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บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันนักบัญชีได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อการบริหารจัดการภายในองค์กรมากกว่าในอดีต	ในฐานะที่เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูล
แก่ฝ่ายบริหาร	 เพื่อใช้ในการตัดสินใจดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ	 โดยข้อมูลที่ได้รับจากนักบัญชีนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง	 และ
สามารถสะท้อนภาพการดำาเนินงานที่แท้จริงขององค์กรได้	ดังนั้น	นักบัญชีจึงจำาเป็นต้องมีการเรียนรู้	และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการ	ซึ่งการเรียนรู้ที่ง่ายสำาหรับนักบัญชี	คือ	การสังเกต	ตั้งข้อสงสัย	และพยายามค้นหาคำาตอบ	รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง	ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่จะเพิ่มศักยภาพในการทำางานให้แก่ตัวนักบัญชีเอง	รวมไปถึงความรู้อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
องค์กร	การเรียนรู้เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะนำาไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น	แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับนักบัญชีที่จะก้าวขึ้นสู่
ตำาแหน่งสำาคัญอย่างผู้บริหารสูงสุดภายในองค์กร	หรือ	CEO	ซึ่งจำาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรในทุกๆ	ด้าน	โดย
มีข้อมูลทางบัญชีเป็นพื้นฐานสำาคัญ	

Abstract

 Accountants nowadays play a more important role in the organization management than in the past. They provide 
vital information that the executives could use in decision making process. The information submitted to the executives 
must be correct and reflects the actual organization’s operation. As such, accountants need to learn and develop their 
management skills. Simple ways of learning are to observe, to question, to search for solution, and to accumulate knowledge 
in areas that are related to accounting and organization management. Not only leading the organization to the better 
position,	learning	and	developing	skills	in	those	areas	would	help	accountants	be	ready	for	CEO	position,	which	requires	
knowledge in all aspects of organization management and a solid background in accounting.

บทนำ�

	 เมื่อกล่าวถึง	 “นักบัญชี”	 ผู้อ่านทุกท่านคงจะนึกถึงเสมียนหรือพนักงานซึ่งนั่งที่โต๊ะทำางานที่เต็มไปด้วยกองเอกสารมหึมา	พร้อม
กับเครื่องคิดเลขซึ่งถือว่าเป็นอาวุธสำาคัญ	 แต่เมื่อมองถึงเส้นทางอาชีพของสายวิชาชีพนี้แล้ว	 กลับดูไม่ยาวไกลอย่างที่คิด	 โดยมักเริ่มต้น
จากการเป็นพนักงานบัญชีในองค์กร	 และไปสิ้นสุดที่ตำาแหน่งหัวหน้างานด้านบัญชี	 โดยการก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งผู้บริหารทางการเงินหรือ	
CFO	(Chief	Financial	Officer)	นั้น	คงไม่ใช่เรื่องง่าย	 เนื่องจากองค์ความรู้หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง	
โดยการบัญชีจะมุ่งเน้นที่การบันทึกข้อมูลทางการเงิน	 หรือข้อมูลอื่นๆ	 เพื่อสรุปผล	 และจัดทำาเป็นรายงานเพื่อนำาเสนอแก่ผู้บริหารต่อไป	
ในขณะที่การเงินมุ่งเน้นประโยชน์จากการบริหารจัดการสินทรัพย์	คือ	การจัดหา	เก็บรักษา	และหาวิธีการต่างๆ	เพื่อทำาให้สินทรัพย์เหล่า
นัน้งอกเงย	ซึง่ในปจัจบุนัมผีูบ้รหิารทางดา้นการเงนิไมน่อ้ยทีม่จีดุเริม่ตน้จากการเปน็นกับญัชี	แตใ่นบทความ	“จากนกับญัช	ีกา้วสูต่ำาแหนง่
ผู้บริหาร”	นี้	ผู้เขียนขอให้ความหมายว่าผู้บริหารในที่นี้	หมายถึงผู้บริหารสูงสุดในองค์กรหรือ	CEO	(Chief	Executive	Officer)	ผู้ซึ่งเป็น
บุคคลสำาคัญในการควบคุมกำากับดูแลทุกหน่วยงานในองค์กรให้เดินไปสู่เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์	ดังนั้น	การที่คณะกรรมการบริหารจะ
แต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญนี้	 จะต้องคัดเลือกจากบุคคลที่มีประสบการณ์ความรู	้ และความสามารถในทุกๆ	 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการ	ถึงจุดนี้ผู้อ่านทุกท่านคงจะมีคำาถามว่า	แล้วเกี่ยวกับนักบัญชีอย่างไร	ซึ่งบทความนี้จะนำาเสนอข้อมูลในแง่มุมของนักบัญชี
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ธรรมดาๆ	คนหนึ่งว่า	หากต้องการก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุดนั้น	เขาจำาเป็นจะต้องเสริมสร้างทักษะในด้านใดบ้าง	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบัณฑิตที่เพิ่งสำาเร็จการศึกษาควรจะเตรียมความพร้อมอย่างไร	 เพื่อเพิ่มคุณค่าของวิชาชีพบัญชี	 รวมถึงพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งผู้
บริหารสูงสุดในอนาคต
	 เป็นที่รู้กันดีว่าตำาแหน่งสำาคัญอย่าง	CEO	มีความจำาเป็นที่จะต้องมีความรู้รอบด้าน	ดังนั้น	ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลัก	ผู้เขียนจึงขอ
นำาเสนอวิธีการเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ	โดยใช้มุมมอง	และความชำานาญของนักบัญชี	ซึ่งนั่นก็คือ	ทักษะในการสังเกต	
	 การสังเกต	 คือ	 การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใส่ใจและมีระเบียบวิธี	 เพื่อวิเคราะห์หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอื่น	
(สุภางค์	จันทวานิช,	2549,	45)	ในที่นี้ผู้เขียนขอนำาหลักในการสังเกตมาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดการเสริมสร้างความรู้	โดยแบ่งการสังเกต
ออกเป็น	3	ระดับ	คือ
	 1.	การสงัเกตแบบผวิเผนิ	คอื	การมองสิง่ตา่งๆ	ทีอ่ยูร่อบตวัทัว่ไป	ไมไ่ดใ้หส้าระอะไรแกส่ิง่ทีเ่กดิขึน้	ซึง่อาจเปน็การมองโดยตัง้ใจ
หรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้	การสังเกตวิธีนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ	มากนัก	เพียงแต่จะทำาให้สามารถจดจำาสิ่งต่างๆ	ได้ในชั่วขณะหนึ่งเพียง
เท่านั้น
	 2.	การสงัเกต	และมโีอกาสไดส้มัผสั	คอื	การมโีอกาสไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มอยูใ่นกจิกรรมตา่งๆ	หรอืมโีอกาสไดส้มัผสัมากกวา่เพยีง
แคม่องจากสายตา	การสงัเกตวธินีีม้ผีลตอ่การจดจำาเปน็อยา่งยิง่	เนือ่งจากเปน็ผลกระทบทีก่อ่ใหเ้กดิความทรงจำา	รวมถงึความรูส้กึนกึคดิ
ตา่งๆ	เชน่	หากผูโ้ดยสารคนหนึง่เคยประสบกบัอบุตัเิหตเุครือ่งบนิตก	กอ็าจสง่ผลใหผู้โ้ดยสารคนนัน้รูส้กึกลวัและหวาดระแวงในการเลอืก
ที่จะขึ้นเครื่องบินครั้งต่อๆ	ไป
	 3.	การสังเกต	และตั้งคำาถามว่าทำาไม	คือ	การมองสิ่งต่างๆ	ที่อยู่รอบๆ	ตัว	และตั้งคำาถามให้กับสิ่งต่างๆ	เหล่านั้น	ว่าทำาไมจึง
ต้องเป็นเช่นนั้น	ทำาไมจึงเกิดขึ้น	ถ้าเป็นเช่นนั้น	จะเป็นอย่างไรต่อไป	(What-If	Analysis)	ฯลฯ	การสังเกตวิธีนี้	ถือว่าเป็นวิธีที่มีอิทธิพลต่อ
การค้นคว้าหาความรู้ได้มากที่สุด	เนื่องจากเป็นการเปิดทางให้สมองได้รับรู้ว่าเรากำาลังต้องการคำาตอบ	ดังนั้น	การสังเกตวิธีนี้จึงมีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่า	 เมื่อตั้งคำาถามแล้วจะสามารถหาคำาตอบได้จากที่ใด	 ซึ่งหากเป็นสมัยก่อนคงจะหนีไม่พ้นห้องสมุด	 หรือผู้
เชี่ยวชาญหรือมีความชำานาญในด้านนั้นๆ	แต่ในปัจจุบัน	Search	Engine	บนเว็บไซต์	ได้เข้ามามีบทบาทในการแสวงหาความรู้	ไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบของตัวอักษร	รูปภาพ	เสียง	ไปจนถึงสื่อในรูปแบบของวิดีโอ	
	 ดังนั้น	การหาความรู้ในปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป	ขอเพียงรู้จักสังเกต	และตั้งคำาถามว่าทำาไม	โดยขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการ
หาความรู้หรือหาคำาตอบเองว่าจะสามารถเสาะแสวงหาได้มากน้อยเพียงใด	และเมื่อโยงเข้าสู่บทบาทการเตรียมตัวของนักบัญชีแล้ว	นี่คือ	
จุดเริ่มต้นของการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ	ให้กับตนเอง	เพื่อก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งอย่าง	CEO	ถึงจุดนี้ผู้อ่านอาจสงสัยว่า	ทำาไมผู้เขียนถึงได้
มัน่ใจวา่นกับญัชทีีม่คีวามรูร้อบดา้นจะสามารถบรหิารงานในตำาแหนง่	CEO	ได้	คำาตอบทีน่า่จะพอมคีวามเปน็ไปไดท้ีส่ดุคอื	งานบญัชเีปน็
งานที่จะต้องรวบรวม	ประมวลผล	และสรุปข้อมูล	ที่ได้จากทุกภาคส่วนในองค์กร	ตัวอย่างเช่น

ตารางที่	1		ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานบัญชี	และหน่วยงานอื่น

 ฝ่าย/แผนก	 ตัวอย่างข้อมูลที่นักบัญชีจะได้รับ

	 การตลาด	 ยอดขาย		การประมาณการขายในอนาคต		ส่วนแบ่งทางการตลาด		คู่แข่ง
	 การเงิน	 การลงทุน		การจัดหาเงินทุน		เอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน
	 การผลิต	 สินค้าคงเหลือ		สายการผลิต		ต้นทุนของสินค้า	และค่าใช้จ่ายในการผลิต
	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน		ผู้จัดจำาหน่าย	(Supplier)		อุปสงค์-อุปทาน
	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 เงินเดือน	และมูลค่าของสวัสดิการต่างๆ	ของพนักงาน
	 การตรวจสอบและควบคุมภายใน	 การควบคุมความเสี่ยงต่างๆ		การปรับแก้ไขรายงานทางการเงิน

	 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 การทำางานของนักบัญชีนั้นมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการทำางานของทุกภาคส่วนในองค์กร	
ดังนั้น	จึงไม่ใช่เรื่องยากหากนักบัญชีต้องการจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ	เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานอื่นๆ	ดังกล่าวโดยใช้เทคนิคจากการสังเกตรวมถึง
วิธีการค้นหาดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
	 หากลองมองในมมุกลบักนับา้ง	CEO	ทีม่พีืน้ฐานมาจากนกับญัชนีัน้	จะมคีวามเขา้ใจในรายงานตา่งๆ	ทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชานำาเสนอ
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โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน	 ซึ่งถือว่าเป็นบทสรุปที่สำาคัญของ
องคก์ร	โดยไมเ่พยีงแตจ่ะเปน็เครือ่งชีว้ดัผลการดำาเนนิงาน	ยงัเปน็
ข้อมูลที่สำาคัญในการกำาหนดทิศทางหรือแนวโน้มขององค์กรใน
อนาคตได	้ ดังนั้น	 ผู้เขียนจึงขอนำาเสนอแบบจำาลองความรู	้ หรือ
ทกัษะทีน่กับญัชคีวรจะมสีำาหรบัการทำางานในสายวชิาชพีอยา่งมอื
อาชีพ	(Knowledge	for	Modern	Accountant	Model)	และมี
ความพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งสำาคัญอย่าง	CEO

ภาพที่	1	Knowledge	for	Modern	Accountant	Model
 
	 แบบจำาลองข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนา
ความรู้ของนักบัญชี	 ประกอบไปด้วยความรู้ที่เป็นสมรรถนะหลัก	
และความรูท้ีเ่กีย่วกบักจิกรรมการดำาเนนิงานตา่งๆ	ในองคก์ร	โดย
มลีกูศรเชือ่มโยงแสดงถงึการคน้หา	และแลกเปลีย่น	พรอ้มรบัความ
รู้ใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่อง
	 ความรูท้ีเ่ปน็สมรรถนะหลกั	(Core	Competency)	หมาย
ถึง	 ความรู้ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำางาน
ของนักบัญชี	ประกอบไปด้วย
	 1)	ความรู้ในด้านการบัญช	ี(Accounting)	 ซึ่งถือว่าเป็น
ความรู้ที่นักบัญชีจะต้องมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด	 ตั้งแต่ความ
เข้าใจในรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้น	(Transaction)	การบันทึกบัญชี	
จดัทำาบญัชแียกประเภท	รายการผา่นบญัชี	การออกงบทดลอง	จน
กระทัง่การออกรายงานทางการเงนิ	รวมไปจนถงึการหมัน่แสวงหา
ความรู้หรือมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ	อยู่ตลอดเวลา	ทั้งนี้	รวมถึง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 และข้อบังคับต่างๆ	 ซึ่งออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชีที่ได้กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ดังนั้น	วิชาชีพบัญชีจะ
มีความศักดิ์สิทธิ์ในสายตาผู้อื่นหรือไม่	 หรือตัวนักบัญชีจะได้รับ
ความศรัทธาจากคนอื่นๆ	ได้นั้น	คงต้องขึ้นอยู่กับการกระทำาของ
ตัวนักบัญชีเอง
	 2)	ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ	(English)	 ปัจจุบันถือว่า
เป็นความรู้ที่ทุกๆ	 สาขาวิชาชีพจำาเป็นต้องมีเพราะในปัจจุบันนั้น	
การสื่อสารต่างๆ	มักอยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ	ซึ่งถือว่าเป็น
ภาษาสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ	 ในแง่ของนักบัญชีอาจจะต้อง
พบกับรายงานเอกสารต่างๆ	ในรูปแบบภาษาอังกฤษ	โดยเฉพาะ

โอกาสในการได้ร่วมงานกับองค์กรต่างชาต	ิ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้อง
ได้รับผลตอบแทนมากกว่า	 ดังนั้น	 นักบัญชีจึงต้องพยายามเพิ่ม
ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา	ทั้งในด้าน	การพูด	การฟัง	การ
อ่าน	และการเขียน
	 3)	ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	
Technology)	 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนี	้ ถือว่าเป็นนวัตกรรม
ใหม่ของนักบัญชีเลยก็ว่าได้	 เพราะในปัจจุบันกระบวนการต่างๆ	
ทางบัญชีทั้งหมด	 จะถูกจัดทำาขึ้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์	 ดังนั้น	
นักบัญชีที่มีความเข้าใจในระบบสารสนเทศทางบัญชีจึงสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีกว่านักบัญชีทั่วไป	 รวมไปจนถึงความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีอื่นๆ	 ที่นักบัญชีมีความจำาเป็นที่จะต้องเรียนรู้	 เพื่อนำา
มาประยุกต์ใช้ในการทำางาน	 หรือหากมองในอีกแง่มุมหนึ่ง	
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะเป็นสิ่งที่แยกนักบัญชีรุ่นเก่าและนัก
บัญชีรุ่นใหม่ออกจากกัน	 ยุคสมัยของโลกหรือโลกาภิวัตน์ที่
เปลี่ยนแปลงไป	ทำาให้นักบัญชีจำาเป็นต้องตามให้ทัน	เพื่อไม่ให้ถูก
ขึ้นชื่อว่าเป็นอาชีพที่ล้าหลัง	

	 จะเหน็ไดว้า่ความรูท้ีเ่ปน็สมรรถนะหลกันัน้	มคีวามจำาเปน็
ต่อนักบัญชีเป็นอย่างมาก	ทั้งในแง่ของการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ
บัญชีของตนเองให้ดียิ่งขึ้น	เพิ่มศักยภาพในการทำางาน	ตลอดจน
สามารถตอบสนองงานใหแ้กผู่บ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งดเียีย่ม	เมือ่นกั
บัญชีสามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าวได้แล้ว	 ก็จะต้องบูรณาการ
ความรู้ทางด้านบัญชีกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำาเนิน
งานของธรุกจิ	เพือ่ใหม้คีณุสมบตัทิีส่ามารถดำารงตำาแหนง่ผูบ้รหิาร
สูงสุดได้

คว�มรู้ที่เกี่ยวกับกิจกรรมก�รดำ�เนินง�นในองค์กร 

(Organizational Activities)

	 การดำาเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ	 ภายในองค์กรนั้น	
ประกอบดว้ยหลายหนว่ยงาน	โดยแตล่ะหนว่ยงานจะมลีกัษณะของ
การทำางานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง	ซึ่งเมื่อแต่ละหน่วยงานที่
มวีตัถปุระสงคข์องการทำางานทีแ่ตกตา่งกนัแตม่เีปา้หมายเดยีวกนั	
คือ	 มุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่งคั่งให้แก่องค์กร	 จึงก่อให้เกิดการ
ทำางานอย่างเป็นระบบขึ้น	 และการทำางานอย่างเป็นระบบนี้ทำาให้
มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่นักบัญชีจะต้องเข้ามาเรียนรู้	 ด้วยเหตุผล
ที่ว่า	 หากนำาข้อมูลที่นักบัญชีมีอยู่นั้นมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
ต่างๆ	 ก็จะสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ตัวนักบัญชี	 หน่วยงาน	
และองค์กรได้	 ในที่นี้ผู้เขียนจะหมายถึงการประยุกต์ใช้หรือแลก
เปลี่ยนข้อมูลระหว่างงานบัญชีและหน่วยงานต่างๆ	 ซึ่งจะเป็นจุด
เริ่มต้นที่ทำาให้นักบัญชีเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ที่มีอยู่ในองค์กร	โดยผู้
เขียนขอยกตัวอย่างในเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้
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 1) ก�รบัญชี และก�รตล�ด (Accounting & 

Marketing) เมื่อพูดถึงการตลาด	 หลายๆ	 ท่านคงจะนึกถึง
พนกังานขายสนิคา้	สว่นแบง่การตลาด	หรอือะไรกต็ามทีส่รา้งยอด
ขายให้แก่องค์กร	 การตลาดเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีมาตั้งแต่เกิด	
(ในความเปน็จรงิแลว้	ความหมายของการตลาด	หมายถงึ	กจิกรรม
ต่างๆ	 ที่สนับสนุนการขาย	 แต่เนื่องจากในมุมมองของคนทั่วไป	
การขาย	และการตลาดมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก	ผู้เขียนจึงขอ
เขยีนใหอ้ยูใ่นเชงิความหมายเดยีวกนั)	ตัง้แตส่ามารถรอ้งขอใหพ้อ่
แม่ซื้อของเล่นให้ในวัยเด็ก	 การสัมภาษณ์การเข้าทำางาน	 ทุกคน
ต่างคลุกคลีอยู่กับการตลาดโดยที่ตนเองไม่รู้ตัว	 โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การตลาด	เมือ่อยูใ่นองคก์รเปน็หนว่ยงานหลกัทีท่ำาหนา้ทีท่ำายอด
ขายเพือ่สรา้งกำาไรใหแ้กอ่งคก์ร	จงึถอืวา่หนว่ยงานนีม้คีวามสำาคญั
เป็นอย่างยิ่ง	 ดังนั้น	 นักบัญชีเองก็ควรเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ	 ที่
เกีย่วขอ้งกบัการตลาด	เพือ่พยายามนำาขอ้มลูทีต่นเองมอียูม่าสนบั
สนุนการดำาเนินงานของฝ่ายการตลาด	 เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่
องค์กร	 ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้กลยุทธ์ของส่วนประสมทางการ
ตลาด	(4Ps)	 การจัดทำา	STP	(Segmentation	Targeting	and	
Positioning)	ไปจนถงึการเลอืกใชก้ลยทุธต์า่งๆ	ทางการตลาด	นกั
บญัชจีะตอ้งสามารถเขา้ใจและใหข้อ้เสนอแนะเพือ่เปน็ขอ้มลูสำาคญั
ที่ช่วยในการตัดสินแก่นักการตลาดได้	 โดยในที่นี้ผู้เขียนขอยก
ตัวอย่าง	 การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางบัญชีกับกฎการตลาดแบบ
หางยาว	หรือที่คนไทยคุ้นหูกันดีว่า	“Long	Tail	Marketing”
	 แต่เดิมนั้นในการทำาการตลาดหลายองค์กรเลือกที่จะ
ดำาเนินงานการตลาดตามกฎ	80/20	ของวิลเฟรโด	พาเรโต	ซึ่งเชื่อ
ว่ายอดขาย	80%	เกิดขึ้นจากลูกค้าชั้นดี		สินค้าชั้นดี	หรือพนักงาน
ขายชัน้ดเีพยีงแค่	20%	เท่านัน้	ดงันัน้	องค์กรจงึเลอืกทีจ่ะทุม่ต้นทนุ
ในการดูแลลูกค้าหรือสินค้าให้สำาหรับจำานวน	20%	 นั้น	 แต่ใน
ปัจจุบัน	ต้นทุนการติดต่อสื่อสาร	และการทำาประชาสัมพันธ์ลดลง

มาก	อันเนื่องมาจากระบบการสื่อสารที่ไร้พรมแดน	(Internet)	จึง
มีผู้ที่ตั้งคำาถามว่า	 ถึงแม้ว่าองค์กรจะไม่ได้ให้ความสนใจสินค้าที่
เหลือ	แต่ก็สามารถขายได้เช่นกัน	โดยเมื่อรวมยอดขายแล้วอาจมี
มลูค่าสงูกว่าสนิค้าชัน้ดี	ในจดุนีเ้องนกับญัชคีวรใช้ข้อมลูทางบญัชี
ให้เกิดประโยชน์	 เช่น	 รายงานยอดขายของสินค้าแต่ละชนิดและ	
นำามาจัดตำาแหน่งทางการขายให้แก่สินค้าชนิดนั้น	 การนำาข้อมูล
การซื้อจากลูกค้านำามาจัดเรียงข้อมูลเพื่อดูว่า	 ควรจะมีการจัดทำา	
CRM	(Customer	Relationship	Management)	ไปในแนวทางใด	
ดคูวามสามารถในการชำาระหนี	้รวมไปจนถงึข้อเสนอต่างๆ	ทีล่กูค้า
นำาเสนอ	แน่นอนว่าหลายท่านอาจมองว่า	นี่เป็นหน้าที่ของนักการ
ตลาด	ไม่ใช่หน้าที่ของนักบัญชี	แต่ในความเห็นของผู้เขียน	หาก
นักบัญชีมีความเข้าใจด้านการตลาด	 อาจมีความสามารถในการ
ทำางานในด้านการตลาดมากกว่านักการตลาดเองด้วยซำา้	 เพราะ
นักบัญชีจะสามารถแปลความหมายของตัวเลขจากรายงานต่างๆ	
ที่ได้มาออกมาได้ดีกว่า	 นั่นคือ	 ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมทุกด้านที่
จะมผีลต่อการดำาเนนิงานทางด้านการตลาด	เช่น	หากนกับญัชพีบ
ว่าบริษัทลูกค้ากำาลังขาดสภาพคล่อง	 และมีความเข้าใจปัญหาที่
บริษัทลูกค้ากำาลังประสบที่ทำาให้กำาลังซื้อลดตำ่าลง	 นักบัญชีก็
สามารถให้ข้อเสนอแนะในการขายสินค้าให้เหมาะสมกับภาวะ
วิกฤตของบริษัทลูกค้า	 ซึ่งอาจแตกต่างจากนักการตลาดที่มุ่งเน้น
การสร้างยอดขายให้ได้สูงสุด	
 2) ก�รบัญชี  แล ะก �รจัดก�รทรัพย�กรมนุษ ย์  

(Accounting & Human Resource Management)	ตำารา
เรียนหลายเล่มได้ระบุไว้ว่า	 “ทรัพยากรมนุษย์	 คือ	 หัวใจของ
องค์กร”	 ในจุดนี้นักบัญชีเองก็ต้องเล็งเห็นความสำาคัญของ
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยเช่นกัน	 ทั้งนี้การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สามารถแบ่งออก	4	 ประเด็นหลักๆ	 ซึ่งนักบัญชีสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา	ดังนี้

	
	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	(HRM)	 บทบาทของนักบัญชีที่มีต่อ	HRM

	 1.	การสรรหาพนักงาน	 นักบัญชีสามารถให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมในการจ้างพนักงานเพิ่ม	เช่น	หากฝ่ายผลิต
	 	 (Recruitment)	 ต้องการจ้างคนเพิ่ม	นักบัญชีจะต้องย้อนกลับไปมองถึงงบต้นทุนการผลิตว่า	หากแรงงานทางตรง	
	 	 	 เพ่ิมข้ึนหรือลดลง	จะส่งผลต่อกำาลังการผลิตมากน้อยเพียงใด	เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทำางาน
	 	 	 ที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่า	ตามหลัก	Law	of	Deminishing	Return
 
	 2.	การพัฒนาพนักงาน	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	หรือที่รู้จักกันว่า	HRD	นั้น	มีความสำาคัญต่อทั้งต่อองค์กรและตัว
	 	 (Development)	 นักบัญชีเอง	โดยในมุมมองขององค์กรนั้น	ส่วนใหญ่จะเน้นไปเรื่องการจัดฝึกอบรมต่างๆ	ซึ่ง
	 	 	 นักบัญชีควรใช้จุดนี้ประเมินความคุ้มค่าว่าต้นทุนในการฝึกอบรมในส่วนงานนั้นๆ	สามารถเพิ่ม
	 	 	 กำาไรให้แก่องค์กรได้มากน้อยเพียงใด	และสมควรที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือไม่	(คนเก่งขึ้น	
	 	 	 องค์กรบรรลุเป้าหมายหรือไม่)
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	 3.	การดูแลพนักงาน	 ในการดูแลหรือเก็บรักษาพนักงานไว้นั้น	สิ่งที่เห็นจะเป็นรูปธรรมมากที่สุดคงเป็นเรื่องของสวัสดิการ	
	 	 (Retainment)		 เช่น	การให้โบนัส	หรือรางวัลจากการทำางาน	ซึ่งอาจสอดคล้องกับระบบประเมินวัดผลการทำางาน
	 	 	 หรือ	KPI	นักบัญชีอาจให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองของความเหมาะสม	ว่าพนักงานคนดังกล่าว	
	 	 	 สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรคิดเป็นสัดส่วนเท่าใด	และควรให้ผลตอบแทนเป็นจำานวนเท่าใด	
	 	 	 เป็นต้น
 
	 4.	การทำางานของพนักงาน	 การบริหารพนักงานนั้นมีหลายแนวทาง	เช่น	การสับเปลี่ยนตำาแหน่ง	(Job	Rotation)	การเพิ่ม
	 	 (Utilization)	 เนื้องาน	(Job	Enrichment)	การขยายงาน	(Job	Enlargement)	เป็นต้น	นักบัญชีอาจใช้กิจกรรม
	 	 	 ดังกล่าว	เป็นตัวชี้วัดว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม	ลดต้นทุน	หรือสร้างกำาไรได้
	 	 	 มากน้อยเพียงใด	เพื่อเป็นข้อมูลสำาคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
  
 3) ก�รบัญชี ก�รตรวจสอบ และก�รควบคุม (Accounting & Auditing and Control)	การบัญชีและการตรวจสอบนั้น	
ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้ว	 เพราะข้อมูลทางบัญชีที่จะนำาเสนอต่อผู้บริหารนั้นจะต้องถูกต้อง	กระชับ	และทันเวลา	ดังนั้น	การทำางาน
พร้อมกับสอบทานอยู่ตลอดเวลาจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ลดลง	 นักบัญชีจะต้องให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบและควบคุมใน
ระดับต้นๆ	 	 เนื่องจากข้อมูลที่นักบัญชีได้รับส่วนใหญ่เป็นข้อมูลปลายทาง	 ซึ่งอาจยกหน้าที่การตรวจสอบให้กับผู้ตรวจสอบภายใน									
นักบัญชีจะต้องมีความรอบรู้	และมีความเข้าใจการควบคุมและการประเมินความเสี่ยงต่างๆ	เป็นอย่างดี	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
ความถกูตอ้งของเอกสารสำาคญั	นกับญัชอีาจพฒันาโดยใชก้ารประเมนิควบคมุตนเอง	(Control	Self	Assessment)	ใหแ้กพ่นกังานฝา่ยอืน่ๆ	
เพื่อป้องกันการรับ-ส่งเอกสาระสำาคัญที่ผิดพลาด	เป็นต้น
	 ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแนวทางการค้นคว้าหาความรู้ที่นักบัญชีจะได้รับจากการเรียนรู้ในส่วนงานอื่นๆ	 ไปพร้อมกับการ
ทำางานของตน	 โดยผ่านทักษะการสังเกต	 การตั้งคำาถาม	 และการพยายามค้นหาคำาตอบ	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำาคัญในการ
เสรมิสรา้งความรู	้และประสบการณใ์นการทำางาน	รวมถงึคอ่ยๆ	เสรมิสรา้งความเชือ่มัน่	และการไดร้บัการยอมรบัจากบคุลากรทกุฝา่ยใน
องค์กรให้พร้อมกับการก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งสำาคัญในสายบริหารอย่าง	CEO
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