รองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร

โดย
นางสาวนนสิชา อุตราภรณ์

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
บัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ref. code: 25616002110143FXO

รองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร

โดย
นางสาวนนสิชา อุตราภรณ์

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
บัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ref. code: 25616002110143FXO

DO THE SHOES AFFECT AUDITOR’S PERFORMANCE? AND HOW?
BY
MISS NONSICHA UTTRAPORN

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ACCOUNTING
INTEGRATIVE BUSINESS ACCOUNTING
FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY
THAMMASAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2018
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

Ref. code: 25616002110143FXO

(1)
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ
ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ปีการศึกษา

รองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบ
บัญชีหรือไม่ อย่างไร
นางสาวนนสิชา อุตราภรณ์
บัญชีมหาบัณฑิต
การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
2561

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาว่ารองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของ
ผู้สอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร โดยมีงานวิจัยพบว่าการสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะกับเท้าหรือออกแบบมา
ไม่ดีนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคและความเจ็ บปวดได้หลายอย่างหลายประการ
โดยเฉพาะรองเท้าหุ้มส้นที่ทาจากหนัง ซึ่งรองเท้าชนิดนี้ได้รับอนุญาตให้สวมใส่จากบริษัทสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ 4 แห่งในไทย ในขณะที่รองเท้าที่ทาจากผ้าทุกชนิดนั้นไม่ได้รับอนุญาต
การศึกษานี้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จานวน 8 คน จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
สายอาชี พ สอบบั ญ ชี ห รื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกกฎระเบี ย บเครื่ อ งแต่ ง กายและผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ มี
ประสบการณ์ทางานในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในไทย กลุ่มตัวอย่างละ 4 คน
ผลการศึกษาพบว่า รองเท้าที่ดีต่อสุขภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบ
บัญชี โดยการสวมใส่รองเท้าที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมในการทางานของผู้สอบ
บั ญ ชี ดี ขึ้ น ในแง่ ข องการเดิ น ทางสะดวกและลดอาการเจ็ บ ปวดจากการใส่ ร องเท้ า ไม่ เ หมาะสม
นอกจากนี้ยังส่งผลต่อปัจจัยส่วนบุคคลด้านความพึงพอใจของพนักงาน เพราะพนักงานจะรู้สึกว่า มี
อิสระในการตัดสินใจเลือกเครื่องแต่งกาย ได้รับการใส่ใจจากองค์กร ซึ่งส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กร
ในระยะยาว ดังนั้นถ้าผู้สอบบัญชีสามารถใส่รองเท้าที่ดีต่อสุขภาพจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานในระยะยาว อย่างไรก็ตามถึงแม้ภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพใน
การทางาน แต่ลูกค้าบางท่านตัดสินภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีจากการแต่งกาย
ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงควรเลือกสวมรองเท้าที่ดีต่อสุขภาพและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของลูกค้า
คาสาคัญ: ผู้สอบบัญชี, ประสิทธิภาพในการทางาน, ภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ, รองเท้า
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ABSTRACT
This research aims to study that do the shoes affect auditor’s
performance? And how? Prior research has shown that wearing unsuitable shoes,
especially leather shoes, cause many diseases and pain. However, the four largest
accounting and auditing firms, or Big 4, required auditor to wear it to look professional.
This research is a qualitative research collected data from in-depth
interview by interviewing two sample groups for a total of 8 people. First, the people
who work in back office or HRM. The others are auditors who work in Big 4.
The result of this study shows that shoes affect auditor’s performance.
Because wearing healthy footwear will improves the work environment which means
traveling conveniently, comfortable to wear, and good for long-term health. In
addition, it also affects employee satisfaction factor. Because the staffs will feel
attentive if company empower them to make the right decisions on their appropriate
outfit which also affects long-term relationships with the organization. Although there
is no relation between appearance and the performance of work tasks, the auditor
should wear healthy footwear which match the client’s organizational culture because
professional appearance can be recognized from the dress code by the client as well.
Keywords: Auditor, Performance, Professional appearance, Shoes
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กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ปรับปรุง
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การบั ญ ชี ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจต่ า งๆ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ น ามา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ และเจ้าหน้าที่โครงการที่ให้ความช่วยเหลือตลอดมา
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ยั ง ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ก รุ ณ าสละเวลา
ในการให้สั ม ภาษณ์และให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ขอบคุณครอบครั ว เพื่อนๆทุกคนที่
คอยอยู่เคียงข้าง และศิลปินบีทีเอสที่ส่งกาลังใจผ่านบทเพลงเสมอมา
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชี ผู้ที่สนใจ
ตลอดจนบุ ค คลทั่ ว ไปให้ หั น มาใส่ ใ จสุ ข ภาพเท้ า มากขึ้ น หากงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มี ข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ
ความบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขออภัยและขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

นางสาวนนสิชา อุตราภรณ์
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1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากข้อมูลนิติบุคคลที่ยังดาเนิน กิจการอยู่ทั่วประเทศ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น
จานวน 712,939 ราย ในปีพ.ศ.2557-2561 พบว่าบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัดมีการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังตาราง 1.1 แสดงให้เห็นถึงความจาเป็นที่กิจการต้อง
ใช้บริการจากบริษัท สอบบัญชี เพื่อให้ได้มาซึ่ งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลของข้อมูลที่กิจการ
ได้เปิดเผย อันจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน
ตารางที่ 1.1
ข้อมูลนิติบุคคลที่ยังดำเนินกิจกำรอยู่ทั่วประเทศในปีพ.ศ.2557-2561
ปี

บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด

รวม

2557 413,793

1,073

414,866

2558

438,278

1,110

439,388

2559

465,641

1,152

466,793

2560

498,074

1,178

499,252

2561 529,443

1,220

530,663

หมำยเหตุ. จาก กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ, 2562
บริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง หรือ Big 4 หมายถึง บริษัทสอบบัญชีรายใหญ่ระดับ
โลกโดยวัดจากรายได้และจานวนพนักงาน ซึ่งทั้งหมดมีบริษัทลูกที่ ดาเนินธุรกิจอยู่ในไทย ทั้งหมด 4
แห่ง ได้แก่
(1) บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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2
(2) บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
(3) บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
(4) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
จากการศึกษาข้อปฏิบัติและข้อกาหนดต่างๆของบริษัท สอบบัญ ชีขนาดใหญ่ ในไทย
พบว่า เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและได้รับการยอมรับจากลูกค้า พนักงานจะต้อง
แต่งกายให้เหมาะสมขณะทางานในสานักงานหรือที่ทาการของลูกค้าโดยไม่คานึงว่าจะอยู่ในกรุงเทพฯ
หรือต่างจังหวัด โดยพนักงานชายจะต้องสวมกางเกงขายาว เสื้อเชิ้ตและผูกเนคไท ส่วนพนักงานหญิง
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีจะต้องใส่ชุดกระโปรงทางานตามปกติ สวมรองเท้าหุ้มส้นและห้ามสวม
รองเท้าแตะ ทั้งนี้สามารถสวมกางเกงเป็นชุดทางานได้เฉพาะวันศุ กร์เท่านั้น ต้องเป็นกางเกงขายาว
แบบขาตรง ไม่แนบเนื้อ ทรงและสีสุภาพ ทั้งนี้สานักงานไม่ อนุญาตให้สวมชุดทางานที่ทาจากยีนส์
กางเกงรัดรูปหรือเนื้อผ้าอื่นๆที่ มีลักษณะคล้ายยีนส์ รวมถึงรองเท้าที่ไม่มีส ายรัด รองเท้ากีฬาและ
รองเท้าที่ทาจากผ้า
เมื่อศึกษาไปยัง Big 4 ในต่างประเทศ พบว่า PwC สิงคโปร์นั้นได้ก้าวข้ามคาว่า Casual
Friday ไปสู่คาว่า Casual Everyday แล้ว ซึ่งการกระทาดังกล่าวนั้นถูกเรียกขานกันอย่างเป็นทางการ
ว่า FlexDress Everyday โดยบริษัทได้เสนอให้พนักงานใช้วิจารณญาณตัดสินใจเลือกชุดทางานตาม
ความเหมาะสมในแต่ล ะวั น ด้ ว ยตนเอง นโยบายดั ง กล่ า วนั้ น นอกจากจะช่ว ยเผยแพร่ วั ฒ นธรรม
การทางานที่ ยืดหยุ่นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีอานาจในการตัดสินใจอีกด้วย นอกจากนี้
Trillion So ผู้ ด ารงต าแหน่ ง Human Capital Leader ของ PwC Singapore ยั ง ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า
“หนึ่งในสิ่งที่บริษัทของเราให้ ความสาคัญคือการการมุ่งเน้นไปที่ สวัสดิการและการจัดหาสถานที่
ทางานที่ยืดหยุ่นสาหรับทุกคน ฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่าผู้คนมีประสิทธิผลมากที่สุดเมื่อพวกเขาได้รับ
ความผ่อนปรนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และองค์กรสามารถมีส่วนร่วมโดยการเป็นผู้ช่วยกระตุ้นเพื่อที่จะ
ดึงศักยภาพสูงสุดออกมาจากตัวบุคคล เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ ทาให้คนของเรา ‘เป็นตัวของตัวเอง’ และ
ได้ปลดล็อกความหลากหลายของแต่ละคนมาสู่สถานที่ทางาน” (HRM Asia Newsroom, 2018)
ปัญ หาสืบเนื่องมาจากอาชีพผู้สอบบัญชีต้องมีการเดินทางตลอดเวลาทาให้เท้าเป็น
อวัยวะสาคัญที่จาเป็นต่อการทางาน ดังนั้นการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับผู้สวมใส่จึงเป็นสิ่งสาคัญ
เพราะการสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมนั้นส่งผลต่อสุขภาพผู้สวมใส่ในระยะยาว แต่ทั้งนี้เนื่องจาก
เครื่องแต่งกายเป็นระเบียบของบริษัททาให้ผู้สอบบัญชีจาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อคานึง ถึง
ความเป็นมืออาชีพต่อลูกค้าเป็นหลัก โดยไม่ได้ใส่ใจถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพจากประเด็นดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่ารองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร

Ref. code: 25616002110143FXO

3
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาว่ารองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 บุคคลที่อ่านงานวิจัยตระหนักถึงปัญหาสุขภาพเท้าและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ในระยะยาวจากรองเท้าที่สวมใส่
1.3.2 ได้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชี จากมุมมองของ
ลูกค้าและตัวผู้สอบบัญชีเอง ซึ่งบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่ในไทยอาจพิจารณานาไปใช้ในการออก
กฎระเบียบเครื่องแต่งกายของผู้สอบบัญชีในอนาคต
1.4 นิยามศัพท์
1.4.1 ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่มีส่วนสาคัญในการช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลที่กิจการเปิดเผย (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ,
2561)
1.4.2 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชี การตรวจสอบ
การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทาบัญชี และเอกสารทางการเงิน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ได้แก่ พนักงานที่มีตาแหน่งงานน้อยกว่าระดับหุ้นส่วนงานสอบบัญชี โดยพนักงานระดับผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ระดับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (Junior) คือ พนักงานที่มี
อายุในการทางานน้อยกว่า 3 ปี ระดับที่ 2 ระดับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส (Senior) คือ พนักงานที่มี
อายุในการทางานมากกว่า 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี และระดับที่ 3 คือระดับผู้จัดการงานสอบบัญชี
(Manager) โดยพนักงานในระดับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและผู้ ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโสจะมีหน้าที่ ปฏิบัติงาน
สอบบัญชีที่บริษัทลูกค้า มีการจัดทากระดาษทาการเพื่อเป็นหลั กฐานประกอบการสอบบัญชี และทา
การรวบรวมประเด็นที่พบจากการสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อผู้จัดการงานสอบบัญชี ในขณะที่ผู้จัดการ
งานสอบบัญชีจะมีหน้าที่คอยตรวจทานงานที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานมา เพื่อเสนอต่อหุ้นส่วน
งานสอบบัญชี (ปริยาภัทร เล็กประยูร, 2559)
1.4.3 การสอบบัญชี (Auditing) เป็นสาขาหนึ่งของการบัญชีที่มุ่งเน้นการตรวจสอบ
ข้อ มู ล ทางบั ญ ชี ห รือ งบการเงิน การให้ ค วามเชื่ อมั่ น เกี่ ย วกั บ ข้อ มู ลทางบั ญ ชี การควบคุม ภายใน
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การบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รธรรมาภิ บ าล การตรวจสอบภายใน การสอบบั ญ ชี ภ าษี อ ากร
(นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ, 2559)
1.4.4 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน คือ
(ก) เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรือ ข้อผิดพลาด ซึ่งช่วยให้
ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นได้ว่า งบการเงินได้จัดทาขึ้นในสาระสาคัญตามแม่บทการรายงาน
ทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ และ (ข) เพื่ อ รายงานต่ อ งบการเงิ น และสื่ อ สารตามที่ ม าตรฐาน
การสอบบัญชีกาหนดตามข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,
2555)
1.4.5 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Efficient Audit Practice) หมายถึง
การปฏิบัติภาระงานสอบบัญชีให้บรรลุผลสาเร็จโดยคานึงถึงปริมาณของทรัพยากรที่ถูกจ่ายไปเพื่อ
ให้ได้ผลลัพธ์การปฏิบัติงานสอบบัญชีที่เกิดประสิทธิผลตามที่กาหนดไว้ (ดารณี เอื้อชนะจิต, 2556)
1.4.6 คุณภาพของงานสอบบัญชี ในสายตาของผู้ใช้งบการเงินอาจจะประเมินคุณภาพ
ของงานสอบบัญชีได้จากปัจจัยหลัก 2 ประการได้แก่ 1. ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการ
ที่จะตรวจพบข้อผิดพลาดในงบการเงิน 2. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการที่จะรายงานหรือ
เปิดเผยข้อผิดพลาดดังกล่าวไว้ในงบการเงินให้ผู้ใช้งบการเงินทราบ (สมชาย สุภัทรกุล, 2542)
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชี
2.1.1 ความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี
2.1.1.1 การศึกษาความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ
จากงานวิจัยของ Thomas Carrington ในปี 2010 พบว่า มีการศึกษา
ทางด้านสังคมวิทยาเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีว่ามีความสาคัญ (Pentland, 1993)
และส่งผลต่อการวัดคุณภาพของผู้สอบบัญชี (Humphrey, 1992, 1993) ความสาคัญของรูปลักษณ์
ที่เป็นมืออาชีพนั้นอาจเป็นภาพประกอบที่ดีที่สุดของลายเซ็นอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้สอบบัญชี (Pentland,
1993) ซึ่งความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี นั้นสามารถวัดได้จากเครื่องแต่งกาย ระยะเวลาการ
ทางานที่ยาวนาน และการไม่นาอาหารกลางวันไปทานในเวลาทางาน (cf. Covaleski et al., 1998;
Anderson-Gough et al., 2000, 2001, 2002) โดยเฉพาะสาหรับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่เพิ่งทางานได้ไม่
นานนี้ความเป็นมืออาชีพถือเป็นกระบวนการของการขัดเกลาทางสังคมรูป แบบหนึ่งซึ่งสามารถรับรู้ได้
ผ่านการแต่งกาย ภาษา และลักษณะอื่นๆที่ สามารถเรียนรู้ได้ผ่านการทางาน เป็นต้น ทั้งหมดนั้น
กระทาไปโดยวัดจากลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Anderson-Gough et al., 2000) ทว่าความจริงแล้ว
กลับไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญระหว่างผลการดาเนินงานและรูปลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็น
เช่นเดียวกับการที่นักกฎหมายสวมวิกผมนักกฎหมายก็ไม่สามารถเป็นนักกฎหมายที่ดีได้ พวกเขาทาลง
ไปเพี ย งเพราะรู้ สึ ก ว่ า ไม่ ส วมวิ ก ไม่ ไ ด้ ก็ เ ท่ า นั้ น (Anderson-Gough et al., 2002, p. 42, original
emphasis) ซึ่งประเด็นนี้มีงานวิจัยอีกชิ้นพบว่าการที่ผู้สอบบัญชีจะทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรม ลูกค้า และกระบวนการทางานต่างๆอย่างแท้จริง รวมถึง
ความสามารถในการกระเมินความเสี่ยงสาคัญในการสอบบัญชี (Marshall A. Geiger, 2002)
2.1.1.2 การศึกษาความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย
ปัจจั ยที่ส่ งผลต่อทั กษะความเป็นมื ออาชีพของนักวิ ชาชี พบัญ ชีไทยใน
บริบทของผู้สอบบั ญชี รับอนุญาตและผู้สอบภาษีอากร ได้แก่ 1. ปัจจัยความรู้ทางด้านภาษีอากร
2. ปัจจัยความรู้ด้านการตรวจสอบ 3. ปัจจัยความหลากหลายของธุรกิจที่ตรวจสอบ 4. ปัจจัยจานวน
ธุรกิจที่ทาการตรวจสอบ 5. ปัจจัยระยะเวลาที่ทางานด้านสอบบัญชี 6. ปัจจัยการเข้าอบรมพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่อง และ 7. ปัจจัยการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (สงกรานต์ ไกยวงษ์, 2560)
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สอดคล้องกับหัวข้อ 2.1.1.1 การศึกษาความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี
ในต่างประเทศที่พบว่ารูปลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีนั้นไม่ได้ส่งผลต่อการดาเนินงาน
ของผู้สอบบัญชี (Anderson-Gough et al., 2002, p. 42, original emphasis) ผู้วิจัยจึงอยากศึกษา
ประเด็นเพิ่มเติมว่ารองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร โดยคา
ว่าประสิทธิภาพนัน้ สามารถพิจารณาได้จากนิยามศัพท์ที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้
2.1.2 คุณภาพทางการสอบบัญชี
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ
ทางการสอบบั ญ ชี ข องผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทย ประกอบด้ ว ย 1. ด้ า นความรู้
ความสามารถ 2. ด้ า นความช านาญ 3. ด้ า นความระมั ด ระวั ง รอบคอบ 4. ด้ า นความซื่ อ สั ต ย์
5. ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 6. ด้านความมีคุณธรรม 7. ด้านการพัฒนาศักยภาพทางการบัญชี
และ 8. ด้านทักษะทางวิชาชีพ (รัชนี บินยาเซ็น, 2561)
และคุณภาพของงานสอบบัญชี ในสายตาของผู้ใช้งบการเงินอาจจะประเมิน
คุณภาพของงานสอบบัญชีได้จากปัจจัยหลักสองประการได้แก่ 1. ความรู้ความสามารถของผู้สอบ
บัญชีในการที่จะตรวจพบข้อผิดพลาดในงบการเงิน 2. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการที่จะ
รายงานหรือเปิดเผยข้อผิดพลาดดังกล่าวไว้ในงบการเงินให้ผู้ใช้งบการเงินทราบ (สมชาย สุภัทรกุล ,
2542)
2.1.3 ผลสาเร็จทางการสอบบัญชี
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสาเร็จ
ทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ประกอบด้วย 1. คุณภาพการรายงาน
การสอบบัญชี 2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชี และ 3. ประสิทธิผลทางการวินิจฉัยใน
การสอบบัญชี (ดารณี เอื้อชนะจิต, 2556)
2.1.4 ประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชี
จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การทางานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1. ปัจจัยส่วนบุคคล
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางาน 3. ปัจจัยความผูกพันกับองค์กร 4. ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี และ 5. ปัจจัยมนุษยสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยได้ให้นิยามของคาว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไว้ดังนี้
1. ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ 2. ด้านการจัดหาทรัพยากร 3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
และ 4. ด้านความพอใจของทุกฝ่าย (ขวัญชัย ชมศิร,ิ 2561)
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2.2 รองเท้า
2.2.1 ปัญหาสุขภาพเท้าและรองเท้าสาหรับผู้สูงอายุ
จากการทบทวนวรรณกรรมของ รศ.พญ.ดุจใจ ในปี 2552 เกี่ยวกับ การวิจัย
ศึกษาหาความสัมพันธ์ของความผิดปกติกับปัจจัยต่างๆ และชนิดของรองเท้าที่ใช้ โดยศึกษาจาก
ผู้สูงอายุชาวไทยสุขภาพดีอายุ 60-80 ปี พบว่า อาการปวดเท้าสัมพันธ์กับชนิดและขนาดของรองเท้า
โดยเพศหญิงมีอาการปวดเท้ามากกว่าเพศชาย 4 เท่าและ 1/3 ของผู้สูงอายุทั้ง 2 เพศ สวมรองเท้าคับ
ผู้หญิงสวมรองเท้าหุ้มส้นและรองเท้าคับมีปัญหาปวดเท้ามากที่สุด คือ 38.5% และ 35.5% ตามลาดับ
การใช้รองเท้าที่ ไม่เหมาะสม เช่น การใส่รองเท้าคับและรองเท้าหุ้มส้นมีความสัมพันธ์กับอาการ
ปวดเท้า ซึ่งผู้หญิงจะมีความเสื่อมมากกว่า มีอาการปวดมากกว่า จึงควรเลือกรองเท้าให้เหมาะสม
โดยงานวิจัยดังกล่าวได้มีการอ้างถึงงานวิจัยของ Dawson ในปี 2002 ว่า ร้อยละ 83 ของผู้หญิงอายุ
50-70 ปี จานวน 127 คน มีปัญหาสุขภาพเท้าสัมพันธ์ กับการใส่รองเท้าส้นสูงและเท้าผิดรูป สัมพันธ์
กับการใส่รองเท้าไม่เหมาะสม ได้แก่ รองเท้าหน้าแคบและสั้นกว่าเท้า และการเกิดนิ้วหัวแม่เท้าเก
สัมพันธ์กับการใส่รองเท้าหน้าแคบและส้นสู งเกิน 25 มม. (Menz and Morris, 2005) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลวิจัยที่พบว่า ร้อยละ 87.32 จานวน 186 คน พบลักษณะเท้าผิดรู ป โดยผู้ชายมีข้อปลายนิ้วเท้า
งอและผู้หญิงมีนิ้วหัวแม่เท้าเก
2.2.2 (รอง)เท้านั้นสาคัญไฉน
จากการทบทวนวรรณกรรมของ APO Society สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในปี
2010 พบว่ารองเท้าที่ไม่เหมาะกับเท้าหรือออกแบบมาไม่ดีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรค
และความเจ็ บ ปวดได้ ห ลายอย่ า งหลายประการ โดยรองเท้ า หุ้ ม ส้ น มี ปั ญ หาในการสวมใส่ ม าก
โดยเฉพาะรองเท้าหนัง ถ้าขนาดไม่พอเหมาะกับเท้า เช่น รองเท้าขนาดเล็กและแคบ นอกจากจะ
โดนกัดและเดินไม่ถนัดแล้ว หากถูกสวมใส่เป็นเวลานานจะก่อให้เกิดการเสียการทรงตัว เกิดพยาธิ
สภาพในโครงกระดูกสันหลังได้ นอกจากนี้รองเท้าส้นสูงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เกิดโรคได้หลายโรค
เพราะ จะก่ อ ให้ ก ล้ า มเนื้ อ น่ อ งหดเกร็ ง และถ้ า เกิ ด การกระตุ ก อย่ า งแรงจากการล้ ม อาจท าให้
เอ็นร้อยหวายข้อเท้าขาดได้ โดยเฉพาะหัวรองเท้าเล็กเรียว นิ้วเท้าทั้งหมดจะเบียดกันจนผิดรูปและ
ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดจากนิ้วเท้าที่เกยกันอยู่
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “รองเท้ า มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของผู้ ส อบบั ญ ชี ห รื อ ไม่
อย่างไร”: ศึกษากรณีผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์การทางานสอบบัญชีในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่
หรือ Big 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ารองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชี
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคคลที่อ่านงานวิจัยจะตระหนักถึงปัญหาสุขภาพเท้า
และผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในระยะยาวจากรองเท้ า ที่ ส วมใส่ แ ละงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ อ าจน าไปสู่
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเรื่องรองเท้าสาหรับบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่ในอนาคต
3.1 รูปแบบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูล โดย ใช้
วิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นสามารถถามซ้าเพื่อเข้าสู่ประเด็นสาคัญได้ เมื่อผู้วิจัยทราบ
ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ใ นแต่ ล ะสายอาชี พ จะท าให้ เ ข้ า ใจพฤติ ก รรม วั ฒ ธรรมและ
สภาพแวดล้อมต่างๆของแต่ละองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
3.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แหล่ งข้อมูล ที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดย
การสัมภาษณ์ ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจานวน
2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 8 คน (Guest et al., 2006) โดยพิจารณาและคัดเลือกจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
สายอาชีพสอบบัญชีหรือเกี่ยวข้องกับการออกกฎระเบียบเครื่องแต่งกายที่ทางานในบริษัทมหาชน
จากัด ดารงตาแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายงานขึ้นไป อายุ 50-60 ปี โดยแบ่งออกเป็นเพศชายและหญิง
ในอัตราส่วนเท่ากัน รวมทั้งสิ้น 4 คน และผู้สอบบัญชีที่ มีประสบการณ์ ทางานในบริษัทสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ ห รื อ Big 4 โดยแบ่ ง ออกเป็ น เพศชายและหญิ ง ในอั ต ราส่ ว นเท่ า กั น รวมทั้ ง สิ้ น 4 คน
โดยพิจารณาและคัดเลือกจาก
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3.2.1 บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สายอาชี พ สอบบั ญ ชี ห รื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การออก
กฎระเบียบเครื่องแต่งกายที่ทางานในบริษัทมหาชนจากัด ดารงตาแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายงานขึ้น
ไป อายุ 50-60 ปี โดยแบ่งออกเป็นเพศชายและหญิงในอัตราส่วนเท่ากัน รวมทั้งสิ้น 4 คน
3.2.1.1 ทางานในบริษัทมหาชนจากัด
สาเหตุในการเลือกสัมภาษณ์เฉพาะลูกค้าจากบริษัทจากัดมหาชนเพราะ
จากการทบทวนวรรณกรรมทาให้พบว่าลูกค้าผู้ใช้บริการสอบบัญชีกว่าร้อยละ 99 ของบริษัทที่อยู่ใน
ดัชนีฟุตซี 100 (FTSE 100) และร้อยละ 96 ของบริษัทที่อยู่ในดัชนีฟุตซี 250 (FTSE 250) อันเป็น
ดัชนีที่รวบรวมบริษัทมหาชนจากัดขนาดกลางชั้นนา (Mario Christodoulou, 2011) นอกจากนี้ยังมี
การรายงานอีกว่าบริษัทจากัดมหาชนขนาดยักษ์ใหญ่ของอังกฤษที่ถูกตรวจสอบโดย Big 4 นั้นมี
จานวนถึง 341 บริษัทจากทั้งหมด 350 บริษัท (Huw Jones, 2018) แสดงให้เห็นว่าบริษัทจากัด
มหาชนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสอบบัญชีกับ Big 4
3.2.1.2 ดารงตาแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายงานขึ้นไป
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สายอาชี พ สอบบั ญ ชี ห รื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ออกกฎระเบียบเครื่องแต่งกายที่ดารงตาแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายงานขึ้นไปนั้นเป็นผู้ที่มีอานาจใน
การตัดสินใจและสามารถให้ความคิดเห็นว่ารองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชี
หรือไม่ อย่างไร
3.2.1.3 อายุ 50-60 ปี
เกณฑ์การเลือกช่วงอายุนั้นอิงจากการวิจัยศึกษาหาความสัมพันธ์ของ
ความผิ ด ปกติ กับ ปั จจั ย ต่า งๆ และชนิด ของรองเท้า ที่ ใช้ ข อง รศ.พญ.ดุจ ใจ ในปี 2552 และของ
Dawson ในปี 2002 ได้ ศึกษากลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 60-80 และ 50-70 ปีตามลาดับ สาหรับ
การศึกษานี้ผู้วิจัยต้องการกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่ดารงตาแหน่งระดับหัวหน้าฝ่ายงานขึ้นไปดังที่
กล่าวเหตุผลไปข้างต้น จึงเลือกศึกษาในช่วงอายุ 50-60 ปี
3.2.2 ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ทางานในบริษัท สอบบัญชีขนาดใหญ่หรือ Big 4
โดยแบ่งออกเป็นเพศชายและหญิงในอัตราส่วนเท่ากัน รวมทั้งสิ้น 4 คน
บุคลากรที่มีประสบการณ์การทางานสอบบัญชีในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่หรือ
Big 4 นั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีที่บริษัทลูกค้า จึงสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่ารองเท้า
มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร
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ตารางที่ 3.1
ข้อมูลของผู้ถูกสัมภำษณ์
กลุ่มแรก ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพสอบบัญชี หรือเกี่ยวข้องกับการออก
กฎระเบียบเครื่องแต่งกาย ใช้ชื่อสมมติเป็นตัวเลข 1-4 ตามลาดับ และ
กลุ่มที่สอง ได้แก่ ผู้มีประสบการณ์การทางานสอบบัญชีในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่
หรือ Big 4 ใช้ชื่อสมมติเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-D ตามลาดับ
ชื่อ เพศ อายุ
ประสบการณ์การทางาน
1 หญิง 58 ธนาคารจากัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ตาแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบุคคล (HR)
2 ชาย
55 ธนาคารจากัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
3 หญิง 34 บริษัทจากัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4 ชาย
52 บริษัทจากัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจบริการ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
A ชาย
23 Auditor Deloitte สาย FSI ประสบการณ์ทางาน 1 ปี
B หญิง 30 อดีต Auditor EY ไม่ได้ทางานสาย FSI ประสบการณ์ทางาน 2 ปี
ปัจจุบันทางานบริษัทจากัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
C ชาย
27 อดีต Auditor KPMG สาย FSI ประสบการณ์ทางาน 2.5 ปี
ปัจจุบันทางาน บริษัทจากัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
D หญิง 26 Auditor PWC สาย manufacturing ประสบการณ์ทางาน 5 ปี
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกาหนดคาถามเพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และหาคาตอบ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกโดยมีการประมาณระยะเวลาในการสัมภาษณ์รายละ
30-60 นาที (Nastasi & Schensul, 2005) เพื่อนาข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ในภายหลัง เมื่อเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพครบถ้วนแล้วจะนาข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกมาทาการตรวจสอบข้อมูลกับเนื้อหาที่ได้
ทบทวนวรรณกรรมไว้ก่อนหน้า พร้อมทั้งนาเสนอข้อค้นพบต่อไป
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึ ก ษาเรื่ อ ง รองเท้ า มีผ ลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพในการท างานของผู้ สอบบัญ ชีห รื อไม่
อย่างไร ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ซึ่งใช้เครื่องมือกาหนดคาถามเพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และหาคาตอบ การศึกษา
นี้ใช้วิธีศึกษาพฤติกรรมการสวมใส่รองเท้าและทัศนคติข องผู้สวมใส่ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2
กลุ่ม ในอัตราส่วนเพศชายและหญิงเท่ากัน ในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งสิ้นจานวน 8 คน ได้แก่ บุคลากร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สายอาชี พ สอบบั ญ ชี ห รื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกกฎระเบี ย บเครื่ อ งแต่ ง กาย และ
ผู้มีประสบการณ์การทางานสอบบัญชีในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่หรือ Big 4 ที่สามารถให้ความเห็น
ว่ารองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการศึกษานี้ได้แบ่ง
ผลการวิจัยออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพสอบบัญชี หรือ
เกี่ยวข้องกับการออกกฎระเบียบเครื่องแต่งกาย
ส่ วนที่ 2 ผลการสั ม ภาษณ์เชิงลึก ของผู้สอบบัญ ชีที่มีประสบการณ์ทางานในบริษั ท
สอบบัญชีขนาดใหญ่หรือ Big 4
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพสอบบัญชีหรือเกี่ยวข้องกับการ
ออกกฎระเบียบเครื่องแต่งกาย
4.1.1 คุณหนึ่ง เพศหญิง อายุ 58 ปี
ประสบการณ์การทางาน : ธนาคารจากัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ตาแหน่ง ผู้จัดการ
อาวุโสฝ่ายบุคคล (HR) ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 52 นาที
4.1.1.1 ส่วนที่ 1 รองเท้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุ ณ คิ ด ว่ า รองเท้ า ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส วมใส่ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
มีผล เพราะ ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน การใส่รองเท้าหนังมันทั้งอบและมี
กลิ่นแรง โดยเฉพาะเวลามีการถอดรองเท้าหลายๆคนภายในห้องแอร์สานักงาน อีกทั้งยังมีปัญหา
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เกี่ยวกับเชื้อราในเท้าที่เกิดจากการสวมใส่รองเท้าหนังอีกด้วย ถึงแม้จะมีการแก้ปัญหาโดยการโรย
แป้งฝุ่นหรือแป้งขจัดกลิ่นก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่แน่ใจนะว่าการใส่รองเท้าผ้าใบถ้าใส่ถุงเท้าแล้วจะมี
กลิ่นอับหรือไม่ แต่น่าจะไม่มี รองเท้าหนังเป็นรองเท้าที่มีปัญหาจริง ยิ่งถ้ามีปัญหาเรื่องกลิ่นก็ต้อง
เปลี่ยนบ่อย นอกจากนี้รองเท้าสมัยนิยมอย่าง รองเท้าทรงสวย หัวแหลมหรือหัวแคบ จะทาให้เจ็บเท้า
มาก ถึงแม้จะไม่มีกฎบังคับแต่ก็ต้องใส่เพราะเค้านิยมกัน
4.1.1.2 ส่วนที่ 2 รองเท้า ปัญหาสุขภาพเท้า และการเลือกรองเท้าที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทางาน (อธิบายเรื่องปัญหาสุขภาพเท้าระยะยาวในผู้สูงอายุจากประเภทของ
รองเท้าที่สวมใส่)
(1) ในองค์กรของคุณกาหนดเครื่องแต่งกายรวมถึงรองเท้าที่สวมใส่หรือไม่
มี ก ารก าหนดให้ ผู้ ช ายและผู้ ห ญิ ง ใส่ ร องเท้ า คั ช ชู ห นั ง มาท างาน
โดยสามารถใส่ได้ทั้งส้นสูงและส้นเตี้ย
(2) คุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าบ้างหรือไม่ อย่างไร
ก็มี มีแน่นอน ถ้าใส่รองเท้าส้นสูงที่สูงมากจะมีอาการเกร็งและปวดน่อง
เท้ามีกลิ่นอับ ร้อน อึดอัด ไม่สบายตัว ยิ่งถ้าใส่เดินเป็นเวลานานหลายปีจะมีอาการปวดหลังเพิ่มขึ้นมา
ซึ่งอาการเหล่านี้จะค่อยๆหายไปหลังจากเลิกใส่ นอกจากนี้ยังมีอาการเจ็บใต้เท้าที่เรียกว่ารองช้าใต้เท้า
ซึ่งเกิดจากการเดินบนพื้นแข็งเป็นเวลานานอีกด้วย คุณหนึ่งได้เล่าเพิ่มเติมว่า ปกติจะใส่คัชชูหนังสูง
ประมาณ 1 นิ้วครึ่งถึง 2 นิ้วครึ่ง โดยแต่ละวันเดินเยอะมาก ทั้งเดินระหว่างโต๊ะทางานและไปประชุม
ทั้งนี้ไม่มีเวลาสับเปลี่ยนรองเท้า เพราะเข้าห้องเจอผู้บริหารตลอด ต้องมีเวลานั่ งพักถึงจะได้ถอด
รองเท้า
(3) คุณคิดว่ารองเท้าที่ดีและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานควรมี
ลักษณะอย่างไร
พื้นนุ่ม เบา วัสดุโปร่ง ระบายอากาศได้ดี หรือทาจากผ้า เพราะสามารถ
ซักได้ ผึ่งแดดได้ ทาความสะอาดง่าย กลิ่นไม่อับชื้น และไม่ทาให้เจ็บเท้าด้วย นอกจากนี้ยังเสนอว่า
เป็นแค่รองเท้ารัดส้นก็เพียงพอแล้ว ไม่จาเป็นต้องหุ้มส้น เพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนตัว คุณหนึ่งกังวล
เรื่องเจ็บเท้าและกลิ่นเป็นหลัก โดยได้เล่าเพิ่มเติมว่า การใส่รองเท้าทั้งวันนั้นกลับบ้านไปเท้าบวมตลอด
ถ้าได้ลองใส่ทางานทั้งวันจะเข้าใจ อีกทั้งสมัยก่อนนิยมใส่ถุงน่องเพื่อลดกลิ่น แต่ก็ลดได้เพียงระดับหนึ่ง
อีกทั้งยังขาดง่าย ทาให้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับถุงน่องเป็นจานวนมาก
4.1.1.3 ส่วนที่ 3 รองเท้าที่ทาจากผ้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุณคิดว่าการอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีสามารถใส่รองเท้าที่ทาจากผ้านั้น
จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร

Ref. code: 25616002110143FXO

13
น่าจะช่วยให้สะดวก คล่องตัว และมีความสุข โดยคุณหนึ่งได้ให้จากัด
ความของความสุขไว้ว่า ความสุขหมายถึง ไม่มีความอึดอัด ไม่มีปัญหาอาการเท้าเจ็บและเท้าด้าน หรือ
ก็คือ ปัญหาเจ็บนิ้วก้อยเท้า และอาการบวม พอง เป็นตาปลาหลายจุดจากการถูกรองเท้าเสียดสี
โดยเฉพาะปัญหารองเท้ากัดที่มักพบในผู้เปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่ ทั้งนี้คุณหนึ่งได้กล่าวอีกว่าปัญหาเหล่านี้
จะไม่เกิดขึ้นในรองเท้าผ้าที่มีความยืดหยุ่นแน่นอน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคุณหนึ่งมีความเห็นว่า ไม่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เพราะการแต่ งกายมี
ความสุภาพอยู่แล้วการผ่อนปรนรองเท้าเพื่อเพิ่มความสะดวก คล่องตัวในการเดินทางและดีต่อสุขภาพ
จึงไม่น่าจะมีผลต่อเรื่องดังกล่าว อีกทั้งรองเท้าที่สวมใส่ก็เป็นรองเท้าสุภาพ ไม่ใช่ใส่รองเท้าแตะคีบ
4.1.1.4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ในความคิดเห็นของคุณหนึ่ง อาชีพสอบบัญชีเป็นงานที่ค่อนข้างหนักและ
แข่ ง ต่ อ เวลา ถ้ า หากเครื่ อ งแต่ ง กายและรองเท้ า support ต่ อ การท างานน่ า จะช่ ว ยให้ ง าน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น หรื อ อย่ า งน้ อ ยพนั ก งานก็ มี ค วามสุ ข ในการท างานมากขึ้ น อยากท างาน
ซึ่งล้วนส่งผลในระยะยาว ตัวงานมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าสามารถแก้ไขส่วนนี้ได้ก็ควรแก้
4.1.2 คุณสอง เพศชาย อายุ 55 ปี
ประสบการณ์การทางาน : ธนาคารจากัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ตาแหน่ง ผู้จัดการ
ฝ่ายสินเชื่อ ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 50 นาที
4.1.2.1 ส่วนที่ 1 รองเท้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุ ณ คิ ด ว่ า รองเท้ า ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส วมใส่ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
ทุ ก วั น นี้ เ ห็ น External Auditor ที่ ม า บริ ษั ท ก็ แ ต่ งตั วต าม ส บ า ย
ใส่เสื้อเชิ้ตสุภาพเรียบร้อย ไม่ถึงกับใส่ยูนิฟอร์ม ส่วนเรื่องรองเท้าคิดว่า รองเท้าที่ออดิทใส่ทุกวันนี้
อาจจะก่ อ ให้ เ กิ ด การด้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานได้ โดยเฉพาะผู้ ช ายที่ ใ ส่ ร องเท้ า คั ช ชู ห นั ง
ตลอดเวลาเป็นระยะเวลานาน มักประสบปัญหามีกลิ่นเท้า อับชื้นเหงื่อ และอาจเป็นเชื้อราได้ ซึ่งเป็น
สาเหตุของการขาดความมั่นใจ และส่งผลต่อบุคลิกภาพโดยเฉพาะสายอาชีพที่ต้องติดต่อกับผู้คนแบบ
ออดิท ส่วนผู้หญิงที่ใส่รองเท้าไม่เหมาะสม เช่น รองเท้าส้นสูง อาจเกิดความกังวลว่าจะบาดเจ็บ เช่น
รองเท้ากัด เจ็บเท้า เดินไม่เต็มเท้า ซึ่งอาการเหล่านี้ก็ทาให้เสียบุคลิกเช่นเดียวกัน นอกจากนี้พนักงาน
ที่ทางานภาคสนาม จาเป็นต้องมีการเดินทางตลอดเวลา ควรใส่รองเท้าผ้าใบเพื่อความคล่องตัวและ
เพื่อลดอาการบาดเจ็บดังกล่าว
4.1.2.2 ส่วนที่ 2 รองเท้า ปัญหาสุขภาพเท้า และการเลือกรองเท้าที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทางาน (อธิบายเรื่องปัญหาสุขภาพเท้าระยะยาวในผู้สูงอายุจากประเภทของ
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รองเท้าที่สวมใส่)
(1) ในองค์กรของคุณกาหนดเครื่องแต่งกายรวมถึงรองเท้าที่สวมใส่หรือไม่
มีการกาหนดการแต่งกาย โดยวันศุกร์เป็นวันแต่งกายอิสระ เมื่อก่อน
พนักงานหญิงที่ทางานในธนาคารถูกกาหนดให้สวมแต่กระโปรงเท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถสวมใส่ได้
ทั้งกางเกงและกระโปรง ส่วนเรื่องรองเท้า ผู้ชายใส่รองเท้าคัชชูหนัง ผู้หญิงใส่รองเท้าหุ้มส้น แต่ไม่ได้มี
กฎระเบียบห้ามใส่รองเท้าผ้าใบ พนักงานขายที่ต้องทางานภาคสนามสามารถใส่ผ้าใบได้ พนักงานทั้ง
ชายและหญิงต่างก็หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าหุ้มส้นเดินทางมาทางานกันทั้งนั้น โดยมีการนารองเท้า
ลาลอง เช่น รองเท้าแตะ มาสับเปลี่ยนในระหว่างวันที่ไม่ได้มีการประชุม หรือการติดต่อลูกค้า บางคน
ก็ใส่ผ้าใบเดินทางแล้วค่อยเอามาเปลี่ยนรองเท้าที่ออฟฟิศ
(2) คุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าบ้างหรือไม่ อย่างไร
นอกจากเรื่องปัญหากลิ่นเท้า และเท้าเป็นเชื้อราอันเป็นผลมาจากการใส่
รองเท้าคัชชูเป็นระยะเวลานานแล้ว ยังมีปัญหารองเท้ากัดและรัดตอนใส่รองเท้าหนังคู่ใหม่ การใส่
รองเท้าที่รัดเท้า เดินแล้วเจ็บนั้น จะทาให้การเดินไม่มั่นคงลงน้าหนักเท้าไม่เต็มที่ เป็นสาเหตุของการ
สะดุดหกล้ม
(3) คุณคิดว่ารองเท้าที่ดีและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานควรมี
ลักษณะอย่างไร
น้ าหนั ก เบา support เท้ า ไม่ ท าจากวั ส ดุ ที่ แ ข็ ง ระบายอากาศได้ ดี
ใส่แล้วไม่อับเกินไป ส้นไม่สูงเกินไป สวมใส่ง่าย เดินแล้วคล่องตัว กระชับ เช่น รองเท้าผ้าใบ
4.1.2.3 ส่วนที่ 3 รองเท้าที่ทาจากผ้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุณคิดว่าการอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีสามารถใส่รองเท้าที่ทาจากผ้านั้น
จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
ส่งผลบวกต่อผลการดาเนินงาน เพราะการสวมใส่รองเท้าจากผ้านั้นมี
ความสะดวก คล่องตัว และรวดเร็วในการเดินทาง สามารถลดอาการบาดเจ็บระหว่างเดินทางได้
ผู้ชายไม่เท่าไหร่ แต่ผู้หญิงที่ใส่รองเท้าไม่เหมาะสม เช่น รองเท้าส้นสูงอาจมีอาการเท้าพลิก เท้าแพลง
ได้ ส่วนเรื่องภาพลักษณ์ต่อลูกค้า ภาคสนามไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่การติดต่อกับลูกค้าที่บริษัทนั้นถ้า
จะใส่ผ้าใบ ควรเป็นรองเท้าผ้าใบที่ค่อนข้างดูเป็นทางการ สุภาพ สีสันไม่สะดุดตาจนเกินไป
4.1.2.4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
การสวมใส่เสื้ อผ้าและรองเท้าที่ สบาย ไม่ รัด ไม่อึ ดอัดนั้ นจะทาให้เรา
สามารถโฟกั ส กั บ งานได้ เ ต็ ม ที่ เราควรวั ด กั น ที่ ผ ลงานมากกว่ า การบั ง คั บ เรื่ อ งเครื่ อ งแต่ ง กาย
การแต่งตัวให้สุภาพก็เพียงพอแล้ว
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4.1.3 คุณสาม เพศหญิง อายุ 34
ประสบการณ์ก ารท างาน : บริ ษัท จากัด (มหาชน) แห่ งหนึ่ง ประกอบธุร กิ จ
อุตสาหกรรม ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 47 นาที
4.1.3.1 ส่วนที่ 1 รองเท้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุ ณ คิ ด ว่ า รองเท้ า ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส วมใส่ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
ขึ้นอยู่กับโอกาส ไม่เจอลูกค้าพี่คิดว่าควรอนุญาตให้ใส่ free style แบบ
flat หรือ Sneakers ได้ แต่ถ้าเราไปเจอลูกค้าเป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องสวมใส่รองเท้าคัชชู เพราะการแต่ง
กายแบบ professional จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้สวมใส่ การ present งานใส่ส้นสูงนั้นดีกว่าผ้าใบ
อยู่ แ ล้ ว อี ก อย่ า งถื อ เป็ น การให้ เ กี ย รติ ลู ก ค้ า และสถานที่ ที่ เ ราไป ลู ก ค้ า จ่ า ยเงิ น 1 job ตั ว เลข
ไม่ต่ากว่า 7 หลัก การใส่ผ้าใบ หรือ การแต่งกายแบบ professional look perception มันต่างกัน
อยู่แล้ว มันส่งผลต่อ personal brand image ของผู้สวมใส่เองด้วย
ที่อื่นๆที่พี่ไปเห็นมาแบบบริษัทหลักทรัพย์เขาก็แต่งกายแบบ casual กัน
ใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบได้อยู่แล้ว บริษัทส่วนใหญ่ตอนนี้วันศุกร์ก็น่าจะอนุญาตให้ใส่
business casual ได้อยู่แล้วนะ
4.1.3.2 ส่วนที่ 2 รองเท้า ปัญหาสุขภาพเท้า และการเลือกรองเท้าที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทางาน (อธิบายเรื่องปัญหาสุขภาพเท้าระยะยาวในผู้สูงอายุจากประเภทของ
รองเท้าที่สวมใส่)
(1) ในองค์กรของคุณกาหนดเครื่องแต่งกายรวมถึงรองเท้าที่สวมใส่หรือไม่
ไม่ บังคั บ และนี่เป็น top 5 key factor ที่พี่ตั ดสินใจ join องค์ กรเลย
ถ้าองค์กรบอก เธอต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มมาทางานทุกวัน ก็คงต้องขอบาย บริษัทพี่ director ใส่ผ้าใบ
sales ใส่ขาสั้นได้ พี่เลยเฉยๆกับ business casual dress code
(2) คุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าบ้างหรือไม่ อย่างไร
พี่ ไ ม่ ไ ด้ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพเท้ า โดยตรง แต่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
น้าหนักตัวและกระดูกสันหลัง หมอจึงไม่อนุญาตให้ใส่ high heel มา 6-7 ปีแล้ว อีกอย่างการใช้
อุ ป กรณ์ ท างานไม่ ถู ก หลั ก Ergonomic ประมาณไม่ ถู ก หลั ก สรี ร ะวิ ท ยานั้ น เป็ น ต้ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
office syndromes ต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ กระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูก
(3) คุณคิดว่ารองเท้าที่ดีและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานควรมี
ลักษณะอย่างไร
พี่ใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพ เช่น ผ้าใบ Geox หรือรองเท้าที่หมอแนะนา
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อายุมากขึ้น รองเท้าเป็นเรื่องของการลงทุน รองเท้า 1 คู่ราคา 3,000 บาทขึ้นไปเป็นเรื่องปกติ พีด่ ูพื้น
และส้นรองเท้าเป็นหลัก พื้นและส้นต้อง support การใช้งาน สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี ตอบ
โจทย์กับลักษณะการใช้งานวันนั้นๆ เช่น present ใส่ส้นสูง อยู่ออฟฟิศมีรองเท้ามาเปลี่ยนได้ แต่ถ้าไป
warehouse ก็สามารถใส่ sneakers ได้
4.1.3.3 ส่วนที่ 3 รองเท้าที่ทาจากผ้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุณคิดว่าการอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีสามารถใส่รองเท้าที่ทาจากผ้านั้น
จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
พี่เคยไปทางานฮ่องกง เห็น EY ฮ่องกงก็อนุญาตให้ใส่ผ้าใบได้นะ เพราะ
เขาเดินกันเยอะมาก ผ้าใบใส่สบาย ใส่ได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นเจอลูกค้าหรือ partner
มีพี่ที่รู้จักกันทางาน Deloitte เจอกัน 3 ครั้งใส่รองเท้าผ้าใบทั้ง 3 ครั้ง
ช่วงพักกลางวัน การใส่รองเท้าที่ทาจากผ้านั้นมีอิสระในการเคลื่อนไหวมากกว่า พี่คิดว่าถ้าต้องเดิน
เยอะแล้วต้องใส่ส้นสูงก็คงไม่มีใครอยากเดิน แต่ถ้าพูดเรื่องประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
พี่คิดว่าไม่เกี่ยว เพราะเราใช้สมองทา ไม่ได้ใช้เท้าทา
4.1.3.4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ถ้า Big 4 อนุญาตให้ใส่ผ้าใบได้จริงพี่ว่าเฮเลยนะ เราจะรู้สึกได้ว่าองค์กร
ดูแลเอาใจใส่พนักงาน ช่วยให้เกิดความ create ในการทางาน ในเรื่องของ appearance พี่ว่าภายใน
องค์กรไม่เป็นไร แต่ถ้าใส่ไปหาลูกค้ามันมีผลต่อ first image branding อยู่แล้วในระยะแรก เพราะ
เราทางานเกี่ยวกับความเชื่อถือ เชื่อมั่น แต่เรื่องนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
4.1.4 คุณสี่ เพศชาย อายุ 52 ปี
ประสบการณ์การทางาน : บริษัทจากัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจบริการ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 38 นาที
4.1.4.1 ส่วนที่ 1 รองเท้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุ ณ คิ ด ว่ า รองเท้ า ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส วมใส่ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
ทุกวันนี้มีโอกาสเจอ External Auditor บ้าง แต่งตัวเป็นทางการอยู่นะ
ส่วนตัวผมคิดว่ารองเท้าที่สวมใส่ใ นปัจจุบันมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว การทางานที่ออฟฟิศในเมืองก็ต้อง
คานึงถึงเรื่องภาพลักษณ์เป็นธรรมดา ดังนั้นรองเท้าหนังจึงเหมาะสมกว่า ทั้งนี้ถ้ารู้สึกว่าต้องเดินเยอะ
เราสามารถหาพื้นรองรองเท้าเสริมดีๆ ที่ช่วยในการ support มาใส่ได้
เราจะแต่งกายอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไป เช่นออดิทต้องไป
ตรวจโรงงานก็สามารถใส่รองเท้าผ้าใบได้ เพราะพนักงานโรงงานก็ใส่รองเท้าผ้าใบกันอยู่แล้ว ดังนั้นถ้า

Ref. code: 25616002110143FXO

17
ออดิทใส่บ้างก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากเขา เหมาะแก่กาลเทศะ แต่ถ้ามาตรวจโรงแรมในเมืองที่ลูกค้า
แต่งตัวเป็นทางการ ออดิทก็ควรดูด้วยว่าลูกค้าแต่งกายอย่างไร เพราะมันส่งผลต่อความสุภาพและ
ความน่าเชื่อถือของเรา
4.1.4.2 ส่วนที่ 2 รองเท้า ปัญหาสุขภาพเท้า และการเลือกรองเท้าที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทางาน (อธิบายเรื่องปัญหาสุขภาพเท้าระยะยาวในผู้สูงอายุจากประเภทของ
รองเท้าที่สวมใส่)
(1) ในองค์กรของคุณกาหนดเครื่องแต่งกายรวมถึงรองเท้าที่สวมใส่หรือไม่
ปกติเวลาไปทางาน วันจันทร์ถึงพฤหัสจะแต่งกายด้วยชุด ยูนิฟอร์มกับ
รองเท้าคัชชู ส่วนวันศุกร์สามารถใส่ชุดไปรเวทกับรองเท้าผ้าใบ running ได้ Internal Auditor ปกติ
แต่งกายสุภาพ สวมใส่เสื้อเชิ้ต แต่ถ้าไปตรวจรีสอร์ทต่างจังหวัด อนุโลมให้ใส่เสื้อโปโลกับรองเท้าคัชชู
ได้ เด็กรุ่นใหม่นิยมใส่รองเท้าตามสมัยนิยม ไม่ถึงกับผ้าใบผูกเชือกนะ ประมาณรองเท้าลาลองสีพื้น
ส่วนตัวคิดว่าการสวมรองเท้าดังกล่าวไม่ได้ดู ไม่สุภาพ เพราะไม่ได้ใส่ลวดลาย และสีสันไม่ได้ฉูดฉาด
หากต้องมีการประชุมกรรมการตรวจสอบร่วมกับ External Auditor ที่
สานักงานใหญ่ ทั้งเราและออดิทจะใส่สูทเป็นทางการ นอกเหนือจากนั้นประชุมธรรมดาทั่วไปสามารถ
ใส่โปโลของบริษัทกับสูทได้
(2) คุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าบ้างหรือไม่ อย่างไร
ผมคิดว่ามีปัญหารองช้า และปัญหาดังกล่าวน่าจะเกิดจากการใส่รองเท้า
คัชชูเดินเยอะ ทั้งนี้ยังไม่ได้ไปหาหมอ ที่บริษัทเองมีผู้บริหารหญิงคนหนึ่งใส่รองเท้าผ้าใบ Adidas
มาทางานเป็นประจาทุกวัน คาดเดาว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้า แต่คนทั่วไปรู้ความสามารถ
และศักยภาพของเขาอยู่แล้ว ดังนั้น การสวมใส่รองเท้าผ้าใบก็ไม่ได้ทาให้ภ าพลักษณ์ของเขาดูแย่ลง
แต่อย่างไร
(3) คุณคิดว่ารองเท้าที่ดีและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานควรมี
ลักษณะอย่างไร
• รองรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ง านและการเดิ น ทาง เช่ น รองเท้ า วิ่ ง
ถ้านามาใส่เดินก็ยิ่ง support วันที่ต้องเดินทางด้วยเรือไม่ควรใส่รองเท้าที่ทาให้เดินทางไม่สะดวก วัสดุ
เหมาะสมกับสถานที่ที่เราไป เช่น ไปโรงงาน พื้นที่เปียก ไม่ควรใส่รองเท้าที่จะทาให้อับชื้น ไปมัลดีฟส์
พื้นทราย ไม่ควรใส่คัชชูหนังและผ้าใบ ควรใส่วัสดุแห้งง่าย เช่น รองเท้ายาง
• รูปทรงดูดีและดีต่อสุขภาพ เช่น Fitflop และ Scholl
4.1.4.3 ส่วนที่ 3 รองเท้าที่ทาจากผ้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุณคิดว่าการอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีสามารถใส่รองเท้าที่ทาจากผ้านัน้
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จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
มีผล เวลาอยู่ออฟฟิศถ้าใส่รองเท้าที่สวมใส่สบายนั้นถือเป็นข้อดี เพราะจะ
ช่ว ย support คนใส่ ช่ วยให้ เ ดิ นคล่ อ งตัว กว่ า การใส่ คั ชชู ห รื อ รองเท้ า มีส้ น อย่ างที่ รู้ กั นว่ า ออดิ ท
งานลุยนิดนึง แต่เวลาไปบริษัทลูกค้าการแต่งกายก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของลูกค้าถ้าทางานในเมือง คนรุ่น
ใหม่ เ ขาไม่ ใ ส่ ยู นิ ฟ อร์ ม กั น แล้ ว ส่ ว นตั ว คิ ด ว่ า ไม่ มี ปั ญ หาอะไรหากใส่ ร องเท้ า ที่ ท าจากผ้ า เพราะ
ความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งตัว เราสามารถมีสไตล์ได้โดยไม่จาเป็นต้องใส่ชุด ยูนิฟอร์ม ที่
ทางการเกินไป แต่ต้องสุภาพ ไม่เสียความน่าเชื่อถือ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว
4.1.4.4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
การใส่ ร องเท้ า ที่ ท าจากผ้ า นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งชั่ ง น้ าหนั ก ระหว่ า ง
‘ภาพพจน์’ และ ‘ความคล่องตัว’ ผมเข้าใจว่าค่าสอบบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ผมไม่เห็นด้วย 100%
กับความคิดที่ว่า ‘คุณภาพงานสอบบัญชีแปรผันตามภาพลักษณ์ของออดิท ’ เพราะ ลูกค้าตาแหน่งสูง
อายุมากกว่า ประสบการณ์การทางานมากกว่า ดังนั้นการที่เขาไม่มั่นใจออดิทนั้นเป็นเรื่องปกติ อยู่แล้ว
ไม่ เกี่ ยวกับ การแต่ง ตัว มั นเป็น เรื่ องของ gap generation ไม่ ใช่ เรื่ องแปลกที่เ ขาจะมองหาความ
น่าเชื่อถือจากออดิทที่อายุน้อยกว่า ผมคิดว่าเราควรพิ สูจน์ความน่าเชื่อถือกันด้วยผลงานมากกว่า
ถ้าแต่งตัวดีแต่พูดไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร
4.2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ทางานในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่
หรือ Big 4
4.2.1 คุณ A เพศชาย อายุ 23 ปี
ประสบการณ์การทางาน : Auditor Deloitte สาย FSI ประสบการณ์ทางาน 1
ปี ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 47 นาที
4.2.1.1 ส่วนที่ 1 รองเท้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุ ณ คิ ด ว่ า รองเท้ า ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส วมใส่ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
รองเท้ าที่ใส่อยู่ในปัจจุบันมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน เราต้อง
เลือกรองเท้าที่มีรูปทรง support เท้า น้าหนักเบา ในขณะเดียวกันก็ต้องเรียบร้อยและสุภาพ ไม่โดด
เด่นจนเกินไป ผู้ชายต้องใส่รองเท้าหนังอยู่แล้ว ดังนั้นรองเท้ามีผลในการทางานมาก เพราะเราทางาน
ไม่มีหลักแหล่ง ต้องเดินทางเยอะ ไหนจะทางรถ ทางเรือ บางทีไม่มีที่นั่ง ผู้ชายมีรองเท้าหลายคู่ บางคู่
ไม่ดีใส่แล้วปวดขา แถมแบกของหนักพ่วงอาการปวดหลังอีกต่างหาก
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4.2.1.2 ส่วนที่ 2 รองเท้า ปัญหาสุขภาพเท้า และการเลือกรองเท้าที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทางาน (อธิบายเรื่องปัญหาสุขภาพเท้าระยะยาวในผู้สูงอายุจากประเภทของ
รองเท้าที่สวมใส่)
(1) ในองค์กรของคุณกาหนดเครื่องแต่งกายรวมถึงรองเท้าที่สวมใส่หรือไม่
บริษัทให้ใส่โปโลกับรองเท้าผ้าใบในวันศุกร์ได้ แต่เนื่องจากทางานสาย
ธนาคารเราต้องดูจุดยืนของลูกค้าด้วยว่าเค้าที่เน้นเรื่องภาพลักษณ์หรือไม่ ดังนั้นการแต่งกายก็ต้อง
ขึ้ น อยู่ กั บ วิ จ ารณญาณของ manager กั บ partner ของเราด้ ว ย เราท างานกั บ ลู ก ค้ า ที่ ค่ อ นข้ า ง
conservative ดังนั้นเราจึงไม่สามารถใส่โปโลได้ และผู้หญิงก็ไม่สามารถใส่กางเกงได้เช่นเดียวกัน
นอกเหนือจากการมีความรู้ ภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพก็เป็นสิ่งที่
สาคัญมาก เพราะเราต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้า การที่เราแต่งตัวดูดีจะทาให้เรามั่นใจและมี
ความกล้าที่จะคุยกับผู้ใหญ่ รองเท้าแม้จะอยู่ส่วนล่างสุดแต่ก็สาคัญ นอกเหนือจากความเรียบร้อยและ
สุภาพแล้ว เรายังต้องคานึงถึงรองเท้าที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย เพราะรองเท้าส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง
เสื้ อ ผ้ า ยิ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ มากกว่ า รองเท้ า ในมุ ม มองของ
คนภายนอก แต่การที่เราเดินทางเยอะเราก็ต้องคานึงถึงเนื้อผ้า ความหนาบาง และการระบายเหงื่อ
ด้วยเช่นกัน บางครั้งเราต้องไปทางานต่างจังหวัด ถ้าลูกค้าแต่งตัวชิลๆ โปโล กางเกง รองเท้าธรรมดา
เราก็สามารถใส่โปโลทั้งสัปดาห์ได้เช่นเดียวกัน เพราะเราก็คงไม่อยากเอาเสื้อผ้าไปเยอะหรือต้องซักผ้า
เยอะเหมือนกัน
(2) คุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าบ้างหรือไม่ อย่างไร
โดยส่วนตัวยังไม่มี แต่พี่ผู้หญิงที่ทางานด้วยกันมีอาการปวดหลัง ซึ่งเป็น
ผลมาจากกระดูกสันหลัง ต้องหาหมอกายภาพ อาการเหล่านี้ไม่ใช่อาการที่จะเกิดขึ้นทันทีแต่เป็น
อาการที่ต้องสะสมเป็นระยะเวลานาน เราเคยสงสัยเหมือนกันนะว่า ทาไมผู้หญิงทุกคนต้องใส่รองเท้า
คัชชูมีโบว์ตรงปลาย แต่ก็เข้าใจเหมือนกันว่าไม่สามารถใส่รองเท้าแฟชั่นได้ ไม่ว่าจะด้วยข้อบังคับของ
บริษัท หรือความ conservative ของลูกค้า
(3) คุณคิดว่ารองเท้าที่ดีและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานควรมี
ลักษณะอย่างไร
• Support เท้า พื้นมีความหนาระดับหนึ่ง ทาให้รู้สึกเหมือนไม่ได้เดินเท้า
เปล่า ทั้งนี้ต้องระวังเรื่องเท้าพลิกด้วย เพราะทางเท้าประเทศไทยไม่ค่อยอานวย
• มี ค วามทนทานมากกว่ า ความสวยงาม เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยเยอะถ้ า จะ
เปลี่ยนคู่ใหม่
• รูปทรงเหมาะสมกับเท้า หัวไม่แหลมเกินไปเพราะใส่ไม่สบาย
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• เชือกไม่หลุดง่าย เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สะดุดเชือกระหว่าง
ขึ้นรถเมล์
• การระบายอากาศ ต้องดีระดับหนึ่ง เพราะวันนึงเราทางาน 9 โมงเช้า
ถึงเที่ยงคืน 15 ชั่วโมง ถ้าการระบายอากาศไม่ดีมีปัญหาเชื้อราตามมาแน่นอน
• น้าหนัก เพราะผู้ชายใส่รองเท้าหนังล้วนอยู่แล้ว ดังนั้นน้าหนักเองก็มีผล
เช่นเดียวกัน
4.2.1.3 ส่วนที่ 3 รองเท้าที่ทาจากผ้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุณคิดว่าการอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีสามารถใส่รองเท้าที่ทาจากผ้านั้น
จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
การอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีสามารถใส่รองเท้าที่ทาจากผ้านั้นจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานทางอ้อม การได้รับอิสระในเรื่องเล็กๆอย่างรองเท้า อย่างการที่ สามารถ
สวมใส่ ร องเท้ า ที่ ส บาย ไม่ ป วดเท้ า มาท างาน ท าให้ ส มองปลอดโปร่ ง เป็ น เหมื อ นการได้ รั บ
non-monetary rewards ส่งผลให้มีกาลังใจในการทางานได้เต็มที่ เป็นการเพิ่มความสุขทางใจ
4.2.1.4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ส่วนตัวเราคิดว่ารองเท้าหนังเหมาะกับเราดีอยู่แล้ว อาจเป็นเพราะเรา
ไม่ใส่รองเท้าผ้าใบมาตั้งแต่เด็ก การใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่ทาจากผ้านั้นมีผลต่อภาพลักษณ์ใน
สายตาลูกค้าแน่นอน ถ้าลูกค้าชิลก็คงไม่คิดอะไร แต่ถ้าลูกค้าที่เน้นเรื่องภาพลักษณ์ เราจะกลายเป็น
ภาพลบทันที คุณภาพงานเป็นเรื่องเบื้องหลังลูกค้าไม่รู้ห รอก แต่ appearance เป็นสิ่งที่เห็นกับตา
เขาถึ ง สามารถคิ ด ได้ ว่ า คุ ณ ภาพแปรผั น ตามเครื่ อ งแต่ ง กายของเรา การที่ เ ราใส่ ร องเท้ า ผ้ า ใบ
ลูกค้าคงจะมองผ้าใบเราก่อนเลย เค้าอาจเกิดความคิดว่าเค้าจ่ายเงินขนาดนี้ เอาเด็กที่ไหนมาทา
เครื่องแต่ งกายยังไม่ รอบคอบเลย แล้ วงานที่ท าจะออกมารอบคอบหรอ เขาไม่พู ดออกมาหรอก
แต่เค้าต้องคิดแน่นอน
4.2.2 คุณ B เพศหญิง อายุ 30 ปี
ประสบการณ์การทางาน : อดีต Auditor EY ไม่ได้ทางานสาย FSI ประสบการณ์
ทางาน 2 ปี ปัจจุบันทางาน บริษัทจากัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ระยะเวลา
ในการสัมภาษณ์ 34 นาที
4.2.2.1 ส่วนที่ 1 รองเท้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุ ณ คิ ด ว่ า รองเท้ า ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส วมใส่ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
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พี่คิดว่าไม่มีผลอะไรนะ อย่างพี่ ตอนทางานออดิทพี่ก็ใส่รองเท้าหนังหรือ
รองเท้า flat อยู่แล้ว ก็รู้สึกว่าโอเคดี ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่มันจะมีผลต่อการทางานตอนที่ ต้องใส่
นานๆแล้วมันเจ็บหรือกัด เครื่องแต่งกายสมัยที่พี่ยังทางานอยู่ EY กางเกงผ้ายังใส่ไม่ได้เลย ใส่ได้แค่วัน
ศุกร์ แต่ปัจจุบันเรื่องเครื่องแต่งกายก็มีการปรับเปลี่ยนมากขึ้น ได้ยินมาว่าใส่กางเกงทุกวันได้แล้ว
4.2.2.2 ส่วนที่ 2 รองเท้า ปัญหาสุขภาพเท้า และการเลือกรองเท้าที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทางาน (อธิบายเรื่องปัญหาสุขภาพเท้าระยะยาวในผู้สูงอายุจากประเภทของ
รองเท้าที่สวมใส่)
(1) ในองค์กรของคุณกาหนดเครื่องแต่งกายรวมถึงรองเท้าที่สวมใส่หรือไม่
ไม่บังคับ มีกาหนดแค่ว่าห้ามใส่ยีนส์ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัส ส่วนรองเท้า
ใส่ได้หมดทุกอย่าง เมื่อเปรียบเทียบตรงนี้กับ Big 4 พี่คิดว่ามันดีกว่าตรงที่เราไม่ได้รู้สึกถูกจากัด พี่
ชอบใส่กางเกง เพราะเดินเหินคล่องกว่า ไม่เหมือนกระโปรงที่ต้องใส่อย่างระมัดระวัง ส่วนเรื่องรองเท้า
พี่ชอบใส่คัชชูแบบ flat เลยอยู่แล้ว ไม่ได้ใส่ส้นสูง แต่ flat ใส่นานๆก็มีเมื่อยเหมือนกันนะ บางครั้งก็มี
ใส่ผ้าใบบ้าง รู้สึกว่ามันยืดหยุ่นมากกว่า
(2) คุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าบ้างหรือไม่ อย่างไร
ไม่ มี ปัญ หาเรื่ องสุ ขภาพเท้า ส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่อ งเมื่ อย แล้ว ก็มีเ รื่อ ง
เกี่ยวกับ office syndromes เช่น ปวดคอ ปวดหลัง นั่งอยู่กับคอมนานๆมากกว่า
(3) คุณคิดว่ารองเท้าที่ดีและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานควรมี
ลักษณะอย่างไร
ไม่กัด เช่น รองเท้าขอบยางยืด แรกๆไม่กัด แต่ใส่ไปสักพักมันจะกัดหลัง
เท้า เจ็บมาก Support เท้า เพราะรูปเท้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น รูปเท้าเว้าเยอะ ต้องมีอะไรรอง
ระหว่างเท้ากับพื้นรองเท้า วัสดุทนทาน พี่ชอบรองเท้าที่ทาจากหนังมากกว่า เพราะทนทาน อีกอย่าง
รองเท้าที่ทาจากพลาสติกมันจะเสียดสี แต่ทั้งนี้ก็ต้องระวังเรื่องปัญหากลิ่นเท้าด้วยเหมือนกัน
4.2.2.3 ส่วนที่ 3 รองเท้าที่ทาจากผ้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุณคิดว่าการอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีสามารถใส่รองเท้าที่ทาจากผ้านั้น
จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
อาจจะมีส่วน เพราะรองเท้าที่ทาจากผ้าทาให้เดินสะดวกสบาย ไม่ต้อง
กังวลเรื่องเท้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทางาน แต่ทั้งนี้เรื่องภาพลักษณ์ต่อหน้าลูกค้ าก็เป็นสิ่งที่เรา
ต้องคานึงถึงเช่นเดียวกัน ไม่ควรใส่รองเท้าที่แฟชั่นจ๋า ถ้าเราใส่ canvas หรือ sneakers ที่อยู่ในกรอบ
ของความสุภาพ ถูกกาลเทศะ ไปได้กับลุคทางานของเราเรื่องภาพลักษณ์ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร
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4.2.2.4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
พี่เห็นด้วยเรื่อง การแต่งกายแบบ professional นั้นมีผลต่อภาพลักษณ์
แต่ไม่ ได้ส่ งผลต่อ performance ถ้าทางานที่ Big 4 การแต่งกายและการแสดงออกถึงความเป็น
professional นั้นถือเป็นเรื่อ งส าคัญ มาก ดังนั้นจึ งมีการกาหนด dress code ขึ้นมา แต่ใ นความ
คิดเห็นส่วนตัวของพี่ พี่คิดว่าใส่ผ้าใบกับสูทก็น่าจะโอเคเหมือนกัน ทั้งนี้เราจะใส่รองเท้าอะไรมันก็ต้อง
ขึ้นอยู่กับโอกาสและเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ขณะนั้นๆด้วย
4.2.3 คุณ C เพศชาย อายุ 27 ปี
ประสบการณ์การทางาน : อดีต Auditor KPMG สาย FSI ประสบการณ์ทางาน
2.5 ปี ปัจจุบันทางาน บริษัทจากัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์ 31 นาที
4.2.3.1 ส่วนที่ 1 รองเท้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุณคิดว่ารองเท้าที่ผู้สอบบัญชีสวมใส่อยู่ในปัจจุบันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
สมัยพี่ทางานนะ วันจันทร์ถึงพฤหัส แต่งตัว formal แต่วันศุกร์ใส่ผ้าใบได้
more relax แบบ smart casual แต่ เวลาไปหาลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับ environment ของลูกค้าบริษัท
นั้ น ๆด้ ว ย อย่ า งพี่ ไ ด้ ส อบบริ ษั ท ต่ า งประเทศใช่ มั้ ย ถ้ า เค้ า flexible เราก็ แ ต่ ง ตั ว สบายๆได้
แต่อย่างบางคนที่ไปตรวจ bank ก็ต้องแต่งตัวแบบจริงจัง สาหรับพี่รองเท้าที่พี่ใส่สมัยเป็นออดิทมันดี
อยู่แล้ว สบายมาก อีกอย่างเราไม่ได้เดินเยอะอะไร วันๆเดินไปคุยกับลูกค้าแล้วก็ไปกินข้าว จึงรู้สึกว่า
ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้น เราแค่เลือกรองเท้าให้พอดีไซส์ สวมใส่แล้วสบายกับเราแค่นั้นเอง
4.2.3.2 ส่วนที่ 2 รองเท้า ปัญหาสุขภาพเท้า และการเลือกรองเท้าที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทางาน (อธิบายเรื่องปัญหาสุขภาพเท้าระยะยาวในผู้สูงอายุจากประเภทของ
รองเท้าที่สวมใส่)
(1) ในองค์กรของคุณกาหนดเครื่องแต่งกายรวมถึงรองเท้าที่สวมใส่หรือไม่
ได้ยินมาว่า KP ตอนนี้ยังต้องใส่ formal อยู่นะ แต่เวลาไปออก job อาจ
มีบ้างที่ formal น้อยลงหน่อย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วย ลูกค้าบางบริษัทไม่ให้ใส่กระโปรงเลยก็มี
ส่วนเสื้อโปโล รองเท้าผ้าใบใส่วันที่ไปนับ stock ได้ ถ้าอยู่ออฟฟิศใส่ยีนส์ได้ด้วยซ้า
ถึงแม้ทุกวันนี้บริษัทพี่จะไม่ได้บังคับเรื่องการแต่งตัว แต่พี่อยู่ขา finance
ก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย เพราะเราต้องคุยกับคนอื่นเรื่องเงินใช่มั้ย ดังนั้นเราต้องทาตัวให้ดูน่าเชื่อถือ
แต่ทั้งนี้เราสามารถแต่งตัวให้ดูดีและสบายไปในเวลาเดียวกันได้เหมือนกัน
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(2) คุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าบ้างหรือไม่ อย่างไร
ไม่ มี น ะ ตั ว พี่ เ องมี ปั ญ หาแค่ เ รื่ อ งปวดหลั ง คิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
office syndromes มากกว่ า แต่ แ ม่ ข องพี่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพเท้ า ปั ญ หาเกิ ด จากการ
ออกกาลังกายเยอะเกินไป กระโดดบนพื้นแข็งๆ ไม่ได้เกิดจากการสวมใส่รองเท้าทางาน
(3) คุณคิดว่ารองเท้าที่ดีและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานควรมี
ลักษณะอย่างไร
สวย สวมใส่สบาย ส่วนวัสดุหนังหรือผ้านั้นแล้วแต่โอกาส
4.2.3.3 ส่วนที่ 3 รองเท้าที่ทาจากผ้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุณคิดว่าการอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีสามารถใส่รองเท้าที่ทาจากผ้านั้น
จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
พี่ว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทุกคนต้องรู้จักกาลเทศะ อย่างการไปพบลูกค้า
คนสาคัญก็ไม่ควรใส่ไป แต่ถ้าทางานในออฟฟิศหรือ warehouse ไม่ต้องเจอลูกค้าก็สามารถใส่ได้
ไม่ได้ติดขัดอะไร ออดิทมีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น ดังนั้นการแต่งกายให้เป็น professional จึงเป็นเรื่อง
สาคัญ เพราะเราขาย service จะแต่งตัวไก่กาไม่ได้ เดี๋ยวพังหมด
4.2.3.4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ขอย้าอีกครั้งนะว่า appearance เป็นสิ่งที่สาคัญมากๆๆๆๆ เข้าใจใช่มั้ยว่า
เราไม่สามารถใส่รองเท้าเยินๆไปหาลูกค้าได้ เคยได้ยิน quotes ของ แพร วทานิกามั้ย “If you can’t
be professional, you will always be nobody. (ถ้าทางานไม่เป็นมืออาชีพ ก็ต้องเป็นตัวประกอบ
ต่อไป)” เราต้องเข้าใจจากัดความของคาว่ ากาลเทศะ รู้สถานที่ และเวลาที่เราไป พี่ไม่ได้ bias ผ้าใบ
นะ แต่มันขึ้นอยู่กับโอกาสมากกว่า
4.2.4 คุณ D เพศหญิง อายุ 26 ปี
ประสบการณ์การทางาน : Auditor PWC สาย manufacturing ประสบการณ์
ทางาน 5 ปี ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 29 นาที
4.2.4.1 ส่วนที่ 1 รองเท้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุ ณ คิ ด ว่ า รองเท้ า ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส วมใส่ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
คิ ด ว่ า มี ผ ล เพราะออดิ ท ต้ อ งมี ก ารเดิ น ทางตลอดเวลา ไม่ ไ ด้ ท างาน
อยู่กับที่ อีกทั้งมีการเดินทางในแต่ละวันพอสมควร เช่น เดินทางไปออฟฟิศลูกค้า ส่วนตัวพี่ใส่รองเท้า
คัชชูหนัง flat shoes ส้นเตีย้ ธรรมดา พี่ว่ามันโอเคอยู่แล้ว
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4.2.4.2 ส่วนที่ 2 รองเท้า ปัญหาสุขภาพเท้า และการเลือกรองเท้าที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทางาน (อธิบายเรื่องปัญหาสุขภาพเท้าระยะยาวในผู้สูงอายุจากประเภทของ
รองเท้าที่สวมใส่)
(1) ในองค์กรของคุณกาหนดเครื่องแต่งกายรวมถึงรองเท้าที่สวมใส่หรือไม่
PWC มี casual Friday ซึ่งสามารถใส่รองเท้าผ้าใบได้ทั้งใส่ในออฟฟิศ
ตัวเอง และใส่ไปบริษัทลูกค้า ส่วนวันปกติธรรมดาก็ใส่รองเท้าหุ้มส้นที่สุภาพเรียบร้อย อันนั้นเป็นตอน
ที่พี่เข้าทางานใหม่ๆ แต่ ปัจจุบันมีการประกาศให้ Flexible dress code every day at PWC หรือก็
คือสามารถใส่ casual ได้ทุกวัน ขึ้นอยู่กับกาลเทศะ ให้พวกเราใช้วิจารณญาณเองว่าวันนี้ไป job ไหน
เสื้อผ้าและรองเท้าที่เราใส่ไปเหมาะสมหรือเปล่า แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูเป็น case by case ไป อย่างลูกค้า
บางคนไม่ concern ก็ใส่ไปบริษัทลูกค้าได้ แต่ถ้าบางคน concern ก็ไม่ควร แล้วแต่ job ที่เราไปต้อง
ดู Nature of Business ของลูกค้าอีกที
(2) คุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าบ้างหรือไม่ อย่างไร
ตัวพี่เองไม่มีปัญหาสุขภาพเท้า มีปัญหา office syndromes มากกว่า
เกิดจากการนั่งทาคอมเป็นเวลานานๆ ส่วนคนรู้จักรอบๆตัวส่วนใหญ่ใส่รองเท้า support เท้าหรือ
รองเท้าเพือ่ สุขภาพกันอยู่แล้ว เลยไม่ค่อยได้ยินปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าเท่าไหร่
(3) คุณคิดว่ารองเท้าที่ดีและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานควรมี
ลักษณะอย่างไร
รองเท้าที่ support การเดินและสรีระเป็นรายบุคคลไป เพราะลักษณะ
การเดิน ลักษณะการใช้ชีวิตประจาวันของแต่ละคนแตกต่างกัน พื้นรองเท้า support รูปเท้า เพราะ
รูปเท้าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน วัสดุทนทาน เช่น หนัง
4.2.4.3 ส่วนที่ 3 รองเท้าที่ทาจากผ้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
คุณคิดว่าการอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีสามารถใส่รองเท้าที่ทาจากผ้านั้น
จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร
ไม่มีผล เพราะ รองเท้าที่ดีไม่จาเป็นต้องเป็นรองเท้าที่ทาจากผ้า ตัวพี่เอง
ใช้ ร องเท้ า หนั ง ก็ รู้ สึ ก ว่ า ดี อ ยู่ แ ล้ ว และเราสามารถหารองเท้ า casual ที่ ส ามารถ support
ชีวิตประจาวันของเราได้เช่นเดียวกัน
4.2.4.4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
แต่พี่ก็คิดว่าสามารถอนุญาตให้ออดิทใส่รองเท้าที่ทาจากผ้าได้ เพราะถ้า
ลูกค้าไม่ concern ลูกค้า free เราก็สามารถใส่รองเท้าที่เราคิดว่าสะดวกกับการทางานได้ เพราะแต่
ละคนมีลักษณะการใช้ชีวิตและการเดินทางไม่เหมือนกัน
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้คือ ต้องการศึกษาว่ารองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ในงานวิจัยชิ้นนี้
หมายถึง การปฏิบัติภาระงานสอบบัญชีให้บรรลุผลสาเร็จ (ดารณี เอื้อชนะจิต, 2556) ภายใต้ความ
พอใจของทุกฝ่าย โดยมีปัจจัยที่ส่งผลบวกได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางาน
และปัจจัยความผูกพันกับองค์กร เป็นต้น (ขวัญชัย ชมศิร,ิ 2561)
4.3.1 การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของบุคลากรที่เ กี่ยวข้องกับสายอาชีพ
สอบบัญชีหรือเกี่ยวข้องกับการออกกฎระเบียบเครื่องแต่งกาย
4.3.1.1 รองเท้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
(1) รองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชีทางตรง
เมื่อวิเคราะห์ความเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับรองเท้าที่ผู้สอบบัญชีสวมใส่
พบว่าคุณหนึ่งและคุณสองคิดว่ารองเท้าที่ผู้สอบบัญชีสวมใส่ในปัจจุบันหรือรองเท้าคัชชูหนังมี ผลลบ
ต่อการปฏิบัติภาระงานสอบบัญชีในระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเท้าและเชื้อรา เพราะผู้สอบบัญชี
เป็ น อาชี พ ที่ ต้ อ งติ ด ต่ อ กั บ ลู ก ค้ า ดั ง นั้ น ปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง กระทบต่ อ งานของผู้ ส อบบั ญ ชี โ ดยตรง
คุณสองได้ให้ความเห็นว่า “รองเท้าที่ออดิทใส่ทุกวันนี้อาจจะก่อให้เกิดการด้อยประสิทธิภาพในการ
ทางานได้ โดยเฉพาะผู้ชายที่ใส่รองเท้าคัชชูหนังตลอดเวลาเป็นระยะเวลานาน มักประสบปัญหา
มีกลิ่นเท้า อับชื้นเหงื่อ และอาจเป็นเชื้อราได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของการขาดความมั่นใจ และส่งผลต่อ
บุคลิกภาพโดยเฉพาะสายอาชีพที่ต้องติดต่อกับผู้คนแบบออดิท การสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่สบาย
ไม่รัด ไม่ อึด อัดนั้นจะท าให้เราสามารถโฟกัสกับ งานได้เต็ม ที่ ” เช่นเดีย วกับคุณหนึ่ง ที่กล่าวไว้ว่ า
ประเภทของรองเท้าที่สวมใส่นั้น “มีผลในระยะยาว อาชีพสอบบัญชีเป็นงานที่ค่อนข้างหนักและ
แข่ ง ต่ อ เวลา ถ้ า หากเครื่ อ งแต่ ง กายและรองเท้ า support ต่ อ การท างานน่ า จะช่ ว ยให้ ง านมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานอยากทางาน”
(2) รองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชีทางอ้อม
ในขณะที่คุณสามและสี่คิดว่ารองเท้าที่ผู้สอบบัญชีสวมใส่ในปัจจุบันไม่ได้
ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ภ าระงานสอบบั ญ ชี ท างตรง โดยคุ ณ สามได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า “ถ้ า พู ด เรื่ อ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานสอบบั ญ ชี พี่ คิ ด ว่ า ไม่ เ กี่ ย ว เพราะเราใช้ ส มองท า ไม่ ไ ด้ ใ ช้ เ ท้ า ท า”
เช่นเดียวกับคุณสี่ “ผมคิดว่าเราควรพิสูจน์ความน่าเชื่อถือกันด้วยผลงานมากกว่า ถ้าแต่งตัวดีแต่พูด
ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร” สอดคล้องกับ การศึกษาทางด้านสังคมวิทยาเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพ
ของผู้สอบบัญชี ของ Thomas Carrington ในปี 2010 ที่อ้างจากงานวิจัยของ Anderson-Gough et
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al. ในปี 2002 ว่าไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญระหว่างผลการดาเนินงานและรูปลักษณ์ ที่
ปรากฏให้เห็น
ทว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 4 ท่านได้ให้ความเห็นตรงกันว่ารองเท้านั้นส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชีทางอ้อม หรือก็คือหากได้รับอิสระในการสวมใส่รองเท้า
ที่ทาจากผ้านั้นจะก่อให้เกิดความสะดวก ลดอาการบาดเจ็บระหว่างเดินทาง และส่งผลดีต่อสุขภาพใน
ระยะยาว โดยคุณสามได้กล่าวเสริมไว้ว่า “EY ฮ่องกงก็อนุญาตให้ใส่ผ้าใบได้นะ เพราะเขาเดินกันเยอะ
มาก ผ้าใบใส่สบาย” นอกจากเรื่องความสะดวกในการเดินทางแล้วยังสามารถก่อให้เกิดความถึงพอใจ
ของตัวผู้สอบบัญชีเองได้อีกด้วย ดังที่คุณหนึ่งพูดถึงเรื่องความสุข โดยคุณหนึ่งได้ให้นิยามของคาว่า
ความสุขไว้ดังนี้ “ความสุขหมายถึง ไม่มีความอึดอัด ไม่มีปัญหาอาการเท้าเจ็บและเท้าด้าน หรือก็คือ
ปัญหาเจ็บนิ้วก้อยเท้า และอาการบวม พอง เป็นตาปลาหลายจุดจากการถูกรองเท้าเสียดสี โดยเฉพาะ
ปัญหารองเท้ากัดที่มักพบในผู้เปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่ ” ทั้งนี้คุณหนึ่งได้กล่าวอีกว่า “ปัญหาเหล่านี้จะไม่
เกิดขึ้นในรองเท้าผ้าที่มีความยืดหยุ่นแน่นอน” และคุณสามพูดถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ทางาน ดังนี้ “ถ้า Big 4 อนุญาตให้ใส่ผ้าใบได้จริงพี่ว่าเฮเลยนะ เราจะรู้สึกได้ว่าองค์กรดูแลเอาใจใส่
พนักงาน ช่วยให้เกิดความ create ในการทางาน”
4.3.1.2 รองเท้าที่ทาจากผ้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี (ในแง่
ของภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ)
นอกเหนือจากความพึงพอใจของพนักงานแล้ว เรายังต้องคานึงถึงความ
พึงพอใจของลูกค้าอีกด้วย โดยในประเด็นนี้ผู้วิจัยจะพิจารณาจากภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของ
ผู้สอบบัญ ชีใ นสายตาลู ก ค้าเป็นหลัก จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาทางด้านสังคมวิทยา
เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี ของ Thomas Carrington ในปี 2010 โดยในประเด็นนี้
ผู้ถู ก สั ม ภาษณ์ทั้ ง 4 ท่ า นก็ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ นตรงกัน ว่ า เรื่ อ งภาพลัก ษณ์ เป็ น สิ่ งส าคั ญ แต่ ไ ม่ใ ช่ สิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงไม่ ได้ เพราะอย่างไรรองเท้าที่ทาจากผ้าก็เป็นรองเท้าสุภาพอีกทั้งการแต่งกายของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ก็ มี ค วามสุ ภ าพอยู่ แ ล้ ว โดยคุ ณ หนึ่ ง ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การสวมใส่ ร องเท้ า ที่ ท าจากผ้ า นั้ น
“ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและภาพลั กษณ์ ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ของผู้ ช่ ว ยผู้ ส อบบั ญ ชี เพราะการ
แต่งกายมีความสุภาพอยู่แล้วการผ่อนปรนรองเท้าเพื่อเพิ่มความสะดวก คล่องตัวในการเดินทางและ
ดีต่อสุขภาพจึง ไม่น่าจะมีผลต่อเรื่องดังกล่าว อีกทั้งรองเท้าที่สวมใส่ก็เป็นรองเท้าสุภาพ ไม่ใช่ใส่
รองเท้าแตะคีบ” เช่นเดียวกับคุณสอง “การสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่สบาย ไม่รัด ไม่อึดอัดนั้นจะ
ทาให้เราสามารถโฟกัสกับงานได้เต็มที่ เราควรวัดกันที่ผลงานมากกว่าการบังคับเรื่องเครื่ องแต่งกาย
การแต่งตัวให้สุภาพก็เพียงพอแล้ว” และคุณสี่ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจไว้ว่า “ส่วนตัวคิดว่าไม่มีปัญหา
อะไรหากใส่รองเท้าที่ทาจากผ้า เพราะความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งตัว แต่ต้องสุภาพ ไม่เสีย
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ความน่าเชื่อถือ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว ลูกค้าตาแหน่งสูง อายุมากกว่า ประสบการณ์การทางาน
มากกว่า ดังนั้นการที่เขาไม่มั่นใจออดิทนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ไม่เกี่ยวกับการแต่งตัว ” โดยคุณสาม
ได้ให้ความเห็นว่าการสวมใส่รองเท้าผ้าใบไปบริษัทลูกค้านั้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้สวมใส่
และภาพลักษณ์ของสานักงานสอบบัญชีอยู่แล้ ว แต่ก็แค่ในระยะแรกเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องที่เปลี่ยนแปลง
ไม่ ไ ด้ ดั ง ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า “ถ้ า ใส่ ร องเท้ า ผ้ า ใบไปหาลู ก ค้ า มั น มี ผ ลต่ อ first image branding/
personal brand image ของผู้สวมใส่อยู่แล้วในระยะแรก เพราะเราทางานเกี่ยวกับความเชื่อถือ
เชื่ อ มั่ น ลู ก ค้ า จ่ า ยเงิ น 1 job ตั ว เลขไม่ ต่ ากว่ า 7 หลั ก การใส่ ผ้ า ใบ หรื อ การแต่ ง กายแบบ
professional look perception มันต่างกันอยู่แล้ว แต่เรื่องนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้”
4.3.1.3 รองเท้ากับปัญหาสุขภาพเท้าในระยะยาว
หากพิจารณาตามเพศจะพบว่าเพศหญิงที่ใส่รองเท้าคัชชูหนังหรือรองเท้า
ส้นสูงมักมีปัญหาสุขภาพเท้า เช่น เจ็บเท้ามาก เกร็งและปวดน่อง ไปจนถึงอาการปวดหลัง ดังเช่นที่
คุณหนึ่งกล่าวไว้ว่า “รองเท้าหนังเป็นรองเท้าที่มีปัญหาจริง ยิ่งถ้ามีปัญหาเรื่องกลิ่นก็ต้องเปลี่ยนบ่อย
นอกจากนี้รองเท้าสมัยนิยมอย่าง รองเท้าทรงสวย หัวแหลมหรือหัวแคบ จะทาให้เจ็บเท้ามาก ถึงแม้
จะไม่ มี กฎบังคับ แต่ก็ ต้องใส่ เพราะเค้า นิยมกั น ถ้ าใส่ รองเท้าส้ นสูง ที่สูงมากจะมีอ าการเกร็ งและ
ปวดน่อง เท้ามีกลิ่นอับ ร้อน อึดอัด ไม่สบายตัว การใส่รองเท้าทั้งวันนั้นกลับบ้านไปเท้าบวมตลอด
ถ้าได้ลองใส่ทางานทั้งวันจะเข้าใจ ยิ่งถ้าใส่เดินเป็นเวลานานหลายปีจะมีอาการปวดหลังเพิ่มขึ้นมาด้วย
ซึ่งอาการเหล่านี้ จะค่อยๆหายไปหลังจากเลิกใส่ ” ในขณะที่เพศชายมักมีปัญหาเรื่องความอับชื้น
กลิ่นเท้า และเชื้อรา ดังเช่นที่คุณสองกล่าวไว้ว่า “ผู้ชายที่ใส่รองเท้าคัชชูหนังตลอดเวลาเป็นระยะ
เวลานาน มักประสบปัญหามีกลิ่นเท้า อับชื้นเหงื่อ และอาจเป็นเชื้อราได้” แต่ทั้งนี้ปัญหารองช้าใต้เท้า
นั้น สามารถพบได้ทั้ ง ในเพศหญิ ง และเพศชายโดยมี ส าเหตุม าจากการเดิ นบนพื้น แข็ง หรือ การใช้
พื้นรองเท้าที่แข็งเกินไป ดังเช่นที่คุณหนึ่งกล่าวไว้ว่า “มีอาการเจ็บใต้เท้าที่เรียกว่ารองช้าใต้เท้าซึ่งเกิด
จากการเดินบนพื้นแข็งเป็นเวลานานอีกด้วย” และที่คุณสี่ได้กล่าวไว้ว่า “ผมคิดว่ามีปัญหารองช้า
และปัญหาดังกล่าวน่าจะเกิดจาการใส่รองเท้าคัชชูเดินเยอะ” สอดคล้องกับงานวิจัย ความสัมพันธ์
ของความผิดปกติกับปัจจัยต่างๆ และชนิดของรองเท้าที่ใช้ของ รศ.พญ.ดุจใจ ในปี 2552 นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังพบสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากงานวิจัยดังกล่าวที่ศึกษาเฉพาะผู้สูงอายุ ได้แก่ คุณสาม เพศหญิง
อายุ 34 ปี ที่ ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพเท้ า โดยตรงแต่ ก ารมี ปั ญ หาสุ ข ภาพ ที่ เ กิ ด จาก
office syndromes นั้นส่งผลถึงการถูกแพทย์เฉพาะทางจากัดประเภทของรองเท้าที่สวมใส่ กล่าวคือ
คุณสามนั้นไม่สามารถใส่รองเท้าส้นสูงได้
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4.3.2 การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ทางาน
ในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่หรือ Big 4
4.3.2.1 รองเท้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
(1) รองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชีทางอ้อม
ผู้ ส อบบัญ ชีทั้ ง 4 ท่า นให้ความเห็น ตรงกัน ว่ารองเท้า ไม่ส่ งผลต่อ การ
ปฏิบัติภาระงานสอบบัญชีทางตรง กล่าวคือ “การแต่งกายแบบ professional นั้นมีผลต่อภาพลักษณ์
แต่ไม่ได้ส่ งผลต่อ performance” ดังที่คุณบีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ แต่รองเท้านั้นจะส่งผลต่อสุขภาพ
ความสะดวกในการเดินทาง และความพึงพอใจส่วนตัวของผู้สอบบัญชีเป็นหลัก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เอง
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานของผู้สอบบัญชี ทางอ้อม ในแง่ของ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานและปัจจัยความผูกพันกับองค์กร (ขวัญชัย ชมศิริ, 2561) คุณเอ
ได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่า “ผู้ชายต้องใส่รองเท้าหนังอยู่แล้ว ดังนั้นรองเท้ามีผลในการทางานมาก เพราะ
เราทางานไม่มีหลักแหล่ง ต้องเดินทางเยอะ ไหนจะทางรถ ทางเรือ บางทีไม่มีที่นั่ง ผู้ชายมีรองเท้า
หลายคู่ บางคู่ไม่ดีใส่แล้วปวดขา แถมแบกของหนักพ่วงอาการปวดหลังอีกต่างหาก นอกเหนือจาก
ความเรียบร้อยและสุภาพแล้ว เรายังต้องคานึงถึงรองเท้าที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย เพราะรองเท้าส่งผลต่อ
สุขภาพโดยตรง การได้รับอิสระในเรื่องเล็กๆอย่างรองเท้า อย่างการที่สามารถสวมใส่รองเท้าที่สบาย
ไม่ปวดเท้ามาทางาน ทาให้สมองปลอดโปร่ง เป็นเหมือนการได้รับ non-monetary rewards ส่งผล
ให้มีกาลังใจในการทางานได้เต็มที่ เป็นการเพิ่มความสุขทางใจ” เช่นเดียวกับคุณบี “รองเท้าที่ทาจาก
ผ้ า ท าให้ เ ดิ น สะดวกสบาย ไม่ ต้ อ งกั ง วลเรื่ อ งเท้ า ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การท างาน” และคุ ณ ดี
“ออดิทต้องมีการเดินทางตลอดเวลา ไม่ได้ทางานอยู่กับที่ อีกทั้งมีการเดินทางในแต่ละวันพอสมควร
เช่น เดินทางไปออฟฟิศลูกค้า เราสามารถหารองเท้า casual ที่สามารถ support ชีวิตประจาวันของ
เราได้เช่นเดียวกัน”
(2) รองเท้าไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี
ส่วนคุณซีคิดว่ารองเท้าไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชีทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยคุณซีได้ให้ความเห็นว่า “สาหรับพี่รองเท้าที่พี่ใส่สมัยเป็นออดิทมันดีอยู่แล้ว
สบายมาก อีกอย่างเราไม่ได้เดินเยอะอะไร วันๆเดินไปคุยกับลูกค้าแล้วก็ไปกินข้าว จึงรู้สึกว่าไม่ได้เป็น
ปัญหาขนาดนั้น เราแค่เลือกรองเท้าให้พอดีไซส์ สวมใส่แล้วสบายกับเราแค่นั้นเอง”
4.3.2.2 รองเท้าที่ทาจากผ้ากับประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชี (ในแง่
ของภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ)
(1) รองเท้าที่ทาจากผ้าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้สอบบัญชี
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ผู้สอบบัญชีสาย FSI เห็นว่าประเด็นนี้จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
ผู้สอบบัญชีโดยตรง ดังที่คุณเอ กล่าวไว้ว่า “เราจะกลายเป็นภาพลบทันที คุณภาพงานเป็นเรื่อง
เบื้ องหลั งลู กค้ าไม่ รู้ หรอก แต่ appearance เป็ นสิ่ งที่ เห็ นกั บตา เขาถึ งสามารถคิ ดได้ว่ าคุ ณภาพ
แปรผั นตามเครื่องแต่งกายของเรา การที่เราใส่รองเท้าผ้าใบ ลูกค้าคงจะมองผ้าใบเราก่อนเลย
เค้าอาจเกิดความคิดว่าเค้าจ่ายเงินขนาดนี้ เอาเด็กที่ไหนมาทา เครื่องแต่งกายยังไม่รอบคอบเลย
แล้วงานที่ ทาจะออกมารอบคอบหรอ เขาไม่พูดออกมาหรอก แต่เค้ าต้องคิดแน่นอน” และคุณซี
“ขอย้าอีกครั้งนะว่า appearance เป็นสิ่งที่สาคัญมากๆๆๆๆ เข้าใจใช่มั้ยว่าเราไม่สามารถใส่รองเท้า
เยินๆไปหาลูกค้าได้ เคยได้ยิน quotes ของ แพร วทานิกามั้ย “If you can’t be professional, you
will always be nobody. (ถ้าทางานไม่เป็นมืออาชีพ ก็ต้องเป็นตัวประกอบต่อไป)” ทั้งนี้คุณซีได้
กล่าวเสริมอีกว่า “เราต้องเข้าใจจากัดความของคาว่ากาลเทศะ รู้สถานที่ และเวลาที่เราไป พี่ไม่ได้
bias ผ้าใบนะ แต่มันขึ้นอยู่กับโอกาสมากกว่า”
สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่ว่า ความเป็นมืออาชีพของผู้สอบ
บั ญ ชี ส ามารถวั ด ได้ จ าก เครื่ อ งแต่ ง กาย (cf. Covaleski et al., 1998; Anderson-Gough et al.,
2000, 2001, 2002) ภาษา และลักษณะอื่นๆที่สามารถเรียนรู้ได้ผ่านการทางาน เป็นต้น ทั้งหมดนั้น
กระทาไปโดยวัดจากลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Anderson-Gough et al., 2000) ดังนั้นผู้สอบบัญชีที่
ทางานในสาย FSI หรือ Financial Services Industry จึงมักแต่งกายและสวมใส่รองเท้าที่สุภาพ
อันเป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์กรของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการคานึงถึงภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ
ในเวลาเดียวกัน ดังเช่นที่คุณเอ ผู้สอบบัญชี Deloitte สาย FSI ได้กล่าวไว้ว่า “ทางานสายธนาคารเรา
ต้องดูจุดยืนของลูกค้าด้วยว่าเค้าที่ เน้นเรื่องภาพลักษณ์หรือไม่ ” ซึ่ง “นอกเหนือจากการมีความรู้
ภาพลั ก ษณ์ค วามเป็ นมื อ อาชี พ ก็เ ป็ นสิ่ ง ที่ส าคั ญ มาก เพราะเราต้อ งติ ดต่ อ ประสานงานกั บลู ก ค้ า
การที่เราแต่งตัวดูดีจะทาให้เรามั่นใจและมีความกล้าที่จะคุยกับผู้ใหญ่ รองเท้าแม้จะอยู่ส่วนล่างสุด
แต่ก็สาคัญ” เช่นเดียวกันกับคุณซี อดีตผู้สอบบัญชี KPMG สาย FSI ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ออดิทมีหน้าที่ให้
ความเชื่อมั่น ดังนั้นการแต่งกายให้เป็น professional จึงเป็นเรื่องสาคัญ เพราะเราขาย service จะ
แต่งตัวไก่กาไม่ได้ เดี๋ยวพังหมด” และถึงแม้คุณซีจะไม่ได้ทางานที่ Big 4 แล้วแต่ยังทางานในสาย FSI
เช่นเดิมซึ่งการทางานในบริษัทระดับสากลนั้นภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สาคัญมาก โดยเฉพาะผู้ทางาน
เกี่ยวกับความเชื่อมั่น ดังที่คุณซีได้กล่าวไว้ว่า “ถึงแม้ทุกวันนี้บริษัทพี่จะไม่ได้บังคับเรื่องการแต่งตัว แต่
พี่อยู่ขา finance ก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย เพราะเราต้องคุยกับคนอื่นเรื่องเงินใช่มั้ย ดังนั้นเราต้องทา
ตัวให้ดูน่าเชื่อถือ”
(2) รองเท้าที่ทาจากผ้าไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้สอบบัญชี
ส่วนผู้สอบบัญชีทไี่ ม่ได้ทางานในสาย FSI คิดว่าไม่มีปัญหาหากผู้สอบ

Ref. code: 25616002110143FXO

30
บัญชีจะสวมใส่รองเท้าที่ทาจากผ้าตราบใดที่อยู่ภายใต้กรอบของคาว่าสุภาพและกาลเทศะ โดยคุณบี
ได้กล่าวว่า “เรื่องภาพลักษณ์ต่อหน้าลูกค้าก็เป็นสิ่งที่เราต้องคานึงถึงเช่นเดียวกัน ไม่ควรใส่รองเท้าที่
แฟชั่นจ๋า ถ้าเราใส่ canvas หรือ sneakers ที่อยู่ในกรอบของความสุภาพ ถูกกาลเทศะ ไปได้กับลุค
ทางานของเราเรื่องภาพลักษณ์ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร พี่คิดว่าใส่ผ้าใบกับสูทก็น่าจะโอเคเหมือนกัน
ทั้ ง นี้ เ ราจะใส่ ร องเท้ า อะไรมั น ก็ ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ โอกาสและเสื้ อ ผ้ า ที่ เ ราสวมใส่ ข ณะนั้ น ๆด้ ว ย ”
เช่นเดียวกับคุณดี “รองเท้าที่ดีไม่จาเป็นต้องเป็นรองเท้าที่ทาจากผ้า แต่พี่ก็คิดว่าสามารถอนุญาตให้
ออดิทใส่รองเท้าที่ทาจากผ้าได้ เพราะถ้าลูกค้าไม่ concern ลูกค้า free เราก็สามารถใส่รองเท้าที่เรา
คิดว่าสะดวกกับการทางานได้ เพราะแต่ละคนมีลักษณะการใช้ชีวิตและการเดินทางไม่เหมือนกัน”
นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่น่าสนใจอีกว่า ผู้สอบบัญชีที่ทางานในสายอื่น
นอกเหนือจาก FSI จะมีการแต่งกายที่คอนข้างยืดหยุ่นกว่า หรือก็คือขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้สวม
ใส่นั่นเอง ซึ่งคุณบี อดีตผู้สอบบัญชี Big 4 ที่ได้ย้ายมาทางานในบริษัทมหาชนในปัจจุบัน ได้กล่าวเสริม
เกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้ว่า การที่ “บริษัทไม่บังคับการแต่งกาย เมื่อเปรียบเทียบตรงนี้กับ Big 4 พี่คิดว่า
มันดีกว่าตรงที่เราไม่ได้รู้สึกถูกจากัด”
4.3.2.3 รองเท้ากับปัญหาสุขภาพเท้าในระยะยาว
ส่วนประเด็นเรื่องสุขภาพเท้านั้นเนื่องจากผู้ถูกสัมภาษณ์อยู่ในช่วงอายุ
23-30 ปี ทาให้ไม่พบปัญหาสุขภาพเท้าโดยตรง สอดคล้องกับที่คุณเอ ได้กล่าวไว้ว่า “อาการเหล่านี้
ไม่ใช่อาการที่จะเกิดขึ้นทันทีแต่เป็นอาการที่ต้องสะสมเป็นระยะเวลานาน” แต่อาการเมื่อยและ
กลิ่นเท้าที่มั กเกิดจากการใส่รองเท้าติดต่อกันเป็นเวลานานดังเช่นที่คุณบี กล่าวไว้ ว่า “ส่วนเรื่อง
รองเท้าพี่ชอบใส่คัชชูแบบ flat เลยอยู่แล้ว ไม่ได้ใส่ส้นสูง แต่ flat ใส่นานๆก็มีเมื่อยเหมือนกันนะ
บางครั้งก็มี ใ ส่ ผ้ าใบบ้าง รู้สึ กว่ ามั นยืดหยุ่นมากกว่า ” และ“พี่ช อบรองเท้าที่ทาจากหนังมากกว่ า
เพราะทนทาน แต่ทั้งนี้ก็ต้องระวังเรื่องปัญหากลิ่นเท้าด้วยเหมือนกัน”
4.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย เรื่ อ ง “รองเท้ า มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของผู้ ส อบบั ญ ชี ห รื อ ไม่
อย่างไร” เป็นการนาเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview) ศึกษาจากกลุ่ ม ตัวอย่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพสอบบัญ ชีหรือเกี่ยวข้องกับ
การออกกฎระเบียบเครื่องแต่งกายและผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์การทางานสอบบัญชีในบริษัท
สอบบัญชีขนาดใหญ่หรือ Big 4 โดยเมื่อนาผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 มาวิเคราห์
ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพและสรุปเป็นตาราง จะได้ตารางที่ 4.1 สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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ตารางที่ 4.1
สรุปผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ชื่อ
เพศ
ประสบการณ์ อายุ
ทางาน

1

หญิง

ธนาคาร

58

2

ชาย

ธนาคาร

55

3
4
A
B
C
D

หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

อุตสาหกรรม
บริการ
FSI
Non-FSI
FSI
Non-FSI

34
52
23
30
27
26

รองเท้ากับ
ประสิทธิภาพ
ในการทางาน

รองเท้ากับ
รองเท้ากับ
ภาพลักษณ์ความ ปัญหา
เป็นมืออาชีพ
สุขภาพเท้า
ในระยะยาว
มี ผ ลทางตรง ไม่มีผล
มีผล
และทางอ้อม
มี ผ ลทางตรง ไม่มีผล
มีผล
และทางอ้อม
มีผลทางอ้อม ไม่มีผล
มีผล
มีผลทางอ้อม ไม่มีผล
มีผล
มีผลทางอ้อม มีผล
มีผล
มีผลทางอ้อม ไม่มีผล
ไม่มีผล
ไม่มีผล
มีผล
ไม่มีผล
มีผลทางอ้อม ไม่มีผล
ไม่มีผล

จากตารางสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์ 7 ท่านจาก 8 ท่านเห็น
ว่ารองเท้ามีผลต่อ ประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชี โดยมี 2 ท่านคิดว่ารองเท้า มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชีทางตรง เพราะกลิ่นเท้า เชื้อรา และปัญหาการเดินไม่ถนัด
จากรองเท้าที่ไม่เหมาะสมนั้นจะทาให้เสียภาพลักษณ์และขาดความมั่นใจเวลาติดต่อกับลูกค้าซึ่ง
กระทบต่องานสอบบัญชี นอกจากนี้ทั้ง 7 ท่านยังเห็นตรงกันอีกว่ารองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานของผู้สอบบัญชีทางอ้อม เพราะการได้รับอิสระในการสวมใส่รองเท้าที่ทาจากผ้านั้นนอกจากจะ
ก่อให้เกิดความสะดวก ลดอาการบาดเจ็บระหว่างเดินทาง และส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวแล้ว
พนักงานยังรู้สึ ก เหมื อนได้รับ non-monetary rewards ส่งผลให้มีกาลังใจในการทางานได้เต็มที่
เป็นการเพิ่ม ความสุ ขทางใจ และรู้สึกได้รับการเอาใจใส่จากบริษัทซึ่ งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานสอบบัญชีทั้งสิ้น
นอกจากนี้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 6 ท่านจาก 8 ท่านยังเห็นว่ารองเท้าไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี หากรองเท้าที่สวมใส่นั้นอยู่ในกรอบของคาว่ากาลเทศะ มีเพียง
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ผู้สอบบัญชี 2 ท่านที่ทางานในสาย FSI เท่านั้นที่เห็นว่ารองเท้าส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ
ของผู้สอบบัญชี ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากวัฒนธรรมองค์กรของลูกค้าที่ค่อนข้างมีความอนุรักษนิยม
ส่วนประเด็นปัญหาสุขภาพเท้านั้น พบว่า ผู้สัมภาษณ์ที่เป็นลูกค้าของผู้สอบบัญชีทั้ง 4
ท่านตระหนักได้ว่ารองเท้านั้นส่งผลต่อปัญหาสุขภาพเท้าในระยะยาวเพราะเป็นผู้มีปัญหาสุขภาพเท้า
หรือถูกจากัดประเภทของรองเท้าที่สวมใส่โดยตรง ส่วนผู้สอบบัญชีที่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 นั้นอยู่
ในช่วงอายุที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเท้า มีเพียง 1 ท่านที่ตระหนักได้ว่าปัญหานี้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
สะสม
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ธนาคารเป็นองค์กรที่ค่อนข้างเคร่งครัดเรื่องการแต่งกายและรองเท้ามากกว่าองค์กรอื่น
ทว่ า ยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปท าให้ ธ นาคารมี ก ารปรั บ ตั ว เรื่ อ งดั ง กล่ า วมากขึ้ น สั ง เกตได้ จ าก
การอนุ ญ าตให้ พ นั ก งานหญิ ง สามารถใส่ ก ระโปรงมาท างานได้ เช่ น เดี ย วกั บ ตั ว พนั ก งานเองที่ มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมใส่รองเท้าให้สอดคล้องกับลักษณะการเดินทางหรือสถานที่ทางาน
ในแต่ละวัน ยกตัวอย่างเช่น พนักงานขายสามารถสวมรองเท้าผ้าใบขณะทางานภาคสนามได้ และ
พนักงานทั่วไปมีการสับเปลี่ยนรองเท้าผ้าใบในการเดินทางระหว่างวันเพื่อช่วยให้การเดินทางสะดวก
ยิ่งขึ้น เป็นต้น
ผู้ถูกสัมภาษณ์ที่ทางานในธนาคารนั้น อยู่ในช่วงอายุที่ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพเท้าได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผู้มีปัญหาสุขภาพเท้าโดยตรงทั้งปัญหากลิ่นอับ เชื้อรา และอาการเจ็บปวด
ต่างๆ ที่เกิดจากการสวมรองเท้าไม่เหมาะสมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ทาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์คิดว่า
การอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีสวมใส่รองเท้าที่ดีต่อสุขภาพนั้นจะส่งผลบวกต่อประสิทธิภาพในการทางาน
สอบบัญชีทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังคิดว่าการสวมใส่รองที่ที่ดีต่อสุขภาพ เช่น รองเท้าที่ทาจาก
ผ้า รองเท้ากีฬา หรือรองเท้ารัดส้นไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี
ทว่าในสายตาผู้สอบบัญชีที่ทางานในสาย FSI กลับมองตรงกันข้าม โดยยัง ยึดติดกับ
ภาพลั ก ษณ์ อ นุ รั ก ษ์ นิ ย มของธนาคารบางแห่ ง อยู่ ถึ ง แม้ บ ริ ษั ท สอบบั ญ ชี ข นาดใหญ่ ห รื อ Big 4
ในต่างประเทศเริ่มมีการอนุญาตให้พนักงานสามารถแต่งกายอิสระได้แล้ว และ PWC ในไทยเองก็มี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน แต่ผู้สอบบัญชีสาย FSI นั้นยังยึดติดกับการแต่งกายเช่นเดิม เช่น
ผู้หญิงยังต้องสวมใส่กระโปรงไปทางานที่บริษัทลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่ผู้สอบบัญชีสาย FSI
จะสวมใส่รองเท้าชนิดอื่นนอกจากคัชชูหนัง เพราะคิดว่าอย่างไรก็ต้องกระทบต่อภาพลักษณ์ความเป็น
มืออาชีพอย่างแน่นอน ดังนั้นถ้าธนาคารแห่งใดมีการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ธนาคารนั้นควรสื่อสาร
ออกไปให้บุคคลภายนอกรับรู้ เพราะการกระทาดังกล่าวอาจช่วยลบภาพอนุรักษ์นิยมในสายตาของ
บุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีอยู่ในช่วงอายุที่ ไม่พบปัญหาสุขภาพเท้าโดยตรงจึงอาจไม่ได้
ตระหนักถึงผลกระทบด้านนี้สักเท่าไหร่ แต่ก็มีผู้ถูกสัมภาษณ์บางท่านที่ตระหนักได้ว่าปัญหาดังกล่าว
ต้องใช้ระยะเวลาในการสะสม
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ส่วนบริษัทจากัด (มหาชน) ยุคปัจจุบันเน้นการทางานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น จากการ
สัมภาษณ์พบว่ามีหลายบริษัท อนุญาตให้พนักงานเลือกใส่เครื่องแต่งกายและรองเท้าได้อย่างอิสระ
และนี่อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่หลายคนตัดสินใจเลือกเข้าทางานในบริษัทเหล่านี้ เพราะการเดินทางใน
ช่วงเวลาที่เร่งรีบหรือการโดยสารสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถประจาทาง หรือบางครั้งอาจเป็นเรือ
คงสะดวกมากกว่าหากเลือกสวมใส่รองเท้าที่ยืดหยุ่น รองรับการเคลื่อนไหวได้ดีและดีต่อสุขภาพเท้า
การที่บริษัทให้อิสระกับพนักงานในเรื่องดังกล่าวทาให้พนักงานสามารถใช้ความคิดไปกับการทางานได้
เต็มที่ มีความคิดริเริ่มในการทางาน ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องเครื่องแต่งกาย หรือพะวักพะวงเกี่ยวกับ
อาการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสวมใส่รองเท้าไม่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทางาน
ในอดีตบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่หรือ Big 4 ในไทยอนุญาตให้ผู้หญิงสวมกระโปรง
เท่านั้น โดยสามารถสวมใส่กางเกงได้เฉพาะวันศุกร์ ทว่าปัจจุบัน Big 4 เองก็มีการปรับเปลี่ยนเครื่อง
แต่งกายให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในการทางานของผู้สอบบัญชีมากขึ้น ทว่าเรื่องรองเท้านั้นกลับยัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะ Big 4 ในไทยและตัวผู้สอบบัญชีเองยังมีความคิดที่ว่าภาพลักษณ์เป็นสิ่ง
สาคัญ ดังนั้นสิ่งใดที่ลูกค้าทาได้ ไม่ใช่ว่าผู้สอบบัญชีสามารถทาเช่นนั้นได้ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น
ลูกค้าสามารถนาอาหารมารับประทานในที่ทางานได้ แต่ผู้สอบบัญชีไม่ควรนาอาหารมารับประทานใน
บริษัทของลูกค้า เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายและรองเท้า ถึงแม้ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งอนุญาตให้แต่ง
กายอิสระได้จึงมีพนักงานสวมใส่รองเท้าผ้าใบมาทางาน แต่ ผู้สอบบัญชียังไม่ได้รับอนุญาตให้สวมใส่
รองเท้าทุกชนิดทีท่ าจากผ้า
โดยประเด็นดังกล่าวผู้สอบบัญชีสายอื่นนอกเหนือจาก FSI นั้นคิดว่าคงเป็นเรื่องดีหาก
ผู้สอบบัญชีมีอิสระในการสวมใส่รองเท้าได้เองเพราะแต่ละคนมีลักษณะการใช้ชีวิตและการเดินทางไม่
เหมื อ นกั น ทว่ า ต้ อ งใช้ วิ จ ารณญาณของผู้ ส วมใส่ ว่ า เหมาะสมกั บ สถานที่ ที่ เ ราไปหรื อ ไม่ เพราะ
วัฒนธรรมองค์กรของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้ารองเท้าที่สวมใส่ อยู่ในกรอบของความสุภาพ
ถูกกาลเทศะจึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้สอบบัญชี
นอกจากนี้การที่ลูกค้าจะรู้สึก ไม่มั่นใจในผู้สอบบัญชีนั้นถือเป็นเรื่องปกติ เพราะลูกค้า
ตาแหน่งสูงกว่า อายุมากกว่า ประสบการณ์การทางานมากกว่า อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีนั้น
เป็นตัวเลขที่สูง ไม่ได้ขึ้นอยูก่ ับการแต่งตัวหรือรองเท้าที่สวมใส่
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5.2 ข้อจากัดและข้อเสนอแนะงานวิจัย
5.2.1 ข้อจากัดงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง “รองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชีหรือไม่
อย่างไร”: ศึกษากรณีผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์การทางานสอบบัญชีในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่
หรือ Big 4 ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ มีข้อจากัดใน
งานวิจยั ดังนี้
เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การสัมภาษณ์ จึงต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูล จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งวิธีการนี้ต้องมี
การวางแผนทาการวิจัยเป็นอย่างดี เพราะการนัดหมายผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องมีการกาหนดเวลาที่ชัดเจน
ล่วงหน้า ก่อนการสัมภาษณ์ต้องมีการกาหนดคาถาม ทดลองสัมภาษณ์จริง เพื่อให้คาถามที่ออกมานั้น
ไม่ชี้นา ชัดเจน และเข้าใจง่าย นอกจากนี้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) นั้นมีข้อจากัด
ในการบันทึกข้อมูล ผู้ถูกสัมภาษณ์บางท่านอาจไม่อนุญาตให้บันทึกเสียงหรือภาพวิดีโอได้ ดังนั้นผู้วิจัย
ควรมีทักษะในการฟัง ซักถาม จับใจความสาคัญและจดบันทึก
จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพสอบบัญชีหรือเกี่ยวข้องกั บ
การออกกฎระเบียบเครื่องแต่งกายที่ทางานในบริษัทมหาชนจากัด ดารงตาแหน่งระดับผู้จัดการ
ฝ่ายงานขึ้นไป อายุ 50-60 ปี โดยแบ่งออกเป็นเพศชายและหญิงในอัตราส่วนเท่ากัน รวมทั้งสิ้น 4 คน
มี 1 ท่านที่ไม่เข้าเงื่อนไขอายุ 50-60 ปี เพราะอายุ 34 ปี แต่ถึงแม้อายุจะไม่ได้อยูใ่ นช่วงเกณฑ์ดังกล่าว
แต่มีปัญหาสุขภาพอันเป็นเหตุให้ถูกจากัดประเภทรองเท้าที่สวมใส่ ซึ่งปัญหาสุขภาพนั้นเกี่ยวข้องกับ
น้าหนักตัวและกระดูกสันหลัง ซึ่งเกิดจากการใช้อุปกรณ์ทางานไม่ถูกหลัก Ergonomic หรือก็คือไม่
ถูกหลักสรีระวิทยานั้นเป็นต้นเหตุให้เกิด office syndromes ต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ กระดูกสันหลังหรือ
หมอนรองกระดูก แพทย์จึงไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าส้นสูงมา 6-7 ปีแล้ว นอกจากนี้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยังมี
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพสอบบัญชีดีเพราะเคยมีประสบการณ์ทางานในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่หรือ
Big 4 และปัจจุบันทางานเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี ดังนั้นถึงจะมีข้อจากัดด้านอายุแต่ถือว่าเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถให้ความเห็นได้ว่า รองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชี
หรือไม่ อย่างไร ก่อนหน้านี้ได้มีการนัดสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าเงื่อนไขข้อ 1-4 แล้ว แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ได้
ทางานในส่วนงานที่พบกับผู้สอบบัญชีโดยตรงจึงไม่อาจให้ความเห็นเรื่องรองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทางานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อย่างไรได้
และจากกลุ่ มตัวอย่างผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ทางานในบริษัทสอบบัญ ชี
ขนาดใหญ่หรือ Big 4 โดยแบ่งออกเป็นเพศชายและหญิงในอัตราส่วนเท่ากัน รวมทั้งสิ้น 4 คน มี 2
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ท่านที่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในปัจจุบัน แต่เคยมีประสบการณ์การทางานสอบบัญชี ในบริษัทสอบบัญชี
ขนาดใหญ่หรือ Big 4 มากกว่า 2 ปี อ้างจากนิยามผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของ ปริยาภัทร เล็กประยูร ในปี
2559 ได้ว่า ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้ที่มี อายุในการทางานน้อยกว่า 3 ปี ซึ่งจะมีหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีที่บริษัทลูกค้า จึงถือได้ว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 2 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพสอบ
บัญชีดีและสามารถให้ข้อมูลว่า รองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชีหรือไม่
อย่างไร ได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน ข้อจากัดอีกหนึ่งเรื่องสาหรับกลุ่มตัวอย่างผู้สอบบัญชีที่สาคัญ
มากคือเรื่องการนัดหมายสัมภาษณ์ เนื่องจากระยะเวลาการทาวิจัยอยู่ระหว่างช่วงเดื อนธันวาคมถึง
เมษายน ซึ่งตรงกับช่วงจัดทางบการเงินประจาปีของผู้สอบบัญชีทาให้เป็นเรื่องยากที่ผู้สัมภาษณ์จะหา
เวลาว่างได้ หลายท่านต้องมีการนัดแนะเวลาใหม่ บางท่านไม่สามารถสัมภาษณ์ได้ทาให้ต้องยกเลิก
และบางท่านมีเวลาให้สัมภาษณ์จากัด นอกจากนี้สถานที่และเวลาในการนัดพบก็เป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึง
เช่นเดียวกัน เช่น คุณเอ ได้นัดพบกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่สยามสแควร์ เนื่องจาก
สถานีรถไฟฟ้าสยามเป็นจุดเปลี่ยนสายรถไฟฟ้า แต่วันดังกล่าวตรงกับช่วงที่สยามจัดนิทรรศการพอดี
จึงมีเสียงรบกวน ทาให้ไม่สามารถสัมภาษณ์ได้ต้องมีการนัดหมายอีกครั้งในภายหลัง เป็นต้น
5.2.2 ข้อเสนอแนะงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง “รองเท้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้สอบบัญชีหรือไม่
อย่างไร” : ศึกษากรณีผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์การทางานสอบบัญชีในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่
หรื อ Big 4 ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง คาดว่ า
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยเชิงปริมาณต่อไปในอนาคตได้
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