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Abstract 

 Human Resource เป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กร อย่างไรก็ตามยังไม่มีมาตรฐาน

การบัญชีเกี่ยวกับการให้รายงาน human resources ในรายงานประจำปีขององค์กร วัตถุประสงค์หลักของการ

ทบทวนวรรณกรรมนี้คือต้องการศึกษาประโยชน์ของ HR practices ที่มีต่อกิจการ ในการทบทวนงานวิจัยนี้มีจุดเด่น

ในด้านของทฤษฏีที่จะอธิบาย HRA และความท้ายทายในการวัด HRA เพื่อพยากรณ์ผลการดำเนินงานขององค์กร 

โดย The human resource accounting หมายถึง “กระบวนการในการระบุและวัดมูลค่าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์

และการส่ือสารข้อมูลดังกล่าวให้แก่ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง” อย่างไรก็ตาม องค์กรมีความท้าทายในช่วงที่จะมีการ 

HRA เม่ือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ Human assets ที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าจะก่อให้เกิดความม่ังค่ัง และมันมีอยู่

อยู่ในองค์กร  HRA จะช่วงให้สามารถคำนวณต้อนทุนของ Human resource  ความคุ้มค่าของการพัฒนา และการ

เพ่ิมคุณค่าของบัญชีบริหาร 

Introduction 

 นักวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีทรัพยากรมนุษย์มีการสร้างแบบจำลอง ปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติเกี่ยว

กับทราบพยากรมนุษย์เห็นด้วยและเช่อว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและเป็นส่ิงที่สำคัญมากกว่าสินทรัพย์ไม่มี

ตัวและสินทรัพย์ที่มีตัวอื่นขององค์กร นอกจากนั้นบุคคลทั่วไปเห็นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่สามารถวัดได้

ในเง่ือนไขของมูลค่าที่สัมผัสได้และควรรายงานในงบการเงินของกิจการแต่ไม่ได้นำเสนอให้รายงานสินทรัพย์ที่เป็น

ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร อย่างไรก็ตามเม่ือแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปนำมาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ intellectual 

capital ที่ต้องรายงานในงบการเงินของกิจการโดยการหมายเหตุคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ในงบการเงินของกิจการ 

การเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์ 

ในสิบปีที่ผ่านมา มีหลายๆการศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยการมุ่งเน้นเป็นไปอย่างกว้าง

ขวางและมีความหลากหลายของทิศทางการวิจัย ตัวอย่าง นักวิจัยมีการเชื่อมโยงการวัด HRA  กับผลการดำเนินงาน

ขององค์กร มีบางคนที่ศึกษาการวัดมูลค่าของ HRA  และมีการศึกษาในประเด็นของกฎหมาย มาตรฐานและการ

รายงาน HRA แม้แต่การถกเถียงกันในประเด็นความสำคัญของการบัญชี HR ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์ แต่

งานวิจัยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าควรจะมีการรายงาน HR เป็นสินทรัพย์หรือไม่ แม้มันมีความสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้

กับองค์กร 

งานวิจัยนี้ระบุและอภิปรายการรับรู้เกี่ยวกับ HRA ที่แตกต่างกัน วัตถุประสงค์แรกของการทบทวนวรรณกรรมนี้คือ

ทำความเข้าใจว่าการบัญชีเกี่ยวกับ HR สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรหรือไม่? ในการตอบคำถามจะตอบภายใต้นิยาม

ของ HRA จากมุมมองการบัญชีการเงินโดยอธิบายจากหลักการพื้นฐานทางการบัญชีกับในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ 

และความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการองค์กรและทรัพย์พยากรมนุษย์เช่นเดียวกับคุณค่าของพนักงานที่มีผล

การดำเนินงานของกิจการ และการพยากรณืผลการดำเนินงานขององค์กรจาการวัด HRA จากโมเดลที่มีการถกเถียง

กัน ท้ายที่สรุปของงานวิจัยนี้คือการนำเสนองานวิจัยในอนาคตที่สามารถทำได้ 

Accounting for Human Resource: An Introduction 



 ตามคณะการรรมมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐเกี่ยวกับการบัญชีทรัพยากรมนุษย์ Human resource 

accounting คือกระบวนการในการระบุและวัดค่าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และการส่ือสารข้อมูลดังกล่าวให้แก่

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง จากนิยามทำให้สามารถรับรู้ได้ว่า HRA ไม่ได้เป็นเพียงการวัดมูลค่าข้อมูลที่เกี่ยวกับการมี

อยู่ การฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงาน แต่ยังรวมถึงการประเมินมูลทางการเงินของบุคคลในองค์กร ซ่ึงเกี่ยวกับ

ประเด็นนี้ Flamholtz (1971) ได้นิยาม HRA ว่าไมายถึงการวัดและการรายงานมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากร

บุคลากรในองค์กร โดยรวม HRA สามารถนิยามได้ว่าเป็นกระบวนการระบุและวัดมูลค่าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร

มนุษย์เกี่ยวกับการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนไ้ดเสียที่เกี่ยวกับกิจการ 

 Human Resource เป็นสินทรัพย์หนึ่งที่มีมากที่สุดในองค์กร แต่โชคไม่ดีที่ยังไม่มีมาตรฐานใดๆ ที่ให้มีการ

รายงานในงบการเงินของกิจการ บางครั้ง มูลค่าของ HR เพิ่มข้ึนมากกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของกิจการแต่

แนวปฏิบัติทางการบัญชีแบบเดิมไม่ให้มีการรับรู้รายการ ตัวอย่าง การประกาศลาออกของ Bill Gates จากบริษัท 

Microsoft ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลงอย่างมาก แต่วิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการไม่ได้ให้แสดงผลกระทบ

ทางการเงินของบริษัทดังกล่าวในขณะที่สถานการณ์นั้นแตกต่างจากเดิมและได้รับการเรียกร้อง ในการปฏิบัติเบื้อง

ต้นของ HRA คือการจัดการค่าใข้จ่ายขององค์กรที่จะให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

บุคลากรจึงควรถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงตรงข้ามกับระบบการบัญชีเดิมที่ต้นทุนส่วนนี้ให้

รับรุ้เป็นค่าใช้จ่ายและให้นำไปหักกับกำไรสุทธิขององค์กร นอกจากนี้กระบวนการวัดมูลค่า HRA มีบทบาทต่อ

กระบวนการตัดสินใจขององค์กร ในอดีตที่ผ่านมา HRAหากกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีได้ จะ

ทำให้ HRA มีการพัฒนาและแพร่หลายไปสู่ประเทศอื่นๆ 

 ตามนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ HRA การประเมินมูลค่า HR ยังไม่ประสบความสำเร็จ นั้นเพราะมันเป็นการ

ปฏิบัติกับคนที่จะทำให้เป็นสินทรัพย์ยังไม่ถูกต้อง ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติ HRA เสนอแนะว่าจะต้องทราบ

สององค์ประกอบสำคัญ องค์ประกอบแรก จะต้องมีความชัดเจนในการอธิบายว่าเขาทำงานอย่างไรและจะแสดงให้

เห็นได้อย่างไร โดยมีหกทฤษษีที่อธิบาย ในการพิสูจน์ควรจะตอบคำถามง่ายๆ “แนวคิดเกี่ยวกับ Human asset มี

ความเหมาะสมอย่างไรและแนวคิดของธุรกิจอื่นเป็นอย่างไร? ส่ิงที่จะตามมาก จะต้องอธิบายว่าจะวัดแนวคิดเกี่ยว

กับทฤษฏีนี้อย่างไร ในด้านนี้มีหลายแนวคิด เช่น ถ้ามูลค่าสินทรัพย์ไม่สามารถวัดได้นั้นก็จะไม่สามารถแสดงเป็น

สินทรัพย์ได้ 

 โดยทั่วไปผู้จัดการบัญชีและการเงินไม่เห็นด้วยกับการประเมินมูลค่า HR  ผลคือ HRA ล้มเหลวที่จะได้รับ

การสนับสุนให้มีการปฏิบัติทางการบัญชีเพื่อรับรู้เป็นสินทรัพย์ เหตุผลสำคัญของเขาคือการปฏิบัติทางการบัญชี

เกี่ยวกับ HR มีความหลากหลายอย่างมากในการที่จะทราบถึงการประเมินทางเทคนิคและนั้นทำให้เป็นส่ิงที่ทำได้

ยากในการที่จะทำให้การทดสอบสองครั้งเท่ากับ  สินทรัพย์ควรจะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตและสามารถควบคุมได้  

แต่ในกรณีของทรัพยากรบุคคล การที่จะก่อให้เกิดรายได้ที่แท้จริงยังไม่สามารถวัดได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงไม่

สามารถรับรู้ได้ นอกจากนั้น HR asset ยังไม่สามารถเป็นเจ้าของหรือไม่สามารถขายได้โดยกิจการดังนั้นมันจึงต่าง

จากสินทรัพย์อื่น เช่นเดียวกันกับการรับรู้ในเชิงเศรษฐกิจมีการพัฒนา intellectual property concept ให้รวม 

intellectual capital เป็นสินทรัพย์สำคัญอย่างหนึ่งที่กิจการต้องรายงาน ซ่ึง Flamholtz et al. (2003) กล่าวไว้ว่า 

intellectual capital มีการรายงานไว้เป็นรายจ่ายลงทุน โดยองค์กรตัดสินใจที่จะทำ นักบัญชีจึงมีข้อมูลที่ถูกต้องและ

นั้นก็ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรทั้งในทางบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร 

  

 แม้่ทั้งหมดจะเป็นความจริง แต่ก็อยากที่จะอธิบายใน HRA ที่ Roslender (2009) เรียว่า การบัญชีสำหรับคน 

และ Guthrie and Murthy (2009) เปรียบเหมือน human competency accounting ซ่ึงมันมีความซับซ้อนในการที่จะ

อธิบายความสามารถ (competency) ในทางที่ไม่ดี มันยังมีความห่างไกลในประเด็นทรัพยากรบุคคลหำหรับผู้



เชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงินส่วนใหญ่เห็นว่าการวัดสินทรัพย์ที่เป็นมนุษย์

บ่อยครั้งมันเป็นนามธรรมมากกว่าที่จะเป็นการวัดสินทรัพย์ที่มีกายภาพและในประเด็นนี้มันทำให้สินทรัพย์ที่เป็น

มนุษย์ไม่ได้มีการรายงานในงบการเงิน ในขณะที่ intellectual property capital ที่ได้รับการพิจารณาเป็นองค์ประกอบ

หลังของการรายงาน นั้นจึงอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างการถกเถียงในประเด็นนี้ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ

ต้นทุนทางปัญญา ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสำคัญสำหรับกิจการ โดยในการพิจารณามุ่งไปที่

ประเด็นการประเมินมูลค่าทั่วไปมันเป็นสถานการณ์ที่อยากจะอธิบายว่า HR เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย และทรัพยากร

มนุษย์เข้าเกณฑ์การเป็นสินทรัพย์ทางการบัญชีหรือไม่ 

 จากการสำรวจได้ข้อสรุปเกี่ยวกับธรุกิจชั้นนำ Khan et al. (2010) แสดงให้เห็นว่า ทรัพยากรมนุษย์ใน

ทางการบริหารจะได้รับการยอมรับว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ แต่ในทางบัญชีและการเงินการทำงานดังกล่าวก็

เปมือนกับการจ้างพนักงานที่มีการดำรงอยู่น้อย ซ่ึงเม่ือพิจารณาในประเด็น concerns  Covaleski and Aiken (1986) 

กล่าวว่าไม่มีทฤษฏีใดที่แรงกระตุ้นที่มากกว่าสำหรับการบัญชีในองค์กรมากกว่า Taylor’s scientific management 

ตามที่ได้รับอิทธิพลในเชิงเศรษฐกิจ พวกเขามักจะมุ่งเน้นการวัดที่เป็นตัวเงินนั้นทำให้เขาเชื่อการรายงานทางการเงิน

ในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการ การควบคุมทางการบริหารและความมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการเน้น

การวัดที่เป็นตัวเงินนั้นจึงไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทรัพยากรมนุษย์ 

 การพิจารณามนุษย์เป็นเหมือนสินทรัพย์เป็นเหมือนการกระทำที่ไม่มีจริยธรรมตามแนวคิดเกี่ยวกับการ

ยกเลิกทาส ผลก็คือ มันคาดได้ว่าจะมีการนำแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการบัญชีได้ต้องใช้เวลา โดย

เฉพาะในศตวรรษที่ 18 `ที่มีการถกเถียงในประเด็นเรื่องทาศ มนุษย์ต้องนำออกจากงบการเงิน แต่เม่ือการผลิตของ

ธุรกิจขาดทรัพยากรมนุษย์ค่อยให้การสนับสนุน ผลคือหลักฐานทางการเงินมีความน่าจะเป็นที่จะมีการรับรู้และจ่าย

ผลตอบแทนให้มากข้ึนเพื่อเป็นการท้ายทาย การถกเถียงกันใจปัจจุบันหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจะมุ่งประเด็น

ไปในเรื่องของคำถามว่ามนุษย์จะสามารถพิจารณาเป็นสินทรัพย์ได้หรือไม่ ในการถกเถียงนี้อยู่ในช่วงศตวรรษที่ 

18-19  เม่ือต้นทุนค่าแรงงานถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายมากกว่าจะที่รับรู้ความรู้ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ มันจึงควรจะนำมา

พิจารณาเช่นเดียวกับโมเดลการบริโภคได้หรือไม่โดยให้รับรู้เป็นทุนในทางเศรษฐกิจ 

 เช่นเดียวกับในสาขาบัญชี HRM ถูกค้นพบว่ามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทางความคิด ซ่ึง

มีการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ ผลคือ resource based view of the firm ได้กลางมาเป็นทฤษฏีที่ได้รับความนิยมใน

ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของ RBV คือให้ข้อมุลที่ถูกต้องว่ามันเป็นส่ิงที่หาได้ยากอย่างไร ไม่เหมือนใครอย่างไร และ

ทรัพยากรที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวนั้นก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไร  ในงานวิจัย HRM มีหลายการ

ศึกษาที่พยายามจะหาประโยชน์ของ HR ว่ามีส่วนในพัฒนาการผลิตและผลการดำเนินงานที่เติบโตขององค์กร

อย่างไร ดังนั้น HR และการบัญชีจึงควรมีส่วนร่วมในทฤษฏีดังกล่าวแต่มันมีความสับสนและข้้อสันนิษฐานจำนวน

มากในเชิงจำนวประชากร ตัวอย่าง ในงานวิจัยทางการบัญชี ในเชิงของ Human resource หมายถึง human assets แต่

ในมีบางงานเลือกใช้ใน term ของ peronnel ที่เป็นพนักงานภายในกิจการ และล่าวสุดได้กลายมาเป้ฯประเด็นในปี 

1980 และทั้ง HR และ accounting เริ่มสนใจในเชิง human capital 

 แม้่มุมมองดังกล่าวจะแตกต่างกัน HRA เสนอแนะว่าควรจะมีการรวมความแตกต่างเพื่อนำไปสู่การแก้

ปัญหานั้นอย่างไร พื้นฐาน การบัญชีมีในเรื่องของการรายงานและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยมีความถึง

การพัฒนากฏของการรับรู้รายการที่ถูกต้องและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เช่นเดียวกับทรัพยามนุษย์ ที่มีการพัฒนาใน

ส่วนของประโยชน์ในทางการเงิน ว่าจะพัฒนาการฝึกอบรมและ HR อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบและแนวปฏิบัติ

อย่างไร ในความเป็นจริง HRA เป็นกระบวนการที่ต้องมีการตัดสินใจทางการบริหารด้วย มันควรจะมีการรายงาน

ข้อมูลแก่ผู้จัดการ HR เพื่อพัฒนาทรัพยาบุคคล แม้การประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ HRA จะได้รับการยอมรับ

เพียงเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่เห็นว่ามันควรจะเป็น metrics เช่นเดียวกับ ROI แต่มันอาจจะล้มเหลวในเรื่องของความ



เป็นมืออาชีพของ HR ผลคือการประยุคใช้ต้นทุนในทางเศรษฐกิจมาและมีความม่ังค่ังน้อยซ่ึงนั้นจะทำให้เป็นคำถาม

ว่าควรจะทำหรือไม่ 

 ในสาขาที่เกิดข้ึนใหม่ HRA มีการย้ายกลุ่มองค์ความรู้ว่าควรจะเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ HRA สามารถทำให้

ถูกต้องได้โดยการอธิบายความสามารถทางการแข่งขันของพนักงาน โดยควรมุ่งไปที่สามประเด็นหลักคือ  1) มีความ

รู้ที่ลัึกซ่ึงเกี่ยวกับต้นทุนของทรัพยากรมนุษย์ คุณค่า ผลที่จะได้รับ และจะคำนวณสิ่งเหล่าให้ถูกต้องได้อย่างไร 2) 

บริหารจัดการความต้องการให้สูงข้ึน 3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน ท้ายที่สุดมันมีความจำเป็นที่จะต้องบริหาร

จัดการ HRA ตามมุมมองการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

Issues in HRA Measurement Models 

 ในการพัฒนา human resource accounting นักวิจัยให้ความสนใจกับทฤษฏีที่จะคำวณเกี่ยวกับมูลค่าหรือ

ประโยชน์ของทรัพยากรมนุษย์ ในการคำนวณ HRA สามารถคำนวณได้จากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพยากร

มนุษย์หรือรับรู้เป็นมูลค่าของทรัพยากรมนุษย์  ตามวิการของ Flamholtz’s ต้นทุนของทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 

ต้ันทุนในการได้มา และต้นทุนในการพัฒนาเรียนรู้ โดยต้นทุนในการได้มาประกอบด้วยรายจ่ายทางตรงเพื่อการได้มา 

เช่น การสมัคร การเลือก การนัดหมาย และการประเมิน และค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตำแหน่ง 

หรือค่าจ้างที่กิจการได้จ่ายไป  ต้นทุนในการเรียนรู้ประกอบด้วยต้นทุนทางตรง เช่น การอบรมให้กับพนักงาน และ

การแนะแนวและการสอนงาน  ใน HRA structuer ต้นทุนในการได้มาและต้นทุนในการเรียนรู้่ได้รับการพิจารณาว่า

จะก่อให้เกิดประโยชน์แน่นอนไม่อย่างนั้นจะไม่จ่ายไป Flamholtz (1999) กล่าวว่าคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ก็จะนำ

มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตามทฤษฏีทั่วไป เช่นเดียวกับทรัพยากบุคคลที่มีคุณค่าและพวกเขามีความสามารถใน

การที่จะบริการแก่องค์กรในปีต่อไป ดังนั้น คุณค่าของบุคคลจึงสามารถอธิบายได้เท่ากับบริการที่จะรับจากบุคคลนั้น

ในปัจจุบันโดยคิดตลอดระยะเวลาที่บุคคลนั้นโครงการจะอยู่   Flamholtz อธิบายมูลค่าของบุคคลคำนวณได้จากสอง

คุณลักษณะ คือ หนึ่ง “anticipated conditional Value” เป็นมูลค่าที่บุคคลที่จะสามารถทำได้ตามเป้าหมายต้ังแต่แรก

จนกระทั้งครบระยะเวลา และอีกหนึ่งคือ “anticipated realizable value” เป็นปริมาณจริงๆที่จะได้รับจากการที่เขา

ทำงานอยู่และพิจารณาในประเด็นการหมุนเวียนเปลี่ยนงานร่วมด้วย 

 Sveiby (1997) แสดงให้เห็นการคำนวณ intangibles ที่แตกต่างกันในterm ของ “intangible assets monitor”  

ที่จะเสนอวิธีการคำนวณ intangible resources เหมือนการคำนวณความสามารถของการยังคงเป็นพนักงานประจำ  

และในจำนวนชั่วโมงท่ีเขาทำงานเหมือนในสัญญาและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และในอีกส่วนประกอบจะเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับการใช้และความพึงพอใจ ในวิธีการนี้กิจการจะต้องมีการพัฒนาและชดใช้เพื่อให้กิจการยังคงมีความสามารถ

ที่เหนือกว่าและคงที่ โดย Flamholtz Bullen and Hua (2003) ได้แสดงวิธีการวัดที่ง่ายด้วยการวัดแบบ ROI ใน

ลักษณะที่กิจการจ่ายลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนกลับมาในรูปกระแสเงินสดเป็นจำนวนเท่าใด กล่าวคือวิธีการคำนวณ

มูลค่าของทรัพยากรบุคคลเป็นการคำนวณศักยภาพในการก่อให้เกิดกำไรในแต่ละปีตลอดอายุการทำงาน Dobija 

(1998) แสดงให้เห็นว่าวิธีการคำนวณจะแตกต่างจากการลงทุนอื่น กล่าวคือจะต้องมีในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมทาง

ธรรมชาติและทางสังคม การจ้างจะต้องเผชิญกับปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องของส่วนได้ส่วนเสีย การ

คนำวณมูลค่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะมีบุคคลนั้นอยู่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนาให้เขาเป็นมืออาชีพ

และค่าใช้จ่ายในการให้เขาก่อให้เกิดมูลค่าตามเป้าหมาย  Turner (1996) ชี้ให้เห็นตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการ

บัญชีเสนอแนะที่ว่าควรจะใช้มูลค่าปัจจุบันที่กิจการจะได้รับประโยชน์ ณ ขณะนั้น ซ่ึงมูลค่านั้นอาจจะเป็น historical 

outlay, present outlay, realizable worth and current worth Cascio (1998) แสดงวิธีการคำนวณมูลค่าของทรัพยากร

มนุษย์ด้วยส่ิงพื้นฐานที่จะได้จากทรัพยาบุคคลคือ นวัตกรรม ทัศนคติของบุคคล และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสามา



ชิกขององค์กร โดยคำนวณแตกต่างจากสินค้าที่คิดจาก gross profit margins จากสินค้าข้ันสุดท้าย การควณจะเป็น

ตลอดระเวลาของการอยู่ในองค์กร ทั้งจากเง่ือนไข กระบวนการ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ 

 อีกหนึ่งการศึกษาของ HRA เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ HRA กับ balanced scorecard เช่นการศึกษาของ  

Johnanson and Mabon (1998) ที่ศึกษาในสองความสัมพันธ์ คือ HRA เป็นเรื่องพื้นฐานของกิจการ แล้วมีการนำ 

BSC มาประยุกต์ใช้ โดย BSC จะเป็นอย่างไรข้ันอยู่กับ HRA โดยรูปแบบของความสัมพันธ์ของสองคุณลักษณะคือ

ต้องมีการรับรู้ HRA  ในแผนการดำเนินงานของธุรกิจ หลังจากนั้นจะส่งผลต่อBSC ซ่ึงจะเป็นอย่างไรก็ข้ึนอยู่กับ 

HRA และแม้การศึกษาจะพบว่าแนวคิดทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน แต่ก็มีแนวคิดที่แตกต่างจากนั้น คือ Flamholtz 

and Main (1999) เขากล่าวว่าธุรกิจมีแนวทางในเรื่องเกี่ยวกับ HRA ในนโยบายของธุรกิจที่แตกต่างกัน เช่น การใน

แนวปฏิบัติดังนี้ ในหนึ่งหน่วยงานสำคัญขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งของการตลาด สินค้า สินทรัพย์ โครงสร้างการ

ทำงาน โครงสร้างการจัดการ และในแนวปฏิบัติเดิมๆที่มี และอาจจะมีการแสดงในรูปแบบผลอย่างอื่น โดยทั่วไปจะ

มีการศึกษาคุณลักษณสำคัญ 7 ลักษณะ ที่สามารถสังเกตุและควบคุฒได้ การวัดองค์ประกอบของการควบคุมและ 

HRA อาจจะการเครื่องมือสำหรับการประเมินทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงนั้นจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุม

และบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 Lev (2001) ท่่ีเขียนแนวคิดของเขาในหนังสือ Intangibles เขากล่าวว่า human capital เป็นทรัพยากรที่ไม่มี

ตัวตนที่สำคัญที่สุดในบรรดาสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน นั้นเพราะมันอยากที่จะคำนวณ ทรัพยากรไม่มีตัวตนบ่อยครั้งที่

มันมีโครงสร้างที่ตอบสนองต่อส่ิงที่มากระทบ และแสดงออกถึงส่ิงที่มันเป็น การมีมันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนง่านอื่นๆ เป็นเสมือนเข่ือข่ายของความได้เปรียบ ตัวอย่างเช่น บุคลากรในปัจจุบันที่ได้รับการฝึกอบรมอาจจะ

เป็นผู้อบรมให้กับผู้อื่นต่อไป อย่างไรก็ตามมูลค่าของทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนมันเป็นส่ิงที่ทุกคนรู้ว่ามีและมันอย่างที่

จะคำนวณด้วยตัวของมันเอง อยากที่ซ้ือและขายในส่ิงที่ไม่สามารถควบคุมได้ในความเหนือกว่าที่จะได้รับในอนาคต 

มุมมองของบุคลาอาจจะประเมินจากการที่มีอีกกิจการยอมจ่ายเพื่อจ้างงาน  ซ่ึงในประเด็นนี้คือการประเมินมูลค่าที่

ไม่ได้เกิดจากมูลค่าที่กิจการที่อบรวมกิจการแรกจะได้รับจากบุคลากร มันเป็นมูลค่า “spills over” ที่กการลงทุน

อบรมจะเกิดประโยชน์ต่อกิจการที่สองที่จ้างเขา  อย่าไงรก็ตาม spill over เป็นความล้มเหลวของผู้บริหารทรัพยากร

บุคคลเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับกิจการ หากกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์คือการลดลงของ spill over มูลค่า

เพิ่มที่สร้างได้ก็จะอยู่กับกิจการที่สร้าง ความพยายามคือควรลดการ spill over นี้จึงเป็นการนำกลยุทธ์ิอื่นมาใช้แทน

การฝึกอบรม คือกลยุทธิในการทำให้ผุู้ปฏิบัติเกิดความจงรักภักดีอันจะนำมาซ่ึงการลดลงของการออกจากงาน และ

การให้บริการตามข้อตกลงซ่ึงนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์เสียทีเดียว 

4. HRA and Organizational performance 

 หลายการศึกษาที่ให้ความสนใจแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กับวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับทรัพยากร

มนุษย์ผลการดำเนินงานของกิจการหรือผลการดำเนินงานขององค์กร และศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความรู้เกี่ยว

กับ HRA กับการตัดสินใจ 

 Herman and Mitchell (2008) เป็นตัวอย่างของการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการรายงานทรัพยากรมนุษย์ภายใต้

แนวคิดหนี้สินเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน การรายงานเกี่ยวกับ

จำนวนตัวเลขงบประมาณมีผลต่อการประเมินตลาด แผนภายใน และหนี้สินทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเขาพบว่าการ

รายงานหนี้สินทรัพยากรหนี้สินมีอิทธิพล ซ่ึงการศึกษาแสดงให้เห็นความเป็นไปได้และความจำเป็นที่จะต้องมีการ

รายงานหนี้สินเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์  Flamholtz et al. (2003) นำเสนอการประเมินมูลค่าทรัพยากรมนุษย์โดยผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง และพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาโปรแกรมจะส่งผลให้เกิดมูลค่าแก่

บุคลากรในองค์กร และพบว่าวิธีการ HRA ที่เสนอโดยผู้บริหารระดับสูง มีวิธีการที่แตกต่างกันในรายจ่ายและมูลค่า



ของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นแนวคิดเกี่ยว HRA และวิธีการในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และกลุ่มวิธี

สำหรับการจัดการเกี่ยวกับแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อรายจ่ายและมูลค่าของบุคลแต่ละบุคคลที่เปรียบ

เสมือนทรัพยากรขององค์กร 

 


