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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ความรู้ด้านการบัญชีเพื่อการจัดการแก่องค์กรภาคธุรกิจ ทั้ง
ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 2) ให้ขอ้ คิดแก่สถาบันการศึกษาส�ำหรับใช้ประกอบเป็นแนวทาง
จัดการเรียนการเพื่อสร้างนักบัญชี และ 3) ให้ข้อคิดแก่สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อใช้ในแนทางในการบริการความ
รู้ทางวิชาการแก่เพื่อสังคม โดยการน�ำเสนอเนื้อหาในบทความนี้ประกอบไปด้วย การบัญชีเพื่อการจัดการ
องค์กรธุรกิจกับการบัญชีเพื่อการจัดการ สถาบันการศึกษาที่ผลิตนักบัญชี และสภาวิชาชีพบัญชี
อย่างไรก็ดี การเผยแพร่บทความนี้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ มอบองค์ความรู้ด้านการบัญชีเพื่อ
การจัดการแก่ผู้จัดการภาคธุรกิจทุกขนาดองค์กร ใช้เป็นความรู้และข้อคิดในการจัดท�ำการบัญชีเพื่อการ
จัดการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาสู่ความยั่งยืน และการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถท�ำงานร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและประโยชน์ทางสังคม
ค�ำส�ำคัญ : การบัญชีเพื่อการจัดการ การบัญชีการเงิน การพัฒนาทางบัญชีสู่ความยั่งยืน
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Abstract
This article aims 1) to offer the knowledge of managerial accounting to business
organizations, including the large, the medium and the small, 2) to recommend the concept
to the educational institutes for organizing the curriculum for accounting personnel, and
3) to offer ideas to the Federation of Accounting Profession (FAP) to be included in its
guidelines of academic services for society. The materials, presented in this article, consisted
of managerial accounting, business organization and managerial accounting, educational
institutes that produce the accountants and the Federation of Accounting Profession.
However, the distribution of this article could lead to many advantages: offering a
body of knowledge in managerial accounting to business managers of every sized
organizations, using the knowledge and suggestions about the managerial accounting under
the changing environments for sustainable development, as well as cooperating with related
agencies so as to work for the benefits of all parties and society as a whole.
Keywords : Managerial accounting, Financial accounting, Accounting development for sustainable
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บทน�ำ

ระบบการบัญชีมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินกิจการค้าของภาคธุรกิจ บริษัท
และห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียนมีหน้าทีต่ อ้ งจัดท�ำบัญชีตามกฏหมาย ซึง่ บัญชีนนั้ มีอยูห่ ลายประเภท ได้แก่
1) บัญชีประเภทสินทรัพย์ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีลูกหนี้ บัญชีวัสดุสำ� นักงาน 2) บัญชีประเภทหนี้สิน
เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีเงินกู้ และ 3) บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ เช่น บัญชีทนุ บัญชีถอนใช้สว่ นตัว
บัญชีกำ� ไรสะสม ทัง้ นีม้ ักจะมีการตัง้ ชือ่ บัญชีตามประเภทของบัญชี โดยกิจการจะใช้ขอ้ มูลจากบัญชีทงั้
3 ประเภท เป็นเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�ำบัญชีการเงินและน�ำเสนอต่อหน่วยงานภายนอก
ขณะที่บัญชีเพื่อการจัดการก็มีความส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าบัญชีการเงินเพราะจัดท�ำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานภายในองค์กร ไม่ตอ้ งรายงานข้อมูลแก่ภายนอก ซึง่ การจัดท�ำนัน้ จะใช้วธิ กี ารทางบัญชี
รวบรวมข้อมูล จัดท�ำรายงานทางการเงินส�ำหรับใช้ในการบริหารงาน จัดท�ำงบประมาณ ก�ำหนดต้นทุน
และเพื่อตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น เกณฑ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดท�ำบัญชีเพื่อการจัดการจึงมาจาก “ความรับผิดชอบตามภาระหน้าที่งาน”
อย่างไรก็ตาม การบัญชีเพื่อการจัดการแม้จะมีการรวบรวมข้อมูลที่ไม่แน่นอน แต่ข้อมูลส่วน
ใหญ่จะได้มาจากรายงานบัญชีการเงิน ทั้งผลการด�ำเนินงานในอดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์อนาคต    
ดังนัน้ การบัญชีเพือ่ การจัดการจึงส�ำคัญอย่างมากในมุมมองของผูบ้ ริหาร เพือ่ การบริหารงานและก�ำหนด
ทิศทางขององค์กร

การบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีเพื่อการจัดการ คือ บัญชีที่จัดท�ำขึ้นเพื่อน�ำเสนอข้อมูลเพื่อการด�ำเนินงานที่มีความ
ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์เสนอแก่ฝ่ายบริหารภายในองค์กร ซึ่งท�ำรายงานได้หลายรูปแบบผู้เขียน
สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) รายงานแยกตามส่วนงาน เช่น ต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบของส่วนงานจัดหา
ต้นทุนการผลิตของส่วนงานผลิต 2) รายงานแยกตามแผนก เช่น ต้นทุนเพื่อวางแผนก�ำไรของแผนก
ขาย รายงานการส่งมอบสินค้าล่าช้าของแผนกขนส่ง 3) รายงานแยกตามผลิตภัณฑ์ เช่น รายงาน
ผลิตภัณฑ์ลา้ สมัย รายงานยอดขายผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 4) รายงานแยกตามลูกค้า เช่น รายงานลูกค้า
ปลีก รายงานลูกค้าส่ง รายงานยอดค�ำสั่งซื้อของลูกค้าประเภทองค์กร และ 5) รายงานแยกตาม
พนักงาน เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละราย ซึ่งบัญชีเพื่อการจัดการจะจัดท�ำตาม
ช่วงเวลาใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหาร เช่น รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาส
รายงานผลการด�ำเนินงานครึง่ ปีแรกและครึง่ ปีหลัง หรือรายงานผลการด�ำเนินงานในรอบ 1 ปี และเป็น
สารสนเทศที่ใช้ส�ำหรับการบริหารภายใน ดังนั้นการจัดท�ำจึงไม่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
นอกจากนี้ ผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่าการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นจะใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์
วางแผนการด�ำเนินธุรกิจและก�ำหนดทิศทางของธุรกิจ ก�ำหนดวิธกี ารปฏิบตั งิ าน การควบคุมการด�ำเนิน
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งานและสั่งการและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนใช้เพื่อ
การประเมินผลการบริหารงานขององค์กรเพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา โดยข้อมูลการบัญชีเพื่อการ
จัดการที่จัดท�ำขึ้นนั้น จะเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการด�ำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ขององค์กร
อย่างไรก็ดี การบัญชีเพื่อการจัดการจ�ำเป็นต่อผู้บริหารขององค์กรธุรกิจทุกขนาด แม้จะมีการ
จัดท�ำที่ยืดหยุ่นกว่าโดยไม่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งตรงกันข้ามกับการบัญชีการเงินที่ต้อง
จัดท�ำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีไทยในปัจจุบัน และมาตรฐาน
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards: IFRS) กรณี
เป็นบริษัทมหาชนองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
(The International Accounting Standards Board: IASB) คอยก�ำกับดูแล

องค์กรธุรกิจกับการบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดท�ำบัญชีเพื่อการจัดการหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “บัญชีเพื่อการบริหาร” เป็นสิ่งที่ต้อง
ด�ำเนินควบคูก่ บั องค์กรธุรกิจ พนักงานบัญชีและผูบ้ ริหารจะต้องตระหนักและรับรูบ้ ทบาทของการบัญชี
เพื่อการจัดการ มีการสื่อสารทางบัญชีที่ดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบถึงอิทธิการครอบง�ำของบัญชีการ
เงินที่มีต่อข่าวสารการบัญชีเพื่อการจัดการ ตลอดจนแนวทางการบัญชีส�ำหรับพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่ง
จะน�ำเสนอให้ผู้บริหารองค์กรธุรกิจได้ทราบ ดังต่อไปนี้
1. การรับรู้บทบาทการบัญชีเพื่อการจัดการ
● บทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการ (The Role of Managerial Accounting) พบ
ว่า การบัญชีเพื่อการจัดการนั้นมีบทบาทส�ำคัญต่อการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรทุกแห่ง เว้นแต่
ธุรกิจขนาดเล็กเช่น ธุรกิจครอบครัวที่อาจไม่จัดท�ำบัญชีเพื่อการจัดการ อย่างไรก็ตาม บทบาทส�ำคัญ
ของการบัญชีเพื่อการจัดการที่มีต่อฝ่ายบริหาร (คุณครูเชอรี่ ณ พระนคร, 2556) ได้แก่ 1) ใช้เป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์และเตรียมแผนงาน เช่น บริษัท A เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ผู้บริหารได้ใช้
ข้อมูลจากการบัญชีเพือ่ การจัดการ ท�ำการวิเคราะห์ตวั เลขความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้าสูญหายและ
เสียหายระหว่างการจัดส่ง ซึง่ ถ้าตัวเลขความเสียหายสูงมากก็จะกระทบต่อค่าใช้จา่ ยและก�ำไรของบริษทั
หลังจากทราบตัวเลขที่น่าตกใจนี้แล้ว ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและเตรียมแผนงานส�ำหรับ
ลดอัตราการเกิดสินค้าสูญหายและเสียหายระหว่างจัดส่ง เพื่อน�ำไปสู่การวางแผน ก�ำหนดเป้าหมาย
และลงมือปฏิบัติในล�ำดับต่อไป 2) ใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการวางแผนการด�ำเนินงานในปัจจุบันและ
อนาคต เช่น บริษัทผลิตเครื่องดื่มชาเขียวยี่ห้อหนึ่ง จากรายงานตัวเลขทางบัญชีพบว่า ชาเชียวบรรจุ
ขวดขนาด 500 มิลลิลิตร มียอดจ�ำหน่ายน้อยกว่าขนาด 350 มิลลิลิตร ซึ่งตัวเลขชี้ให้เห็นความแตก
ต่างอยู่ในปริมาณมาก ผู้บริหารจึงตัดสินใจลดการผลิตในขนาด 500 มิลลิลิตรลง และเพิ่มการผลิต
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ขนาด 350 มิลลิลิตร ทดแทน 3) ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการควบคุมและการตัดสินใจ 4) ใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
สะท้อนให้ผู้บริหารทราบตัวเลขทางการบัญชีที่สำ� คัญ 5) ใช้เป็นข้อมูลเพื่อให้ทราบสถานะการด�ำเนิน
งานของแต่ละแผนก และ 6) ใช้เป็นข้อมูลเพื่อช่วยประเมินสถานการณ์ (เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์,
2553)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการบัญชีเพื่อการจัดการ มีบทบาทส�ำคัญต่อองค์กรทุกประเภท
ยิง่ ในยุคปัจจุบนั ทีก่ ารแข่งขันทวีความรุนแรง ใช้สมรรถนะของเทคโนโลยีขนั้ สูงและกลยุทธ์แบบเหนือ
ชั้น ผู้บริหารต้องใช้ความสามารถอย่างสูงในการบริหารงานองค์กร การใช้สารสนเทศทางบัญชีมี
ประสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้ดยี งิ่ ขึน้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจะต้องเข้มงวดและเน้นย�ำ้ พนักงาน
ทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำบัญชีดงั กล่าวส�ำหรับน�ำเสนอต่อผูบ้ ริหาร ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมและ
ทันต่อเหตุการณ์ หากเป็นบัญชีที่มีความผิดพลาดหรือตัวเลขคลาดเคลื่อน นั่นหมายถึงจะส่งผลต่อ
การตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้บริหารในการบริหารงานองค์กรด้วยเช่นกัน
● การรั บ รู ้ ข องนั ก บั ญ ชี (Accountant’s Perception) ผู ้ เ ขี ย นมี ข ้ อ คิ ด เห็ น ว่ า ใน
ประเทศไทยนักบัญชีมีบทบาทต่อสารสนเทศทางการบัญชีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กรและ
ประเภทของธุรกิจ และมีการรับรู้ของนักบัญชีน้อยมากในประเทศไทยต่อบทบาทการบัญชีกับสิ่ง
แวดล้อม และตัวอย่างหนึ่งของนักบัญชีกับการรับรู้บทบาทของตนเอง ในการจัดการบัญชีเพื่อการ
จัดการขององค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Enterprise: SMEs) เทียบ
กับองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศนิวซีแลนด์ (Stone, 2011) พบว่า การรับรู้ของนักบัญชีมีความความ
สัมพันธ์กับขนาดและประเภทขององค์กร รวมถึงเป้าหมายขององค์กรด้วย โดยธุรกิจขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ในประเทศนิวซีแลนด์ นักบัญชีมีความต้องการมากขึ้นที่จะเป็นที่ยอมรับจาก      
ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร โดยนักบัญชีมบี ทบาทส�ำคัญในการ “บันทึกบัญชี บริหารจัดการบัญชีเพือ่
ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานขององค์กร และการรับรูป้ จั จัยส�ำคัญทีเ่ ป็นปัญหาและอุปสรรคทางการบัญชี”
ผู้บริหารต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการด�ำเนินการกับปัญหาที่ขัดขวางความก้าวหน้าของงาน
ด้านบัญชี ช่วยจัดการบทบาท จัดต�ำแหน่งของนักบัญชี และจัดการปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเผชิญ
ด้านบัญชี นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศนิวซีแลนด์ นักบัญชียังมีบทบาทส�ำคัญใน
ประเด็นสิง่ แวดล้อม ผ่านบทบาทดัง้ เดิมทีเ่ คยท�ำมาก่อน ด้วยการบันทึกรายละเอียดและรายงานทางการ
เงินผ่านบทบาทการเป็นผู้จัดการธุรกิจ ซึ่งผู้บริหาร นักบัญชี ต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
ก�ำหนดกระบวนการทางบัญชีเพื่อการจัดการ ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม องค์กรขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรม
การเกษตร ธุรกิจประกันภัย อุตสาหกรรมการผลิตน�้ำมันและก๊าซ และอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าใน
ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่ามีความเป็นไปได้ที่ระบบบัญชีจะได้รับอิทธิพลจากองค์กรที่พวกเขาก�ำลัง
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การสื่อสารทางบัญชี การครอบง�ำของบัญชีการเงิน และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

ท�ำงานอยู่ ทั้งอิทธิพลจากฝ่ายบริหาร และอิทธิพลจากบทบาทของนักบัญชีด้วย นอกจากนี้ธุรกิจขนาด
เล็ก (SMEs) ในประเทศนิวซีแลนด์ มีการวิจัยบ่งชี้ว่ายังไม่เป็นสากล (Mistry et al., 2014)
อย่างไรก็ดี เมื่อรับรู้ถึงบทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการ และรับรู้บทบาทของนักบัญชีใน
การน�ำเสนอสารสนเทศทางบัญชีส�ำหรับบริหารงานในองค์กรแล้ว จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วการท�ำงาน
ของนักบัญชีนนั้ ไม่ได้ทำ� งานเพียงล�ำพังแต่ยงั เกีย่ วข้องกับผูบ้ ริหาร และฝ่ายอืน่ ๆ ดังนัน้ ผูเ้ ขียนเห็นว่า
ควรมีการพูดคุยกันและปรับการสือ่ สารของพนักงานบัญชีเพือ่ การท�ำงานร่วมกับฝ่ายอืน่ ๆ ได้อย่างราบรืน่
2. การสื่อสารทางบัญชี
พนักงานบัญชีทจี่ ดั ท�ำบัญชีเพือ่ การจัดการ ส�ำหรับน�ำเสนอต่อผูบ้ ริหารเพือ่ สนับสนุนตัดสินใจ
จะต้องมีทักษะ มีความสามารถในการเขียน และการสื่อสารทางบัญชีให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย ตัวอย่าง
หนึง่ ในประเทศออสเตรเลีย (Stone, 2011) พบว่า มีการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ขนาดเล็กอยูป่ ระมาณ
ร้อยละ 96 สถานรับเลี้ยงเด็กดูเหมือนเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการควรจะเติบโต แต่ในธุรกิจขนาดเล็ก
กลับประสบความล้มเหลวในอัตราสูงอย่างน่าตกใจ พร้อมกับการเลิกจ้างงานและกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ ต้องยอมรับว่าสาเหตุเกิดจากการปรับตัวทางบัญชีและฟังก์ชั่นการเงินเป็นสาเหตุแห่งเลว
ร้ายที่ธุรกิจขนาดเล็กต้องเผชิญ ทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการวิจัยโดยก�ำหนดโจทย์ “การบัญชี” อาชีพ
นี้ควรก�ำหนดให้มีบริการให้ค�ำปรึกษาที่จ�ำเป็นต่อการจัดการทางการเงินแก่ผู้จัดการเจ้าของธุรกิจขนาด
เล็ก (Small Business Owner Managers: SBOMs) อย่างไรก็ดี การสื่อสารการบัญชีมีความเข้มข้น
บริษทั จดทะเบียนได้เผยแพร่การสือ่ สารทางบัญชีโดยใช้วธิ กี าร “รายงานประจ�ำปีขององค์กร” (Stone,
2011) ซึ่งเป็นที่สนใจและถูกขับเคลื่อนด้วยความส�ำคัญของการเงินโลก ตลาดทุน การพิจารณาบัญชี
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะที่การสื่อสารทางบัญชีของภาคธุรกิจขนาดเล็กเป็นแบบโดยตรง          
ผูจ้ ดั การใช้วธิ กี ารติดต่อสือ่ สารด้วยวาจากับพนักงานฝ่ายบัญชีในบริษทั (Stone, 2011) ท�ำให้ดเู หมือน
เป็นการสือ่ สารทีม่ ชี วี ติ ชีวา แต่ไม่เหมาะสมและพบโดดเด่นมากในธุรกิจขนาดเล็ก ทีป่ รึกษาธุรกิจขนาด
เล็กให้ขอ้ มูลเชิงลึกบางอย่างว่า “การสือ่ สารภายในธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่จะใช้ทางวาจาและไม่เป็น
ทางการ” นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้จัดการเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก มีแนวโน้มที่จะคล้อยตามที่ปรึกษา
ภายนอก เช่น การให้คำ� แนะน�ำให้ใช้การสือ่ สารทางบัญชีในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการ ก่อนทีจ่ ะพัฒนาความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้วยวิธีการสนทนาแบบเผชิญหน้า ที่ปรึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะน�ำผู้จัดการให้ใช้
รูปแบบการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม ซึง่ ทีป่ รึกษาเห็นว่าอาจต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบการสือ่ สารให้มโี ครงสร้าง
อย่างเป็นทางการ “เป็นมืออาชีพเพื่อสนับสนุนระบบธุรกิจ” ทั้งนี้จะต้องปรับรูปแบบการสื่อสารทาง
บัญชีให้สอดคล้องกับผู้จัดการธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยรูปแบบการสื่อสารแบบ “วันต่อวัน” ใช้ความเห็น
อกเห็นใจเป็นปัจจัยส�ำคัญร่วมกับการสื่อสารแบบเป็นทางการด้วยลายลักษณ์อกั ษรและปรับให้เข้ากับ
ผูจ้ ดั การ ซึง่ ลักษณะการสือ่ สารทีโ่ ดดเด่นนีข้ องผูจ้ ดั การอาจส่งผลกระทบต่อการสือ่ สารกับนักบัญชีใน
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บริษัท อย่างไรก็ดี ผู้จัดการธุรกิจขนาดเล็กจ�ำนวนมากยืนกรานว่าธุรกิจของพวกเขามีความเป็น
เอกลักษณ์ ดังนั้นต้องใช้ปรึกษาทางบัญชีที่มีประสบการณ์จึงจะสามารถให้ค�ำแนะน�ำพวกเขาได้ ขณะ
ทีท่ ปี่ รึกษาได้ประเมินว่า การสือ่ สารแบบกึง่ โครงสร้างอาจมีความเหมาะสมทีค่ วรจะใช้เป็นรูปแบบถาวร
ในธุรกิจขนาดเล็ก อีกทัง้ ยังประเมินว่าการบัญชียงั มีความไม่สมดุลอยูร่ ะหว่างข้อมูลทางบัญชี นักบัญชี
ควรมีการศึกษาเทคนิคในการวิเคราะห์ และมีการพัฒนาฐานความรูข้ องตนเองอย่างต่อเนือ่ ง เพิม่ ทักษะ
ทางเทคนิคเพื่อรักษาสถานะผู้เชี่ยวชาญเอาไว้
ในทางตรงกันข้าม ยังพบว่าผูจ้ ดั การธุรกิจขนาดเล็กมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่สนใจการจัดการฟังก์ชนั่
การบัญชีในธุรกิจของพวกเขา และพบแรงเฉื่อยในกลุ่มคนขนาดเล็กจากการจัดอันดับการเพิ่มความรู้
การบัญชี การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวางแผนและการประเมินผลงาน โดยสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความเฉื่อยมากที่สุดมาจากผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีแต่มักจะได้รับข้อมูลทางบัญชี ดังนั้น การปรับปรุงการ
สื่อสารทางบัญชี จะต้องย้อนกลับไปยังการศึกษาในระดับปริญญาในวิชาชีพบัญชี ปรับปรุงความรู้การ
บัญชีเกี่ยวกับการสื่อสารการบัญชีที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาษาที่ใช้สื่อความหมายควรมีความชัดเจน
และตรงไปตรงมา ซึง่ พบว่าอาชีพนักบัญชีละเลยฟังก์ชนั่ การสือ่ สาร การเขียนเอกสารทางบัญชีให้อา่ น
ง่ายลดต�ำ่ ลงอย่างต่อเนือ่ ง และมักจะวิเคราะห์แล้วน�ำไปสูข่ อ้ สรุปทีว่ า่ “เอกสารทางบัญชีอยูน่ อกเหนือ
ความเข้าใจของผู้อ่าน” ซึ่งไม่จริงและสะท้อนว่าแท้จริงควรมีปรับปรุงการสื่อสารทางบัญชี (Stone,
2011) อย่างไรก็ตาม การสื่อสารทางบัญชีภายในองค์กรควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
พนักงานบัญชีเป็นผูท้ ตี่ อ้ งจัดท�ำทัง้ บัญชีเพือ่ การจัดการและบัญชีการเงิน ซึง่ บัญชีทงั้ สองประเภทนีอ้ าจ
มีอิทธิพลระหว่างกัน
3. การครอบง�ำของบัญชีการเงิน
แม้วา่ จะมีความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ่ การจัดการ โดย “การบัญชี
การเงิน” จัดท�ำขึ้นเพื่อน�ำเสนอข้อมูลทางการบัญชีแก่บุคคลภายนอกองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
เจ้าหนี้ สถาบันการ และสาธารณชน ข้อมูลที่รายงาน ได้แก่ งบก�ำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน    
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ จะ
เปิดเผยข้อมูลตามงวดระยะเวลาบัญชีตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย ขณะที่ “การบัญชีเพือ่
การจัดการ” จัดท�ำขึน้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ภายในองค์การส�ำหรับการบริหารงานของผูบ้ ริหาร ดังทีไ่ ด้กล่าว
ไว้ขา้ งต้น แม้วา่ การบัญชีทงั้ สองจะมีความแตกต่างกัน แต่ในความเป็นจริงข้อมูลทางการบัญชีทนี่ ำ� เสนอ
ใน “บัญชีการเงิน” และ “บัญชีเพื่อการจัดการ” กลับได้มาจากแหล่งเอกสารหลักฐานทางการเงินชุด
เดียวกัน และระบบสารสนเทศทางบัญชีระบบเดียวกัน (Halbouni and Hassan, 2012) ด้วยเหตุนี้
จึงมีความเป็นได้ว่าอาจเกิด “การครอบง�ำของบัญชีการเงิน” ที่มีต่อการจัดท�ำสารสนเทศทางการเงิน
ของการบัญชีเพื่อการจัดการ ตัวอย่างเช่น ในภาพที่ 1 บริษัทมหาชนจะที่ต้องเผยแพร่งบการเงินของ
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ผลประกอบการบริษัทในทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนหรือสาธารชนได้รับทราบถึงผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทว่าอยู่ในสถานะ “ก�ำไร” หรือ “ขาดทุน” รวมถึงตัวเลขอื่น ๆ ซึ่งส�ำคัญอย่างมากต่อผู้รับ
ข่าวสารเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสูงมาก จากรูปจะเห็นได้ว่าบริษัทท่า
อากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีผลการด�ำเนินงานมีก�ำไรมาโดยตลอด เมื่อข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ต่อ
สถาบันการเงินถือผู้ถือหุ่นที่ร่วมลงทุน ก็ตอกย�้ำความมั่นใจได้ว่าผลการด�ำเนินงานที่ดีนี้มาจากความ
สามารถในการบริหารงานของผูบ้ ริหารทีย่ อดเยีย่ ม ในทางกลับกัน ถ้าผลการด�ำเนินงานนีเ้ ป็นไปในทาง
ตรงกันข้าม บริษทั ขาดทุนมาโดยตลอดอย่างต่อเนือ่ ง สารสนเทศทางการเงินทีเ่ ผยแพร่นอี้ าจส่งผลต่อ
การตัดสินใจของสถาบันการเงินทีใ่ ห้การสนับสนุนและส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนรายใหญ่ ซึง่
จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) นั้น เป็นชาว
ไทยในล�ำดับที่ 1 และ 5 ส่วนทีเ่ หลือเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติแม้จะเป็นสัดส่วนเปอร์เซนต์ไม่มาก แต่
ก็สามารถส่งผลต่อจิตวิทยาการลงทุนได้และกระแสเงินไหลออกได้ ถ้างบการเงินที่แสดงนี้สะท้อน
ว่าการบริหารงานภายในองค์กรไม่มีศักยภาพเพียงพอ ด้วยเล็งเห็นความส�ำคัญของผลย้อนกลับจาก
“การบัญชีการเงิน” ที่เผยแพร่สู่บุคคลภายนอก จึงมีความเป็นได้สูงมากที่ผู้บริหารจะสั่งการให้จัดท�ำ
สารสนเทศของ “การบัญชีเพื่อการจัดการ” ภายใต้การครอบง�ำของการบัญชีการเงิน หรือใช้การบัญชี
การเงินเป็นตัวหลัก
นอกจากนี้ ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่นักวิจัยชื่อ Halbouni et al. (2012) ได้ศึกษาเรื่อง “การ
ครอบง�ำของการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) บนสารสนเทศการบัญชีเพื่อการจัดการ
(Managerial Accounting)” พบว่า อิทธิพลสารสนเทศบัญชีเพื่อการจัดการในตลาดทุน (Capital
Market) ในประเทศเกิดใหม่อย่างอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates: UAE) “บัญชีการเงิน”
ถูกน�ำมาใช้แทน “บัญชีเพื่อการจัดการ” เพื่อบริหารงานและการตัดสินใจภายในองค์กร สถาบันการ
บัญชี การบัญชีอาชีพ ร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติ ค้นพบหลักฐานการครอบง�ำการรายงานทางการเงิน
สารสนเทศทางบัญชีเพื่อการจัดการใน UAE บริษัท สังคมและสถาบัน กิจกรรมของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบัญชี ให้ความส�ำคัญกับการรายงานทางการเงิน เป็นทีร่ บั รูก้ นั ว่าการบัญชี
เพื่อการจัดการนั้นต้องยอมสยบต่อความต้องการของรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ดี แม้ว่าการศึกษา
หลายแห่งพบการใช้ขอ้ มูล “การบัญชีเพือ่ การจัดการ” ในการผลิต บางการศึกษาตรวจสอบ “การบัญชี
การจัดการ สารสนเทศทีผ่ ลักดันข้อก�ำหนดในการรายงานทางการเงิน” และการศึกษาอืน่ ๆ ตรวจสอบ
“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วิธกี ารทีใ่ ช้เฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
(International Financial Reporting Standards: IFRS)” ซึ่งสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ภายในองค์กรส�ำหรับการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้งานวิจัย
ส่วนใหญ่ศึกษาเรื่องเหล่านี้เป็นวงกว้างในแถบตะวันตกและยุโรป เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย
แคนาดา และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม การจัดการการบัญชี “วิกฤต (Crisis)” ยืนยันว่า ระดับ
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ภาพที่ 1 รายงานผลประกอบบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2559)

ภาพที่ 2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2559)
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วิกฤติที่ส�ำคัญของการบัญชีคือ ขั้นตอนและวงจรการท�ำงานขององค์กรที่ส่งผลให้ระบบการรายงาน
ทางการเงินที่อาจช้าเกินไป การรวบข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปส่งผลต่อการวางแผน การจัดการ การควบคุม
และการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการบริหารจัดการบัญชีของบริษัทในสหรัฐรัฐอเมริกานั้น เป็น
ประเทศที่ยอมสยบต่อความต้องการของ “การบัญชีการเงิน” แม้ว่าบริษัทจะยังคงใช้ข้อมูลจากการ
บัญชีเพื่อการจัดการในด้านการเงิน เพื่อวางแผนภายในการควบคุมและประเมินผลการด�ำเนินงานอยู่
ก็ตาม
อย่างไรก็ดี การด�ำเนินธุรกิจขององค์กรขนาดใหญ่ มีรายการบันทึกบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม
ทางสังคม และสิง่ แวดล้อม เป็นตัวเลขจ�ำนวนไม่นอ้ ยเพือ่ ตอบสนองนโยบายการพัฒนาองค์กรสูค่ วาม
ยั่งยืน
4. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ส�ำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ มีการด�ำเนินนโยบายพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน นั่นหมายถึงบริษัท
จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการบันทึกบัญชี
อย่างไรก็ดี นักบัญชีมีบทบาทต่อการพัฒนาทางบัญชีสู่ความยั่งยืน (Sustainability Accounting) ซึ่ง
ตัวอย่างหนึง่ ในประเทศนิวซีแลนด์ พบว่าให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งนีม้ าก แต่จากการส�ำรวจกลับพบว่าการ
บริหารจัดการบัญชีของธุรกิจ SMEs นั้น นักบัญชียังมีบทบาทในการพัฒนาการบัญชีที่ยั่งยืนน้อยมาก
เมือ่ เทียบการจัดการบัญชีขององค์กรขนาดใหญ่ ซึง่ เรือ่ งนีจ้ ะต้องถูกผลักดันและก�ำหนดเป็นเป้าหมาย
ขององค์กรด้วย การบันทึกบัญชีในประเด็นสิ่งแวดล้อม การบันทึกรายละเอียด และรายงานทางการ
เงินผ่านบทบาทการด�ำเนินธุรกิจนักบัญชีต้องมีส่วนร่วม และผู้บริหารต้องเข้าร่วมแก้ปัญไขที่อาจขัด
ขวางการบันทึกบัญชี การใช้จา่ ยทางบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับการดูแลสิง่ แวดล้อม การปฏิบตั หิ น้าเพือ่ ความ
ยุตธิ รรมทางสังคม การประเมินมูลค่าของผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของ “บัญชีการจัดการแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” เผยให้เห็นว่า
บัญชีการจัดการนีม้ แี นวโน้มเติบโต คือ การมีแนวคิดทีจ่ ะสร้างเทคโนโลยีใหม่ และกฎหมาย กฎระเบียบ
รวมทัง้ ภาพลักษณ์ขององค์กรก็เป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญส�ำหรับการบรรลุการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์กร
(Mistry et al., 2014) สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการจัดการบัญชีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ แนวคิดนี้เป็น
เรื่องยากเกินไปที่จะใช้ในการค�ำนวณต้นทุน รวมทั้งการจัดระบบและโครงสร้างขององค์กรก็เป็น
อุปสรรคอันดับสูงสุด ขณะทีบ่ ริษทั ทีม่ ขี นาดถูกจัดว่าเป็นอุปสรรคต�ำ่ สุด และพบความแตกต่างในเทคนิค
การจัดการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอีกมากมาย บัญชีทนี่ ำ� มาใช้ปฏิบตั กิ นั มากทีส่ ดุ คือ การพัฒนาโครงสร้าง
ภายในองค์กร เพือ่ ให้แน่ใจว่าระบบขององค์กรเป็นทรัพยากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การบัญชีทนี่ ำ� มาใช้ปฏิบตั ิ
น้อยที่สุด คือ การรายงานการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อโลก อย่างไรก็ดี ควรใช้ระบบบัญชีการจัดการด้าน
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สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือ ซึ่งการจัดการบัญชีในปัจจุบันยังไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือที่จะบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน การใช้มาตรการ “ระบบบัญชีการจัดการสิ่งแวดล้อม” เพื่อใช้เป็น
โครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับการบรรลุการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและแนวทางการตัดสินใจภายในองค์กร องค์กร
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้ความส�ำคัญน้อยมากในการทีจ่ ะบรรลุการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และองค์กรขนาด
เล็กหลายแห่งท้อแท้กับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากร ใน
ทางตรงกันข้ามองค์กรขนาดใหญ่มีบทบาทในการบัญชีที่เข้มแข็งส�ำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน แม้ว่า
องค์กรขนาดใหญ่บางส่วนจะไม่ได้ใช้ “ระบบการบัญชีการจัดการสิ่งแวดล้อม” (Mistry et al., 2014)
อย่างไรก็ดี ประเด็นการบัญชีเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือแนวคิดกรีน (Green) นี้
เป็นกระแสใหม่ของการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษ์โลก ทั้งองค์กรภาครัฐบาลและเอกชนตื่นตัว
เป็นอย่างมาก ดังนัน้ สถาบันการศึกษาซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตบัณฑิตนักบัญชี ก็จะต้องปรับปรุงเนือ้ หา
การเรียนการสอนของหลักสูตรให้ทันต่อเหตุการณ์

สถาบันการศึกษาผลิตนักบัญชี
ผูเ้ ขียนมีคำ� แนะน�ำว่าสถาบันการศึกษาซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตบัณฑิตนักบัญชีปอ้ นสูต่ ลาดงาน
ในภาคธุรกิจ มีบทบาทส�ำคัญอย่างมากในการเป็นผู้สร้างนักบัญชีที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ ซึ่งพวกเขา
เหล่านีส้ ามารถพัฒนาทักษะความเชีย่ วชาญเพือ่ ก้าวเป็นผูต้ รวจสอบบัญชี (Auditor) และทีป่ รึกษาทาง
ด้านการบัญชีได้ในอนาคต ผลประโยชน์อนื่ ใดทีแ่ อบแฝงซ่อนเร้นอาจมีอยูม่ ากมายในสายวิชาชีพนี้ ซึง่
อาจได้มาโดยการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบและผลประโยชน์ทดี่ งึ ดูดนักบัญชี ดังนัน้ ในกระบวนการเรียน
การสอนจึงจ�ำเป็นและมิอาจละเลยเนือ้ หาด้าน “จรรยาบรรณในวิชาชีพนักบัญชี ความโปร่งใสและหลัก
ธรรมาภิบาล” เพราะการน�ำเสนอข้อมูลทางการบัญชีทถี่ กู ต้องนัน้ มีประโยชน์ตอ่ เจ้าของกิจการ ผูบ้ ริหาร
นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า ลูกจ้าง หน่ายงานภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวนมาก
อนึ่ง ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business environment) ที่เปลี่ยนแปลงไป มีอิทธิพล
ไม่นอ้ ยต่อการบัญชีเพือ่ การจัดการ ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม นักบัญชีตอ้ งพร้อมรับมือเพือ่ การจัดท�ำ
บัญชีน�ำเสนอรายงานทางบัญชีต่อผู้บริหารตามสภาพการณ์ อย่างไรก็ดี หลักสูตรการบัญชีในสถาน
ศึกษาบางแห่งในประเทศไทย ได้ปรับให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา “การบัญชีบริหารสมัยใหม่
(Modern Managerial Accounting)” เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทราบถึงบทบาทและแนวคิดการบริหารสมัย
ใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป แนวคิดทางการบัญชีบริหารสมัยใหม่ การจัดท�ำ
สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม การวิเคราะห์สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการ
ตัดสินใจโดยใช้เทคนิคทางการบัญชีและเทคนิคเชิงปริมาณ และกรณีศกึ ษาทางการบัญชีบริหาร ซึง่ คาด
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนด้วยเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน
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นอกจากนี้ การคัดเลือกต�ำราภาษาอังกฤษ (Texbook) เพื่อใช้ส�ำหรับการเรียนการสอนนั้นก็
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น ในประเทศประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) ได้มี
งานวิจัยที่ศึกษาเรื่อง “ต�ำราภาษาอังกฤษที่อ่านง่ายในรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการ
ทางการเงิน” ของคณะบัญชีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น ประเทศแอฟริกาใต้ ส�ำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการ
เลือกหนังสือเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้หนังสือที่สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน “หนังสือที่อ่านง่าย”
คือหนึ่งในเกณฑ์ดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนจะประเมินความสามารถในการอ่านจากต�ำราวิชาบัญชี 2
รายวิชา และใช้ 3 วิธีในการประเมินผลการอ่านที่แตกต่างกัน โดยทดลองกับนักศึกษาบัญชี จ�ำนวน
281 คน ผลการวิจัยเผยให้เห็นว่า 3 ใน 4 ของต�ำราอ่านได้ในระดับ “ยาก” และ มีเพียงหนังสือเรียน
บางส่วนเท่านั้นที่เหมาะสมกับระดับผู้เรียนที่จะสามารถอ่านได้ นอกจากนี้ ข้อก�ำหนดส�ำหรับปริญญา
บัญชีทกี่ ำ� หนดโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ขณะนีม้ ี 13 มหาวิทยาลัยได้รบั การรับรอง SAICA
(SAICA-accredited) ในแอฟริกาใต้ (Chartered Accountant in South Africa ((CA (SA)) โดย
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้ใบรับรองใน “ทฤษฎีการบัญชี (CTA)” ที่ได้รับการรับรองวิชาที่สำ� คัญ
คือ การตรวจสอบการบัญชีการเงิน การจัดเก็บภาษี และการบริหารทางการเงิน และเมื่อเสร็จสิ้นการ
เรียนทฤษฎีการบัญชี (CTA) นักศึกษาต้องเซนต์สัญญาการเข้าฝึกอบรม เป็นเวลา 3 ปีกับส�ำนักงาน
การฝึกอบรม ลงทะเบียนส�ำหรับการตรวจสอบบัญชี และความเชี่ยวชาญ ในระหว่างการฝึกอบรม
นักศึกษาจะได้เรียนภาคบังคับด้านการตรวจสอบ (การตรวจสอบการปฏิบัติวิชาชีพ) หรือการจัดการ
ทางการเงินและความเชี่ยวชาญ (Bargate, 2012)
อย่างไรดี การจัดการศึกษาในหลักสูตรการบัญชี นอกจากจะปลูกฝังการรับรู้บทบาทที่ส�ำคัญ
แก่ นั ก ศึ ก ษาแล้ ว ควรมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภายนอก
(Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างภาคเอกชน สภาวิชาชีพบัญชี หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ

สภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานทีเ่ ริม่ ก่อในปี พ.ศ. 2491 โดยมีเจตนารมณ์
ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่าง
ประเทศ และมุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรชัน้ น�ำในภูมภิ าคเพือ่ พัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ มี
จรรยาบรรณเพื่อให้บริการและพร้อมรับการแข่งขันในสากล โดยพันธกิจขององค์กร คือ 1) พัฒนา
ความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ก้าวสู่ระดับสากล 2) ยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีแนวคิดทัน
สมัยและมีทักษะของนักปฏิบัติ 3) สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี 4) สร้างสรรค์
การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแล และ 5) เสริมสร้างการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ เข้าใจใน
วิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2012)
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◆ วริสสรา

เทียมทัด พรทิพย์ ผินกลับ ศัสยพร แผนสุพรรณ 

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชียังได้ท�ำความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ก�ำหนดมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs)
มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และจรรยาบรรณของ       
ผู้ประกอบการบัญชี ตลอดจน “จัดหลักสูตรอบรมสัมมนาแบบมีค่าใช้จ่าย (แสดงดังภาพที่ 3)” และ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ท�ำบัญชี ผู้สอบบัญชี นิติบุคคล ผู้ฝึกหัดงาน ผู้เข้าทดสอบ ผู้จัดการ
อบรมหรือประชุมสัมมนา จ�ำหน่ายหนังสือ และให้บริการตรวจสอบข้อมูล

ภาพที่ 3 หลักสูตรอบรมสัมมนา ของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2559)
จะเห็นได้วา่ สภาวิชาชีพบัญชีมบี ทบาทส�ำคัญต่อวงการการศึกษาและองค์กรภาคธุรกิจ ดังนัน้
คงจะเป็นการดีไม่นอ้ ยหากสภาวิชาชีพบัญชี “จัดหลักสูตรอบรมสัมมนาแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จา่ ย” เพือ่
บริการความรูด้ า้ นวิชาการแก่สงั คม ตลอดจนการอนุเคราะห์บคุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านเข้า
มาร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์สอนหรือเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพือ่ ให้เกิดความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา นักบัญชี ผู้ประกอบการ หรือฝ่ายบริหารขององค์กรธุรกิจ
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บทสรุป
จากบทความ “การรับรูบ้ ทบาทการบัญชีเพือ่ การจัดการ: การสือ่ สารทางบัญชี การครอบง�ำของ
บัญชีการเงิน และการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน” ทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถวิเคราะห์สงั เคราะห์และสรุป ได้
ว่า
1. การบัญชีเพื่อการจัดการ มีความส�ำคัญในแง่ของการน�ำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารภายใน
องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและตัดสินใจในเชิงธุรกิจ ข้อมูลที่ได้จากการบัญชีเพื่อการ
จัดการจะท�ำให้ผู้บริหารทราบสถานการณ์ของกิจการในปัจจุบัน และสามารถก�ำหนดกลยุทธ์ในการ
บริหาร วางแผนและควบคุม และตัดสินใจได้ โดยที่องค์กรธุรกิจกับการบัญชีเพื่อการจัดการมีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างที่ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ทั้งในด้าน (1) นักบัญชีและผู้บริหาร ต้องรับรู้
บทบาทการบัญชีเพื่อการจัดการที่มีต่อสารสนเทศในการบริหารงานทางธุรกิจ การน�ำเสนอข้อมูลที่ถูก
ต้องทันต่อสถานการณ์จริงและแนวโน้มอนาคต (2) การรับรูข้ อง นักบัญชี จะต้องรับรูบ้ ทบาทว่าตนเอง
นั้นส�ำคัญอย่างไร ตลอดจนผู้บริหารจะต้องให้ความส�ำคัญต่อนักบัญชี ให้การยอมรับ และช่วยแก้ไข
ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการขัดขวางการบันทึกรายการทางบัญชี (3) การสือ่ สารทางบัญชีระหว่างผูบ้ ริหาร
กับนักบัญชี ควรใช้วิธีเป็นทางการแบบมืออาชีพ ขณะเดียวก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจระหว่างกันเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดี (4) การครอบง�ำของบัญชีการเงิน เนือ่ งจากบัญชีการเงินถูกน�ำเสนอต่อบุคคล
ภายนอกที่มีส่วนได้เสีย และผลย้อนกลับของการน�ำเสนอข้อมูลเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อสถานะ
ความมัน่ คงทางการเงินของบริษทั ในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีก่ ารครอบง�ำของบัญชี
การเงินจะเกิดขึ้นได้บนสารสนเทศของการบัญชีเพื่อการจัดการ และ (5) การพัฒนาสู่ความยั่งยืน การ
บันทึกบัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับน�ำพาองค์กรเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นักบัญชีต้องปรับ
เพิ่มบทบาทนี้จากบทบาทของนักบัญชีแบบดั้งเดิม
2. สถาบันการศึกษาผลิตนักบัญชี ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นสร้างอัตลักษณ์ของ      
ุ ภาพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เข้าใจหลักการท�ำงานด้วยความโปร่งใสและ            
นักบัญชี สร้างนักบัญชีมคี ณ
หลักธรรมาภิบาล อีกทั้งควรมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ         
สิ่งแวดล้อม และสร้างความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก และ
3. สภาวิชาชีพบัญชี จะเป็นการดีไม่นอ้ ยหากสามารถให้ความรูเ้ ชิงวิชาการ เพือ่ บริการความรู้
แก่สังคมมากขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจให้ในรูปแบบจัดหลักสูตรอบรมสัมมนาแบบฟรีไม่เสียค่า
ใช้จ่าย หรือให้ความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์สอนหรือเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ แก่องค์กรการศึกษาหรือหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน
ท้ายสุดนี้ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าความรูจ้ ากบทความนีจ้ ะมอบบทสรุปทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ (1) ผูบ้ ริหารองค์กร
ภาคธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก (2) เป็นข้อคิดแก่สถาบันการศึกษาส�ำหรับใช้
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◆ วริสสรา

เทียมทัด พรทิพย์ ผินกลับ ศัสยพร แผนสุพรรณ 

ประกอบเป็นแนวทางจัดการเรียนการเพือ่ สร้างนักบัญชี และ (3) สภาวิชาชีพบัญชีเพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการบริการความรู้ทางวิชาการแก่สังคมเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นการดีไม่น้อยหากทั้ง 3 ภาคส่วนอัน
ได้แก่ สถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจภาคเอกชน และสภาวิชาชีพบัญชี ได้สร้างความร่วมมือและแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการท�ำงานร่วมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์ทาง
สังคม
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การสื่อสารทางบัญชี การครอบง�ำของบัญชีการเงิน และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
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