางานในเรื่ องต่างๆได้แก่
การจัดทาเอกสารทางบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง การยืน่ งบการเงินภายในกาหนดที่ถูกต้องการยืน่ เสี ยภาษีที่
ถูกต้อง ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบวิชาชี พกลุ่มต่างๆ ได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั และนาไปใช้
ปฏิ บตั ิ งานได้อย่างถู กต้อง หากใครไม่ทราบสิ่ งใด ก็สามารถเข้ากลุ่ มเพื่อมาตั้งคาถามและมีผูร้ ู้ หรื อมี
ประสบการณ์ เข้าร่ วมกลุ่มมาเพื่อแบ่งปั นประสบการณ์ กนั และกันการจัดการความรู้โดยวิธีน้ ี จึงเป็ นที่
นิยมของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทุกกลุ่ม
6.17 การจัดการความรู้ในด้านการถอดบทเรี ยน ของผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพใน
ประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนและนโยบายไทยแลนด์4.0โดยมีค่า
องค์ประกอบ 0.81และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยสานักงานบัญชี จะให้ความสาคัญกับการ
จัดการความรู้ในด้านการถอดบทเรี ยนในวิชาชีพบัญชี ซึ่ งหมายถึงการทบทวนหลังปฏิบตั ิการหรื อการ
ถอดบทเรี ยนในวิชาชีพบัญชี เป็ นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการทางานในด้านการทาบัญชีออกมาใช้
เป็ นทุนในการท างานเพื่ อยกระดับ ให้ดีย่ิงขึ้ นเป็ นการสกัดความรู้ที่ มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)
ออกมาเป็ นบทเรี ยน/ความรู้ ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ซึ่ งเป็ น “ข้อค้นพบใหม่”ซึ่ งเรี ยนรู้ มาจาก

230

ประสบการณ์การทางานจริ ง) หรื ออาจกล่าวได้วา่ บทเรี ยน จะคล้ายกับการเติมคาในช่องว่างที่วา่ “ถ้า...
จะเกิด....(อะไรขึ้น)...” บทเรี ยนเป็ นการอธิ บายเหตุการณ์และเงื่อนไขที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการเล่าเรื่ องใน
อดีตแต่ตอ้ งมีการอธิ บายที่มีคุณค่าที่จะนาไปปฏิบตั ิต่อ บทเรี ยนช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู้เพื่อไม่ให้กระทา
ผิดซ้ าอีก ซึ่งผลที่ได้จากการถอดบทเรี ยน ทาให้ได้บทเรี ยนในรู ปแบบชุดความรู้ ที่เป็ นรู ปธรรมและเกิด
การเรี ยนรู ้ร่วมกันของผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการอันนามาซึ่ งการปรับวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานที่
สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น หัวใจหลักของการถอดบทเรี ยนต้องมีการแบ่งปั นความรู้ (Knowledge
Sharing) โดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) มีความไว้วางใจทั้งตนเองและผูอ้ ื่น (Trust) และมี
การเรี ยนรู้ (Learning) ประโยชน์ของการถอดบทเรี ยน ในระยะสั้น สามารถนาไปปรับปรุ งเทคนิคการ
ท างาน การขับ เคลื่ อ นเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ต ามสถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและทาให้ผลการดาเนินงานโครงการดีข้ ึนส่ วนในระยะกลางและระยะยาวทาให้
เกิ ดความเชื่ อมัน่ ในการทางานและการเผชิ ญปั ญหามากขึ้น เกิ ดความภาคภูมิใจเมื่อได้เห็นพัฒนาการ
ของโครงการที่ ดีข้ ึ นหลังจากการนาบทเรี ย นไปปรับใช้ ก ารถอดบทเรี ยนสามารถท าได้ท้ งั ก่ อนการ
ดาเนินการ ระหว่างการดาเนินการ และหลังการดาเนินการ และวิธีการถอดบทเรี ยนได้แก่
6.17.1การถอดบทเรี ยนด้วยการเรี ยนรู้จากเพื่อน (Peer Assist : PA) เป็ นการเรี ยนรู้ก่อน
การทากิ จกรรม โดยเป็ นการเรี ยนรู้จากเขา เขาเรี ยนรู้จากเรา ทั้งเราและเขาเรี ยนรู้ร่วมกัน และสิ่ งที่เรา
ร่ วมกันสร้าง (เกิดความรู ้ใหม่) โดยมีลกั ษณะเป็ นการประชุมหรื อประชุมเชิงปฏิบตั ิ
6.17.2การถอดบทเรี ยนแบบเล่าเรื่ อง (Story Telling) เป็ นการเรี ยนรู้ก่อนหรื อระหว่าง
ท ากิ จ กรรม ด้ ว ยการให้ ผู ้มี ค วามรู้ จ ากการปฏิ บ ัติ ปลดปล่ อ ยความรู้ ที่ ซ่ อ นเร้ น อยู่ ใ นตัว ออกมา
แลกเปลี่ยนความรู ้ โดยผูเ้ ล่าจะเล่าความรู้สึกที่ฝังลึกอยูใ่ นตัวที่เกิดจากการปฏิบตั ิ ซึ่ งผูฟ้ ังสามารถตีความ
ได้โดยอิสระ และเมื่อเกิ ดการแลกเปลี่ยนผลการตีความแล้วจะทาให้ได้ความรู้ที่สามารถบันทึกไว้เป็ น
ชุ ดความรู ้ ซึ่ งการถอดบทเรี ยนในลักษณะนี้ จะเป็ นการสกัดความรู้จากเรื่ องที่เล่าออกมาว่ามีคุณค่าและ
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ไม่ใช่เป็ นเพียงการเล่าเรื่ องในอดีต
6.17.3การถอดบทเรี ยนหลังปฏิบตั ิการ (After Action Review : AAR) ที่มาของ AAR
นั้น มาจากกองทัพสหรัฐฯ โดยเกิ ดจากการนาผลการรบมาปรับปรุ งเพื่อการรบครั้งต่อไป ดังนั้น AAR
จึงเป็ นการจับความรู ้ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ภายหลังการทากิจกรรม แล้วนาไปสู่ การวางแผนในครั้งต่อไป ทาให้
คนท ารู้ สึ กตื่ นตัวและมี ความรู ้ สึ กผูกพันกับ งาน โดยโครงการและกิ จกรรมที่ ท าครั้งเดี ยวแล้วจบไม่
จาเป็ นต้อ งท า AAR ซึ่ งรู ป แบบการท า AAR สามารถดาเนิ น การได้ท้ ัง ระหว่างการท ากิ จกรรมเพื่ อ
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ปรับปรุ งแก้ไขระหว่างการทางาน หรื อ “การทาไป คิดไป แก้ไขไป” และภายหลังสิ้ นสุ ดแต่ละกิจกรรม
เพื่อนาไปวางแผนกิจกรรมครั้งต่อไป
ในรู ปแบบการจัดการความรู้ในด้านการถอดบทเรี ยนนี้ ผูท้ าบัญชี ในสานักงานบัญชี
คุ ณ ภาพมี ก ารดาเนิ น การบางส่ วน เพราะการถอดบทเรี ยนต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่ อที่ จะท าให้ไ ด้
บทเรี ยนที่สมบูรณ์แบบ ผูท้ าบัญชี ส่วนใหญ่ใช้วธิ ี การตั้งชุมชนปฏิบตั ิมากกว่า เพราะใช้เวลาน้อยกว่าใน
การถาม-ตอบ เรื่ องที่เป็ นประเด็นปั ญหาที่ตรงกับความต้องการในขณะนั้นๆ
6.18 การจัดการความรู้ในด้านการใช้ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและคลังความรู้ในวิชาชีพบัญชี ของผูท้ า
บัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี ค่าองค์ป ระกอบ 0.86 และมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01โดย
สานักงานบัญชีจะให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ในด้านการใช้ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและคลังความรู้ใน
วิช าชี พ บัญ ชี ในวิช าชี พ บัญ ชี ซึ่ งหมายถึ ง การใช้ระบบสารสนเทศประเภทหนึ่ งที่ น าวิท ยาการของ
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เข้า มาใช้ จ ัด การสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สารสนเทศที่ เป็ นองค์ ค วามรู้
(Knowledge) ในเฉพาะสาขาการบัญ ชี โดยเป็ นซอฟต์แ วร์ ที่ ใ ช้ส ร้ างฐานความรู้ ท างด้านการบัญ ชี
(Accounting Knowledge Base) และกลไกในการตั้งคาถามและหาคาตอบจาก Knowledge Baseระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ คือระบบคอมพิวเตอร์ ที่จาลองการตัดสิ นใจของมนุษย์ ผูเ้ ป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ ง
โดยใช้ความรู้และการสรุ ปเหตุผลเชิงอนุมาน (Inference) ในการแก้ปัญหายากๆ ที่ตอ้ งอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญได้ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้งานในระบบต่างๆ อย่างแพร่ หลายมากว่า 30 ปี ไม่วา่ จะเป็ น
ในแวดวงธุ รกิ จ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม อุตสาหกรรม เป็ นต้น ตัวอย่างของ Expert System
Applications ได้ แ ก่ Diagnosis of Faults and Diseases, Automobile Diagnosis, Interpretation of Data
(เช่ น Sonar Signals), Mineral Exploration, Personnel Scheduling, Computer Network Management,
Weather Forecasting, Stock Market Prediction, Consumer Buying Advice, Diet Adviceเป็ นต้น จะเห็ น
ได้ว่าวัตถุ ประสงค์หลักของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญก็คือการช่ วยในการตัดสิ นใจ การให้ความรู้ คาแนะนา
หรื อ ค าปรึ ก ษา อย่า งที่ เราต้อ งการจากผูเ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้านExpert Systems ระบบ ES หรื อระบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จัดเป็ นระบบสารสนเทศประเภทหนึ่ งที่นาวิทยาการของปั ญหาประดิ ษฐ์เข้ามาใช้จดั การ
สารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สารสนเทศที่เป็ นองค์ความรู้ (Knowledge) ในเฉพาะสาขาหรื อเฉพาะด้าน
ดังนั้นระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญจึงเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ใช้สร้างฐานความรู้ (Knowledge Base) และกลไกในการตั้ง
คาถาม และหาคาตอบ (จาก Knowledge Base) ทาให้ผใู้ ช้ได้รับความสะดวกในการถามและตอบสิ่ งที่
ถามเสมือนหนึ่งคุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญจริ ง
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ระบบผู ้เชี่ ย วชาญเหมาะสมกับ งานที่ เป็ นเรื่ อ งการใช้เทคนิ ค เฉพาะด้านการวิ นิ จ ฉั ย ทาง
การแพทย์ การขุดเจาะน้ ามัน การวางแผนการเงิน การจัดทาภาษี การวิเคราะห์ทางเคมี การผ่าตัด การ
ซ่ อมเครื่ องยนต์ การพยากรณ์ อากาศ การซ่ อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ การส่ งสัญญาณดาวเทียม ปฏิบตั ิการ
เกี่ ย วกับ อาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ การวางรู ป แบบหนัง สื อ พิ ม พ์ การตี ค วามกฎหมาย เป็ นต้น ดัง นั้ น ระบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจึ งมี ความเหมาะสมกับ งานด้านการท าบัญชี การจัดทางบการเงิน และด้านภาษีอากร แต่
อย่างไรก็ตาม เป็ นการลงทุนสู งในด้านเทคโนโลยี บริ ษทั สอบบัญชี Big Fourมีการดาเนินการด้านนี้เช่น
ระบบของ EY Atlas แต่ในส่ วนของส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพเห็ นว่าการจัดการความรู้ ในรู ป แบบนี้ มี
ความสาคัญในยุค 4.0 แต่การลงทุนสู ง หากมีการร่ วมกันลงทุนเพื่อใช้ทรัพยากรร่ วมกันจึงจะคุม้ กับการ
ลงทุน
5.3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
ตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชี คุณภาพใน
ประเทศไทย โดยศึ ก ษาถึ งองค์ป ระกอบสมรรถนะที่ จาเป็ นต้องมี ของผูท้ าบัญ ชี ในส านัก งานบัญ ชี
คุณภาพในประเทศไทยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเวียนและนโยบายไทแลนด์ 4.0
ซึ่ งมี 3 องค์ประกอบที่สาคัญ คือความรู้ ทักษะทางวิชาชี พ คุณลักษณะส่ วนบุคคล ซึ่ งจะส่ งผลให้การ
ทางานของผูท้ าบัญชีมีประสิ ทธิ ภาพดังนั้นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้ผทู้ าบัญชีมีสมรรถนะ
ตามที่กาหนดดังกล่าวจึงมีแนวทางการพัฒนาโดยเรี ยงลาดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบดังนี้คือ
1.การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ค่าน้ าหนัก 0.335 โดยมีองค์ประกอบเรี ยงลาดับดังนี้
(1) การสรรหา และการคัด เลื อ กผูท้ าบัญ ชี ที่ มี คุ ณ สมบัติ ที่ เหมาะสมตามแนวคิ ด
สมรรถนะ (HR 4)ค่าน้ าหนัก 0.86
(2) การกาหนดกลยุทธ์และนโยบายในการวางแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาผูท้ าบัญชี
ตามแนวคิดสมรรถนะ (HR5) ค่าน้ าหนัก 0.77
(3) การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมากาหนดการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ในด้านอื่น ได้แก่ การวางแผนกาลังคน การทดแทนตาแหน่ งงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
อาชีพ (HR6)ค่าน้ าหนัก 0.77
(4) การจูงใจ และความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ (HR3) ค่า
น้ าหนัก 0.69
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(5) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก ตามแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะ (HR 1) ค่าน้ าหนัก 0.67
(6) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการบริ หารค่าตอบแทนตามแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะ (HR 2) ค่าน้ าหนัก 0.65
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ค่าน้ าหนัก 0.294 โดยมีองค์ประกอบเรี ยงลาดับดังนี้
(1) การเป็ นพี่เลี้ยง (Mentoring) (HRD 3) ค่าน้ าหนัก 0.88
(2) การฝึ กอบรมภายนอก (HRD 4) ค่าน้ าหนัก 0.85
(3) การสอนงาน (Coaching) (HRD 2) ค่าน้ าหนัก 0.52
(4) การฝึ กอบรมขณะทางาน (On the Job Training: OJT) (HRD 1) ค่าน้ าหนัก 0.25
3. ภาวะผูน้ า ค่าน้ าหนัก 0.160 โดยมีองค์ประกอบเรี ยงลาดับดังนี้
(1) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ค่าน้ าหนัก 0.97
(2) การเป็ นบุคคลต้นแบบ (Role Model) ค่าน้ าหนัก 0.82
(3) การเป็ นผูน้ าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) ค่าน้ าหนัก 0.76
4. การจัดการความรู้ค่าน้ าหนัก 0.061 โดยมีองค์ประกอบเรี ยงลาดับดังนี้
(1) การตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิ (COP) ค่าน้ าหนัก 0.88
(2) การใช้ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและคลังความรู้ (ARTIF) ค่าน้ าหนัก 0.86
(3) การถอดบทเรี ยน (AAR) ค่าน้ าหนัก 0.81
5.4 ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ตัวแบบการจัดการประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชี ในสานักงาน
บัญชีคุณภาพในประเทศไทย” ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ประกบด้วย 3 ส่ วน
คือ ข้อเสนอแนะในการบริ หารจัดการ ข้อเสนอแนะในเชิ งนโยบาย และข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั
ครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.4.1 ข้ อเสนอแนะในการบริหารจัดการ
1. สานักงานบัญชี ท้ งั ที่เป็ นสานักงานบัญชีคุณภาพ และสานักงานบัญชีทวั่ ไปที่ให้บริ การด้าน
ทาบัญชี แก่องค์กรธุ รกิ จ ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกาหนดต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดทารายงาน
ทางการเงิ น ได้แก่ ม าตรฐานการรานงานทางการเงิ น มาตรฐานการบัญ ชี และกฎหมายทางด้านภาษี
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รวมทั้งนโยบายของรั ฐในการกาหนดทิ ศทางการพัฒนาประเทศที่ มี ผลกระทบต่ อการจัดทารายงาน
ทางการเงิน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสมรรถนะของผูท้ าบัญชีที่จาเป็ นต้องมี
2. สานักงานบัญชี ควรกาหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะของผูท้ าบัญชีที่จาเป็ นต้องมี เพื่อให้ผทู้ าบัญชีมีสมรรถนะที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆได้ รู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี อาจมี ค วามแตกต่ างจากงานที่ ผูว้ ิจยั น าเสนอนี้
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรื อแตกต่างไป
3. การพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชีมีความสาคัญต่อการพัฒนาด้านการเงินและการบัญชีของ
ประเทศ เพื่อให้รายงานทางการเงิ นของประเทศไทยมีความทัดเทียมในระดับสากล มีความน่ าเชื่ อถื อ
สะท้อนภาพที่ แท้จริ งของกิ จการ มีลกั ษณะเชิ งคุ ณภาพตามหลักสากล ซึ่ งจะนาไปสู่ การขยายการค้า
และการลงทุ นระหว่างประเทศ ซึ่ งการบัญชี ที่มีมาตรฐานในระดับสากลจะช่ วยประเทศไทยมีความ
พัฒนาก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในอนาคต
5.4.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ควรเป็ นหน่วยงานหลักที่จะผลักดันให้ผทู้ าบัญชีใน
ประเทศไทยมีสมรรถนะการทางานที่สูง สามารถเทียบได้ในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อสามารถแข่งขันทั้งใน
ระดับอาเซียน และระดับโลก โดยการกาหนดนโยบายการส่ งเสริ ม ทั้งในเชิงรุ กเพื่อผลักดันให้ผทู้ าบัญชี
ในประเทศไทย มีความสามารถไปทางานในต่างประเทศได้ และในเชิงรับเมื่อต้องถูกภัยคุกคามจากผูท้ า
บัญ ชี จากต่ างประเทศที่ จะเข้ามาดาเนิ น ธุ รกิ จแข่ งขันด้วยซึ่ งการผลัก ดัน ของสภาวิชาชี พ บัญ ชี ฯ จะ
สามารถทาได้อย่างเป็ นรู ปธรรมเนื่องจากเป็ นผูค้ วบคุมการให้ใบประกอบวิชาชีพแก่ผทู้ าบัญชีโดยตรง
2. สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ควรเป็ นหน่ วยงานที่ให้การสนับสนุ นการพัฒนา
สมรรถนะของผู ้ท าบัญ ชี ท้ ัง ทางตรงและทางอ้อ มในทางตรงได้แ ก่ ก ารจัด อบรมท าการทดสอบ
สมรรถนะ และการกาหนดองค์ประกอบสมรรถนะที่ผทู้ าบัญชี จาเป็ นต้องมีส่วนในทางอ้อมได้แก่การ
ประชาสั ม พันธ์ และให้ข ้อมู ลที่ ส่ งเสริ ม ให้ผูท้ าบัญ ชี ได้ท ราบถึ งการเปลี่ ยนแปลงที่ มี ผลกระทบกับ
สมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีของผูท้ าบัญชี และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดสมรรถนะตามที่กาหนดขึ้น
3. กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่กากับดูแล การจัดทารายงาน
ทางการเงิน ของผูท้ าบัญชี ควรมีส่วนกาหนด สมรรถนะของผูท้ าบัญชี และให้การสนับสนุ นการพัฒนา
สมรรถนะ ซึ่ งที่ผา่ นมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ได้ดาเนินการอยูเ่ สมออย่างต่อเนื่อง เช่นในเรื่ องการจัด
อบรมความรู ้ ต่อเนื่ องทางบัญชี ที่สามารถนับชัว่ โมงการอบรมได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายให้แก่ผทู้ าบัญชี
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และการประชาสัมพันธ์กฎเกณฑ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ งมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการ
เงิน
4. การส่ งเสริ มและสนับสนุ นของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และสภาวิชาชี พ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ควรดาเนิ นการร่ วมกันเพื่อให้เกิดเอกภาพเป็ นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้
ผูท้ าบัญชี ไม่เกิ ดความสับสนและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ าบัญชี หน่ วยงานและประเทศชาติโดยรวมใน
ที่สุด
5.4.3 ข้ อเสนอแนะในการนาตัวแบบจากงานวิจัยไปประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์
จากตัวแบบงานวิจยั ได้ขอ้ ค้นพบที่สาคัญของการประยุกต์ใช้ตวั แบบให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูท้ า
บัญชีในสานักงานบัญชี คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นและมีผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชีที่สาคัญที่สุดใน
ขณะนี้ คือการเปลี่ ยนแปลงของระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็ นระบบโปรแกรมบัญชี ออนไลน์
(Cloud Base Accounting) ระบบ Mobile Accounting ที่ มี ก ารใช้ Application ต่ างๆ บนอุ ป กรณ์ ต่า งๆ
เช่ น มื อถื อ แทบเลต หรื อแม้แต่ นาฬิ กาอัจฉริ ยะ และการนา Artificial intelligence (AI) มาใช้ในงาน
บัญชี มากขึ้น ซึ่ งเป็ นผลมาจาก นโยบาย 4.0 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่องค์กรธุ รกิจต่างพากัน
แข่งขันไปสู่ ความก้าวหน้าในโลกยุคดิจิทลั แบบก้าวกระโดด ซึ่ งมีความรุ นแรงกว่าปัจจัยด้านการก้าวเข้า
สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ดัง นั้ นการปรั บ เปลี่ ย นสมรรถนะของผู้ท าบัญ ชี จึ ง ต้อ งให้
ความสาคัญด้านนี้ กนั มากกว่าสิ่ งใด ผูท้ าบัญชี ตอ้ งตระหนักและเตรี ยมตั้งรับกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางด้านบัญชี ที่อาจจะมีผลกระทบกับการทางานในอนาคต และวางแผนในการปรับตัวเพื่ อพลิกวิกฤต
ให้เป็ นโอกาส มิฉะนั้นอาชีพผูท้ าบัญชี จะหายไปในอีก 20 ปี นี้ การปรับเปลี่ยนสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
เพื่ อรองรั บ ตรงนี้ ในส่ วนที่ ส าคัญ ที่ สุ ด คือการเตรี ยมพร้ อมในการปรั บ ตัวยอมรับ เทคโนโลยีใหม่ ที่
เกิ ดขึ้น การเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ ตลอดชี วิต (Life Long Learning) ตามทักษะที่ตอ้ งการในศตวรรษที่ 21 การมี
ทักษะในการติดต่อสื่ อสาร การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ (Critical Thinking) ซึ่ งสาคัญและโดดเด่นกว่า
สมรรถนะในด้านความรู้ เพราะความรู้เป็ นด้านที่ ตอ้ งเติมเต็มตลอดเวลาอยูแ่ ล้วและจากตัวแบบการนา
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในขณะนี้ที่สาคัญที่สุดคือ การนาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
มาปรับใช้มากที่สุดเหนื อปั จจัยใดๆ เพราะภาวะผูน้ ามีผลทาให้ ผูท้ าบัญชี มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
ตัวเองก้าวเข้าสู่ ความเปลี่ยนแปลงที่กาลังเดินหนีวชิ าชีพนี้ไปอย่างก้าวกระโดด หากผูท้ าบัญชียงั คงยึดอยู่
ในกรอบแนวคิดแบบเดิม (Mindset) ก็จะทาให้วชิ าชีพนี้ไม่เหลือความจาเป็ นที่จะต้องมีอีกในอนาคตอัน
ใกล้ นอกเหนือจากาภาวะผูน้ าแล้วการจัดการความรู้ก็ยงั เป็ นปั จจัยสาคัญในการช่วยพัฒนาผูท้ าบัญชีให้
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ก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี แม้ผทู้ าบัญชี จะให้ความสนใจน้อยกว่าปั จจัยอื่น แต่หาก
ได้มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของวิชาชี พ และร่ วมกันจัดการความรู้ สร้างองค์ความรู้ ร่ วมกันโดยมี
องค์กรกากับดูแลของรัฐให้ความสนับสนุนอย่างเต็มกาลังก็ยอ่ มเกิดผลสัมฤทธิ์ ที่ดีต่อวิชาชีพ ข้อสรุ ปนี้
จึงถือเป็ นจุดสาคัญจากตัวแบบที่ได้ศึกษานี้
5.4.3 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีทวั่ ไป ซึ่ งอาจมีลกั ษณะ
ที่แตกต่างไปจาก ผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ
2. เปรี ยบเทียบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชีในประเทศไทยกับในต่างประเทศ
ทั้งเพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างและแนวปฏิบตั ิที่ดีเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาที่ยง่ั ยืนในวิชาชีพบัญชี

บรรณานุกรม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (ม.ป.ป.). เอกสารเผยแพร่ ข้อตกลงยอมรั บสาหรั บบริ การด้ าน
วิชาชี พบัญชี . เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th/files/94/Media/Mk/acc29-05-55.pdf.
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า .(2543). ประกาศพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 เรื่ องกาหนดคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของการเป็ นผู้ทาบัญชี พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม 2543.
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า. (2558). ระบบการส่ งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filling).
เข้าถึงได้จาก http://www.dbd.go.th/main.php?filename=index.
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า. (2560). สถิติผ้ ทู าบัญชี ที่ขึน้ ทะเบียน.ผูแ้ ต่ง.
กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์. (2556). กระบวนการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ที่มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพของ
การปฏิ บัติงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ ้นส่ วน. (วิทยานิพนธ์บริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
กานดาวรรณ แก้วผาบ. (2555). การเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนของ
นักศึกษาสาขาวิชาชี พบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
กริ ช แรงสู งเนิน. (2554). การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ วย SPSS และ AMOS เพื่อการวิจัย. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ด
ยูเคชัน่ .
กิติยาภรณ์ อินธิ ปีก. (2557). ปั จจัยที่มีผลต่ อการเตรี ยมความพร้ อมของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ใน
ประเทศไทยเพื่อรองรั บประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน. (วิทยานิพนธ์บริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด.
กลุ่มนักวิชาการการภาษีอากร. (2558). ภาษีอากรตามประมวลรั ษฎากร 2558. กรุ งเทพฯ: เรื อน
แก้วการพิมพ์.
ก่อ สวัสดิพาณิ ชย์. (2522). จิตวิทยาเบือ้ งต้ น. สงขลา: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
ขนิฐา นิลรัตนานนท์. (2559). ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ อความพร้ อมของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี
ไทยเพื่อรองรั บประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน. วารสารวิชาชี พบัญชี , 12(33),29-54.
จินดา คูณสมบัติ. (2555). ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบเพื่อการส่ งเสริ มการจัดการความรู้ ของชุมชนนัก
ปฏิ บัติในทั่วไป. (วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จิรประภา อัครบวร. (2549). สร้ างคนสร้ างผลงาน. กรุ งเทพฯ: เต๋ า (2000).

238

จิรอร หอมยก. (2545). การคัดเลือกบุคคลากรเพื่อการว่ าจ้ างงานของธุรกิจโรงแรมในอาเภอเมือง
จังหวัดเชี ยงใหม่ . (วิทยานิพนธ์ บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จีรวรรณ เจริ ญยศ. (2548). การยอมรั บการนาหลักสมรรถนะมาใช้ ในการพัฒนาทรั พยากรบุคคล
ในสานักอานวยการ ประจาศาลอาญา สานักงานศาลยุติธรรม. (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต)
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จารุ ณี อภิวฒั น์ไพศาล. (2555). ปั จจัยที่ใช้ ในการพยากรณ์ ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานของพนักงาน
บัญชี กลุ่มธุรกิจบริ การในประเทศไทย. วารสารวิชาชี พบัญชี , 8(21), 58-77.
ชาย โพธิสิตา. (2550). ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการวิจัยเชิ งคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่3). กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์
พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง.
ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์. (2560). ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารองค์กรในยุค Thailand 4.0. เข้าถึงได้จาก
https://spark.adobe.com/page/YlGxuPO3qkdtE/ สื บค้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560.
ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์. (2561). ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารองค์การในยุค THAILAND 4.0.
เข้าถึงได้จากhttps://spark.adobe.com/page/YlGxuPO3qkdtE/.
เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์. (2537). หลักการบัญชี ขนั้ ต้ น 1. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ด ยูเคชัน่
เชี่ยวชาญ อาศุวฒั นกลุ. (2530). แนวคิ ดในการพัฒนามนุษย์ ในองค์ การ มิติใหม่ ของการบริ หารงาน
บุคคลในภาครั ฐบาลการเมืองค่ านิยมและการจัดการทรั พยากรในองค์ การ. กรุ งเทพฯ: อิน
เยนสโตว์
ฐิตวดี เนียมสุ วรรณ์. (2554). ศึกษารู ปแบบ ภาวะผู้นา แรงจูงใจภายในที่มีอิทธิ พลต่ อความคิด
สร้ างสรรค์ ของพนักงาน : กรณี ศึกษา ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน). (วิทยานิพนธ์
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ฐิติรัตน์ มีมาก. (2558). สภาพแวดล้ อมในการทางานและความรู้ ความสามารถของนักบัญชี ที่
ส่ งผลต่ อคุณภาพรายงานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) ในจังหวัด
นครราชสี มา วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย (สสอท.)
21(1), 127-140.
ณรงค์ ศรี สวัสดิ์. (2545). วิธีการวิจัยทางสังคมวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ณรงค์ ศรี สวัสดิ์. (2552). เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สังคม. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง. (2547). มารู้ จัก Competency กันเถอะ. กรุ งเทพฯ: เอชอาร์ เซ็นเตอร์ .

239

ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2541). การศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพภายนอก. กรุ งเทพฯ: วีทีซีคอม
มิวนิเคชัน่ .
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์. (2545). การจัดการทรั พยากรมนุษย์ . กรุ งเทพ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
ดิลก ถือกล้า. (2554). บทบาทของนักบริ หารทรั พยากรมนุษย์ กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน.
เข้าถึงได้จาก akhonnayok.go.th/ppisnayok/km25.pdf.
ดนัย เทียนพุฒ. (2541). ทิศทางและบทบาทการบริ หารทรั พยากรบุคคลทศวรรษหน้ าปี 2550.
(รายงานการวิจยั ). กรุ งเทพฯ: สถาบันการจัดการงานบุคคล สมาคมการจัดงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย.
ดนัย เทียนพุฒ. (2546). ความสามารถปั จจัยชนะของธุรกิจและคน. กรุ งเทพฯ: นาโกต้า.
เดชา เดชะวัฒนะไพศาล. (2543). Competency-based human resource: Management. วารสาร
บริ หารคน, 4(21), 11-18.
เตือนใจ รักษาพงศ์. (2551). การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ เพื่อการบริ หารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้ วยกระบวนการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการแบบมีส่วนร่ วม. (ดุษฎีนิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์. (2548). การจัดการความรู้. วารสารพัฒนบริ หารศาสตร์ , 45(2), 1-24.
เทื้อน ทองแก้ว. (2545). ภาวะผูน้ า : สมรรถนะหลักของผูบ้ ริ หารในยุคปฏิรูป. วิชาการ,5(9),
35-43.
ธงชัย สันติวงษ์. (2533). การบริ หารงานบุคคล. กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์. (2558). สมรรถนะของพนักงานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
จังหวันนนทบุรี ตามทัศนะของหัวหน้างานบัญชี. วารสารคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 10(2), 141-152.
ธานินทร์ อุดม. (2540). Competency-based training. จุลสารพัฒนาข้ าราชการ, 1, 17-19.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . อุบลราชธานี:
สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี .
ธีระวัฒน์ เยีย่ มแสง. (2550). การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 1. (วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
ธารงศักด์ คงคาสวัสดิ์. (2548). เริ่ มต้ นอย่ างไร เมื่อจะนา Competency มาใช้ ในองค์ การ.
กรุ งเทพฯ: สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

240

นงลักษณ์ ศิริพิศ, สุ ชญา มานวกุล และ ปฐมาภรณ์คาชื่น. (2556). ปั จจัยที่มีผลต่ อความพร้ อมของ
นักบัญชี ไทยกับการเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซี ยน (AEC) กรณี ศึกษาสานักงานบัญชี ที่ผ่านการ
รั บรองคุณภาพจากสานักงานบัญชี ตามข้ อกาหนดการรั บรองคุณภาพสานักงานบัญชี ใน
กรุ งเทพมหานคร. เข้าถึงได้จาก http://www.hu.ac.th/Symposium2014/proceedings/
data/09_Human%20and%20Social/
นริ นทร์ พันธ์เขียว. (2552). เกณฑ์ การคัดเลือกเครื่ องมือด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสม
กับการจัดการความรู้ . (การค้นคว้าอิสระเทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นวลละออ แสงสุ ข. (2544). การศึกษาพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง. (งานวิจยั ส่ วนบุคคลการศึกษามหาบัณฑิต).
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร. (2549). การสอบบัญชี .กรุ งเทพฯ: ทีพีเอ็นเพรส.
นิโลบล สุ ขรองแพง. (2542). การพัฒนาข้ าราชการกับประสิ ทธิ ผลขององค์ กร: ศึกษากรณี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต).
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
นฤมล สุ มรรคา. (2554). ปั จจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน. เข้าถึงได้จาก http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/
123456789/707/124297.pdf?sequence=1.
น้ าทิพย์ วิภาวิน. (2547). การจัดการความรู้ กับคลังความรู้ . กรุ งเทพฯ: เอสอาร์พริ นติง้ แมสโปรดักส์ .
น้ าฝน ตุม้ นิลกาล. (2555). ความต้ องการเกี่ยวกับคุณสมบัตินักบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ของ
สถานประกอบการ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม. (การศึกษา
ค้นคว้าอิสระปริ ญญาบัญชีมหาบัณฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
นุกลู แดงภูมี. (2555). รู ปแบบการพัฒนาขีดความสามารถการให้ บริ การของสานักงานบัญชี
สาหรั บธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม. (ดุษฏีนิพนธ์วทิ ยาศาสตรดุษฏีบณั ฑิต). ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์. (2557). ความคืบหน้ าของ AEC ด้ านการบริ การสาขาบริ การวิชาชี พบัญชี .
การสัมมนาหัวข้ อความก้ าวหน้ าของการเจรจาการค้ าบริ การสาขาวิชาชี พบัญชี ภายใต้ กรอบ
ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558. กรุ งเทพฯ: สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.
บุญชม ศรี สะอาด. (2552). การพัฒนาการวิจยั โดยใช้รูปแบบ. เข้าถึงได้จาก http://www.watpon.com
/boonchom/development.pdf

241

บุญดี บุญญากิจ. (2548). การจัดการความรู้ -จากทฤษฎีส่ ูการปฏิ บัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ:
จิรวัฒน์เอกซ์เพรส.
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ . (2553). เทคนิคการสร้ างเครื่ องมือและรวบรวมข้ อมูลสาหรั บการวิจัย.
(พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุ งเทพฯ: ศรี อนันต์การพิมพ์.
บุญยัง สหเทวสุ คนธ์. (2552). การปฏิ บัติตามหลักจรรยาบรรณของสานักงานบัญชี ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกริ ก.
บุญรวย นะเป๋ า. (2556). สมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่ างประเทศสาหรั บผู้ประกอบ
วิชาชี พบัญชี กับประสิ ทธิ ภาพในการทางาน : กรณี ศึกษานักบัญชี ธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
นนทบุรี. (วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต). นนทบุรี: วิทยาลัยราชพฤกษ์.
ปรเมธี วิมลศิริ. (2559). ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน.
เข้าถึงได้จาก http://plan.vru.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/แผนชาติ-20- ปี -1.pdf
ประพนธ์ ผาสุ กยืด. (2549). การจัดการความรู้ (KM) ฉบับขับเคลื่อน LO. กรุ งเทพฯ: ใยไหม.
ประไพทิพย์ลือพงษ์. (2555). การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะความสามารถในการแข่งขัน.
วารสารนักบริ หาร,32(4), 103-108.
ประภาเพ็ญสุ วรรณ. (2523). การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย.กรุ งเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช.
ประสัณห์ เชื้อพาณิ ชย์. (2560). นักบัญชีตอ้ งปรับตัวพร้อมรับ AEC : การประชุมนักบัญชีทวั่
ประเทศครั้งที่ 19. เข้าถึงได้จาก http://www.fap.or.th/Article/Detail/67688.
ปรัศนี กายพันธ์ และ นธี เหมมันต์. (2557). นักบัญชี ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน.
WMS Journal of Management, Walailak University,3(3), 14 – 21.
ปรางทิพย์อุจะรัตน์. (2541). การบริ หารการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพฯ:บุญศิริการพิมพ์.
ปราณี ประวิชพราหมณ์. (2556). ปั จจัยที่ส่งผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของบุคคลากร
ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (งานวิจยั ). กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ปาริ ชาติ มณี มยั , ภัทรพงศ์ เจริ ญกิจจารุ กร, ภัทร์ชนน ชูเศษ, อรัญญา แซ่ทง่ั , รติพร รักษาวงศ์
และ ฐาปนี เปรมจิตร. (2558). คุณภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
สานักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย. วารสารการจัดการสมัยใหม่ , 14(1),
117-128.
ปิ ยนาถ บุญมีพิพิธ. (2551). การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ ของสถานศึกษา.(ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต). กรุ งเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคาแหง.

242

ปิ ยะพล ทวีวรรณ. (2555). ระบบผู้เชี่ ยวชาญการวินิจฉัยอาการเสี ยของเครื่ องรั บโทรทัศน์ โดยใช้
หลักต้ นไม้ ตัดสิ นใจ. (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว. (2552). รู ปแบบการจัดการความรู้ ของกลุ่มโรงเรี ยนสาธิ ต. (ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์. (2558, 16 กุมภาพันธ์). ยอดจดทะเบียนธุรกิจ ม.ค. 58 เพิ่มขึ้น ก่อสร้าง
มาแรงสุ ด. ผู้จัดการออนไลน์ . ข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/uptodate/detail/
9580000020459.
พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ. (2555). สมรรถนะของนักวิชาชี พบัญชี : มุมมองของผู้บริ หารงานสาย
บัญชี ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์บญั ชีมหาบัณฑิต)
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิต.
พรธิดา วิเชียรปั ญญา. (2547). การจัดการความรู้ พืน้ ฐานและการประยุกต์ ใช้ . กรุ งเทพฯ: เอ็กซ์
เปอร์เน็ท.
พลพธู ปิ ยวรรณ และ สุ ภาพร เชิงเอี่ยม. (2558). ระบบสารสนเทศทางการบัญชี . กรุ งเทพฯ: วิทยา
พัฒน์.
พสุ เดชะริ นทร์. (2546). กลยุทธ์ ใหม่ ในการจัดการ. กรุ งเทพฯ: ผูจ้ ดั การ.
พระธรรมปิ ฏก. (2539). การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . กรุ งเทพฯ: สานักงาน
การศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
พัทธนันท์ เพชรเชิดชู. (2561). ต้ องรู้ อะไร ก่ อนที่ จะบอกว่ าคุณเป็ น “นักบัญชี ยคุ ดิจิทัล”
เข้าถึงได้จาก ciba.dpu.ac.th.
พะยอม วงศ์สารศรี . (2534). การบริ หารงานบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ: คณะวิชาวิทยาการ
การจัดการวิทยาลัยครู สวนดุสิต.
พะยอม วงศ์สารศรี . (2538). องค์ การและการจัดองค์ การ. กรุ งเทพ ฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
พิจกั ษณา วงศาโรจน์. (2557). ศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่พึงประสงค์: กรณี ศึกษากรม
กาลังพลทหารบก. (การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ.
เพ็ญธิดา พงษ์ธานี. (2547). คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาการบัญชี ที่องค์ กรและผู้รับผิดชอบงานด้ าน
บัญชี พึงประสงค์ (รายงานการวิจยั ). กรุ งเทพฯ: คณะการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
เพ็ญธิดา พงษ์ธานี. (2552). ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ อคุณภาพการให้ บริ การของสานักงานบัญชี ใน
ประเทศไทย (งานวิจยั ). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

243

ไพบูลย์ ผจญวงวงศ์. (2547). หลักการบัญชี ขนั้ ต้ น (พิมพ์ครั้ง 3). กรุ งเทพฯ:สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
มยุรี เกื้อสกุล และ วุฒิ วัชโรดมประเสริ ฐ. (2558). คุณสมบัติของนักบัญชี ในสถานประกอบการ
ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่ างประเทศสาหรั บผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ที่ผ้ บู ริ หารที่
เกี่ยวข้ องกับงานบัญชี และนักบัญชี ในสถานประกอบการต้ องการกรณี ศึกษา : สถาน
ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (งานวิจยั ). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธนบุรี.
มัทนชัย สุ ทธิพนั ธุ์. (2557). ความพร้ อมและปั จจัยที่ส่งผลต่ อความพร้ อมของผู้จัดทาบัญชี ไทยกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน. เข้าถึงได้จากhttp://www.tci- thaijo.org/index.php/
CBSReview/article/view/16422
มัลลี เวชชาชีวะ. (2524). พฤติกรรมองค์ การ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
มาลินี สายก้อน และ ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน. (2555). คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึง
ประสงค์. วารสารมหาวิยาลัยราชภัฏลาปาง, 1(1), 77-86.
มารดารัตน์ สุ ขสง่า. (2554). ขีดความสามารถหลักที่พึงประสงค์ ในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรขององค์ กรชั้นนาในประเทศไทยกรณี ศึกษาบริ ษัทปูนซี เมนต์ ไทยจากัด
(มหาชน) (งานวิจยั ). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา.
ยศ สันตสมบัติ และวิฑูร ปัญญากุล. (2537). ความหลากหลายทางชี วภาพมิติทางสั งคมและนิเวศ.
กรุ งเทพฯ: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.
เยาวดี วิบูลย์ศรี . (2540). การวัดผลและการสร้ างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ (พิมพ์ครั้ง 2). กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รจนา ขุนแก้ว และ มัทนชัย สุ ทธิพนั ธุ์. (2558). ความพร้ อมของนักศึกษาสาขาการบัญชี ใน
มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาสู่ความเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน.เข้าถึงได้จาก
http://journal.fms.psu.ac.th/files/Article_JOFMS/No.-32v20%1-58/2558-1Journal
FMS-.3pdf.
รวงผึ้งทาช้าง. (2551). ปั จจัยทานายความตั้งใจและพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของพยาบาล
ในโรงพยาบาลที่เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ . (วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาชน. (2550). การจัดการองค์ความรู้. เข้าถึงได้จาก
http://www.fullbrightthai. org.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (พิมพ์ครั้งที่ 6).
กรุ งเทพฯ: อักษรเจริ ญทัศน์.

244

เรชา ชูสุวรรณ. (2550). รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของสมรรถนะบุคคลที่ส่งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . (ดุษฎีนิพนธ์
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี .
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 5).
กรุ งเทพฯ: สุ วรี ิ ยาสาสน์.
ลัดดา หิรัญยวา. (2555). นักการบัญชี ไทยกับความพร้ อมในการใช้ มาตรฐานการบัญชี ตามกรอบ
มาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยน. เข้าถึงได้จาก http://ssruir.ssru.ac.th/bitstream/
ssruir/638/1/028.
วลัยพรรณ พรไพรสาร. (2557). ความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ กับประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอะไหล่ รถยนต์ จังหวัดนครราชสี มา .
(งานวิจยั ). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
วลัยลักษณ์ สุ วรรณวลัยกร และ มนวิกา ผดุงสิ ทธิ์ . (2556). ความคาดหวังและความพร้อมของ
วิชาชีพสอบบัญชีไทยในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิชาชี พบัญชี ,
9(25),35-49.
วิจารณ์ พานิช. (2548). การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิ บัติ. กรุ งเทพฯ: สถาบันส่ งเสริ มการจัดการ
ความรู้เพื่อสังคม.
วิฑูร สิ มะโชคดี. (2537). จิ ตวิทยาองค์ การอุตสาหกรรม การพัฒนาองค์ กร และนววิศวกรรม.
กรุ งเทพฯ: สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี.
วิฑูร สิ มะโชคดี. (2541). ยอดหัวหน้ างาน “Excellent supervisor”.กรุ งเทพฯ:TPA .
วิภาบาเรอจิตร. (2542). อัตราการตอบกลับขัน้ ตา่ ของแบบสอบถามทางไปรษณี ย์ซึ่งตอบด้ วย
ความจริ งใจที่ทาให้ ตัวประมาณค่ าไม่ ลาเอียง. (วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต).
กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมล จันทร์ แก้ว. (2555). ศึกษารู ปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิ งสร้ างสรรค์ ของผู้บริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานีเขต 3. (ดุษฎีนิพนธ์
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย. (2553). ตัวแบบการจัดการองค์ การแห่ งความเป็ นเลิศ ของกรมราชทัณฑ์ .
(ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
วีรยุทธสุ ขมากและกนกศักดิ์สุขวัฒนาสิ นิทธิ์ . (2557). ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อการเพิ่มมูลค่ าของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน. เข้าถึงได้จาก http://www.spu.ac.th/account/files/2014/01/pdf.

245

ศาสตรา รักแจ้ง. (2555). การพัฒนาระบบผู้เชี่ ยวชาญสาหรั บการจัดการความเสี่ ยงในโครงการ
พัฒนาซอฟต์ แวร์ .(การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศิระ อินทรกาธรชัย. (2560). PwC เผยมาตรฐานบัญชี ฉบับใหม่ -ความก้ าวหน้ าทางดิจิทัลกระทบ
ธุรกิจไทย แนะเตรี ยมรั บมือให้ พร้ อม. เข้าถึงได้จาก https://positioningmag.com/1109467.
ศิริภรณ์ งามรุ่ งเรื องกิจ. (2551). ศึกษาการนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการพัฒนาบุคลากรของ
กรมสรรพสามิต. (ภาคนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย. (2546). การค้ นหานวัตกรรมในการพัฒนาข้ าราชการ. นครปฐม: มหาวิทยาลัย
มหิดล.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2538). พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ศศิวมิ ล มีอาพน. (2548). ทฤษฎีการบัญชี . กรุ งเทพฯ: อินโฟร์เลิร์นนิ่ง.
สงกรานต์ ไกยวงษ์. (2553). ปั จจัยที่ส่งผลต่ อทักษะความเป็ นมืออาชี พของนักวิชาชี พบัญชี
ไทยในบริ บทของผู้สอบบัญชี ภาษีอากร (รายงานผลการวิจยั ). กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิต.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน. (2553). คู่มือพัฒนาข้ าราชการตามสมรรถนะหลัก
(Core Competencies). กรุ งเทพฯ: แอร์บอร์ นพริ้ นต์.
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548). การจัดการความรู้ จากทฤษฎีส่ ูการปฏิ บัติ. กรุ งเทพฯ:จิรวัฒน์
เอ็กเพรส.
สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์. (2554). การบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ด้านการบริ การของโรงแรมแมนดาริ น
โอเรี ยลเต็ล. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สภาวิชาชีพบัญชีคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี . (2559). Why CPA needs to have
moreCPD” เข้าถึงได้จาก http://www.fap.or.th/images/column_1467341145/
Fapnews43_Web.pdf.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (ม.ป.ป.). พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547. เข้าถึง
ได้จากhttp://www.fap.or.th/539609017.html.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (ม.ป.ป.). มาตรฐานการศึกษาระหว่ างประเทศสาหรั บผู้
ประกอบ วิชาชี พบัญชี (International Education Standards for Professional
Accountants:IES). เข้าถึงได้จาก http://www.fap.or.thมาตรฐานวิชาชีพบัญชี/มาตรฐาน
การศึกษาและเทคโนโลยี.html.

246

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). การพัฒนาทางวิชาชี พระยะเริ่ มแรก –การประเมิน
ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชี พ มาตรฐานการศึกษาระหว่ างประเทศสาหรั บ
ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี . เข้าถึงได้จาก http://www.fap.or.th/images/.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรั บกิจการ
ขนาดกลาง และขนาดย่ อม. เข้าถึงได้จาก http://www.fap.or.th/TFRS-for-SMEs.html
column_1359010350/IES6_Thai_28Nov2013.pdf.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). สรุ ปสาระสาคัญความตกลงยอมรั บร่ วมของ
อาเซี ยนสาหรั บสาขาบริ การบัญชี (ASEAN Mutual Recognition Arrangement – MRA).
เข้าถึงได้จาก http://www.fap.or.th/images/column_1370855183/ agreement%20aec.pdf
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). ASEAN Mutual Recognition Arrangement
Framework on Accountancy Services. เข้าถึงได้จาก http://www.fap.or.th/images/column_
1370855183/Accountancy%20MRA%20text%20- %20%2810Feb2014clean.pdf.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). Handbook on Liberalisation of Professional
Services Through Mutual Recognition in ASEAN : Accountancy Services
เข้าถึงได้จาก http://www.fap.or.th/images/column_1370855183/3%20MRA%20
Handbook%20Accountancy%2010_2_2014.pdf.
สภาวิชาชีพบัญชีฝ่ายต่างประเทศ. (2557). การเตรี ยมรั บปี 2015 ของนักบัญชี (ตอนที่ 2) ความ
พร้ อมสาหรั บนักวิชาชี พบัญชี . เข้าถึงได้จากhttp://www.fap.or.th/images/column_
1370856210/FAP%20News%20No%209_5.pdf.
สมบูรณ์ ศรี สมานุวตั ร. (2553). การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์ กรโดยอาศัยสมรรถนะ.
กรุ งเทพฯ:ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
สมบูรณ์ กุมาร และ ฐิตินนั ท์ กุมาร. (2557). คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการในจังหวัดน่าน. วารสารศรี นคริ นทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ),6(12), 122-137.
สมาคมนักบัญชีและนักสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. (2538). ศัพท์ บัญชี /สมาคมนักบัญชี
และนักสอบบัญชี รับอนุญาตแห่ งประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิง่ .
สรัชนุช บุญวุฒิ และ ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน. (2559). การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชี
ยุคใหม่ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 9(1), 167-177.
สัญญา สัญญาวิวฒั น์. (2549). ทฤษฎีและกลยุทธ์ การพัฒนาสังคม (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

247

สันติวลิ าสศักดานนท์. (2558). ทักทายเปิ ดเล่ ม. เข้าถึงได้จากhttp://www.fap.or.th/images/
column_1449228158/FAP_News36_All.pdf.
สันสกฤต วิจิตรเลขการ. (2549). International Standards (IES) กับวิชาชีพบัญชีในประเทศ.
จุลสารสมาคมบัญชี ไทย, 3(1).
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน. (2548). “การปรั บใช้ สมรรถนะในการบริ หาร
ทรั พยากรมนุษย์ ” เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่ อง สมรรถนะของข้าราชการ 31 มกราคม
2548. กรุ งเทพฯ:ผูแ้ ต่ง.
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน. (2548). คู่มือสมรรถนะราชการพลเรื อนไทย.
กรุ งเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). แนวทางการกระจายอานาจการบริ หารและ
การจัดการการศึกษา. กรุ งเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ. (2548). แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ด้วย Competency Based
Learning. กรุ งเทพฯ: ฝ่ ายวิจยั และระบบสารสนเทศ สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ.
สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์. (2544). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ . กรุ งเทพฯ: เฟื้ องฟ้ า พริ้ น ติ้ง
สุ ชาติ โสมประยูร. (2520). การสอนสุขศึกษา.กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
สุ ชาติ โสมประยูร และ วรรณี โสมประยูร. (2546). เทคนิคและประสบการณ์ งานวิจัยทางการศึกษา.
กรุ งเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
สุ ทธนู ศรี ไสย, ชัยสิ ทธิ์ เฉลิมมีประเสริ ฐ และ ดารงค์ วัฒนา. (2544). การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
ในช่ วงสองปี แรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
ผลผลิตผลลัพธ์ และสภาพปั ญหา. กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
สุ ปราณี เรี ยบร้อยเจริ ญ. (2544). การประเมินผลโครงการพัฒนานักบริ หารในภาคราชการศึกษา
กรณี กระทรวงการคลัง. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
สุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์. (2557). สรุ ปบรรยายสัมมนาวิชาชี พบัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซี ยน. กรุ งเทพฯ: สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.
สุ พตั รา สุ ภาพ. (2536). สังคมและวัฒนธรรมไทย ค่ านิยม ครอบครั ว ประเพณี . กรุ งเทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช.
สุ ภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกลู ภิญโญภานุวฒั น์. (2551). สถิติการวิเคราะห์
สาหรั บการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิคการใช้ โปรแกรม LISREL.
กรุ งเทพฯ: มิสชัน่ มีเดีย.

248

สุ วรรณ หวังเจริ ญเดช. (2550). ผลกระทบของประสิ ทธิผลการเรี ยนรู้ที่มีต่อประสิ ทธิภาพการ
ทางานของนักบัญชี SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารมนุษย์ ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 25(2), 45-58.
เสนาะ กลิ่นงาม. (2551). การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. (ดุษฎี
นิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
เสน่ห์ จุย้ โต. (2553). การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น. วารสาร
การจัดการสมัยใหม่ ,8(2),33-67.
อธิภทั รสายนาค. (2543). การศึกษาเจตคติต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครู ที่ใช้
คู่มือการประเมินการปฏิ บัติการสอน. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต)
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
อนุรักษ์ ทองสุ โขวงค์ และ พรสวรรค์ ทองสุ โขวงค์. (2551). คุณสมบัติความรู้ ความชานาญของ ผู้ทา
บัญชี ที่ธุรกิจในเขตจังหวัดขอนแก่ นพึงประสงค์ (รายงานการวิจยั ). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น.
อริ ญญา เถลิงศรี . (2557). Learn-Unlearn-Relearn กลยุทธ์แห่งการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพผูน้ าอย่างแท้จริ ง. เข้าถึงได้จาก https://thaipublica.org/2014/09/apm-1learn-unlearn-relearn/.
อมรา ติระศรี วฒั น์. (2559). ความพร้ อมในการแข่ งขันของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ไทยภายในกลุ่ม
ประเทศสมาชิ กของอาเซี ยนภายใต้ ข้อตกลงการยอมรั บร่ วมบริ การวิชาชี พบัญชี (รายงาน
วิจยั ฉบับสมบูรณ์ ). เข้าถึงได้จาก http://www.fap.or.th/upload/9414/ FxyE3wZKxN.pdf
อรุ ณ รักธรรม. (2537). ทฤษฎีองค์ การและพฤติกรรมองค์ การ. กรุ งเทพฯ: โครงการเอกสารและ
ตารา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัณบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ .
อัจฉรา สุ ขารมณ์. (2542). EQ กับการเลี้ยงดูเด็ก.วารสารพฤติกรรมศาสตร์ , 5(1), 1.
อัจฉรา หล่อตระกูล. (2557). การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรั ฐ. (พุทธศาสตร
ดุษฎีบญั ฑิต. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์. (2547). แนวความคิดเรื่ องสมรรถนะ Competency : เรื่ องเก่าที่เรายังหลง
ทาง.ChulalongkornReview, 16(64), 57-78.
อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์. (2548). Competency dictionary (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุ งเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์.
อารี พันธ์มณี . (2546). จิตวิทยาสร้ างสรรค์ การเรี ยนการสอน. กรุ งเทพฯ: ใยใหมครี เอทีฟ กรุ๊ ป.

249

อิสระ บุญฤทธิ์ . (2545). การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นา สมรรถนะ บรรยากาศองค์ การ
และประสิ ทธิ ผลของหัวหน้ างานระดับต้ น. (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ. (2543). การใช้ Competency ในการบริ หารงานบุคคล. วารสารบริ หารคน,
21, 11-18.
อุทยั เลาหวิเชียร. (2543). รั ฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ (พิมพ์ครั้งที่ 6).
กรุ งเทพฯ: เสมาธรรม.
อุทุมพร จามรมาน. (2541). การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือวัดลักษณะผู้เรี ยน (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุ งเทพฯ: ฟั นนี่ พับลิชชิ่ง
เอกริ นทร์สังข์ทอง. (2551). ภาวะผู้นาเชิ งพหุวัฒนธรรมของผู้อานวยการโรงเรี ยนของรั ฐในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ . ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี .
Armstrong, M. (Ed.). (1994). Strategiesfor human resource management. London: Kogan Page.
Asree, S., Zain, M., and Razalli, M. R. (2012). Influence of leadership competency and
organizational culture on responsiveness and performance of firms.Article in
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(4), 500-516.
Bandura, A. (1977). Social learning theory. New Jersey: Prentice – Hall.
Beard, D., Lee, G., and Hogg, B. (1994). Competence development centers. Berkshire:
McGraw-Hill.
Becker, B. E., Huselid, M.A. and Ulrich, D. (2001). The HR scorecard : Linking people,
strategy,performance. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Bennis, W.G. andNanus, B. (1985). Leader : The strategies for taking charge. New York:
Harper & Row.
Boshoff, C., and Mels, G. (1995). A causal model to evaluate the relationships among
supervision, role stress, organizational commitment and internal service
quality.European Journal of Marketing, 29(2) 23-42.
Bowden, J.,& Masters, G. (1993). Implications for higher education of a competency-based
approach to education and training.Canberra, ACT: Australian Government Publishing
Service.
Boyatzis,R.E. (1996). The competent manager: A theory of effective performance. New York:
John Wiley & Sons.

250

Boyatzis, R.E., Goleman, D.,& Rhee, K.S. (2000). Clustering competence in emotional
intelligence: Insights from the emotional competence inventory. In R. Bar-On & J.D.A
Parker (Eds.), The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment
and application at home school, and in the work. San Francisco: Jossey-Boss.
Brizius, J. A. (1998). Creating high-performance government organizations: A practical
guide for public managers. San Francisco: Jossey-Bass.
Brown, B. C. (2012). Leading complex change with post-con-ventional consciousness.
Journal of Organizational Change Management, 25(4), 560-577.
Burgoyne, J. G.(1993). The competence movement: Issues, stakeholders and prospects.
PersonnelReview, 22(6), 6-13.
Burns, J.M. (1978). Leadership. New York: Harper and Row.
Cherrington, D. J. (1995). The management of human resources.Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavior sciences (2nd ed.). Hillsdale NJ:
Lawrence Erlbaum.
Cooper, C. (2000). Effective Competency Modeling and Reporting: a Step-by-Step Guide for
ImprovingIndividual and Organizational Performance. New York: Amacom.
Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods
approaches(2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Diamantopoulos, A., and Siguaw, J.A. (2000).Introducing LISREL. London: Sage.
Dales, M., &Hes, K. (1995). Creating training miracles. Sydney: Prentice - Hall.
deCenzo, D. A., and Stephen P. Robbins. (1994). Human resource management: Concepts
and practices (4th ed.). New York: John Wiley & Sons.
Deming, W.E. (1986). Out of the crisis. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of
Technology.
Drucker, P. (2002). Managing in the next society. London: McGraw-Hill.
Dubois, D., and Rothwell, W.J. (2004). Competency-Based Human Resource Management.
California: Davies-Black.
Edgar, del C.(2005). Defining competencies. Business Mexico,15(3), 48.

251

Ellis.J.R., and Harley.C.L. Managing andcoordinating nursing care.(2nded.). Philadelphia:
J.B.Lippincott.
Erasmus, B. (2010). Managing training and development in South Africa.n.p.: Oxford
University Press.
Fiedler, F. E. (1967). A theory of leadership effectiveness. New York: McGraw-Hill.
Forster, D. et al. (2000).Career assignment program (Cap) competency development
resource guide.Retrieved from www.psagencyagencefp.gc.ca/cap/ pdf/cap_guide_e.pdf>
Freud, S. (1964). Group psychology and the analysis of the ego Sigmund Freud. New York:
Bantam Books.
Gary, D. (2000). Human resource management (8th ed.). New Jersey: Prentice – Hall.
Gibson, J. L. (2000). Organization: Structure process, behavior (10th ed.). New York:
McGraw-Hill.
Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., and Donnelly, J.H. (1995) .Organizational: Behavior, structure,
process. Boston, MA: McGraw-Hill.
Good, C. V. (1973).Dictionary of education (3rd ed.). New York: Book Company.
Graff, O. B, and Street, C. M. (1956). Improving competence in educational administration.
Harper & Bros.
Hamel, G., and Prahalad, C.K. (1994). Competing for the future. Boston, MA: Harvard
Business School Press.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., and Anderson, R. E. (2006). Multivariate data analysis: A
globalperspective. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Hay Group. (2547). ความหมายของสมรรถนะ. เข้าถึงได้จากhttp://www.novabiz.com.
Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: John Wiley.
Hellriegel, D., Jackson, S. E., Slocum, J. W. (2001). Management: A competency-based
Approach,(9th ed.).n.p.: Thompson, South-Western Educational .
Herman, H. J.M. (1970).A questionnaire measures of achievement motivation. Journal of
Applied Psychology,54, 353-363.
Hersey, P., and Blanchard, K. H. (1982). Management of organizational behavior:
Utilizing human resources. New York: Prentice –Hall.
Hesselbein, F., and Cohen, P. M. (1999). Leader to leader. San Francisco, CA: Jossey- Bass.

252

Hugo, M., B.J., and William,A. P. (1979). Organization theory. Boston, MA: Allyn and
Bacon.
Huitt, W. (2001). Motivation to learn: An overview, educational psychology interactive.
Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved from http://Chiron.valdosta.edu/
whuitt/col/motivation/motivate.html.
Hurlock, E. B. (1984). Child development. (6th.ed.). Singapore: McGraw-Hill.
Hovland, C. I., Janis, I. L., and Kelley, H. H. (1953). Communications and persuasion:
Psychological studies in opinion change.New Haven, CT: Yale University Press.
Kahirol MohdSalleh et al. (2014).The development of human resource competency model in
public sector organizations in Malaysia. Retrieved from https://www.researchgate.
net/publication/316005540.
Kavanagh, M. H. (2008). What skills and attributes does an accounting graduate need? Evidence
from student perceptions and employer expectations. Accounting & Finance
Journal, 48(2), 279-300.
King, T. E., Lembke, V. C., and Smith, J. H. (2001). Financial accounting (2nd ed.). New York:
John Willey Sons.
Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The
Guilford Press.
Kolesnik, W.B. (1970). Education psychology. New York : McGraw-Hill.
Kvale, S. (1996). Interview views: An introduction to qualitative research interviewing.
Thousand Oaks, CA: Sage.
Liebowitz, J., and Beckman, T. (1998). Knowledge organizations: What every manager
should know. Boca Raton, FL: CRC Press.
Mark A Huselid. (1995). The impact of human resource management practices on turnover,
productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal,
38(3), 635-672.
Marquardt, M.J., and Engel, D. (1993). Global human resource development. Englewood Cliffs:
Prentic- Hall.
Marquis, B. L., & Huston, C. J. (1996).Management decision making for nurses: 118 Cases
Studies(2nd ed.).Philadelphia:J. B. Lippincott.

253

Marriner-Tomey, A. (1993). Transformational leadership in nursing. St. Louis, MO: Mosby-Year
Book.
Maslow, A. (1970).Motivation and personality. New York: Harper and Row.
Mayo, E. (1954). The human problems of an industrial civilization. Boston, MA: Harvard
University.
McClelland, D. C. (1953). The achievement motive. New York: Appleton-Century Crofts.
McClelland, D. C. (1961). The achievement society. New York: Free Press.
McClelland,D.C. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. New Jersey:
American Psychologist.
Mclagan, P. (1997). Competencies: The next generation. Training and Development, 51(5)
40-47.
McKee, J. G. (1991). Leadership styles of community college presidents and faculty job
Satisfaction, community junior college. Quarterly of Research and Practices, 15(1),
33-46.
Mead George Herbert. (1968). The juvenile probation system.American Behavioral Scientist,
11, 27-38.
Miles, R. E. (1975). Consumer behavior. New York: Auburn University.
Mondy, R. W., and Noe, R. M. (1996). Human resource management (6th ed.).New Jersey:
Prentice – Hall.
Morpurgo, M. T. (2015).Beyond competency: The role of professional accounting education in
the development of meta-competencies. (Unpublished doctoral dissertation).
Athabasca University, Canada.
Nadler, L. (1980). Corporate human resource development. NewYork: American Society for
Training and Development.
Niemi, B. ( 2017). The impact of training development on organizational performance.
case study: National Financial Credit Bank Kumba. Kokkola, Finland: Centria
University of Applied Sciences Business Management.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1996). The knowledge creating company : How Japanese companies
create the dynamics of innovation. Personnel Psychology.

254

O’dell, C., and Grayson, Jr, C. J., and Essaides, N. (1998). If only we knew what we
know: The transfer of internal knowledge and best practice.n.p.: Free Press.
Okoro, J.(2013). Assessment of accounting competencies possessed by Postgraduate University
Business Education Students to Handle Entrepreneurship Business Challenges in
Nigeria. World Journal of Education, 4(1), 1-10. Retrieved from https://doi.org/10.5430/
wje.v4n1p1.
Ozcelik, G., &Ferman, M. (2006). Competency approach to human resource management:
Outcomes and contributions in a Turkish cultural context.Human Resource
Development Review, 5(72), 72-91.
Pac, et al. (1991). Longman dictionary of contemporary english. n.p.
Parry, S.B. (1996). The quest for competencies. A Training,33(7), 48-56.
Parry,S.B. (1997). Evaluating the impact of training: A collection of tools and techniques:
American Society of Trainings and Development. n.p.
Poloyi, M., and Nonaka, I. (1996). The knowledge creating company: How Japanese companies
create the dynamics of innovation. Research Technology Management, 39(1), 59-59.
Rabideau, T.S., (2005). Effects of achievement motivation on behavior. Retrieved from
http://www.personalityresearch.org/papers/rabideau.html.
Ralph, L. (1936). Science theory of culture and other essays. New York: McGraw-Hill.
Rokeach, M. (1970). Beliefs, attitudes and values. San Francisco :Jossey Basso, Inc.
Schoonover Associates . (2009). Competency FAQ's. Retrieved from A<www.schoonover.com/
competency_faqs.htm#1>.
Schumacher, R. E., and Lomax, R. G. (2010). A beginners guide to Structural Equation
Modeling:SEM.New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Selvi, K. (2010). Teachers’ competencies, Culture. International Journal of Philosophy of
Culture and Axiology, 7(1), 167-175.
Sentell, G. D. (1994). Fast, focused & flexible: bold new imperatives for the high performance
organization. Michigan: Pressmark International.
Shermon, D. (2004). Competency based HRM: A strategies resource for competency mapping
assessment and development centers. New Delhi: McGraw-Hill.

255

Sherif, C. W., andSherif, M. (Eds.). (1967). Attitude, ego-involvement, and change.
Westport, CT: Greenwood Press.
Spencer, L. M., and Spencer, S.M. (1993). Competence at work: Models for Superior
Performance.New York: John Wiley & Sons.
Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcome of organizational commitment. Administrative
Science Quarterly, 22 (1), 46-75.
Sternberg, R., andKolligian J. (1990). Competence considered.New Haven: Yale University
Press.
Suhairom, N. Mustaamal, A. H.,Mohd Amin, N. F., and AnuarJohari, N. K. (2014). The
development of competency model and instrument for competency measurement: The
research methods. In International Congresses on Education (ERPA 2014) (p. 91)
Istanbul, Turkey: Istanbul University.
Taylor, F. W. (2002). The Principles of Scientific Management. New York: Harper.
Thurstone, L. L. (1970). The measurement of attitudes. Chicago: The University of Chicago
Press.
Toffler, A. (2015). Learn-Unlearn-Relearn กับการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21. เข้าถึงได้จาก
https://www.kingclass.co.th/main/learn-unlearn-relearn/.
Towers-Clark, J. (2016). Are undergraduate accounting students developing transferable skills
that meet stakeholder needs? An international study. Doctorate in Education
(International) UCL Institute of Education University of London.
Triandis, H. C. (1971). Attitude and attitude change.New York: John Wiley & Sons.
Trinka. (2004). IRS Leadership competency model. Retrieved from http://leadership.au.
af.mil/sls-ski.htm>.
Virtanen, T. (1996). The competencies of new public managers. International Journal of
Public Sector Management, 13(4), 333-341.
Vroom, H. V. (1964). Work and motivation.New York: Wiley and Sons.
Walton, R. E. (1974). Improving quality of work life. Harvard Business Review,15(5), 12-16.
Weber, M. (1966). The theory of social and economic organization. New York: Free Press.
Weiner, B. (1972). Attribution theory achievement motivation and the education process.
Review of Education Research, 42, 205-215.

256

Yeatts, D. E., and Hyten, C.(1998).High-performing self-managed work teams: A comparison
of theory and practice. Thousand Oaks, CA: Sage.
Zwell, M. (2000). Creating a culture of competence. New York: John Wiley & Sons.

ภาคผนวก

258

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

259

เลขที่แบบสอบถาม..................................................

แบบสอบถาม
เรื่อง

ตัวแบบการจัดการประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย
The Efficiency Management Model of Accountant Competency Development
of the Certified Accounting Practice Firms in Thailand.
ผู้วจิ ัย
นางธนวรรณ แฉ่ งขาโฉม
หลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับ นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ การศึ ก ษาถึ ง ตัว แบบการจัด การพัฒ นาสมรรถนะที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทยโดยแบ่งเป็ น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับสมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีของผูท้ าบัญชี ในสานักงาน
บัญชี คุณภาพ ในด้านความรู้ ด้านทักษะในด้านการบริ หาร ด้านทักษะในด้านเทคนิ คเฉพาะงาน
และด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
โปรดเขียนเครื่ องหมาย ลงใน  หน้าข้อความ ที่ท่านเห็ นว่าถูกต้องและตรงกับสภาพความ
เป็ นจริ ง หรื อตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ผูว้ ิจยั จึงใคร่
ขอความร่ วมมื อจากท่านในการกรอกข้อมูลนี้ ตามความเป็ นจริ ง ซึ่ งข้อมูลที่ได้น้ ี ผวู้ ิจยั จะ
เก็บเป็ นความลับและจะนาไปใช้ทางการศึกษาเกี่ยวกับวิจยั เท่านั้น และขอขอบพระคุณทุก
ท่านมา ณ โอกาสนี้
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ตอนที่ 1ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.
 ชาย
2.
2. อายุ
1.
 ต่ากว่า 25 ปี
2.
3.
 36- 45ปี
4.
5
 มากกว่า 56ปี
3. สถานภาพ
1.
 โสด
2.
3.
 ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.
 ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2.
3.
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. สถานะของผูท้ าบัญชี
1.
 ผูท้ าบัญชีอิสระ
2.
3.
 ผูท้ าบัญชีในองค์กรธุรกิจ
6. อายุการขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี
1.
 1-3 ปี (ขึ้นทะเบียน 2557-2559)
2.
 4-6 ปี (ขึ้นทะเบียน 2554 - 2556)
3.
 7-10 ปี (ขึ้นทะเบียน 2550-2553)
4.
 11- 14 ปี (ขึ้นทะเบียน 2546-2549)
5.
 มากกว่า 15 ปี (ขึ้นทะเบียนก่อนปี 2545)
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่านจากวิชาชีพผูท้ าบัญชี
1.
 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท 2.
3.
 50,001- 80,000 บาท
4.
5.
 มากกว่า 100,000 บาท
8. จานวนรายของธุ รกิจ ที่ท่านรับทาบัญชีให้ต่อปี
1.
 1- 20ราย
2.
4.
3.
 41 – 60 ราย
5
 มากกว่า 80 ราย



หญิง




25- 35 ปี
46 -55ปี



สมรส



ปริ ญญาตรี



ผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชี




20,001 – 50,000 บาท
80,001- 100,000 บาท




21 – 40 ราย
61 – 80 ราย
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ตอนที่ 2 ข้ อมู ลเกี่ยวกับ สมรรถนะของผู้ทาบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณ ภาพเพื่อเข้ าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย 4.0
2.1 สมรรถนะด้ านความรู้ ของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชี
คุณภาพเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย 4.0
1. ผูท้ าบัญ ชี ค วรมี ค วามรู ้ ด ้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ (IFRS) ที่ ใช้อ ยู่ปัจจุบนั เป็ นฉบับปรับปรุ ง 2558
ซึ่ งปรั บ ปรุ งจาก IFRS Bound Volume 2015 Consolidated without
early application
2. ผูท้ าบัญ ชี ค วรมี ค วามรู ้ ด ้า นกฎหมาย ธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะประเทศ
ได้แ ก่ กฎหมายที่ เกี่ ยวกับ การค้าระหว่างประเทศ การน าเข้า การ
ส่ งออก ข้อกี ดกันทางการค้า หรื อความร่ วมมือทางการค้าระหว่าง
ประเทศ กฎหมายเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา กฎหมายด้า น
อสังหาริ มทรัพย์ กฎหมายแรงงาน ข้อตกลงร่ วม
3.ทาบัญชี ควรมีความรู ้ดา้ นกฎหมายภาษี อากรของแต่ละประเทศ
(Tax) ได้แ ก่ กฎหมายเกี่ ยวกับ ภาษี อ ากรที่ แตกต่ างกัน ของแต่ ล ะ
ประเทศ อนุ สั ญ ญาภาษี ซ้อ น อัต ราภาษี แ ต่ ละประเภท ในแต่ ล ะ
ประเทศ ภาษีการนาเข้า การส่ งออก
4. ผูท้ าบัญ ชี ควรมี ความรู ้แ ละความเข้าใจธุ รกิ จและ การตลาดใน
อาเซี ยน มี ค วามรู ้ ใ นข้อ มูล สภาพแวดล้อ มทั่วไป ภาวะเศรษฐกิ จ
รวมถึ ง รสนิ ย มของผูบ้ ริ โ ภค ที่ มี ค วามแตกต่ าง หลากหลายอัน
เนื่ อ งมาจากความแตกต่ า งในด้า น เชื้ อ ชาติ ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ระดับการแข่งขันและกลยุทธ์ที่มุ่งใช้ในอุตสาหกรรมที่
เข้าสู่ ตลาด พันธมิตรทางธุ รกิจในระดับสากล และรู ปแบบกลยุทธ์
ทางการตลาดที่เหมาะสม
5. ผูท้ าบัญชี ควรมีความรู ้ดา้ นการเงิ น นวัตกรรมทางการเงิน และ
การลงทุน (Inter Fin) เป็ นความรู ้ดา้ นระบบการเงินในอาเซี ยนที่จะ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป็ นระบบการช าระเงิ น ที่ เชื่ อ มต่ อ กัน การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรี ระบบการให้บริ การทางการเงิ น ซึ่ งรวมถึง
ระบบสถาบันการเงิน การเปิ ดเสรี ของตลาดทุน นวัตกรรมทางการ
เงินและการลงทุนที่พฒั นาจากแต่ละประเทศสู่ อาเซี ยน
6. ผูท้ าบัญชี ควรมีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
(AIS) ได้แก่ ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี ศาสตร์ ทางด้านคอมพิวเตอร์
การประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมการทางานสาเร็ จรู ปชนิ ด ต่างๆ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้เทคโนโลยี

สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
มาก
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2.1 สมรรถนะด้ านความรู้ ของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชี
คุณภาพเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย 4.0
7. ผูท้ าบัญ ชี ควรมี ค วามรู ้ ด้าน การจัดการฐานข้อ มูล (Database
Mgt) ได้แก่ ความรู ้ดา้ นกลุ่มโปรแกรมที่ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางใน
ระบบติ ดต่อระหว่างผูใ้ ช้กับ ฐานข้อมูล เพื่อจัดการและควบคุ ม
ความถูกต้อง ความซ้ าซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ
ภายในฐานข้อมูล ซึ่งต่างจากระบบแฟ้ มข้อมูล
8. ผูท้ าบัญ ชี ค วรมี ค วามรู ้ ด้านการป้ องกัน ความเสี่ ย ง และการ
รั ก ษาความปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ (AIS Risk
Mgt) ได้แก่ ความรู ้ใน กระบวนการที่ใช้ในการบริ หารจัดการ ให้
โอกาส ที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศลดลง หรื อผลกระทบของความเสี ยหายจากเหตุการณ์
ความเสี่ ยงลดลงอยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
9. ผู ้ท าบั ญ ชี ค วรมี ค วามรู ้ ด้า นประเพณี และวัฒ นธรรมของ
ประเทศต่างๆ ในอาเซี ยน (Culture) ได้แก่ความรู ้เกี่ยวกับภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ 10 ประเทศ ซึ่ งเป็ นดิ นแดนซึ่ งมี ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ได้แก่ศาสนา อิสลาม พุทธ คริ สต์
และความแตกต่างด้านชาติพนั ธ์ซ่ ึ งแตกต่างทางความเชื่อ วิถีชีวิต
ภาษา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม ที่ มีผลกระทบต่อ
การดาเนิ นชี วิตที่ แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และมีผลกระทบ
ต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
มาก

263

2.2 สมรรถนะทักษะในด้ านทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ทาบัญชี สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ
(Professional Skills) ผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคณ
ุ ภาพเพือ่ เข้ า มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย 4.0
ทีส่ ุ ด
กลาง
มาก
1. ผูท้ าบัญชี ควรมีทกั ษะของผูป้ ระกอบวิชาชี พผูท้ าบัญชี ในด้าน
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ (English Language) โดยมีความเข้าใจ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ และความหมายในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด
อ่านและเขียน) เพื่อการติดต่อสื่ อสารและการโต้ตอบทั้งที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ผูท้ าบัญชี ควรมีทกั ษะของผูป้ ระกอบวิชาชี พผูท้ าบัญชี ในด้าน
การสื่ อสารด้วยภาษาท้องถิ่นของอาเซียน (Local Language) โดยมี
ทัก ษะการสื่ อ สารด้ว ยภาษาประจ าชาติ ข องแต่ ล ะประเทศใน
อาเซี ยน เข้าใจศัพท์ และความหมายในการใช้ภาษา ประจาชาติ
ของแต่ละประเทศในอาเซี ยน (ฟั ง พูด อ่านและเขี ยน) เพื่อการ
ติดต่อสื่ อสารและการโต้ตอบทั้งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและไม่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ผูท้ าบัญชี ควรมีทกั ษะของผูป้ ระกอบวิชาชี พผูท้ าบัญชี ในด้าน
การรักษาจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
(Professional Ethics) มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
จรรยาบรรณที่ ก าหนดขึ้ น ซึ่ ง ต้อ งท างานภายใต้ก ฎระเบี ย บ
ข้อ บัง คับ ของวิช าชี พ เช่ น ความซื่ อ สั ต ย์ ความโปร่ งใส ความ
เชื่ อ ถื อ ได้ การเก็ บ รั ก ษาความลับ การปฏิ บั ติ ง านตามความรู ้
ความสามารถของตน ไม่ โ อ้อ วดเกิ น จริ งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ง านจาก
ผูร้ ับบริ การ ไม่แย่งงานจากเพื่อนร่ วมอาชี พด้วยกัน ซึ่ งเป็ นกติกา
มารยาทในการปฏิ บัติง านที่ ผูท้ าบัญ ชี ตอ้ งมี ต่อผูร้ ั บบริ การ ผูใ้ ช้
รายงานทางการเงิน และเพื่อนร่ วมอาชีพ
4. ผูท้ าบัญชี ควรมีทกั ษะของผูป้ ระกอบวิชาชี พผูท้ าบัญชี ในด้าน
การน าเสนอข้อ มู ล เพื่ อ การตัด สิ น ใจ (Information Presentation)
โดยมี ความสามารถในการนาเสนอข้อมูล หรื อรายละเอียดต่างๆ
ให้กบั กลุ่มผูฟ้ ังในระดับที่แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการ
เลือกใช้ สื่ อ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประกอบการนาเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม สามารถออกแบบรายงานทางการเงินประเภท
ต่างๆ ที่ ให้ความหมายที่ แตกต่างกัน และเป็ นประโยชน์ ต่อผูใ้ ช้
ข้อมูลในลักษณะต่างๆ กัน
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2.2 สมรรถนะทักษะในด้ านทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ทาบัญชี สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ
(Professional Skills) ผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคณ
ุ ภาพเพือ่ เข้ า มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย 4.0
ทีส่ ุ ด
กลาง
มาก
5. ผูท้ าบัญชี ควรมีทกั ษะของผูป้ ระกอบวิชาชี พผูท้ าบัญชี ในด้าน
การสังเกตสิ่ งผิดปกติได้ เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พที่ดี และทักษะใน
การตรวจสอบ (Audit Ability) โดยเป็ นทักษะการใช้ดุลพินิจเยีย่ งผู ้
ประกอบวิชาชีพในการช่างสังเกตถึงสิ่ งที่ผิดปกติโดยการวิเคราะห์
เปรี ยบเที ยบ หรื อวิธีอื่นๆ เพื่อระบุความผิดปกติของข้อมูลได้ใน
ระดับ หนึ่ งซึ่ งน าไปสู่ การตรวจสอบรายละเอี ยดเพิ่ม เติ มเพื่ อให้
มัน่ ใจถึงความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี
6. ผูท้ าบัญชี ควรมีทกั ษะของผูป้ ระกอบวิชาชี พผูท้ าบัญชี ในด้าน
การสั่ งส ม ความ เชี่ ยวชาญ และการเรี ยน รู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Continuing Professional Development : CPD) คื อ การแสวงหา
โอกาสที่ จ ะเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ความสามารถและ
ศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งการกระตุน้ จู งใจผูอ้ ื่ น ให้มี
ความต้องการที่จะเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา
7. ผูท้ าบัญชี ควรมีทกั ษะของผูป้ ระกอบวิชาชี พผูท้ าบัญชี ในด้าน
การมุ่ ง เน้น ผลสั ม ฤทธิ์ และคุ ณ ภาพของงาน ( Quality) คื อ การ
มุ่ ง มั่น ในการท างานให้ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ต ามแผนงานที่
กาหนด รวมทั้งความสามารถในการแก้ไขปั ญหาหรื ออุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการทางานทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น
8. ผูท้ าบัญชี ควรมีทกั ษะของผูป้ ระกอบวิชาชี พผูท้ าบัญชี ในด้าน
ด้านโปรแกรมสาเร็ จรู ป ต่างๆ (Software Package) โดยมี ทักษะ
การใช้ชุดคาสั่งที่ ควบคุ มให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ท างานให้ได้ผล
ลัพธ์ตามที่ ตอ้ งการ ซึ่ งเป็ นซอฟท์แวร์ ประยุกต์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่
สร้างหรื อพัฒนาขึ้น เพื่อใช้งานด้านใดด้านหนึ่ งโดยเฉพาะตามที่
ผูใ้ ช้ต ้อ งการ เช่ น งานด้านการจัด ท าเอกสาร การท าบัญ ชี การ
จัดเก็บข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนงานด้านอื่นๆ ตามแต่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
9. ผูท้ าบัญชี ควรมีทกั ษะของผูป้ ระกอบวิชาชี พผูท้ าบัญชี ในด้าน
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล (Analytical Skill) โดยมี ค วามเข้ า ใจใน
ประเด็น เหตุการณ์ หรื อปั ญหาที่ เกิดขึ้น รวมทั้งความสามารถใน
การวิเคราะห์และแจกแจงข้อมูลที่ได้รับออกเป็ นปั จจัยย่อยๆ เช่น
สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผูเ้ กี่ ยวข้อง ได้อย่าง
เป็ นระบบ
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2.3 สมรรถนะทักษะด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ทาบัญชีใน
สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ
สานักงานบัญชีคุณภาพเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
นโยบาย 4.0
ทีส่ ุ ด
กลาง
มาก
1. ผู ้ท าบัญ ชี ค วรมี ทัก ษะด้านคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลในด้านการ
ปรั บ ตัว และก้าวทัน การเปลี่ ยนแปลงของโลกธุ รกิ จ (Adaptation)
โดยมีความสามารถในการเข้าใจธุรกิจได้อย่างรวดเร็ วและยอมรับใน
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ทันที
2.ผูท้ าบัญชี ควรมี ทกั ษะด้านคุ ณลักษณะส่ วนบุคคลในด้านการคิ ด
วิ เ คราะห์ การประเมิ น สถานการณ์ และการตอบสนองต่ อ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม (Practical Response) โดยมีความเข้าใจ
ในประเด็น เหตุการณ์ หรื อปั ญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งความสามารถใน
การวิเคราะห์ แยกแยะประเด็น ต่างและสามารถคาดการณ์ สาเหตุ
และผลลัพธ์จากสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ และดาเนิ นการตอบสนองต่อ
สถานการณ์น้ นั ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3.ผู ้ท าบัญ ชี ค วรมี ทัก ษะด้านคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลในด้านการ
ทางานเป็ นทีม และการมีปฏิ สัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (Teamwork
& Relationship) โดยมีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนใน
ฐานะที่เป็ นสมาชิกหนึ่ งของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่ วมในการทางาน
การแก้ไขปั ญหาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็ น
ต่ างๆกับ สมาชิ ก ในที ม และความสามารถในการสร้ างและรั ก ษา
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ใ ห้ เกิ ด ขึ้ นกั บ บุ ค คลต่ า งๆทั้ งจากภายในและ
ภายน อกองค์ ก ารเพื่ อเป้ าห ม ายใน การท างาน ร่ วม กั น เพื่ อ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ
4.ผูท้ าบัญชีควรมีทกั ษะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านภาวะผูน้ า
(Leadership) โดยมีการแสดงออกถึงการรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ ทีมี
ผลต่อที มงาน หน่ วยงาน และหน่ วยงาน รวมทั้งความสามารถใน
การบริ หารจัดการงาน ความสามารถในการจูงใจ หรื อโน้มน้าวผูอ้ ื่น
ให้ปฏิบตั ิตามเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดขึ้น
5.ผูท้ าบัญชีควรมีทกั ษะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านความใฝ่ รู ้
แ ล ะ ค วาม ส าม าร ถ ใน ก าร เรี ยน รู ้ (Learning Ability) โ ด ยมี
ความสามารถในการรับรู ้ขอ้ มูล รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่ รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ ว รวมทั้งความกระตื อรื อร้ นและความ
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2.3 สมรรถนะทักษะด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ทาบัญชีใน
สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ
สานักงานบัญชีคุณภาพเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
นโยบาย 4.0
ทีส่ ุ ด
กลาง
มาก
พยายามที่จะแสวงหาโอกาสในการเรี ยนรู ้งานทั้งในปั จจุบนั และงาน
ใหม่ๆอยูเ่ สมอ
6. ผูท้ าบัญชีควรมีทกั ษะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านการสอน
งานและพัฒนาผูอ้ ื่น (Personal Development) โดยการให้คาแนะนา
และฝึ กสอนผูอ้ ื่ น ถึ งเทคนิ คและวิธีการในการท างานให้บ รรลุผ ล
สาเร็ จ รวมทั้งการพัฒนาความรู ้และทักษะในการทางานของตนเอง
และของผูอ้ ื่นได้อย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอ
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิ ทธิภาพของผู้ทาบัญชี
ในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย
3.1 การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ เป็ นองค์ ประกอบของตัวแบบการ สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ
จัดการพัฒนาสมรรถนะทีม่ ปี ระสิทธิภาพของผู้ทาบัญชีในสานักงาน มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
บัญชีคุณภาพในประเทศไทยเพื่อเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ทีส่ ุ ด
กลาง
มาก
และนโยบาย 4.0
1. ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ การออกแบบงาน
การวิเคราะห์ ง าน การวางแผนก าลัง คน การคัด เลื อ ก และการ
แต่ ง ตั้ งก าหนดหน้ า ที่ ง านที่ เ หมาะสมให้ แ ก่ ผู ้ท าบั ญ ชี ที่ ผ่ า น
กระบวนการคัดเลือกแล้วถือว่าเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญกับ
การพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
2.ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน การบริ หารค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ สภาพการ
ท างานที่ ดี มี ค วามมั่น คง และการได้รับ โอกาสก้าวหน้าในการ
ท างานถื อ ว่ า เป็ นกระบวนการที่ มี ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี
3.ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ
การสร้างที มงาน การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานและกิจกรรมที่ มี
ความสาคัญ ถื อ ว่าเป็ นกระบวนการที่ มี ความสาคัญ กับ การพัฒ นา
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี
4. การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมากาหนดเป็ น
กลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ การสรรหา และการ
คัดเลือกผูท้ าบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็ นผูท้ าบัญชี ถือ
ว่าเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
5. การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมากาหนด การ
วางแผนการฝึ กอบรมและพัฒ นาเพื่ อให้ เป็ นผูท้ าบัญ ชี ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถที่ เหมาะสมกับ การเป็ นผูท้ าบัญ ชี ถื อ ว่าเป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
6. การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชี มากาหนดการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในด้านอื่น ได้แก่ การวางแผนกาลังคน การ
ทดแทนตาแหน่งงาน การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพถือว่าเป็ น
สิ่ งที่มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
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3.2 การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ เป็ นองค์ ประกอบของตัวแบบการ สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ
จัดการพัฒนาสมรรถนะทีม่ ปี ระสิทธิภาพของผู้ทาบัญชีในสานักงาน มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
บัญชีคุณภาพในประเทศไทยเพื่อเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ทีส่ ุ ด
กลาง
มาก
และนโยบาย 4.0
1. ในกระบวนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ด้แ ก่ การฝึ กอบรม
โดยเฉพาะการฝึ กอบรมขณะทางาน (On the job training : OJT) คือ
การสอนงานและให้ ท ดลองปฏิ บั ติ ใ นสถานที่ จ ริ ง ถื อ ว่ า เป็ น
กระบวนการที่มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
2.ในกระบวนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ด้แ ก่ การสอนงาน
(Coaching) คื อ การสอน งานโดยเน้ น ไปที่ การพั ฒ น าผลการ
ปฏิ บัติงานและพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง เป็ นการสื่ อสารที่ เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการและการสื่ อสารแบบสองทาง (Two Way
Communication) ทาให้หวั หน้าและลูกน้องได้ร่วมกันแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นจากการทางาน ถือว่าเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
3.ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ การเป็ นพี่เลี้ยง
( Mentoring) คือการให้ผทู ้ ี่มีความรู ้ความสามารถ หรื อเป็ นที่ยอมรับ
หรื อผูบ้ ริ หารในหน่ วยงานให้คาปรึ กษา และแนะนาช่วยเหลื อรุ่ น
น้องหรื อผูท้ ี่ อยู่ในระดับ ต่ ากว่า (Mentee) เพื่อให้มี ศักยภาพสู งขึ้ น
โดย Mentor จะเป็ น แม่ แบ บ และเป็ น ผู ้ ส อน งาน ถื อว่ า เป็ น
กระบวนการที่มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
4. ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ การอบรมภายนอก
( External Training Course) ถือว่าเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญ
กับการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
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3.3 ภาวะผู้ น าเป็ นองค์ ป ระกอบของตั ว แบบการจั ด การพั ฒ นา สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ
สมรรถนะทีม่ ปี ระสิทธิภาพของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ในประเทศไทยเพื่อเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและนโยบาย ทีส่ ุ ด
กลาง
มาก
4.0
1. การเป็ นบุ ค คลต้ น แบบ (Role Model) ซึ่ งหมายถึ ง การเป็ น
แบบอย่างในการทางาน โดยไม่ใช่ผูน้ าโดยตาแหน่ ง เป็ นผูน้ าโดย
สถานะที่ คนอยากตาม ซึ่ งต้องมีผลงาน เพื่อสร้างความยอมรับนับ
ถือ โดยผูต้ ามเชื่อว่าจะประสบความสาเร็ จได้เช่นเดียวกัน ถือว่าเป็ น
สิ่ งที่มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
2. การสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่ งหมายถึ ง ผูน้ าที่ สร้างพลังอานาจใน
ตนเองให้แก่ ผูอ้ ื่ น เป็ นพลังอานาจที่ ใช้ในการขับเคลื่ อน ความคิ ด
และการกระท าใดๆ ที่ พึ งประสงค์ เพื่ อ ให้บ รรลุ ผลสาเร็ จได้ต าม
ต้องการ โดยไม่ตอ้ งอาศัยสิ่ งจู งใจภายนอก ก่ อให้เกิ ดแรงจู งใจที่
เกิ ดขึ้นภายในถือว่าเป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ
ของผูท้ าบัญชี
3. การเป็ นผูน้ าเชิ งปฏิ รูป (Transformational Leadership) หมายถึ ง
การที่ ผูน้ าให้ค วามช่ วยเหลื อ เกื้ อ กูล แก่ ผูต้ ามเพื่ อให้เกิ ด ขวัญ และ
แรงใจในระดับที่สูงขึ้น ผูน้ าสามารถทาให้ผตู ้ ามเกิดแรงดลใจในการ
ทางาน และพยายามที่ จะทางานให้ได้มากกว่าที่ คาดหวัง ถือว่าเป็ น
สิ่ งที่มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
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3.4 การจัด การความรู้ เป็ นองค์ ป ระกอบของตั ว แบบการจั ด การ สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ สาคัญ
พัฒนาสมรรถนะที่มีประสิ ทธิภาพของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชี มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
คุณภาพในประเทศไทยเพื่อเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและ ทีส่ ุ ด
กลาง
มาก
นโยบาย 4.0
1.การจัดการความรู ้โดยวิธีจดั ตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิ ในวิชาชีพบัญชี ซึ่ ง
หมายถึง ชุมชนของวิชาชี พผูท้ าบัญชี ที่ รวบรวมกลุ่มคนที่ มีความรู ้
ความสนใจในเรื่ องเดี ยวกัน มาร่ วมแลกเปลี่ ยนแบ่ งปั น เรี ยนรู ้ใน
เรื่ องนั้นๆ อันส่ งผลให้ความรู ้น้ นั ๆ ถูกยกระดับขึ้นเรื่ อยๆ ผ่านการ
ปฏิ บัติ ประยุกต์ และปรั บ ใช้ถือ ว่าเป็ นสิ่ งที่ มี ค วามสาคัญ กับ การ
พัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
2.การถอดบทเรี ย นหมายถึ ง กระบวนการดึ ง เอาความรู ้ จ ากการ
ท างานในด้านการท าบัญ ชี อ อกมาใช้เป็ นทุ น ในการท างานเพื่ อ
ยกระดับให้ดียง่ิ ขึ้น เป็ นการสกัดความรู ้ที่มีอยูใ่ นตัวคนออกมาเป็ น
บทเรี ยน/ความรู ้ที่ชดั แจ้งทาให้ได้บทเรี ยนในรู ปแบบชุดความรู ้ ที่
เป็ นรู ป ธรรม มี การปรั บ วิธีคิด และวิธีการท างานที่ สร้ างสรรค์ มี
คุณภาพ ถือเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ
ของผูท้ าบัญชี
3.ระบบผู ้เชี่ ย วชาญและคลัง ความรู ้ ใ นวิช าชี พ บัญ ชี ซึ่ งหมายถึ ง
ระบบสารสนเทศประเภทหนึ่งที่นาวิทยาการของปั ญญาประดิษฐ์เข้า
มาใช้จัดการสารสนเทศ โดยเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ ใช้สร้ างฐานความรู ้
ทางด้า นการบัญ ชี มี ก ลไกในการตั้ง ค าถาม และหาค าตอบจาก
knowledge baseทาให้ผใู ้ ช้ได้รับความสะดวกในการถามและตอบสิ่ ง
ที่ถามเสมือนหนึ่ งคุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญจริ ง ถือว่าเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญ
กับการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
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ตอนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะที่จาเป็ นของผู้ทาบัญชี และ
ตัวแบบการจัดการพัฒ นาสมรรถนะของผู้ทาบัญชี ในสานักงานบัญชี คุณภาพเพื่อเข้ าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย 4.0
1. ท่านคิดว่า ผูท้ าบัญชี ควรพัฒนาสมรรถนะด้านความรู ้อะไรบ้าง
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่า ผูท้ าบัญชี ควรพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะของผูป้ ระกอบวิชาชีพผูท้ าบัญชี( Professional Skills)
อะไรบ้าง
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่า ผูท้ าบัญชีที่ ควรพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล อะไรบ้าง
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. ท่านคิดว่าการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มี
ประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีอย่างไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. ท่านคิดว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มี
ประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชีอย่างไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6. ท่านคิดว่าภาวะผูน้ าเป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิ ทธิภาพของผูท้ าบัญชี
อย่างไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
7.ท่านคิดว่าการจัดการความรู ้เป็ นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิ ทธิภาพของผูท้ า
บัญชีอย่างไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณในการให้ การตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนีเ้ ป็ นอย่ างสู ง
ผู้วจิ ยั
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ภาคผนวก ข
ผลการทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒใิ นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
1. รองศาตราจารย์ สุนา สุ ทธิเกียรติ
วุฒิการศึกษา

บช.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บช.ม. (การบัญชีทวั่ ไป)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ดร.สุ ขเกษม ลางคุณเสน
วุฒิการศึกษา

3. ดร.ธัชชัย จินต์ แสวง
คุณวุฒิ

ปร.ด. 0106 (การบัญชี 001693)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม. 0311 (การบัญชี 003744)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บธ.ม. 0075 (การจัดการทัว่ ไป 000054)วิทยาลัยโยนก
บธ.บ. 0060 (การบัญชี 003744)มหาวิทยาลัยพายัพ

ผูส้ อบบัญชีภาษี และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
อดีตนายกสมาคมผูส้ อบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

4. ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิ์บุญไชย
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม
5. ดร.สุ ทธาสิ นี แสงมุกดา
วุฒิการศึกษา
ค.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผลการทดสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและตัวแบบการพัฒนา
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
สมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพเพื่อเข้า
1 2 3 4 5 IOC สรุ ปผล
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและนโยบาย 4.0
2.1 สมรรถนะด้ านความรู้ (Knowledge)ของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย 4.0 ผู้ทาบัญชีต้องมีความรู้ ดังต่ อไปนี้
1. มีความรู ้ดา้ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้
ประเทศ (IFRS)
2. มี ค วามรู ้ ด ้า นกฎหมาย ธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะประเทศ และ 1 1 1 0 0 0.60 ใช้ได้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
3. มีความรู ้ดา้ นกฎหมายภาษีอากรของแต่ละประเทศ
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
4. มี ความรู ้ ความเข้าใจธุ รกิ จ และ การตลาดในอาเซี ยน 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
สภาพแวดล้อมทัว่ ไป ภาวะเศรษฐกิ จ รวมถึงรสนิ ยมของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีความแตกต่าง
5. มีความรู ้ดา้ นการเงิน นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุน 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
และความรู ้ดา้ นระบบการเงินในอาเซี ยน
6. มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
(Accounting Information System : AIS)
7. มี ค วาม รู ้ ด้ า น ก ารจั ด ก ารฐ าน ข้ อ มู ล (Database 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
Management) และโปรแกรมที่ทางานร่ วมกับฐานข้อมูล
8. มีความรู ้ดา้ นการป้ องกันความเสี่ ยง และการรักษาความ 1 0 0 1 1 0.60 ใช้ได้
ปลอดภั ย การใช้ เ ท คโนโลยี ส ารสนเทศ (AIS Risk
Management)
9. มีความรู ้ดา้ นประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ
0 0 1 1 1 0.60 ใช้ได้
ต่างๆในอาเซี ยน ซึ่ งเป็ นดินแดนที่มีความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
2.2 สมรรถนะในด้ านทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ทาบัญชี (Professional Skills)ในสานักงานบัญชี
คุณภาพเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย 4.0 ต้ องมีทักษะดังนี้
1. มีทกั ษะในด้านการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ เข้าใจศัพท์ 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
ภาษาอังกฤษ และความหมายในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟั ง
พู ด อ่ า นและเขี ย น) เพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อสารได้ อ ย่ า งมี
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ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและตัวแบบการพัฒนา
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
สมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพเพื่อเข้า
1 2 3 4 5 IOC สรุ ปผล
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและนโยบาย 4.0
ประสิ ทธิ ภาพ
2. มี ทั ก ษะในด้ า นการสื่ อสารด้ ว ยภาษาท้ อ งถิ่ น ของ 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
อาเซี ยน การสื่ อสารด้ว ยภาษาประจ าชาติ ข องแต่ ล ะ
ประเทศในอาเซี ยน
3.มี ทั ก ษะด้า นการรั ก ษาจรรยาบรรณของผู ้ป ระกอบ 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
วิชาชีพบัญชี การปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณที่กาหนดขึ้น
ซึ่ ง ต้องทางานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของวิชาชีพ
4. มี ทั ก ษะการน าเสนอข้ อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ นใจ การ 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
นาเสนอข้อมูล หรื อรายละเอี ยดต่ างๆ ให้กบั กลุ่มผูฟ้ ั งใน
ระดับที่แตกต่างกัน
5. มี ทัก ษะในการสั งเกตสิ่ งผิ ด ปกติ ไ ด้ เยี่ ย งผู ้ป ระกอบ 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
วิชาชี พที่ดี และทักษะในการตรวจสอบ โดยการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ หรื อวิธีอื่นๆ
6. มีทกั ษะในการสัง่ สมความเชี่ ยวชาญ และการเรี ยนรู ้
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
อย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development :
CPD) รวมทั้งการกระตุน้ จูงใจผูอ้ ื่นให้มีความต้องการที่จะ
เรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา
7. มี ทัก ษะในการใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ต่ า งๆ การใช้ 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
ชุ ดคาสั่งที่ ควบคุมให้เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ทางานให้ได้ผล
ลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
8. มีทกั ษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล และแจกแจงข้อมูลออกเป็ น 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
ปั จจัยย่อยๆ เช่ นสาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ เพื่อเสนอแนะ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ได้อย่างเป็ นระบบ
2.3 สมรรถนะด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล(Personal Attribute) ของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ
เพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย 4.0ต้ องมีคุณลักษณะส่ วนบุคคลดังนี้
1. มีทกั ษะในการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพของงานมี 0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้
ความมุ่ งมัน่ ในการทางานให้ประสบความส าเร็ จได้ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้
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ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและตัวแบบการพัฒนา
สมรรถนะของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพเพื่อเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและนโยบาย 4.0
2. มีทกั ษะในการปรับตัว และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกธุ ร กิ จ เข้า ใจธุ ร กิ จ ได้อ ย่ า งรวดเร็ ว ยอมรั บ ในการ
เปลี่ยนแปลงของธุ รกิ จ และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างทันที
3. มี ทักษะในการคิ ด วิเคราะห์ การประเมิ น สถานการณ์
และการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสม
4. มีทกั ษะในการทางานเป็ นทีม และการมีปฏิสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงานเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนในฐานะ
ที่เป็ นสมาชิกหนึ่งของทีม
5.ทักษะด้านภาวะผูน้ า มีการแสดงออกถึงการรับผิดชอบ
ในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ ที ม งาน มี ค วามสามารถในการ
บริ หารจัดการงาน ความสามารถในการจูงใจ หรื อโน้ม
น้าวผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิตามเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ที่กาหนดขึ้น
6.ทักษะด้านความใฝ่ รู ้ และความสามารถในการเรี ย นรู ้
โดยมีความสามารถในการรับรู ้ขอ้ มูล รายละเอียดต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ ว
7. ทักษะด้านการสอนงานและพัฒนาผูอ้ ื่ น ให้คาแนะนา
และฝึ กสอนผูอ้ ื่ นถึ งเทคนิ คและวิธีการในการท างานให้
บรรลุผลสาเร็ จ

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
1

2

3

4

5 IOC สรุ ปผล

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

0

1

1

1

0.80

ใช้ได้

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะ
ที่มปี ระสิ ทธิภาพของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ
สรุ ปผ
1 2 3 4 5 IOC
ในประเทศไทย
ล
3.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็ นองค์ ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มปี ระสิ ทธิภาพ
ของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย
4.0 มีดงั นี้
1. การออกแบบงาน การวิ เคราะห์ ง าน การวางแผน 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
กาลังคน การคัดเลือก และการแต่งตั้งกาหนดหน้าที่งานที่
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ความคิดเห็นเกีย่ วกับตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะ
ที่มปี ระสิ ทธิภาพของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทย
เหมาะสม ถื อว่าเป็ นกระบวนการที่ มีความสาคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
2. การประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน การบริ หารค่าตอบแทน
และการจัดสวัสดิการ สภาพการทางานที่ดี มีความมัน่ คง
และการได้รั บ โอกาสก้าวหน้าในการท างานถื อ ว่ าเป็ น
กระบวนการที่ มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูท้ าบัญชี
3. การสร้างแรงจูงใจ การสร้างที มงาน การมีส่วนร่ วมใน
การบริ ห ารงานและกิ จ กรรมที่ มี ค วามส าคัญ ถื อว่ า เป็ น
กระบวนการที่ มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูท้ าบัญชี
4. การนาแนวคิ ด สมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชี มา
กาหนดเป็ นกลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่
การสรรหา และการคัด เลื อ กผูท้ าบัญ ชี ที่ มี คุ ณ สมบัติ ที่
เหมาะสมกับการเป็ นผูท้ าบัญชี ถือว่าเป็ นกระบวนการที่ มี
ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

IOC

สรุ ปผ
ล

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

0

1

1

1

0.80

ใช้ได้

5. การนาแนวคิ ด สมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชี มา 0
กาหนดกลยุทธ์และนโยบายใน การวางแผนการฝึ กอบรม
และพัฒนาเพื่อให้เป็ นผูท้ าบัญชีที่มีความรู ้ ความสามารถที่
เหมาะสม ถื อว่าเป็ นกระบวนการที่ มีความสาคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี

1

1

1

1

0.80

ใช้ได้

6. การนาแนวคิ ด สมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชี มา 0
กาหนดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่น ได้แก่ การ
วางแผนกาลังคน การทดแทนตาแหน่ งงาน การวางแผน
ความก้ า วหน้ า ในอาชี พถื อ ว่ า เป็ นกระบวนการที่ มี
ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี

1

1

1

1

0.80

ใช้ได้
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ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะ
ที่มปี ระสิ ทธิภาพของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ
สรุ ปผ
1 2 3 4 5 IOC
ในประเทศไทย
ล
3.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นองค์ ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มปี ระสิ ทธิภาพ
ของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย
4.0 มีดงั นี้
1. การฝึ กอบรม โดยเฉพาะการฝึ กอบรมขณะทางาน การ 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
สอนงานและให้ทดลองปฏิ บัติ ในสถานที่ จริ งถื อ ว่าเป็ น
กระบวนการที่มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูท้ าบัญชี
2. การสอนงาน ได้แ ก่ การสอนงานโดยเน้น ไปที่ ก าร 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
พัฒ นาผลการปฏิ บตั ิ งานและพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง
ถื อ ว่ า เป็ นกระบวนการที่ มี ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นา
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี
3. การเป็ นพี่เลี้ยงโดยพี่เลี้ยงจะเป็ นแม่แบบและเป็ นผูส้ อน 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้
งานถื อว่าเป็ นกระบวนการที่ มีความสาคัญกับการพัฒ นา
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี
4. การอบรมภายนอก เพื่ อติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงด้าน 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
ม าต รฐ าน ก ารบั ญ ชี แ ละ กฎ ห ม ายท างภ าษี อ าก ร
(External Training Course) ถื อ ว่ า เป็ นกระบวนการที่ มี
ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
3.3 ภาวะผู้นาเป็ นองค์ ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มปี ระสิ ทธิภาพของผู้ทาบัญชีใน
สานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย 4.0 มีดงั นี้
1. การเป็ นบุคคลต้นแบบ (Role Model) หมายถึง การเป็ น 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
แบบอย่างในการทางาน เป็ นผูน้ าโดยสถานะที่ คนอยาก
ตาม โดยผูต้ ามเชื่อว่าจะประสบความสาเร็ จได้เช่นเดียวกัน
ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูท้ าบัญชี
2. การสร้ า งแรงบัน ดาลใจ หมายถึ ง ผู ้น าที่ ส ร้ า งพลัง 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
อ านาจในตนเองให้แ ก่ ผูอ้ ื่ น ในการขับเคลื่ อ น ความคิ ด
และการกระทาใดๆที่ พึงประสงค์ เพื่ อให้บรรลุผลสาเร็ จ
ได้ตามต้องการ ถือว่าเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญกับการพัฒนา
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ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะ
ที่มปี ระสิ ทธิภาพของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ
สรุ ปผ
1 2 3 4 5 IOC
ในประเทศไทย
ล
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี
3.การเป็ นผูน้ าเชิ งปฏิ รูป (Transformational Leadership) 1 -1 1 1 1 0.60 ใช้ได้
หมายถึ ง การที่ ผู ้น าให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กูล แก่ ผูต้ าม
เพื่อให้เกิดขวัญและแรงใจในระดับที่สูงขึ้น
3.4 การจัดการความรู้ เป็ นองค์ ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มปี ระสิ ทธิภาพของผู้ทา
บัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบาย 4.0 มี
ดังนี้
1.การจัด การความรู ้ โ ดยวิ ธี จัด ตั้ง ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ใน 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้
วิชาชี พบัญชี ซึ่ งหมายถึ ง ชุ มชนของวิชาชี พผูท้ าบัญชี ที่
รวบ รวม ก ลุ่ ม ค น ที่ มี ค วาม รู ้ ค ว าม ส น ใจใน เรื่ อ ง
เดียวกัน มาร่ วมแลกเปลี่ยน แบ่งปั น เรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้นๆ
ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูท้ าบัญชี
2.การถอดบทเรี ยนหมายถึง กระบวนการดึงเอาความรู ้จาก 1
การทางานในด้านการทาบัญชีออกมา เป็ นการสกัดความรู ้
ที่มีอยู่ในตัวคนออกมาเป็ นบทเรี ยน/ความรู ้ที่ชดั แจ้งมีการ
ปรับวิธีคิด และวิธีการทางานที่สร้างสรรค์ มีคุณภาพ

1

1

1

1

1.00

ใช้ได้

3.ระบบผูเ้ ชี่ ย วชาญและคลังความรู ้ ในวิช าชี พ บัญ ชี ซึ่ ง 1
หมายถึง ระบบสารสนเทศประเภทหนึ่งที่นาวิทยาการของ
ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้จดั การสารสนเทศ ถือว่าเป็ นสิ่ งที่
มีความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี

-1

1

1

1

0.60

ใช้ได้
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของคอนบราค
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ผลการตรวจสอบค่ าความเชื่อมั่นด้ วยค่ าสั มประสิ ทธิ์แอลฟา ของคอนบราค (Cronbach’ s Alpha)
ตัวแปร
จานวน
ตัวชี้วดั
Corrected Cronbach’
ตัวชี้วดั

Item-Total-

s Alpha

Correlation
สมรรถนะของผูท้ าบัญชี

1

Competency

สมรรถนะด้านความรู้ของผูท้ าบัญชี

1

Knowledge

0.400

0.954

สมรรถนะด้านทักษะทางวิชาชีพของ

1

Skills

0.668

0.951

1

Attribute

0.859

0.948

6

HRM
HRM1

0.799

0.948

HRM2

0.765

0.949

HRM3

0.827

0.948

HRM4

0.666

0.950

HRM5

0.720

0.950

HRM6

0.645

0.951

HRD 1

0.770

0.949

HRD 2

0.560

0.952

ผูท้ าบัญชี
สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ของผูท้ าบัญชี
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4

HRD

282

ตัวแปร

จานวน

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

Corrected Cronbach’
Item-Total-

s Alpha

Correlation

ภาวะผูน้ า

การจัดการความรู้

3

3

HRD 3

0.692

0.950

HRD 4

0.857

0.947

Rol

0.276

0.955

Ins

0.834

0.948

Tran

0.786

0.948

Cop

0.728

0.949

AAR

0.718

0.950

ARTIF

0.764

0.949

Leadership

KM
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ภาคผนวก ง
แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก
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คาถาม
คาถามเกี่ยวกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 1. ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ............................................................
อายุ.........................................................................................
ตาแหน่งงาน...........................................................................
องค์กร....................................................................................
ประเด็นความท้าทายต่อวิชาชีพ
ผูท้ าบัญชี

ด้านสมรรถนะของผูท้ าบัญชีที่
จาเป็ นต้องมีเพื่อรองรับกับ
ประเด็นความท้าทายหรื อ มี
ผลกระทบต่อวิชาชีพผูท้ าบัญชี

1.ท่ านคิ ด ว่า ในสถานการณ์ ปั จจุ บ ัน มี ส ถานการณ์ ใดบ้างที่ มี
ความท้าทาย หรื อผลกระทบต่อวิชาชีพของผูท้ าบัญชี
2. ท่านคิดว่าประเด็นใดมีความสาคัญมากน้อย หรื อมีผลกระทบ
มากน้อยต่อวิชาชีพผูท้ าบัญชีอย่างไร
3.ในประเด็นต่างๆที่เข้ามาท้าทายหรื อมีผลกระทบต่อวิชาชี พ
ผูท้ าบัญ ชี ท่ า นมี แ นวความคิ ด ในการด าเนิ น การตอบสนอง
อย่างไร
1. สมรรถนะด้านความรู้ที่จาเป็ นต้องมีหรื อสาคัญที่สุด
ความรู้ดา้ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ความรู้ดา้ นกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
ความรู้ดา้ นกฎหมายภาษีอากร
ความรู้ดา้ นการเงินระหว่างประเทศ
ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่นกับวิชาชีพผูท้ าบัญชี
ความรู้ดา้ นการตลาด และวัฒนธรรมข้ามชาติ
2. สมรรถนะด้านทักษะในวิชาชีพของผูท้ าบัญชีที่จาเป็ นต้องมี
หรื อสาคัญที่สุด
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ทักษะด้านภาษาท้องถิ่นในต่างประเทศ
ทักษะด้านการรักษาจรรยาบรรณ
ทักษะด้านการนาเสนอข้อมูล
ทักษะด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการปฏิบตั ิงานเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพผูท้ าบัญชี
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การพัฒนาสมรรถนะของผูท้ า
บัญชีโดยการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์

คาถาม
3.สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูท้ าบัญชีที่
จาเป็ นต้องมีหรื อสาคัญที่สุด
ความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จของงาน
การปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
การคิดวิเคราะห์และการตอบสนองต่อสถานการณ์
การทางานเป็ นทีม
ภาวะผูน้ า การสอนงาน
การใฝ่ รู้ และเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
1. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการ
พัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชีดา้ นใดมีความสาคัญอย่างไร
การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน
การวางแผนกาลังคน การคัดเลือก
การแต่งตั้งกาหนดหน้าที่งานที่เหมาะสม
2. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
สมรรถนะผูท้ าบัญชีดา้ นใดมีความสาคัญอย่างไร
ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การบริ หารค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ
สภาพการทางานที่ดี มีความมัน่ คง
การได้รับโอกาสก้าวหน้าในการทางาน
3. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
สมรรถนะผูท้ าบัญชีดา้ นใดมีความสาคัญอย่างไร
การสร้างแรงจูงใจ
การสร้างทีมงาน
การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
4. การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมากาหนด
เป็ นกลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีดา้ นใดมีความสาคัญอย่างไร
การสรรหา
การคัดเลือกผูท้ าบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
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การพัฒนาสมรรถนะของผูท้ า
บัญชีโดยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

การพัฒนาสมรรถนะของผูท้ า
บัญชีโดยภาวะผูน้ า

คาถาม
5. การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมากาหนด
เป็ นกลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีอย่างไรสาหรับด้านการวางแผนการ
ฝึ กอบรมและพัฒนา
6. การนาแนวคิดสมรรถนะการทางานของผูท้ าบัญชีมากาหนด
เป็ นกลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีค วามสาคัญต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผูท้ าบัญชีอย่างไรสาหรับด้าน
การวางแผนกาลังคนการทดแทนตาแหน่งงาน
การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพถือ
1. การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นา
สมรรถนะผู้ท าบั ญ ชี อ ย่ า งไร ส าหรั บ ด้ า น การฝึ กอบรม
โดยเฉพาะการฝึ กอบรมขณะทางานการสอนงานและให้ทดลอง
ปฏิบตั ิในสถานที่จริ ง (On the Job Training)
2. การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นา
สมรรถนะผูท้ าบัญชี อย่างไร สาหรับด้านการสอนงานโดยเน้น
ไปที่การพัฒนาผลการปฏิบตั ิงาน (Coaching)
3. การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นา
สมรรถนะผูท้ าบัญชี อย่างไร สาหรับด้านการเป็ นพี่เลี้ ยงโดยพี่
เลี้ยงจะเป็ นแม่แบบ และเป็ นผูส้ อนงาน (Mentoring)
4. การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นา
สมรรถนะผูท้ าบัญ ชี อย่างไร ส าหรั บ ด้านการอบรมภายนอก
เพื่ อ ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงด้ า นมาตรฐานการบัญ ชี แ ละ
กฎหมายทางภาษีอากร (External Training Course)
1. ภาวะผูน้ ามี ส่ วนในการพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี ใ น
ด้านการเป็ นบุคคลต้นแบบ (RoleModel) และการเป็ นแบบอย่าง
ในการทางาน เป็ นผูน้ าโดยสถานะที่คนอยากตาม
2. ภาวะผูน้ ามี ส่ วนในการพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี ใ น
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่ งเป็ นผูน้ าที่สร้างพลังอานาจใน
ตนเองให้แก่ผอู้ ื่นในการขับเคลื่อนความคิดและการกระทาใดๆ
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คาถาม
ที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จได้ตามต้องการ
3. ภาวะผูน้ ามี ส่ วนในการพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี ใ น
ด้านการเป็ นผูน้ าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) และ
การที่ผนู้ าให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผตู้ ามเพื่อให้เกิดขวัญและ
แรงใจในระดับที่สูงขึ้น
การพัฒนาสมรรถนะของผูท้ า 1. การจัดการความรู้ มีส่วนในการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี
โดยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิ ในวิชาชีพบัญชี โดย ชุมชนของ
บัญชีโดยการจัดการความรู้
วิชาชี พผูท้ าบัญชี รวบรวมกลุ่มคนที่มีความรู ้ ความสนใจในเรื่ อง
เดียวกัน มาร่ วมแลกเปลี่ยน แบ่งปั น เรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้นๆ
2. การจัดการความรู้ มี ส่ วนในการพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ า
บัญชีโดยวิธีการถอดบทเรี ยนซึ่ ง เป็ นกระบวนการดึงเอาความรู้
จากการทางานในด้านการทาบัญชีออกมา เป็ นการสกัดความรู้ที่
มีอยูใ่ นตัวคนออกมาเป็ นบทเรี ยน/ความรู้ที่ชดั แจ้ง
3. การจัดการความรู้ มี ส่ วนในการพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ า
บัญ ชี โดยวิธี ก ารจัดให้มี ระบบผูเ้ ชี่ ย วชาญและคลังความรู้ ใ น
วิ ช าชี พ บัญ ชี ซึ่ งเป็ นระบบสารสนเทศประเภทหนึ่ งที่ น า
วิทยาการของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้จดั การสารสนเทศ
นโยบายและการดาเนินงานของ 1. การพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี โดยนโยบายของสภา
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
วิชาชีพบัญชีฯ มีอะไรบ้างที่สาคัญ
ราชูปถัมภ์
2. การพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี โดยการดาเนิ นงานของ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีอะไรบ้าง
3. การพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี โ ดยมุ ม มองของผู้ใ ห้
ข้อมูลคนสาคัญ มีอะไรบ้าง
นโยบายและการดาเนินงานของ 1. การพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี โดยนโยบายของรั ฐ มี
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
อะไรบ้างที่สาคัญ
กระทรวงพาณิ ชย์
2. การพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี โดยการดาเนิ นงานของ
กรมพัฒนาธุรกิจการการค้า มีอะไรบ้าง
3. การพัฒ นาสมรรถนะของผูท้ าบัญ ชี โดยมุ ม มองของผูใ้ ห้
ข้อมูลคนสาคัญมีอะไรบ้าง
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รายนามผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
หน่ วยงาน

ผู้ให้ ข้อมูล

กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์

1) คุณกุลณี
2) คุณสาโรจน์
3) คุณโสรดา
สภาวิชาชีพบัญชีในพระ 1) คุณจักรกฤศฏิ์
บรมราชูปถัมภ์
2)ชัยยุทธ
3) นายประเสริ ฐ
4) นางดาริ นทร์
สมาคมสานักงานบัญชี
คุณภาพ
บริ ษทั สานักงาน อีวาย
จากัด
Pricewaterhouse
Coopers (PWC)
Thailand

คุณศิริรัฐ
คุณวิชาติ

ตาแหน่ ง

อิศดิศยั
สุ วตั ถิกุล
เลิศอาภาจิต
พาราพันธกุล
อังศุวทิ ยา

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาบัญชีธุรกิจ
นายกสภาวิชาชีพ
ผูช้ ่วยเลขาธิการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ในคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สามและประธาน
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
หยกไพศาล
ด้านการทาบัญชี
กรรมการและประชาสัมพันธ์
โชติเวชการ
อดีตนายกสมาคมสานักงานบัญชี
คุณภาพ
โลเกศกระวี
Partner Assurance

คุณหะริ น วิภาส อาจอานวย

ผูจ้ ดั การอาวุโสAssurance and Audit
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รายนามผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
ที่

ชื่อ

1. ดร.ธีรวัฒน์

สกุล

วุฒิการศึกษา

ถวัลย์รัตน์โภคิน

ปริ ญญาเอก

ตาแหน่ งงาน

2. พ.ต.ดร.วีรยุทธ ศรี จนั ทรา

ปริ ญญาเอก

3. นางนวกรณ์
4. นางมยุรี
5. นายพรชัย

กาละปุก
เกื้อสกุล
วัฒนไพบูลย์กลุ

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
บริ ษทั เอกชน
อาจารย์ผสู ้ อน
โรงเรี ยนทหารการเงิน
กรมการเงินทหารบก
อาจารย์ผสู ้ อนสาขาการบัญชี
อาจารย์ผสู ้ อนสาขาการบัญชี
เจ้าของสานักงานบัญชี

6.
7.
8.
9.

วงศ์กิมฮั้ว
อรรถเนติกลุ
ตนานุวฒั น์
นาเสงี่ยม

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

เจ้าของสานักงานบัญชี
เจ้าของสานักงานบัญชี
หัวหน้างานบัญชี
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวอรทัย
นางสาวสุธีรา
นางอัญชนา
นายฤทธิเดช

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ผูท้ าบัญชี
ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต
ผูท้ าบัญชี
ผูท้ าบัญชี
ผูท้ าบัญชี
ผูท้ าบัญชี

ประวัตผิ ู้วจิ ยั
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ทีอ่ ยู่

นางธนวรรณ แฉ่งขาโฉม
16 พฤษภาคม 2498
กรุ งเทพมหานคร
147/67 หมู่บา้ นสิ นทวีพุทธสาคร หมู่ 3 ตาบลสวนหลวง อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร

การศึกษา

บช.บ. (การบัญชี ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549
บช.ม. (การบัญชี ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม, 2562

ตาแหน่ ง
หัวหน้าสาขาการบัญชี และรักษาการคณบดีคณะบัญชี
สถานทีท่ างาน คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
การเผยแพร่ งานวิจัย
ธนวรรณ แฉ่งขาโฉม. ตัวแบบการจัดการการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพในสานักงาน
บัญชี คุณภาพในประเทศไทย. ในรายงานการประชุ มวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจ
มิตรวิชาการ ครั้ งที่ 8 : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่ างพอเพียงสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน, หน้า 465475. 30 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี.
ธนวรรณ แฉ่ งข าโฉมและ ยุวฒั น์ วุฒิ เมธี . ตัวแบบการจัดการการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพในส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพในประเทศไทย. วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี. ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิ งหาคม 2562): หน้า 78-91.
(วารสารที่อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)
ธนวรรณ แฉ่ งขาโฉม และ ณัฐพันธ์ เขจรนันท์. ตัวแบบการจัดการการพัฒนาสมรรถนะของผูท้ าบัญชี ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยนครราชสี มา สาขา
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ . ปี ที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562). (วารสารที่อยู่
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)

