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บทความวิจัยนี้เปนการศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อความสามารถในการแขงขันของสํานักงานบัญชีไทยในยุคแหง AEC 

โดยสัมภาษณเชิงลึก เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทางบัญชี ซึ่งอางอิงปจจัยสําคัญ 4 ดาน คือ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การจัดการความรู ดานนวัตกรรมและความรับผิดชอบตอสังคม ผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นวาสํานักงาน

บัญชีไทยควรจัดการทรัพยากรมนุษย ใหมีความรู ความสามารถดานบัญชีอยางตอเนื่อง ในดานการจัดการความรู  

สํานักงานบัญชีควรพัฒนาโปรแกรมการจัดทําบัญชีและระบบท่ีเก่ียวของใหรองรับธุรกิจตางๆ รวมท้ังพัฒนาทักษะ

ดานการจัดการเทคโนโลยี สวนในดานการจัดการนวัตกรรม สํานักงานบัญชีควรเนนการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวย

สรางระบบการบริหารจัดการสํานักงาน ในดานการจัดการความรับผิดชอบตอสังคม สํานักงานบัญชีควรเขาใจวัฒนธรรม

ของประเทศตางๆ ในกลุม AEC และติดตามความกาวหนาของวิชาชีพบัญชีและสาขาท่ีเกี่ยวของ

คําสําคัญ: สํานักงานบัญชีไทย การจัดการทรัพยากรมนุษย ความรับผิดชอบตอสังคม การจัดการความรู นวัตกรรม
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The objective of this paper was to study the guidance of Thai Accounting Offices to have competitive 

capabilities towards ASEAN Economic Community (AEC). The In-depth interview was used to gather viewpoints 

from accounting experts basing on four major aspects; human resource management, knowledge management, 

social responsibility, and innovation. The results found that Thai Accounting Offices should develop staff to 

have knowledge and abilities continuously. In addition, knowledge in accounting program is needed to suit 

business types. The offices should focus on the innovation to bring technology to facilitate the office 

management. Regarding the social responsibility management, the office should understand the culture of 

AEC and follow up the progress of accounting profession and related fields.
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ก�าวต�อไปของสํานักงานบัญชีไทยในยุคแห�ง AEC

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา
สํานักงานบัญชี เป นสถานประกอบการที่มีหนาที่

ใหบริการบริษัทหางรานตางๆ ในการจัดทํางบการเงิน
รวมทั้งจัดทําแบบฟอรมภาษีตางๆ เชน ภาษีหัก ณ ที่จาย 
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภ.ง.ด. 51 (ภาษีกลางป) ภ.ง.ด. 50 (ภาษี
ประจําป) สํานักงานบัญชีในประเทศไทยมักดําเนินการในรูป
บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญ และ
เจาของคนเดียว รอยละ 90 ของสํานักงานบัญชีไทย เปน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป พ.ศ. 2558 ประเทศไทย
มี สํานักงานบัญชีจํานวน 5,662 แห ง และที่ตั้ ง เป น
หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัดมีอยูประมาณ 1,500 แหง 
แตสํานักงานบัญชีที่ ได รับการรับรองคุณภาพมีจํานวน
84 แหง (Ministry of Commerce, 2015) นอกจากน้ัน 
ในยุคปจจุบันประเทศไทยเปนสมาชิกประเทศหน่ึงของ

อาเซียน ไดเปดเสรีการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ในดานตางๆ 
รวมถึงดานการบัญชี การที่จะใหสํานักงานบัญชีไทยเกิด
ความสามารถในการแขงขัน สํานักงานบัญชีไทยจําเปนตอง
วางแผนและพัฒนาปจจัยแหงความสําเร็จ เพ่ือความสามารถ
ในการแขงขันของสํานักงานบัญชีไทยในยุคแหง AEC

องคกรที่มีทรัพยากรมนุษย (ซึ่งพรอมดวยความรู 
ความสามารถและประสบการณ) ถือเปนสวนสําคัญในการ
พัฒนา และเปนประโยชนตอความไดเปรียบในการแขงขัน
ขององคกร ดังนั้น การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
ของทรัพยากรมนุษยจึงสามารถสรางระดับความแตกตาง
ในประสิทธิภาพขององคกรใหสูงขึ้นได (Neamah, 2010) 
รวมทั้ง Meziani and Blasch (2013) อธิบายว า
ประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนพื้นฐาน
สําหรับความไดเปรียบในการแขงขันทั้งในเรื่องการควบคุม
ตนทุนหรือการสรางความแตกตางจากคู แข งขัน ทั้งนี้
ความสามารถของทรัพยากรมนุษยจะชวยใหองคกรบรรลุ
ความสามารถในการแขงขันได (Memon et al., 2009) 
รวมท้ังนวัตกรรมภายในองคกรท่ีนํามาใชยังสามารถชวยให

รักษาระดับความไดเปรียบในการแขงขันเหนือกวาคูแขงขัน
รายอื่นไดอีกดวย (Dai & Yu, 2013)

งานวิจัยนี้ศึกษาเร่ือง ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key 
Success Factor) ของสํานักงานบัญชีไทยอัน ประกอบดวย
ปจจัยสําคัญ 4 ดาน คือ (1) การจัดการทรัพยากรมนุษย 
(2) ดานการจัดการความรู  (3) ความรับผิดชอบตอสังคม 
และ (4) นวัตกรรม สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ ผู วิจัยได
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิระดับสูงในวิชาชีพบัญชีในเร่ืองปญหา
และแนวทางแกปญหาของสํานักงานบัญชีไทย แตเนื่องจาก
ยังมีแนวทางการปฏิบัติที่อาจเปนปญหาสําหรับสํานักงาน
บัญชีของไทย (เชน ปจจัยดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 
เนื่องจากขาดแคลนกําลังคนดานสาขาบัญชี ซึ่งเปนปญหาที่
เกิดขึ้นกับสํานักงานบัญชีไทย) นอกจากน้ัน ยังพบวามีปญหา
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและจริยธรรม เนื่องจากมีการ
แยงลูกคาโดยไมสนใจถึงคุณภาพและการบริการ ซึ่งทําให
ผลงานของสํานักงานบัญชีขาดความน าเ ช่ือถือ  และ
ถือเปนการกระทําท่ีเสื่อมเสียตอวิชาชีพ กาวตอไปของ
การดําเนินธุรกิจของสํานักงานบัญชีเมื่อเขาสู ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สํานักงานบัญชีจะตองปรับกลยุทธ
เพ่ือไปสูความสามารถในการแขงขัน จากปญหาขางตน
ผูวิจัยจึงเห็นวาการวิจัยเชิงคุณภาพมีความสําคัญท่ีจะนําไปสู
การตอบปญหาดังกลาว

วัตถุประสงค�ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติเพื่อสรางความสามารถใน

การแขงขันของสํานักงานบัญชีไทยกาวตอไปในยุคแหง AEC 
ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิระดับสูง

แนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวข�อง
1. การจัดการทรัพยากรมนุษย
ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ Barney, Ketchen & Wright 

(2011) มาเปนหลักในการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย จากบทความเรื่อง The Future of 
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บทความวิจัย

Resource-Based Theory: Revitalization of Decline? 
ที่กลาวถึงทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource Based View) 
เพื่อความไดเปรียบในการแขงขันวา มุมมองบนพ้ืนฐาน
ทรัพยากรขององคกร เปนสวนที่ช วยใหองคกรประสบ
ความสําเร็จดานความสามารถในการแขงขัน และสามารถ
นําความย่ังยืนมาสูองคกร ทรัพยากรแบงเปน ทรัพยากร
ที่มีตัวตน (Tangible Asset) (เชน ท่ีดิน อาคาร โรงงาน) 
ซึ่งเปนทรัพยากรที่จับตองได และทรัพยากรที่ไมมีตัวตน 
(Intangible Asset) (เชน ลิขสิทธิ์ คาความนิยม ชื่อเสียง 
ยี่หอ ตราสินคาหรือแบรนด ความรู ความสามารถความ
ชํานาญทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนตน) สําหรับ
ทรัพยากรท่ีหาไดยาก องคการตองหาทางปองกันการ
ลอกเลียนแบบ สําหรับเร่ืองฐานทรัพยากร ทั้งทรัพยากร
มนุษยและทรัพยากรอื่นๆ ลวนมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
สรางความสามารถในการแขงขัน

นอกจากน้ัน คุณลักษณะองคกรท้ังหมดเป นสิ่งที่
สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมในองคกร (Berger & Diez, 2006) 
ทั้งนี้ ยังพบวาส่ิงสําคัญที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวาง
องคกรเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive 
Advantage) คือ การจัดการกับทรัพยากรท่ีจับตองไมได 
(Intangible Resources) ไมว าจะเปนความรู  ความ
เชี่ยวชาญ และสติปญญา (Newbert, 2007) ซึ่งทรัพยากร
ดังกลาวไมสามารถลอกเลียนแบบได อยางไรก็ดี หากองคกร
ไดเปดโอกาสและสรางบรรยากาศภายในใหเกิดเสรีภาพ
และมีความคิดสรางสรรค รวมท้ังธุรกิจที่มีความสามารถ
ทางทรัพยากรจะสามารถชวยใหองคกรสรางนวัตกรรม
ไดอีกดวย (Ekvall, 2000; Wiklund & Shepherd, 2005) 
ในการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษาถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย 
ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรภายในกิจการ และสามารถชวยสราง
นวัตกรรมใหกับองคกรไดตามทฤษฎีฐานทรัพยากร ทั้งนี้ 
บุคคลท่ีไดรับการพัฒนาและมีความสามารถน้ันขึ้นอยูกับ
คุณภาพและประสิทธิผลของระบบการศึกษาที่จะสนับสนุน
และจําเปนตอทรัพยากรมนุษย (Omiunu, 2014) รวมทั้ง
องคกรท่ีมีทรัพยากรมนุษย ซึ่งพรอมดวยความรู ความ

สามารถและประสบการณ ถือเปนสวนสําคัญในการพัฒนา 
และเปนประโยชนตอความไดเปรียบในการแขงขันของ
องคกร ดังนั้น การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรมนุษยจึงสามารถสรางระดับความแตกตางใน
ประสิทธิภาพขององคกรใหสูงขึ้นได (Neamah, 2010)

1.1 การจัดการทรัพยากรมนุษยกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม

แนวโนมการบริหารทรัพยากรมนุษยไดหันมาสนใจ
ด านความรับผิดชอบต อสังคมในการพัฒนาจิตใจของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกร ในมิติของจิตสํานึก คุณธรรม 
และจริยธรรม นําไปสู การพัฒนาแบบย่ังยืน (Sustain 
Development) ซึ่งเปนการพัฒนาสังคมโลกดานตางๆ
ทัง้ในดานเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มุงความมั่นคงของการพัฒนา โดยไมทําลายองคประกอบ 
หรือคุณลักษณะดั้งเดิมที่มีความสมบูรณเหมาะสมอยูแลว 
เพือ่ใหผลของการพฒันาน้ันคงอยูตลอดไป และเปนสวนเชือ่ม
ในการพัฒนาตอเนื่อง (Wongsuwan, 2010: 265) งานวิจัย
ของ Kim and Reber (2008) พบวาความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกร คือ “กิจกรรมการสรางความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานภายในองคกร” ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
คือ ลดคาใชจาย และมีภาพลักษณที่ดีขึ้น โดยผลประโยชน
เหลานี้อาจเปนผลท่ีเกิดข้ึนอยางย่ังยืนได เชน ชื่อเสียง
(Jo, 2011; Kim & Lee, 2011) การสรางมูลคาองคกร 
(Bortree, 2009) และความจงรักภักดีของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Gomez & Chalmeta, 2011) รวมท้ัง Larsen and 
Other (2001) พบวาลูกคาจะสนใจกิจการที่มีคุณธรรม
และทํากิจกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) ซึ่งแสดงใหเห็นวาความ
รับผิดชอบตอสังคมจะเปนสวนชวยใหองคกรพัฒนาอยาง
ยั่งยืนได

1.2 การจัดการทรัพยากรมนุษยกับนวัตกรรม
นอกจากการจัดการทรัพยากรมนุษยสัมพันธ กับ

ความรับผิดชอบตอสังคมแลว ก็ยังมีผลตอนวัตกรรมอีกดวย 
เนื่องจากหนาท่ีการจัดการเทคโนโลยีเขามามีบทบาทใน
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งานการจัดการทรัพยากรมนุษยเพิ่มมากขึ้น ในหลายๆ 
บริษัทไดติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส อินทราเน็ตที่ชวยใน
งานบริหารของแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย การคนหา
รายงานระดับบริหาร การวาจาง และประวัติพนักงาน 
นอกจากนั้น ยังมีอินทราเน็ตให กับพนักงานได ติดต อ 
ประสานงาน ตรวจสอบดานบุคลากร รวมทั้งคลังขอมูล
ก็เปนอีกตัวอยางที่มีการนําเทคโนโลยี เขามาใชมาก เชน
คาเฉลี่ยเงินเดือนในแตละอาชีพ บริษัทใดที่มีการจางงาน
มากหรือนอย และบริษัทใดท่ีมีการจายเงินเดือนอยู ใน
ระดับสูง เปนตน นวัตกรรมดานการส่ือสาร เพื่อการจัดการ
ทรพัยากรมนุษยเปนระบบการเก็บรวบรวมขอมลู ประมวลผล 
และจัดทําสารสนเทศ เพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย เชน ระบบการสมัครงาน ระบบฐานขอมูล
พนักงาน ระบบการจ ายเงินเดือน ระบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน ระบบการบริหารคาจางตอบแทน และ 
ระบบการวางแผนกําลังคน เปนตน Kanter et al. (1991) 
พบว าองค กรท่ีทําการศึกษาวิจัยอย างชัดเจน และมี
การพัฒนางานวิจัยร วมกันระหวางองคกรสงผลใหเกิด
นวัตกรรมใหมอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับ Mclaughlin
et al. (2008) พบวาการสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมใน
การทดลองชวยใหเกิดนวัตกรรมอยางรวดเร็วเชนกัน รวมทั้ง 
Dai and Yu (2013) ชี้ใหเห็นวาการสงออกที่ใชนวัตกรรม
กอนสามารถชวยใหรักษาระดับความไดเปรียบในการแขงขัน
เหนือกวาคูแขงขันรายอ่ืน องคกรควรสนับสนุนและสราง
วัฒนธรรมใหเกิดการเรียนรู วิจัย และทดลองไดอยางเสรี

1.3 การสรางความสามารถในการแขงขันดวยการ
จัดการทรัพยากรมนุษย

การสรางความสามารถในการแขงขันเปนการจัดการ
ทรัพยากรในองคกรใหมีความสามารถ ซึ่งจะกอใหเกิด
ความไดเปรียบในการแขงขัน อีกทั้ง เปนการแขงขันเชิง
กลยุทธที่ใหผลตอบแทนสูงกวาผลตอบแทนโดยเฉล่ียใน
อุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ทรัพยากรที่จับตองไมได (เชน 
สติปญญา ความฉลาด) เปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาความ
ไดเปรียบในการแขงขันขององคกร องคกรจะตองตระหนัก

และเคล่ือนยายจากทรัพยากรท่ีจับตองได ไปสูทรัพยากรท่ี
จับตองไมได องคการจะตองสะสมทุนปญญา หรือทุนมนุษย 
(Barney, 1991) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดความแตกตาง
ระหวางองคกรในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
(Newbert, 2007) งานวิจัยของ Meziani and Blasch 
(2013) อธิบายวาประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากร
มนุษยเปนพ้ืนฐานสําหรับความไดเปรียบในการแขงขัน
ทั้งในเรื่องของการควบคุมตนทุนหรือการสรางความแตกตาง
จากคูแขงขัน รวมทั้ง Memon et al. (2009) มุงเนน
ไปที่ต นทุนทรัพยากรวาเปนทรัพยากรหลักในการบรรลุ
ขอไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ
ที่สําคัญและจําเปน ไดแก เทคโนโลยี และการแขงขัน
เพิ่มขึ้นท่ีทําใหกิจการตองเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและ
นําไปสูการแขงขันได ดังนั้น หากองคกรสามารถบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใหปรับตัวภายใตการเปลี่ยนแปลงก็จะ
นําไปสูความสามารถในการแขงขันในธุรกิจได

1.4 การบูรณาการแนวคิดทรัพยากรที่มีคุณค า
ขององคการสู ความไดเปรียบในการแขงขันและผลการ
ดําเนินงาน

จากงานวิจัยของ Wutthirong (2014) เร่ืองการ
สรางสรรคนวัตกรรมองคการ ในการบูรณาการแนวคิด
ทรัพยากร (ที่มีคุณคาเฉพาะขององคกรและองคกรแหง
การเรียนรู) พบวา คุณคาของแนวคิดมุมมองดานทรัพยากร
ที่มีคุณคาเฉพาะขององคการทําใหเกิดการเจริญเติบโตและ
สรางกําไรใหองคกร องคกรจําเปนตองปรับกระบวนการ
ทํางานภายในองคกร เพื่อการสรางสรรคและปรับเปล่ียน
องค กรให รองรับกับสภาพแวดล อมที่ เปล่ียนแปลงไป
ถือ เป นการเริ่ ม เปลี่ ยนแปลงจากตัว เองก อน ท่ีจะถูก
สถานการณภายนอกบังคับใหตองเปล่ียน ซึ่งอาจทําให
องคกรตองตกไปอยู ในสถานะผู ตาม องคกรสวนใหญ
มักประกอบดวยหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
แตสิ่งหน่ึงที่มักเกิดข้ึนเสมอ คือ แตละหนวยงานทํางาน
ไมประสานกัน อันนํามาซึ่งความขัดแยง การสูญเสียโอกาส 
และทําให ผลการทํางานลดลง ซึ่ งการบริหารกลยุทธ 
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ทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับกลยุทธธุรกิจก็เชนเดียวกัน 
หากองคกรสามารถทําใหกลยุทธทั้งสองสอดคลองกันแลว 
จะทําใหผลการทํางานของพนักงานและองคกรดีขึ้น ซึ่ง
นําไปสู ความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน ดังนั้น
หากองคกรไดเปดโอกาสและสรางบรรยายภายในองคกร
ให เกิดเสรีภาพและสร างสรรค จะช วยให องค กรสร าง
นวัตกรรม (Ekvall, 2000) และความสามารถทางทรัพยากร
จะชวยสรางความสามารถในการแขงขัน (Wiklund & 
Shepherd, 2005) ทางธุรกิจได รวมทั้งความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษยจะชวยใหองคกรบรรลุความสามารถ
ในการแขงขันได (Memon et al., 2009) รวมทั้งนวัตกรรม
ภายในองคกรที่นํามาใช ยังสามารถชวยใหรักษาระดับ
ความไดเปรียบในการแขงขันเหนือกวาคูแขงขันรายอื่นได
อีกดวย (Dai & Yu, 2013)

2. แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวกับการจัดการความรู
การจัดการความรู  (Knowledge Management) 

หมายถึง การจัดการใหมีการคนพบความรู ความชํานาญท่ี
แฝงเรนในตัวคน หาทางนําออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ตกแตง
ใหงายตอการใชสอย และมีประโยชนเพิ่มขึ้น มีการตอยอด
ใหงดงามและใชไดเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและ
กาลเทศะยิ่งขึ้น มีความรู ใหมหรือนวัตกรรมเกิดขึ้น การ
จัดการความรูทําใหองคกรมีความเขาใจลูกคา และเขาใจ
สถานการณทางการตลาดและการแขงขัน ทําใหองคกร
สามารถเพิ่มโอกาสในการแขงขัน โดยแนวทางในการพัฒนา

จัดการความรูใหเปนกลยุทธ ดําเนินการได 2 แนวทาง 
ไดแก กลยุทธการเขารหัส (Codification Strategy) และ 
กลยุทธความเปนสวนตัว (Personalization Strategy) 
กลาวคือ กลยุทธการเขารหัสเปนกลยุทธที่เนนดานการทําให
เปนมาตรฐานเก็บไวเปนฐานความรู โดยบุคลากรในองคกร
สามารถเขาถึงและใชประโยชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาชวยจัดการ สําหรับกลยุทธความเปนสวนตัว เปน
กลยุทธที่เนนดานความสัมพันธ เปนการแบงปนความรู 
ระหวางบุคคล และใชเทคโนโลยีเขามาชวย Wernerfelt 
(1984) อธิบายวาความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร

เกิดจากทรัพยากรที่จับตองได (Tangible Resources)
และทรัพยากรท่ีจับตองไมได (Intangible Resources)
ซึ่งความรูถือวาเปนทรัพยากรที่จับตองไมได โดย Wiklund 
and Shepherd (2005) อธิบายวาองคกรที่มีทรัพยากร
เชิงคุณภาพและปริมาณจะสามารถสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน ดังนั้น หากองคกรมีการจัดการความรูที่ดี
จะสามารถชวยใหมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น

3. แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม

เมื่อธุรกิจตางๆ สามารถสงมอบสิ่งท่ีลูกคาตองการ
ไดแลว ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) จึงกลายเปนขอดี
ในการแขงขันเชิงกลยุทธใหกับองคกร (Englehardt & 
Simmons, 2002; D’Souza et al., 2007) ในการ
ดําเนินการและจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคมตองเนน 
(1) ทํากําไร (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย (3) มีจริยธรรม และ 
4) เปนกลุ มชนท่ีปฏิบัติการธุรกิจท่ีดี (Carroll, 1991)
ทั้งนี้ เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
การทํากิจกรรม CSR จึงเปนการสรางชื่อเสียงและความ
สามารถในการแขงขันขององคกร (Aqueveque & Ravasi, 
2006)

ในชวงทศวรรษที่ผานมาแนวคิดของ CSR ยังคงเติบโต
อยางตอเน่ืองและมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ
องคกร (Carroll & Shabana, 2010) ซึ่งงานวิจัยของ
Kim and Reber (2008) พบวาความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร คือ “กิจกรรมการสรางความสัมพันธระหวาง
หนวยงานภายในองคกร” ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น คือ
มีอาสาสมัครท่ีเพ่ิมข้ึน ไดรับการคุมครองจากส่ือมวลชนตางๆ 
ลดคาใชจาย และมีภาพลักษณที่ดีขึ้น โดยผลประโยชน
ดังกลาวอาจเปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นอยางยั่งยืน เชน
ชื่อเสียง (Jo, 2011; Kim & Lee, 2011) มูลคาองคกร 
(Bortree, 2009) และความจงรักภักดีของผูมีสวนไดเสีย 
(Gomez & Chalmeta, 2011) รวมทั้ง Gazzola et al. 
(2017) พบวาการมีสวนรวมของประชาชนที่เพิ่มข้ึนและ
การทํา CSR ขององคกรท่ีไมแสวงผลกําไร ทําใหมีความ
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สามารถการแขงขันและมีความยั่งยืน นอกจากนั้นงานวิจัย
ของ Larsen et al (2001) พบวาลูกคาจะสนใจกิจการ
ที่มีคุณธรรมและทํากิจกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
งานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาความรับผิดชอบตอสังคม
จะเปนสวนชวยใหองคกรพัฒนาอยางยั่งยืนได

กลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมเปนการตัดสินใจ
ขั้นตนวาองคกรควรมีสวนรวมหรือไมในปญหาที่เกิดข้ึน
ในสังคม ซึ่งจะตองมีการกําหนดวาปญหาใดควรจะให
ความสําคัญ และมีขอบเขตในการแกปญหาอยางไร ทั้งนี้ 
กลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมจะทําใหองคกรสร าง
ประโยชนแกสังคม และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
ได ผลตอบแทนท่ีดีจากการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ ความ
รับผิดชอบตอสังคมจะตองเป นการผสมผสานระหวาง
กลยุทธขององคกร ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ
การจัดการทรัพยากรมนุษย

4. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) เปนปจจัยสําคัญของการ

บริหารทรัพยากรขององคกร ซึ่งมีอิทธิพลตอความสามารถ
ในการแขงขัน กลาวคือ ความคิดสรางสรรคกอใหเกิด
นวัตกรรม หรือส่ิงที่ผูบริหารสามารถทําเพ่ือสงเสริมใหเกิด
ความคิดสรางสรรคของพนักงาน และทีมงานจะชวยสงเสริม
นวัตกรรมใหเกิดข้ึนในองคกร และนําไปสูความสามารถ
ในการแขงขัน Barney (1991) กลาววา การสรางนวัตกรรม 
ซึ่งเปนที่มาของความสามารถในการแขงขันขององคการน้ัน 
เกิดจากองคกรสามารถสรางความไดเปรียบ โดยครอบครอง
ความสามารถและทรัพยากรท่ีไมสามารถลอกเลียนแบบได 
และมีคุณคา องคกรควรสรางสมรรถนะหลักขึ้นมาใหม
อยางตอเน่ือง โดยการสรางความคิดสรางสรรคเพ่ือรักษา
ความเปนผูนําในการแขงขัน ซึ่งแนวคิดมุมมองดานทรัพยากร
ที่มีคุณคาเฉพาะขององคกร เกี่ยวโยงกับความสามารถ
ดานนวัตกรรม สําหรับแนวคิดองคการแหงการเรียนรู 
ไดกลาวถึงการพัฒนาเคล่ือนยายความรู ไปสู การสราง
ความสามารถในการแขงขัน โดยมุงเนนดานนวัตกรรม
เชน การนําวิธีใหมๆ มาใช โดยองคกรตองมีทรัพยากรท่ีมี

คุณคาเฉพาะ ทําใหองคกรเติบโตเพื่อตอบสนองตอความ
พึงพอใจของลูกคา และทําใหองคกรเกิดความสามารถในการ
แขงขัน

งานวิจัยในอดีตแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะภายใน
องคกรทั้งหมดเปนสิ่งท่ีสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม (Berger
& Diez, 2006) โดย Kanter et al. (1991) พบวาองคกร
ที่ทําการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานวิจัยรวมกันสงผล
ใหเกิดนวัตกรรมใหมในองคกรอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับ
งานวิจัยของ Mclaughlin et al. (2008) พบวาการ
เกิดนวัตกรรมอยางรวดเร็วนั้น องคกรตองสนับสนุนให
เกิดวัฒนธรรมใหเกิดการทดลอง และความคิดสรางสรรค
ภายในองคกร รวมท้ัง Dai and Yu (2013) อธิบายกวา
การใช นวัตกรรมก อนจะสามารถช วยให รักษาระดับ
ความไดเปรียบในการแขงขันเหนือกวาคูแขงขันรายอื่นได
ดังนั้น นวัตกรรมถือเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจและ
ยังนําไปสูความแขงขันอยางยั่งยืน

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาองคกร
อยางยั่งยืนภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
การสรางความสามารถในการแขงขันใน AEC และจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยแหงความสําเร็จในการกาวตอไป
ของสํานักงานบัญชีไทยในยุคแหง AEC ที่อิงปจจัยสําคัญ
4 ดาน คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการความรู 
ดานนวัตกรรมและความรับผิดชอบตอสังคม แนวทาง
การปฏิบัติเพื่อความสามารถในการแขงขันของสํานักงาน
บัญชีไทยกาวตอไปในยุคแหง AEC ในบทความนี้จึงนํา
ปจจัย 4 ดานมาเปนกรอบแนวคิดที่จะนําไปสูผลวิจัยท่ีจะ
ตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดข้ึน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยไดใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เพื่อใหไดมาซึ่งผลการวิจัย โดยการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น
ตองใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อไดมาซึ่งความเขาใจแบบ
เจาะลึก (In-depth Understanding) ตอปรากฏการณที่
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บทความวิจัย

เกิดขึ้น การวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการสัมภาษณ และการตีความ
ดวยการสังเคราะหคําตอบจากเนื้อหา เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความเป นจริงที่ เกิดขึ้น  ซึ่ งอาจรวมไปถึงการสํารวจ
ปรากฏการณที่อาจถูกละเลยไปในปจจุบัน ผู วิจัยไดนํา
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาใชอธิบายรวมกับการ
ตีความของผูวิจัย (Srijunpetch, 2017) ดังนั้น งานวิจัย
เชิงคุณภาพจึงมีความซับซอน ไมแนนอน รวมทั้งมีการ
บรรยายบริบทอยางละเอียด และมีขอบเขตการวิเคราะห
ที่กวางขวาง กลาวโดยสรุป ผู วิจัยไดใชเทคนิคการวิจัย
เชิงคุณภาพรวมกับการนําแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย 
การจัดการความรู ความรับผิดชอบตอสังคม และนวัตกรรม
มาใชอธิบายเพื่อตีความเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการวิจัย

ผู วิจัยสัมภาษณผู ทรงคุณวุฒิวิชาชีพบัญชี รวมถึง
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา นายกสภาวิชาชีพบัญชี
อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี ประธานกรรมการดานความรู 
AEC ของสภาวิชาชีพบัญชี (5) อดีตนายกสมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย อดีตหุนสวน
สํานักงานบัญชี และเจาของสํานักงานบัญชี โดยสัมภาษณ
เก่ียวกับปจจัยแหงความสําเร็จของสํานักงานบัญชีไทย
ทั้ง 4 ประการและแนวทางการแกปญหาเพ่ือสําเร็จที่ยั่งยืน
ของสํานักงานบัญชีไทยในปจจัยตางๆ เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย เคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ 
ประกอบดวย ประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก คือ ปจจัย
4 ดาน ประกอบดวย ปจจัยดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 
ปจจัยดานการจัดการความรู  ปจจัยดานนวัตกรรม และ
ปจจัยดานความรับผิดชอบตอสังคม วิธีวิเคราะหขอมูล
ที่เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณผู ทรงคุณวุฒิระดับสูงใน
วิชาชีพบัญชี ไดนํามาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
ประเด็นการสัมภาษณแนวความคิดต างๆ ของป จจัย
แหงความสําเร็จในการกาวตอไปของสํานักงานบัญชีไทย
ในยุคแหง AEC ที่อิงปจจัยสําคัญ 4 ดาน ที่นําไปสูแนวทาง
การปฏิบัติเพื่อความสามารถในการแขงขันของสํานักงาน
บัญชีไทยกาวตอไปในยุคแหง AEC ตามความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิระดับสูง

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
จากการสัมภาษณผู ทรงคุณวุฒิทางด านการบัญชี

ทุกทานไดใหความเห็นเก่ียวกับปจจัยแหงความสําเร็จของ
สํานักงานบัญชีไทยท้ัง 4 ประการ แนวทางการแกปญหา
เพื่อความสําเร็จที่ยั่งยืนของสํานักงานบัญชีไทยในปจจัยตางๆ 
และแนวทางการปฏิบัติเพื่อความสามารถในการแขงขัน
ของสํานักงานบัญชีไทยกาวตอไปในยุคแหง AEC สรุป
เปนขอได ดังนี้

1) สํานักงานบัญชีควรมีการจัดการทรัพยากรมนุษย
และอบรมพัฒนาพนักงานในสํานักงาน ใหมีความรูความ
สามารถดานบัญชีบริหาร ระบบบัญชี การบัญชีการเงิน
การตรวจสอบภายใน การสอบบัญชี และอื่นๆ อยางตอเนื่อง 
นอกจากน้ี สํานักงานควรมีระบบงานทันสมัยที่เอื้อใหการ
ทํางานมีคุณภาพ รวมท้ังการสรางเครือขายที่กวางขวาง 
พัฒนาดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน สงเสริม
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ สอดคลองกับ 
Neamah (2010) พบวาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
ที่มีประสิทธิภาพสามารถสร างระดับความแตกตางใน
ประสิทธิภาพขององคกรใหสูงข้ึนได การใชนวัตกรรมกอน
สามารถชวยใหรักษาระดับความไดเปรียบในการแขงขัน
เหนือกวาคู แขงขันรายอื่น (Dai & Yu, 2013) รวมทั้ง 
Meziani and Blasch (2013) พบวาประสิทธิภาพของ
การวางแผนทรัพยากรมนุษยเป นพื้นฐานสําหรับความ
ไดเปรียบในการแขงขันท้ังในเร่ืองการควบคุมตนทุนและ
การสรางความแตกตางจากคูแขงขัน

2) สํานักงานบัญชีควรมีการจัดการความรู ทั้งในเร่ือง
โปรแกรมการจัดทําบัญชีและโปรแกรมการสอบบัญชี และ
มีความรูในระบบบัญชีแตละประเภทของอุตสาหกรรมหรือ
ตามประเภทธุรกิจ นอกจากนี้ สํานักงานยังควรพัฒนา
ความรูทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในประเทศ
อาเซียน รวมทั้งพัฒนาความรู และทักษะดานการจัดการ
เทคโนโลยีใหไดตามมาตรฐานสากล มีความรู ด านการ
วางแผนภาษีอากรของบริษัทตางประเทศเพ่ือรอบรับ AEC 
ตลอดจนศึกษามาตรฐานรายงานทางการเงินใหเขาใจอยาง
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ก�าวต�อไปของสํานักงานบัญชีไทยในยุคแห�ง AEC

ลึกซึ้ง สํานักงานบัญชียังตองเรียนรูความรูใหม มาขับเคลื่อน
ใหเกิดผลทางปฏิบัติ สอดคลองกับ Wernerfelt (1984)
พบวาความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรเกิดจาก
ทรัพยากรที่จับตองไดและจับตองไมได ซึ่งความรูถือเปน
ทรัพยากรท่ีจับตองไมได รวมท้ัง Wiklund and Shepherd 
(2005) พบวาองคกรที่มีทรัพยากรเชิงคุณภาพและปริมาณ
จะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

3) สํานักงานบัญชีควรมีการจัดการนวัตกรรม และ
นําปจจัยเรื่องนวัตกรรมมาพัฒนาสงเสริมสํานักงานบัญชี
นําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยสรางระบบการบริหารจัดการ
และการรวบรวมขอมูล การจัดทํารายงานการเงิน รวมทั้ง
การนํามาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีใหมๆ
ในระดับสากลมาใช  ในประเทศไทย เพื่อให ทัดเทียม
นานาประเทศท่ัวโลก สํานักงานบัญชียังควรขับเคลื่อนใหใช
ระบบคอมพิวเตอรใหมๆ เพื่อตอบสนองความรวดเร็วใน
การบริการและประหยัดคาใชจาย อีกทั้งควรศึกษาพัฒนา
เพื่อปรับปรุงระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในการทํางาน
คิดเปล่ียนแปลงสํานักงานใหบริการท่ีหลากหลาย และ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน 
ลดขั้นตอนและตนทุน เข าเป นสมาชิกองค กรวิชาชีพ
ระดับสากล การนํานวัตกรรมใหมๆ ตลอดเวลา ติดตาม
ความกาวหนาของนวัตกรรมของวิชาชีพบัญชี เพื่อชวย
การปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Dai and Yu (2013) พบวาองคกรท่ีใช
นวัตกรรมกอนจะสามารถชวยใหรักษาระดับความไดเปรียบ
ในการแขงขันเหนือกวาคูแขงขันรายอื่นได ดังน้ัน นวัตกรรม
ถือเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจและยังนําไปสู ความ
แขงขันอยางยั่งยืนได รวมทั้ง Barney (1991) กลาววา
การสรางนวัตกรรมเปนที่มาของความสามารถในการแขงขัน
ขององคกรนั้น เกิดจากองคกรสามารถสรางความไดเปรียบ
โดยครอบครองความสามารถและทรัพยากรที่ไมสามารถ
ลอกเลียนแบบได และมีคุณคา องคกรควรสรางสมรรถนะ
หลักขึ้นมาใหมอยางตอเนื่อง

4) สํานักงานบัญชีควรมีการจัดการความรับผิดชอบ
ตอสังคม เขาใจวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ในกลุม AEC 
ควรติดตามความกาวหนา ทิศทางและประเด็นใหมๆ ของ
วิชาชีพบัญชีและสาขาท่ีเก่ียวของ ยกระดับความเปนอยู
ของพนักงาน ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐและ
องคกรดานวิชาชีพ รวมตัวกันเขาเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ
ระดับสากล สอดคลองกับ Carroll and Shabana (2010) 
พบวาแนวความคิดของ CSR ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง
และมีความสําคัญตอองคกร นอกจากนั้นยังเปนผลประโยชน
ที่เกิดข้ึนอยางยั่งยืนกับองคกร เชน ชื่อเสียง (Jo, 2011; 
Kim & Lee, 2011) มูลคาองคกร (Bortree, 2009) และ
ความจงรักภักดีของผูมีสวนไดเสีย (Gomez & Chalmeta, 
2011) รวมทั้ง Larsen et al. (2001) พบวาลูกคาจะสนใจ
กิจการที่มีคุณธรรมและทํากิจกรรมที่มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ซึ่งแสดงใหเห็นวาหากสํานักงานบัญชีมีความ
รับผิดชอบตอสังคมอาจทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในกลุม AEC ได
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