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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการเรียนรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในปจั จุบนั และ
บทบาทในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูข้ ององค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพบัญชี และพัฒนาแนวทางในการเป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร
การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และการสนทนากลุ่มกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกับวิชาชี พบัญชีในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั
สังเคราะห์ขอ้ มูลกาหนดเป็ นแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และทา
การตรวจสอบยืนยัน แนวทางดังกล่าวด้วยการวิจยั เชิงปริมาณกับกลุ่มตัว อย่า งที่เ ป็ นผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ทัวประเทศ
่
จานวน 400 ราย เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.9355
ผลการวิจยั พบว่า สภาพการเรียนรูข้ องวิชาชีพบัญชี พบปญั หาต่างๆ ทีส่ าคัญ ได้แก่ การเรียนรูเ้ ป็ นแบบ
ถูกบังคับให้ต้องเรียนรูต้ ามทีก่ ฎหมายกาหนด ส่วนใหญ่เป็ นการอบรมสัมมนา หลักสูตรมีลกั ษณะพืน้ ฐานทัวไป
่
มากกว่าหลักสูตรเฉพาะ เน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบตั ิ วิทยากรหลายท่านไม่มปี ระสบการณ์ตรงในเรื่องทีอ่ บรม
การอบรมมีค่าใช้จ่ายสูง และขาดการประเมินผลหลังการเรียนรู้ , ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียงั ไม่ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการเรียนรู้ และไม่มสี ่วนร่วมในการเรียนรู้ บัณฑิตทางบัญชียงั ไม่พร้อมทีจ่ ะทางานและพร้อมทีจ่ ะ
เรียนรู,้ ความรูท้ น่ี ามาจัดอบรมสัมมนาไม่ทนั สมัย ไม่ตรงกับความต้องการหรือการนาไปใช้ประโยชน์ของผูเ้ รียน ,
ระบบการจัดการทางเทคโนโลยีไม่ดพี อ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีสว่ นหนึ่งยังไม่คนุ้ เคยกับการเรียนรูด้ ว้ ยเทคโนโลยี
นอกจากนี้ พบว่า องค์กรที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบตั ิงานบางแห่งยังไม่สนับสนุ นการเรียนรู้ และหน่ วยงานกากับ
ดูแลยังส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูไ้ ม่เพียงพอ ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์ “ALERT” เป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรูข้ องวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย แนวทางนี้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การตระหนักถึง
ความสาคัญของการเรียนรู้ (Awareness) การเรียนรู้ (Learning) การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation)
การให้รางวัล (Reward) และเทคโนโลยี (Technology) ผู้วจิ ยั ได้ทาการตรวจสอบแนวทางในการพัฒนาฯ นี้
ด้วยการสนทนากลุ่มกับผูเ้ ชีย่ วชาญ ก่อนนาไปตรวจสอบยืนยันด้วยการวิจยั เชิงปริมาณกับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ทัวประเทศ
่
พบว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเห็นด้วยมากทีส่ ุดกับแนวทางด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านการ
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ตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้ (Awareness) และด้านการเรียนรู้ (Learning) และเห็นด้วยมากกับแนวทาง
ด้านการให้รางวัล (Reward) และด้านการประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation)
คาสาคัญ : การพัฒนาองค์กร, การเรียนรู,้ องค์กรแห่งการเรียนรู,้ วิชาชีพบัญชี

ABSTRACT
The objectives of this study were to study the current status of the accounting professions’
learning and the role in developing learning organization of the organization related to accounting
profession, and develop the guidelines for learning organization to the accounting profession in Thailand.
This study was based on both qualitative and quantitative. The qualitative research included the analysis
of the documents, the key informant interviews, and focus group discussions with stakeholders in the
Accounting in Thailand. The guidelines for learning organization to the accounting profession were
synthesized and verified with quantitative research. The sample consisted of 400 accounting professions
were collected nationwide. The instrument of this study was the questionnaire constructing by the
researcher, and the reliability was 0.9355.
The results were found that there were many problems in the accounting professions’ learning
as follows; Learning under compulsory attendance law and mostly in the training seminars, the common
programs emphasizing on theoretical not practical, inexperience trainers, high cost of training, lack of the
assessments after learning, not realized the benefits of learning and not engaged in the learning, not
ready to work and ready to learn accounting graduate, not advanced in or less utilized trained
knowledge, not good enough technology management system, and unfamiliar accounting professions
with the learning by technology. In addition, some professionals enterprises had not supported the
learning in the organization, and the Regulatory agencies had not enough promoted and supported the
accounting profession learning. An approach to development of learning organization for accounting
profession in Thailand was “ALERT” model. This model consists of five elements; Awareness, Learning,
Evaluation, Reward, and Technology. The guidelines for learning organization to the accounting
profession were verified by a focus group of experts prior to ascertain by nationwide surveying of
accounting professions. It was found out that the accounting professions have strongly agreed on
Technology, Awareness, and Learning and have agreed on Reward and Evaluation.
Keyword: Organization development, Learning, Learning organization, Accounting profession

บทนา
การพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องเป็ นเรื่อง
ที่ได้รบั ความสนใจในระดับนานาชาติ ดังจะเห็นได้จาก
สมาพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (International Federation
of Accountants: IFAC) ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศ สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่
66 | ห น้ า

7) เรื่อง “การพัฒ นาทางวิชาชีพบัญ ชีต่อเนื่อ งเกี่ยวกับ
โปรแกรมเพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และการพัฒ นา
สมรรถนะทางวิช าชีพ อย่ า งต่ อ เนื่อ ง” ซึ่งมีผ ลบัง คับ ใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา โดยให้มี
การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่ อเนื่องในกิจกรรม
การเรียนรู้ท่พี ฒ
ั นาและดารงไว้ซ่งึ ความรู้ความสามารถ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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เพื่อให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่าง
เต็มความสามารถภายใต้สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ ใน
ส่ว นนี้ IFAC ได้ก าหนดให้ป ระเทศกลุ่ ม สมาชิก ซึ่ง
ประเทศไทยเป็ น สมาชิก อยู่ด้ว ยนัน้ ควรส่ง เสริม เรื่อ ง
ความสาคัญของการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และ
ความมุ่ ง มัน่ ต่ อ การเรีย นรู้ต ลอดชีวิต ให้ก ับ ผู้ป ระกอบ
วิชาชีพบัญชีทุกคน [1]
จากความสาคัญ ของการพัฒ นาทางวิช าชีพ บัญ ชี
อย่างต่อเนื่องดังกล่าว หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้สนับสนุ น
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกิด การเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้วย
มาตรการต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้มกี ารออกเป็ นกฎหมาย
บังคับเพื่อต้องการให้ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมมี าตรฐาน
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลทีม่ กี ารแจ้งการพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า มีผทู้ า
บัญชีประมาณร้อยละ 60 เท่านัน้ ที่สามารถทาได้ตามที่
กฎหมายกาหนด [2] สาหรับผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตมีการ
แจ้งข้อมูลการเข้ารับการอบรมความรู้ทางวิชาชีพบัญชี
ตามกฎหมาย ประมาณ 3 ใน 4 ของจานวนผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทัง้ หมดทีข่ น้ึ ทะเบียน [3]
ั หาอีก ประการหนึ่ง ของการพัฒ นา
นอกจากนี้ ป ญ
ความรู้อย่า งต่ อ เนื่องของวิชาชีพบัญชี ได้แก่ คุ ณภาพ
ของการเข้า รับ การอบรม เนื่ อ งจากผู้ป ระกอบวิช าชีพ
บัญ ชีส่ ว นหนึ่ ง จะท าการพัฒ นาความรู้ ต่ อ เนื่ อ งเพีย ง
เพื่อให้เ ป็ นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดังความคิดเห็น
ของ ผ่องพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ์ (2551) รองอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ที่กล่าวว่า “... การอบรมไม่ควรคิด
เฉพาะเชิงปริมาณ ควรคานึงถึงด้านคุณภาพด้วย ไม่ใช่
มองว่าจะเอาชัวโมงมากๆ
่
ง่ายๆ เอาทีเ่ รียนไม่ยาก คิดว่า
เก็บชัวโมงได้
่
เท่านัน้ เท่านี้ ควรคานึงถึงความรู้ทไี ่ ด้ร ับ
จากการอบรมด้วย...” [2]
จากปญั หาต่างๆ ข้างต้น เกีย่ วกับการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยในปจั จุบนั ทีผ่ ู้
ประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ส่ ว นหนึ่ ง ยั ง ไม่ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการพัฒนาความรู้ท างวิชาชีพ หรือยัง
ไม่ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวติ อันจะทาให้
มาตรฐานการให้บ ริก ารทางวิช าชีพ ตลอดจนความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพบัญชีไม่เพียงพอต่อ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

สภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมากในปจั จุบนั
ดังนัน้ การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชีให้เป็ นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้เป็ นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ จึงเป็ นสิง่ จาเป็ นเร่งด่วนทีต่ ้องดาเนินการ
ให้เกิดขึน้ ในสภาวะการเปลีย่ นแปลงของโลกปจั จุบนั
แนวคิด เรื่อ งองค์ก รแห่ ง การเรีย นรู้น้ี องค์ก รทาง
ธุรกิจได้ให้ความสนใจกันอย่างมากนับตัง้ แต่ทศวรรษที่
1980 เนื่องจากการเรียนรูจ้ ะช่วยยกระดับขององค์กรให้มี
การเจริญเติบโตมากหรือฟื้ นฟูกจิ การได้อย่างรวดเร็วใน
ตลาดที่มีก ารแข่ง ขัน กัน สูง มาก โดยกิจ กรรมต่ า งๆ ที่
ส่ง เสริม ให้เ กิด การเรีย นรู้จ ะท าให้อ งค์ก รมีก ารพัฒ นา
อย่ า งยั ง่ ยื น เกิ ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน และ
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร [4] ซึ่งแนวคิดเรื่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) นี้ได้รบั
ความสนใจจากองค์ ก รต่ า งๆ ทัว่ โลกมากยิ่ง ขึ้น จาก
หนังสือ The Fifth Discipline (1990) ของ Peter M.
Senge ซึ่ง Senge (2006: 3) ได้ให้ความหมายของ
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ ว่าเป็ นองค์กรทีบ่ ุคคลในองค์กร
สามารถเพิม่ ขีดความสามารถของตนได้อย่างต่อเนือ่ งใน
การสร้างผลงานทีต่ ้องการได้อย่างแท้จริง เป็ นองค์กรที ่
ส่งเสริมให้มคี วามคิดใหม่ๆ และรูปแบบของการคิดใหม่ที ่
ขยายออกไปได้ เป็ น องค์ ก รทีเ่ ปิ ด โอกาสให้ มีค วาม
ปรารถนาร่วมกัน และเป็ นองค์กรทีส่ มาชิกขององค์กรมี
การเรียนรู้ ทีจ่ ะเรียนรูร้ ่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง” [5] โดยการ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้น้ีจะครอบคลุมตัง้ แต่ระดับ
บุค คลไปจนถึงระดับ องค์ก รที่จ ะต้อ งมีเป้ าหมายและมี
ระบบงาน ในการพัฒนาตัว ผู้น าและสมาชิกทุ ก คนใน
องค์กร โดยการส่งเสริมและยกระดับการเรียนรูใ้ ห้เกิดผล
อย่างเป็ นรูปธรรม ภายใต้พน้ื ฐานวินัย 5 ประการ ทีต่ ้อง
ถื อ ปฏิ บ ั ติ ได้ แ ก่ การมุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ (Personal
Mastery) การมีรปู แบบวิธกี ารคิด และมุมมองทีเ่ ปิ ดกว้าง
(Mental Models) การสร้างและสานวิสยั ทัศน์ (Shared
Vision) การเรียนรูร้ ่วมกันเป็ นทีม (Team Learning) และ
การมีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (Systems Thinking)
Michael J. Marquardt ศาสตราจารย์ดา้ นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน และ
ประธานสมาคมแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องโลก ( Global
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Learning Association) เป็ นอีกนักคิดหนึ่งที่สาคัญ
เกีย่ วกับองค์กรการเรียนรู้ Marquardt (2002)ได้กล่าวว่า
องค์ก รจานวนมากยังไม่เข้าใจความสาคัญขององค์ก ร
แห่งการเรียนรู้ และไม่สามารถนาไปปฏิบตั ิให้เกิดผลได้
จริง เนื่องจากการมององค์กรแห่งการเรียนรู้เป็ นส่วนๆ
หรือเน้นเพียงบางคุณสมบัติ เช่น พลวัตในการเรียนรูข้ อง
ทีม โครงสร้างขององค์กร ความรู้ หรือการนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้มากขึน้ จากความไม่เข้าใจ หรือ
ความต้องการให้ได้ผลอย่างรวดเร็วดังกล่าว ทาให้หลาย
องค์กรไม่สามารถสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ ซึง่ จาก
ประสบการณ์ของเขามากกว่า 15 ปี กับองค์กรแห่งการ
เรียนรูร้ ะดับชัน้ นาทัวโลกมากกว่
่
า 100 แห่ง และจากการ
วิเคราะห์หนังสือและบทความเกี่ยวกับองค์กรแห่งการ
เรียนรู้นับหมื่นเรื่อง Marquardt ได้สรุปว่าก่อนที่บุคคล
และองค์กรจะสามารถเข้าถึงองค์กรแห่ง การเรียนรู้ได้
พวกเขาจะต้องเข้าใจและพัฒนาระบบย่อย 5 ระบบ ให้
ประสานร่วมกันเสียก่อน ระบบย่อย 5 ระบบ ได้แก่ การ
เรียนรู้ (Learning) องค์กร (Organization) คน (People)
ความรู้ (Knowledge) และเทคโนโลยี (Technology) โดย
มีระบบย่อยหลัก คือ การเรียนรู้ ตัง้ แต่ระดับบุคคล กลุ่ม
และองค์กร ซึง่ ระบบย่อยอื่นๆ ทีเ่ หลือจะเป็ นระบบย่อยที่
ช่วยส่งเสริมและเพิม่ พูนคุณภาพและประสิทธิผลของการ
เรียนรูท้ วทั
ั ่ ง้ องค์กร (แสดงดังภาพ ที่ 1) ดังนัน้ หากไม่มี
ระบบย่อยครบทัง้ 5 ระบบ องค์กรจะมีเพียงกระบวนการ
และหลักการที่จาเป็ นต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
บางส่วนเท่านัน้ ซึง่ การเรียนรูจ้ ะไม่ยงยื
ั ่ นและไม่นามาซึง่
ความสาเร็จขององค์กรได้ [6]

จากตัวแบบเชิงระบบขององค์กรแห่งการเรียนรูท้ ใ่ี ห้
ความสาคัญกับการพัฒนาระบบย่อย 5 ระบบ ที่เมื่อ
ประสานร่วมกันแล้วจะทาให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรูไ้ ด้
อย่างยังยื
่ น ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาแนวทางในการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
โดยมุ่งพัฒนาตามกรอบแนวคิดของ Marquardt (2002)
เพื่อให้วชิ าชีพบัญชีเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะทา
ให้ วิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นประเทศไทย มี ม าตรฐานในการ
ให้บริการ เป็ นที่ไว้วางใจและเชื่อมันได้
่ แก่ผู้รบั บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ตลอดจนเกิดการพัฒนาองค์
ความรูท้ างวิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1) เพื่อศึกษาสภาพการเรียนรูข้ องผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีในปจั จุบนั และบทบาทในการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรูข้ ององค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพบัญชี
2) เพื่อ พัฒ นาแนวทางในการเป็ นองค์ก รแห่ง การ
เรียนรูข้ องวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย

ระเบียบวิ ธีวิจยั
การศึก ษาครัง้ นี้ ผู้วิจ ัย ได้ใ ช้รูป แบบการวิจ ัย แบบ
ผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ และการ
วิจยั เชิงปริมาณ โดยเน้นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อค้นหา
สภาพการเรี ย นรู้ ข องวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นประเทศไทย
ตลอดจนปญั หาและข้อเสนอแนะต่ างๆ จากทัง้ เอกสาร
ต่างๆ การสัมภาษณ์ เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ก่อน
นามาสังเคราะห์เพื่อกาหนดเป็ นแนวทางในการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
หลั ง จากนั ้น ได้ ท าการ ตรวจสอบแนวทางที่ ผู้ วิ จ ั ย
สัง เคราะห์ ข้ึน กับ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ฟ งั ข้ อ คิด เห็น และ
ข้อ เสนอแนะต่ า งๆ และเพื่อ ให้ แ นวทางที่น าเสนอมี
ความน่ าเชื่อถือยิง่ ขึน้ จึงได้ทาการตรวจสอบโดยวิธกี าร
วิจ ัย เชิง ปริม าณกับ ประชากรที่เ ป็ น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ
บัญชีทวประเทศ
ั่
มีขนั ้ ตอนในการวิจยั ดังนี้

ภาพที่ 1 ตัวแบบเชิงระบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่มา: Marquardt (2002, p.24)
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1. การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
1.1 การวิ เคราะห์เอกสาร
ผูว้ จิ ยั ศึกษาสภาพการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชีจาก
เอกสารต่างๆ (Documents) ของหน่ วยงานกากับดูแลใน
การพัฒนาความรู้ต่ อเนื่อ งของผู้ป ระกอบวิช าชีพบัญ ชี
ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กฎหมาย ประกาศ
ข้อ บัง คับ และมาตรฐานต่ า งๆ รายงานประจ าปี และ
จดหมายข่าวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาความรู้ต่อ เนื่อ ง
ทางวิชาชีพบัญชี ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ.
2543 พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกาศ
และข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศ สาหรับผู้ป ระกอบวิชาชีพบัญชี (International
Education Standards : IES) ทีอ่ อกโดยคณะกรรมการ
การศึกษาของสหพันธ์นกั บัญชีนานาชาติ
1.2 การสัมภาษณ์เชิ งลึก
ผู้ วิ จ ั ย ไ ด้ ท า ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก ( In-depth
Interview) ถึงสภาพการเรียนรู้ ปญั หาและแนวทางใน
การพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ตามกรอบ
แนวคิดในการศึกษากับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ กรรมการ
สภาวิช าชีพบัญ ชี ในพระบรมราชูป ถัมภ์ ผู้ป ฎิบ ัติง าน
เกี่ยวกับการพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องของ ผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ของสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรม
ราชู ป ถัม ภ์ ผู้ร ับ ผิด ชอบของกรมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้ า
กระทรวงพาณิ ช ย์ และผู้ ป ระกอบการวิ ช าชี พ บัญ ชี
จานวน 11 ท่าน
1.3 การสนทนากลุ่ม
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อทา
การรั บ ฟ งั ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ต่ อ
แนวทางการพัฒ นาองค์ก รแห่ ง การเรีย นรู้ข องวิช าชีพ
บัญชีในประเทศไทย กับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับวิชาชีพ
บัญ ชีใ นประเทศไทย (Stakeholders) ได้แก่ กรรมการ
สภ า วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ใ น พ ระ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์ แ ล ะ
ผูป้ ระกอบการวิชาชีพบัญชีในภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ
ไทย ตามสานักงานสาขาที่สาคัญ จานวน 5 สานักงาน
สาขา ได้แก่ สานักงานสาขากรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
ขอนแก่น สงขลา และนครสวรรค์
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1.4 การสังเคราะห์และการตรวจสอบแนวทางใน
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
ภายหลังการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม
เรีย บร้อ ยแล้ว ผู้วิจ ัย ได้สงั เคราะห์ข้อ มู ลจนกระทัง่ ได้
แนวทางในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพบัญชี
ในประเทศไทย ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวทางดังกล่าวไปทาการ
ตรวจสอบ (Verification) ด้ว ยการสนทนากลุ่ ม กับ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น เพื่ อ ฟ งั ข้ อ คิ ด เห็น และ
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางทีผ่ วู้ จิ ยั สังเคราะห์ขน้ึ ก่อนนาไป
ทาการตรวจสอบยืนยันด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ
2. การวิ จยั เชิ งปริมาณ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชี
ทัวประเทศ
่
จากรายงานประจาปี 2553 – 2554 ของสภา
วิช าชีพ บัญ ชี ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ มีจ านวนสมาชิก
ทัง้ สิน้ 49,237 คน [7] โดยผูว้ จิ ยั สามารถเข้าถึงรายชื่อ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีได้จากฐานข้อมูลรายชื่อของ
สานักงานทาบัญชี จานวน 3,452 แห่ง รายชื่อผู้สอบ
บัญชีรบั อนุ ญาต และผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ซึ่งมีจานวน
8,465 และ 2,511 ราย ตามลาดับ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึก ษา คือ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ
บัญชี จานวน 400 ราย ได้จากการเปิ ดตารางสาเร็จรูป
ของ Yamane [8] ด้ว ยระดับนัยสาคัญ .05 ระดับ
ความคลาดเคลื่อ น 5% จะต้อ งเก็บ ข้อ มู ลจากกลุ่ ม
ตัวอย่า งอย่า งน้ อย 400 คน โดยทาการสุ่มตัวอย่า ง ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีจากรายชื่อที่ผู้วจิ ยั เข้าถึงได้ ด้ว ย
การสุม่ แบบเป็ นสัดส่วนกับขนาดประชากร (Proportional
to size) กับสานักงานทาบัญชี ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
และผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ
194, 159 และ 47 ราย ตามลาดับ
2.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูลครัง้ นี้ คือ
แบบสอบถามความคิด เห็น ที่มีต่ อ แนวทางการพัฒ นา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชี ในประเทศไทย
ที่ผู้วิจ ัยสร้า งขึ้น ซึ่ง ผ่า นการตรวจสอบความเที่ย งตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน
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3 ท่ า น โดยได้ ป รับ ปรุ ง แก้ไ ขตามค าแนะน าของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ข้อคาถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ หลังจากนัน้ ได้ทาการทดสอบ
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้ค่า ความเชื่อมันโดยรวม
่
เท่ากับ 0.9355 โดยมีความเชื่อมันของแบบสอบถามด้
่
าน
การตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของการเรีย นรู้ ด้า นการ
เรียนรู้ ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการให้รางวัล
และด้า นเทคโนโลยี มีค่ า เท่ า กับ 0.8140, 0.8354,
0.8447, 0.9143 และ 0.8430 ตามลาดับ
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ัย ได้ เ ก็บ รวบรวมข้อ มู ล ความคิด เห็น ของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีทวประเทศ
ั่
โดยจัดส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ (Mail Survey) ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ตอบกลับ โดยกาหนดจานวนเป้าหมาย ตอบกลับอย่าง
น้ อ ย 400 ราย ในส่ว นนี้ ผู้วิจยั ประมาณอัต ราการตอบ
กลับ 1 ใน 3 ดัง นัน้ ผู้วิจ ัย จึง ได้ส่ ง แบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ จานวน 1,200 ราย โดยจัดส่งแบบสอบถามไป
ยังสานักงานทาบัญชี ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต และผู้สอบ
บัญ ชีภ าษีอ ากร จ านวน 582, 477 และ 141 ราย
ตามล าดั บ ได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า งวั น ที่ 24
มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2555 ได้แบบสอบถามตอบ
กลับจานวน 522 ฉบับ คิดเป็ นอัตราการตอบกลับ ร้อยละ
43.5 ผู้วิจยั คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่ตอบคาถาม
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ได้จานวน 400 ฉบับ
2.4 การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณา
(Descriptive Statistics) ด้วยการบรรยาย สิง่ ทีศ่ กึ ษา
จากค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

ผลการวิ จยั
ผลการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ วิจ ัย ได้ ส รุ ป ออก 3 ประเด็ น
ตามลาดับของวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. สภาพการเรียนรูข้ องผูป้ ระกอบวิ ชาชีพบัญชี
ผูว้ จิ ยั ได้สรุปสภาพของการเรียนรูต้ ่อเนื่องทาง
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ข องประเทศไ ทย ตามแนวคิ ด ของ
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Marquardt (2002) [6] ทีใ่ ห้ความสาคัญกับความเข้าใจ
และการพัฒนาระบบย่อย 5 ระบบย่อย ดังนี้
1) ระบบย่อยการเรียนรู้
หน่วยงานกากับดูแลทีม่ บี ทบาทและหน้าทีส่ าคัญใน
การพัฒนาความรูข้ องผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีได้แก่ สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี
พ .ศ .2547 ได้กาหนดให้มีก ารควบคุ มการประกอบ
วิชาชีพบัญชี 2 ด้าน คือ ด้านการทาบัญชี และด้านการ
สอบบัญชี โดยผูท้ าบัญชีต้องมีการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่อง
ทางวิช าชีพ บัญ ชีต ามประกาศของกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ
การค้ า และผู้ ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตต้ อ งมีก ารพัฒ นา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับของสภา
วิชาชีพบัญชีฯ
ั หาและข้อ เสนอแนะในระบบย่ อ ยการ
สภาพป ญ
เรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรูเ้ กิดจากการถูกบังคับ ความไม่
หลากหลายของหลัก สูต ร และวิธีก ารเรีย นรู้ม ัก เน้ น ที่
การอบรมและสัม มนา
วิทยากรส่วนหนึ่งยังไม่ไ ด้
มาตรฐานหรือ มีคุ ณ ภาพไม่ เ พีย งพอต่ อ การจัด อบรม
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเข้า ร่ ว มอบรมสู ง และการขาดการ
ประเมินผลการเรียนรู้
2) ระบบย่อยด้านองค์กร
องค์ ก รที่เ กี่ ย วข้อ งกับ การเรีย นรู้ ข องผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพบัญชีท่สี าคัญ ได้แก่ (1) องค์ก รที่ผู้ป ระกอบ
วิชาชีพปฏิบตั ิงาน ที่พบว่าบางองค์กรมีการส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางบัญชี แต่บางองค์กรก็
มีบ างสิ่ง ที่เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเรีย นรู้ ข องผู้ป ระกอบ
วิชาชีพบัญชี และ (2) หน่ วยงานกากับดูแลที่มีบทบาท
และหน้ า ที่ส าคัญ ในการพัฒ นาความรู้ ข องผู้ป ระกอบ
วิช าชีพ บัญ ชี ได้แ ก่ สภาวิช าชีพ บัญ ชีใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในการดูแลผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการดูแลผู้ทา
บัญชี
ั หาและข้อ เสนอแนะในระบบย่ อ ยด้ า น
สภาพป ญ
องค์กร ได้แก่ องค์กรไม่สนับสนุ นการเรียนรูข้ ององค์กร
หน่ วยงานกากับดูแลยังส่งเสริมและสนับสนุ นการเรียนรู้
ไม่เพียงพอ ควรมีการเป็ นพันธมิตรในการเรียนรูร้ ่วมกัน
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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3) ระบบย่อยด้านคน
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ผูท้ าบัญชี และผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาต ต้องมีการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องภายใต้
ประกาศและข้อบังคับของหน่ วยงานกากับดูแล ซึ่งพบ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพปญั หาและข้อเสนอแนะใน
ระบบย่อยด้านคน ได้แก่ ความไม่ตระหนักถึงประโยชน์
ของการเรียนรู้ การไม่มสี ่วนร่วม หรือการไม่ส่งเสริมให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ต้องพัฒนานักศึกษาให้
จบมาเป็ นบัณฑิตทางบัญชีทพ่ี ร้อมจะทางานและพร้อมที่
จะเรียนรู้ (Ready to work and ready to learn)
4) ระบบย่อยด้านความรู้
คณะกรรมการการศึ ก ษาของสหพั น ธ์ นั ก บั ญ ชี
นานาชาติ ได้ป ระกาศมาตรฐานการศึก ษาระหว่ า ง
ประเทศ สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี (IES) ซึง่ ใช้เป็ น
แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ การเรียนรู้น้ีเป็ นได้ทงั ้
แบบเป็ นทางการและไม่เป็ น ประกอบด้วย ความรู้ทาง
วิ ช าชี พ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ค่ า นิ ย มทางวิ ช าชี พ
จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ
ั หาและข้อ เสนอแนะในระบบย่ อ ยด้ า น
สภาพป ญ
ความรู้ ได้แก่ ความรูท้ น่ี ามาจัดอบรมสัมมนาไม่ทนั สมัย
ไม่ตรงกับความต้องการ หรือการนาไปใช้ประโยชน์ของ
ผู้ เ รี ย น ควรเน้ น การเรี ย นรู้ ท ั ง้ ในภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิ และมีการส่งเสริมจริยธรรม
5) ระบบย่อยเทคโนโลยี
หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลมีก ารส่ง เสริม /สนับ สนุ น การ
เรียนรูข้ องผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้ (1) สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ได้มกี ารจัดทาหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรูข้ องผูท้ า
บัญชีและผูช้ ่วยผูท้ าบัญชีให้เป็ นระดับสากล โดยมีวธิ กี าร
เรียนรูท้ าง Online ผ่าน Web Site ของ ACCA และมี
การทดสอบ ซึง่ หากสอบผ่านจะได้รบั Certificate จาก
ACCA ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีระบบฐานความรู้
Web Portal, Web Service, Online service และกาลัง
พัฒ นาแนวทางในการเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่อ อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทางไกล (E-Learning) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ สมาชิด และผู้ป ระกอบวิชาชีพ บัญชีอ ย่ า ง
ทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้ (2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีแนวคิดการจัด
อบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขึน้ ซึง่ จะเป็ นอีกวิธี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

หนึ่งที่ทาให้ผู้ทาบัญชีสามารถเข้ารับการอบรมได้อย่าง
ทัวถึ
่ ง และยังเป็ นการลดต้นทุนในการอบรมอีกด้วย โดย
สถาบันที่จดั การอบรมต้องจัดให้มรี ะบบจัดการการเรียน
การสอนผ่ า นระบบเครือ ข่ า ยอิน เตอร์เ น็ ต ที่ส ามารถ
ตรวจสอบตัวบุคคล ตรวจสอบการเข้าอบรม มีช่องทางให้
ผูเ้ ข้าอบรมได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นหรือซักถามปญั หา
ได้
ั หาและข้อ เสนอแนะในระบบย่ อ ยด้ า น
สภาพป ญ
เทคโนโลยี ได้แก่ ระบบการจัดการทางเทคโนโลยีไม่ดพี อ
ความไม่ พ ร้อ มของบุ ค ลากร ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชี
ส่วนหนึ่งอาจไม่คนุ้ เคยกับการเรียนรูด้ ว้ ยเทคโนโลยี ควร
มีการนาระบบโทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ทงั ้ Internet
และ E-learning
2. แนวทางการพัฒ นาองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ข อง
วิ ชาชีพบัญชีในประเทศไทย
ผู้ วิ จ ั ย ไ ด้ ท า กา ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ น ว ท า ง ใ น
การพัฒนาวิชาชีพบัญชีไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จาก
แนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า งๆ ตลอดจนข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจาก
การสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก และการท าสนทนากลุ่ ม กับ ผู้ท่ีมี
ความเกีย่ วข้องกับวิชาชีพบัญชี จนกระทังได้
่ เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชีใน
ประเทศไทย “ALERT” ขึน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5
ส่ ว นที่ส ัม พัน ธ์เ ชื่อ มโยงสนั บ สนุ น ซึ่ง กัน และกัน ดัง นี้
(แสดงดังภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 แนวทางในการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรูข้ องวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
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1) การตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการเรี ย นรู้
(Awareness : A) เป็ นแนวทางในการกระตุ้น / จูงใจให้ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องการเรียนรู้ โดยการผลักดันให้
ผู้บริหารขององค์กรต่างๆ เห็นความสาคัญ และให้การ
สนั บ สนุ น การเรีย นรู้ และภายในองค์ก รต้ อ งสร้า ง
บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ โดยหน่ วยงานกากับดูแล
ต้องส่งเสริมและสนับสนุ นให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ พัฒนาการเรียนรูภ้ ายในองค์กร
ของตน นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาต้องให้ความสาคัญ
กับการเตรียมผู้ประกอบวิช าชีพที่พร้อมจะเรียนรู้ และ
พร้อมที่จะทางานได้ โดยให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ท่ี
จะเรียนรู้ (Learning to Learn) และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
(Life Long Learning) ด้วย
2) การเรียนรู้ (Learning : L) เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร/เนื้อหาให้ตรงตามความต้องการ และ
การนาไปใช้ประโยชน์ของผู้เรียน ที่จะให้ทาผู้เรียนเห็น
คุณค่า ของการเข้ารับ การอบรมมากขึ้นได้ โดยในส่ว น
ของเนื้อหาหลักสูตรนัน้ อาจแบ่งให้มรี ะดับของเนื้อหาใน
การเรียนรู้ก็ไ ด้ เช่น แบ่ง เป็ น ระดับพื้นฐาน ระดั บ ปาน
กลาง และระดับสูง นอกจากนี้ ยังอาจจัดให้มีโปรแกรม
การพัฒ นาตนเอง และให้ผู้เ รีย นรู้สามารถประเมิน ผล
ตนเองได้ เพื่อ ให้ ท ราบถึ ง ความรู้ ค วามสามารถของ
ตนเอง และท้าทายให้ต้องการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ ได้ ในส่วนนี้
อาจมีการพัฒนาเนื้อหาในการเรียนรูอ้ อกเป็ นหน่ วยย่อย
ที่สามารถนากลับมาเรียนรู้ใหม่ได้ โดยในการจัดการ
เรีย นรู้นัน้ จะต้อ งจัด ให้มีก ารเรีย นรู้ท่ีห ลากหลายวิธีท่ี
ผูเ้ รียนสามารถเลือกเรียนรูไ้ ด้ มากกว่าการอบรมทีจ่ ดั ขึน้
ในโรงแรม จัดให้มีการพัฒนาการเสวนาภายในองค์กร
เพิ่ม การพัฒ นาทัก ษะในการเรีย นรู้ร่ ว มกัน ด้ว ยความ
ร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งเสริมให้มกี าร
เรียนรู้ร่วมกัน พัฒนากลุ่มบุคคลที่สามารถพัฒนาการ
เรียนรูร้ ่วมกันได้ เป็ นพันธมิตรในการเรียนรูร้ ่วมกัน และ
การสร้ า งมาตรฐานวิท ยากร ทัง้ ในด้ า นความรู้ และ
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
3) การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation : E) เป็ น
แนวทางที่จ ัด ให้มีก ารวัด ผลการเรีย นรู้ เพื่อ ให้บุ ค คล
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ทราบถึงความรูค้ วามสามารถของตนเอง และท้าทายให้
ต้องการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ ได้
4) การให้รางวัล (Reward : R) เป็ นแนวทางที่
กระตุ้น หรือ ให้ร างวัลแก่ ผู้น าความรู้ก ลับ มาใช้ มีก าร
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้รบั รางวัลจากการเรียนรู้ เช่น การขึน้
เงินเดือน การได้รบั ใบประกาศฯ หรือมีการส่งเสริมผูท้ ม่ี ี
ความรูค้ วามสามารถให้เป็ นวิทยากร เป็ นต้น
5) เทคโนโลยี (Technology : T) เป็ นแนวทางที่
ส่งเสริมให้มรี ะบบการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้มกี ารนา
ความรู้ ก ลับ มาใช้ ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาเทคโ นโลยี ใ น
การจัดการความรู้ และเผยแพร่แก่ผู้ประกอบวิชาชีพใน
หลากหลายช่องทาง มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ที่มกี ารใช้
เทคโนโลยีส่อื ผสม (Multimedia) การพัฒนาการเรียนรู้
ทางไกล Distance Learning, E-Learning การพัฒนา
ระบบ Intranet เพื่อใช้ในการเรียนรู้ การกระตุน้ ให้สมาชิก
เข้าสูร่ ะบบข้อมูลมากขึน้ ทัง้ ในเชิงรับและเชิงรุก และการ
ส่ ง เสริม พัฒ นาแหล่ ง ขององค์ ค วามรู้ เ พื่อ เผยแพร่ แ ก่
ผูป้ ระกอบวิชาชีพในหลากหลายช่องทาง
3. การตรวจสอบแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรูฯ้ ด้วยการวิ จยั เชิ งปริมาณ
ผู้วิจ ัย ได้ท าการตรวจสอบแนวทางในการพั ฒ นา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
โดยการสอบถามกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทวประเทศ
ั่
พบว่ า ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีเ ห็น ด้ ว ยมากที่สุ ด กับ
แนวทางด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านการตระหนัก
ถึงความสาคัญของการเรียนรู้ (Awareness) และด้านการ
เรียนรู้ (Learning) และเห็นด้วยมากกับแนวทางด้านการ
ให้รางวัล (Reward) และด้านการประเมินผลการเรียนรู้
(Evaluation)
3.1 ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อแนวทางด้านการตระหนักถึง
ความสาคัญ ของการเรีย นรู้ (Awareness) พบว่ า ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีมคี วามเห็นด้วยมากที่สุดในทุกข้อ
ค าถามในด้ า นนี้ โดยมี ค วามเห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด ที่
ต้องการให้สถาบันการศึกษาตระหนักและให้ความสาคัญ
กับ การเตรีย มผู้ป ระกอบวิช าชีพ ที่พ ร้อ มจะเรีย นรู้แ ละ
พร้อมทีจ่ ะทางานได้ มากทีส่ ดุ
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3.2 ความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางด้านการเรียนรู้
(Learning) พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมคี วามเห็น
ด้วยมากที่สุดในเรื่องวิทยากรที่ต้องมีคุณภาพในระดับ
มาตรฐาน ทัง้ ในด้านความรู้ และความสามารถในการ
ถ่ายทอด รองลงมาได้แก่การจัดการเรียนรู้ ทีอ่ ยากให้มี
การเรียนรู้ด้วยวิธที ่หี ลากหลาย ที่ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนรูไ้ ด้ มากกว่าวิธกี ารอบรม/สัมมนาทีจ่ ดั ในปจั จุบนั
3.3 ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อแนวทางด้านการประเมินผล
การเรียนรู้ (Evaluation) พบว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมี
ความเห็ น ด้ ว ยมากในทุ ก ข้อ ค าถามในด้ า นนี้ โดยมี
ความเห็นด้วยมากที่สุด ที่ต้องการการจัดให้มกี ารวัดผล
การเรียนรู้ของตนเองได้ เพื่อให้ทราบว่าตนเองมีความรู้
ความสามารถในระดับใด เช่น การจัดให้มกี ารประเมิน
ความรู้ความสามารถของตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเห็นด้ว ย
น้อยที่สุด ที่จะจัดให้มกี ารวัดผลการเรียนรู้ภายหลังการ
เข้า รับ การอบรมว่ า มีค วามรู้ค วามสามารถผ่ า นเกณฑ์
หรือไม่
3.4 ความคิดเห็นที่มตี ่อแนวทางด้า นการให้รางวัล
(Reward) พบว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมคี วามเห็นด้วย
มาก ที่องค์กรต้องส่งเสริม กระตุ้น หรือให้รางวัลแก่ผู้ท่ี
สามารถนาความรูค้ วามสามารถไปประยุกต์ใช้กบั งานที่
ตนปฏิบตั ิได้ และแก่ผู้ท่มี ีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดย
กาหนดให้เป็ นตัวชี้วดั หนึ่งในการพิจารณาขึน้ เงินเดือน
หรือเลื่อนตาแหน่งงาน
3.5 ความคิดเห็นที่มตี ่ อแนวทางด้านเทคโนโลยี
(Technology) พบว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมคี วามเห็น
ด้วยมากที่สุดในทุกข้อคาถามในด้านนี้ โดยมีความเห็น
ด้วยมาก ทีอ่ ยากให้สง่ เสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล เพื่อ ประโยชน์ ใ นการเรียนรู้
และนากลับมาใช้ศึกษาได้อกี การพัฒนาเทคโนโลยีใน
การจัดการความรู้ และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพในหลากหลายช่องทาง และการพัฒนาการเรียนรู้
ทางไกล หรือ E Learning ทาให้ผเู้ รียนรูส้ ามารถเรียนรู้
ได้โดยไม่มขี อ้ จากัดของเวลา และสถานที่
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อภิ ปรายผล
จากแนวทางในการพัฒ นาวิช าชีพ บัญ ชีไ ปสู่
องค์ก รแห่ ง การเรีย นรู้ ที่ผู้วิจ ัย ได้ส ัง เคราะห์ข้ึน หาก
พิจารณาในแต่ ละองค์ประกอบ พบว่า มีส่วนเกี่ยวข้อ ง
เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ดังนี้
1) การตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการเรี ย นรู้
(Awareness : A) เป็ นแนวทางในการกระตุ้น / จูงใจให้
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องการเรียนรู้ และผลักดันให้
ผู้บริหารขององค์กรต่างๆ เห็นความสาคัญ และให้การ
สนั บ สนุ น การเรีย นรู้
จะเห็น ได้ ว่ า แนวทางนี้ ใ ห้
ความส าคัญ กับ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชี ซึ่ง ถือ ว่ า เป็ น
บุ ค คลส าคัญ ที่เ ป็ น สมาชิก ของวิช าชีพ บัญ ชี โดยการ
เรียนรู้นนั ้ จะเกิดขึน้ ได้หากผูเ้ รียนรูม้ องเห็นว่าสิง่ นัน้ เป็ น
ปญั หา และมีแรงจูงใจที่จะเรียนเท่านัน้ ดังความคิดของ
Edgar Schein (1993) [9] ทีไ่ ด้กล่าวไว้ หรือที่ Senge
(2006) ได้กล่าวถึงองค์กรแห่งการเรียนรูว้ ่า องค์กรแห่ง
การเรียนรูน้ นั ้ จะต้องมีสมาชิกทีม่ กี ารเรียนรู้ มีการพัฒนา
ขีดความสามารถ และมีการเพิม่ พูนความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง [5]
ในส่วนนี้ Marquardt (2002) [6] ก็ได้ช้ใี ห้เห็นถึง
ความสาคัญ ของการเรีย นรู้ด้ว ยการชี้น าตนเอง (SelfDirected Learning) ทีส่ มาชิกขององค์กรจะต้องตระหนัก
และกระตือรือร้นทัง้ ในฐานะของผู้เรียนรู้ และผู้สนับสนุ น
โดยต้องมีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดหยัง้ [6] ซึ่งหาก
พิจารณาจากแนวคิดของ Bloom (1971) [10] ก็จะพบว่า
การตระหนักถึงความสาคัญเป็ นความรูส้ กึ ในค่านิยมทีใ่ ห้
ค่า กับ การเรีย นรู้ เป็ น การเรีย นรู้ด้า นอารมณ์ ห รือ ด้า น
จิต พิสยั (Affective Domain) ที่ การเรีย นรู้ท างด้า น
จิตพิสยั นี้เอง ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเรียนรูท้ างด้านพุทธิพสิ ยั
และทักษะพิสยั ต่อไป
หากพิ จ ารณาในส่ ว นของผู้ น าองค์ ก ร พบว่ า
Marquardt (2002) [6] ได้ให้ความสาคัญกับผูน้ าอย่าง
มาก ในฐานะเป็ นหัวจักรสาคัญ โดย Marquardt (2002)
ได้กล่าวไว้ในกลุยทธ์ด้านคนว่า ผู้นาจะต้องกระตุ้นหรือ
เป็ น แบบอย่ า งให้พ นัก งานเกิด ความมุ่ ง มัน่ ที่จ ะเรีย นรู้
โดยจะต้องแสดงออกทัง้ พฤติกรรมและเจตคติอยู่เสมอ
ด้วย นอกจากยังกล่าวเพิม่ เติมอีกว่า ผูน้ าองค์กรนัน้ ต้อง
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มีหน้ าที่ร ับชอบหลัก ในการเป็ น ผู้นาในองค์กรแห่ง การ
เรี ย นรู้ ด้ ว ย โดยจะต้ อ งสร้ า งบรรยากาศ ที่ ส่ ง เสริ ม
การเรียนรู้ [6]
2) การเรียนรู้ (Learning : L) เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร/เนื้อหาให้ตรงตามความต้องการ และ
การนาไปใช้ประโยชน์ของผู้เรียน นอกจากนี้ ยังอาจจัด
ให้มโี ปรแกรมการพัฒนาตนเอง และให้ผเู้ รียนรูส้ ามารถ
ประเมินผลตนเองได้ ในการจัดการเรียนรูน้ นั ้ จะต้องจัดให้
มีการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายวิธที ผ่ี เู้ รียนสามารถเลือกเรียนรู้
ได้ มากกว่าการอบรมทีจ่ ดั ขึน้ ในสถาบันการอบรมต่างๆ
จัดให้มกี ารพัฒนาการเสวนาภายในองค์กร ส่งเสริมให้มี
การเรียนรูร้ ่วมกัน และการสร้างมาตรฐานวิทยากร ทัง้ ใน
ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการถ่ายทอด ใน
ส่วนนี้ Marquardt (2002) [6] ได้แบ่งการเรียนรูใ้ นองค์กร
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับปจั เจกบุคคล ระดับทีมหรือ
กลุ่ม และระดับองค์กร ซึ่ง Dixon (1994) ได้กล่า ว
สอดคล้ อ งกัน ว่ า องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ เ ป็ น การใช้
กระบวนการ การเรียนรูท้ งั ้ ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับ องค์ก ร เพื่อ ให้เ กิด การปรับ เปลี่ย นองค์ก รไปใน
ทิศทางที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียขององค์กร [11]
ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้รู้ส่วนหนึ่งได้
กล่าวถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า คือ องค์กรที่จะต้องมี
การเอื้อ อานวยความสะดวก และสร้า งบรรยากาศของ
การเรียนรูใ้ นการพัฒนาบุคลากรขององค์กร [12-14] มี
การกระตุ้ น เร่ ง เร้า และจู ง ใจให้ ส มาชิก ทุ ก คนมีค วาม
กระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองตลอดเวลา และ
มีก ารเอื้อ อ านาจแก่ สมาชิก ซึ่ง จะกระตุ้น ให้เ กิด ความ
ร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีม [15] และมีการ
กระตุน้ ให้พนักงานเรียนรูอ้ ยู่ตลอดเวลา
หากพิจ ารณาในระดับ กลุ่ มหรือ ทีม พบว่ า Senge
(1990) ได้ให้ความสาคัญกับการเรีย นรู้ร่ว มกันเป็ นทีม
(Team Learning) ไว้เป็ นวินัยประการที่ 4 โดยกล่าวว่า
องค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องมีการเสวนา (Dialogue)
และการอภิ ป ราย (Discussion) ในการแลกเปลี่ ย น
ข้อคิดเห็นซึง่ กันและกัน และหากพิจารณาในระดับบุคคล
นัน้ [16] Marquardt (2002) [6] ได้แนะนาให้มแี ผนการ
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พัฒนาตนเอง ทีอ่ งค์กรกับพนักงานจะทางานร่วมกันเพื่อ
พัฒนาอาชีพในระยะยาวของพนักงาน โดยองค์กรจะต้อง
เปิ ด เผยแผนการและทิศ ทางในอนาคตของบริษัท ให้
พนั ก งานทราบมากที่สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ ด้ ว ย เพื่ อ ให้
พนักงานทีไ่ ด้สร้างโปรแกรมสาหรับพัฒนาตนเอง ทราบ
ถึงคุณค่าทีม่ ตี ่อบริษทั [6]
3) การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation : E) เป็ น
แนวทางที่จ ัด ให้มีก ารวัด ผลการเรีย นรู้ เพื่อ ให้บุ ค คล
ทราบทราบถึง ความรู้ค วามสามารถของตนเอง และ
ท้าทายให้ต้องการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ ได้ ในส่วนนี้ Marquardt
(2002) [6] ได้เสนอกลยุทธ์ดา้ นความรู้ไว้อย่างน่ าสนใจ
มากว่ า เมื่ อ องค์ ก รประสบความส าเร็ จ จากการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ล้ว มีการปรับปรุงหลักสูตรทีเ่ ข้า
กั บ รู ป แบบการเรี ย นรู้ ใ หม่ แ ล้ ว ก็ ค วรจั ด ให้ มี ก าร
ประเมิน ผล ที่จะต้องครอบคลุมทุ กด้า นของการเรียนรู้
นอกจากนี้ Marquardt (2002) ได้ เ สนอกลยุ ท ธ์ ด้ า น
ความเทคโนโลยี ที่ก ล่ า วว่ า จะต้ อ งท าให้ก ารพัฒ นา
ความรู้นัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการทางาน
ของบุ ค คลด้ ว ย เช่ น ก าหนดให้พ นั ก งานต้ อ งส่ ง สรุ ป
รายงานเกีย่ วกับสิง่ ทีพ่ วกเขาได้เรียนรูจ้ ากโครงการทีต่ น
รับ ผิด ชอบ มิฉ ะนั น้ พวกเขาจะถู ก หัก คะแนนส าหรับ
รางวัลทีจ่ ะได้รบั จากการร่วมเรียนรู้ เป็ นต้น [6]
4) การให้รางวัล (Reward : R) เป็ นแนวทางที่
กระตุ้น หรือ ให้ร างวัลแก่ ผู้น าความรู้ก ลับ มาใช้ มีก าร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร ับรางวัลจากการเรี ยนรู้ ในส่วนนี้
Marquardt (2002) ได้กล่าวถึงองค์กรว่าจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องให้รางวัลกับการเรียนรู้ทงั ้ แบบเป็ นรายบุคคลและ
แบบเป็ นทีม โดยให้รางวัลแก่การกระทาทีเ่ อือ้ ประโยชน์
ต่อการเรียนรูข้ ององค์กร ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม เช่น
การกล้าทีจ่ ะเสีย่ ง การขวนขวายหาความรู้ และการมุ่งมัน่
สู่ความเป็ นเลิศ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ การสอนงาน
การถ่ายโอนความรูใ้ ห้กบั สมาชิกในทีมและนอกทีม โดย
หากองค์กรไม่ให้รางวัลกับพนักงานที่จะมาเป็ นผู้เรียนรู้
องค์ ก รก็ ต้ อ งให้ โ อกาสในความก้ า วหน้ า และเลื่ อ น
ตาแหน่ งแก่ผู้เรียนรู้ หรือผู้มสี ่วนช่วยส่ง เสริมให้ผู้อ่นื ได้
เรียนรูด้ ว้ ย
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5) เทคโนโลยี (Technology : T) เป็ นแนวทางที่
ส่งเสริมให้มรี ะบบการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้มกี ารนา
ความรู้กลับมาใช้ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในการ
จั ด การความรู้ และเผยแพร่ แ ก่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ในหลากหลายช่องทาง ในส่วนนี้ Marquardt (1996 &
2002) ได้ให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ขององค์กร โดยการจัดการความรูถ้ อื เป็ นหัวใจสาคัญของ
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่ประสบความสาเร็จจะนาทางความรู้ไปด้วยความเป็ น
ระบบและใช้เทคโนโลยีอย่างสอดคล้องกัน โดยต้องมีการ
ใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ และวิ ธี ก ารในการเรี ย นรู้
ทีก่ า้ วหน้าๆ เช่น การใช้ตวั แบบจาลอง (Simulation) การ
ประชุมทางไกล (Computer Conferencing) ทางด่วน
ความรู้ (Knowledge Freeways) ซึ่งเป็ นโครงสร้าง
พื้น ฐานที่ส าคัญ ส าหรับ การจัด การความรู้
โดย
Marquardt (2002) ได้แบ่งเทคโนโลยีออกเป็ นเทคโนโลยี
สาหรับการจัดการความรู้ และเทคโนโลยีสาหรับเพิม่ พูน
การเรียนรู้ ซึ่งในขัน้ เริม่ ต้นของการสร้างองค์กรแห่งการ
เรีย นรู้ ข องวิ ช าชีพ บัญ ชีใ นประเทศไทยนั น้ อาจเริ่ ม
ที่เ ทคโนโลยีสาหรับ เพิ่ม พู น การเรีย นรู้ก่ อ นก็ไ ด้ เช่ น
วิดีทศั น์ โสตทัศน์ และการฝึ กอบรมแบบสื่อผสมผสาน
เพื่อการถ่ายทอด และพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของคนใน
วิชาชีพให้ดยี งิ่ ขึน้ [6]

สรุปและข้อเสนอแนะ
ผู้วิจยั ได้ท าการวิจยั แบบผสมผสาน ประกอบด้ว ย
การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยได้ทาการสังเคราะห์ได้แนวทาง
ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชีใน
ประเทศไทย ก่อนนาไปตรวจสอบเพื่อยืนยันแนวทางฯ
ดังกล่าวโดยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณกับประชากรที่เป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีทวประเทศ
ั่
แนวทางในการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
“ALERT” นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน ทีส่ มั พันธ์
เชื่อมโยงสนับสนุนซึง่ กันและกัน นันหมายความว่
่
าหากมี
การส่งเสริมองค์ประกอบหนึ่ง องค์ประกอบอื่นก็จะได้รบั
ผลทางบวกให้การผลักดันให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของวิชาชีพบัญชีด้วย นอกจากนี้ ในการผลักดันเพื่อให้
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เกิดองค์กรแห่ง การเรียนรูน้ นั ้ ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่าย
จะต้อ งผลัก ดัน แนวทางนี้ ใ นส่ว นของตนด้ว ย ดัง จะได้
กล่าวถึงแนวทางที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ ละฝ่ายต้องร่วม
แรงร่วมใจกันผลักดัน ดังนี้
1) หน่วยงานกากับดูแล ต้องตระหนักถึงความสาคัญ
ของการส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชี
โดยต้องร่วมมือกัน และอาจมองไปข้า งหน้าหรือกาหนด
ทิศ ทางของการเรีย นรู้ ข องวิช าชีพ บัญ ชีว่ า ควรมีก าร
ส่งเสริมไปในทิศทางใด ควรมีการกาหนดหลักสูตรเช่นไร
เรื่องใดควรจะมีการตื่นตัวมากหรือต้องเรียนรู้เพื่อรอรับ
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
หน่ วยงานกากับดูแลควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
หลากหลายช่องทาง และควรให้ความสาคัญกับระบบ
เทคโนโลยี ทัง้ ในส่วนของการพัฒนา Website ทีต่ อ้ งเป็ น
แหล่งทีร่ วบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย และเข้าถึงได้
ง่าย นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาให้เกิดชุมชนสังคมออนไลน์
ที่จะมีการถามตอบ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง
วิชาชีพบัญชี อันจะเป็ นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของ
การเรีย นรู้ม ากยิ่ง ขึ้น อีก ด้ว ย โดยควรมุ่ ง พัฒ นาการ
เรียนรู้แบบ E-Learning โดยพิจารณาหลักสูตรทีอ่ าจมี
หลายระดับ เช่ น ระดับ ต้ น ระดับ ปานกลาง ระดับ สูง
เพื่อ ให้ ผู้เ รีย นรู้ไ ด้ เ กิด ความท้า ทายว่ า จะต้ อ งพัฒ นา
ตนเองไปอย่ างไร การส่งเสริมการเรีย นรู้ด้ ว ยระบบ
เทคโนโลยีนับว่ามีต้นทุนในการเรียนรูท้ ไ่ี ม่มากสาหรับผู้
เรี ย นรู้ ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา และ
สามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาใหม่ได้
นอกจากนี้ หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ล ควรจัด ให้มีก าร
ประเมิน ตนเองได้อ าจผ่ า นระบบอิน เตอร์เ น็ ต เพื่อ ให้
ผูเ้ รียนสามารถเข้าทาการประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองได้ โดยในส่ ว นนี้ จ ะต้ อ งจัด ให้มีค าอธิบ าย
ภายหลังการประเมินตนเองเสร็จสิน้ แล้วด้วย นอกจากนี้
หน่วยงานกากับอาจทาการจัดลาดับองค์กรทีม่ กี ารพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือมีการให้รางวัล อันจะเป็ นการ
ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ มีแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กร
ของตนเอง
2) สถาบันการศึกษา ต้องเข้มงวดในการปลูกฝงั และ
ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะทางาน และพร้อมที่จะ
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เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ (Ready to work and ready to learn) ทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงไปภายใต้สถานการณ์ปจั จุบนั และการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ (Life Long Learning) ด้วย โดยต้องให้
ความสาคัญกับหลักสูตรและการเรียนรูข้ องนักศึกษา ว่า
ต้ อ ง เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ด้ า น ใ ด ทั ้ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และจริ ย ธรรม นอกจากนี้
สถาบัน การศึก ษาอาจร่ ว มมือ กับ หน่ ว ยงานภายนอก
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะทาให้สามารถผลิต
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณภ า พ ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า รข อ ง
ตลาดแรงงานได้
3) ผู้จดั การอบรม และวิทยากรในการอบรม ต้อง
ตระหนัก ถึง การจัด อบรมสัม มนาว่ า เป็ น การถ่ า ยทอด
ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยต้องมีวตั ถุ ประสงค์
หลัก คือ การส่ ง มอบการเรีย นรู้ท่ีดีท่ีสุด ให้แ ก่ ผู้เ รีย นรู้
ในส่วนนี้ต้องพิจารณาหลักสูตรและเนื้อหาต่างๆ ให้ตรง
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนรู้ ว่าต้องการ
เรียนรู้ หรือต้องการรู้เพิม่ เติมในประเด็นใด เพื่อให้การ
ทางานของผู้ประกอบวิชพี เหล่านัน้ มีประสิทธิผลได้ ใน
ส่วนนี้จะสะท้อนกลับไปทีก่ ารจัดหาวิทยากรทีจ่ ะคานึงถึง
คุณภาพและประสบการณ์ ของวิทยากรมากขึ้น โดยจะ
ค านึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น ในการจัด อบรมน้ อ ยลง อัน จะท าให้
คุณภาพของการจัดอบรมสัมมนาดีขน้ึ อย่างมาก
4) องค์กรทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฎิบตั งิ าน โดย
ผูบ้ ริหารขององค์กรต้องเห็นความสาคัญของการเรียนรู้
ของพนักงานของตนด้วย ทีต่ ้องมองว่าแม้การเรียนรูจ้ ะมี
ต้นทุน ทัง้ ในส่วนของทรัพยากรและเวลาต่างๆ แต่ผลที่
ได้จากการเรียนรู้ คือ องค์กรจะมีบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ ที่
จะเป็ นทรัพย์สนิ ขององค์กรเอง ทีจ่ ะสามารถผลิตผลงาน
ทีม่ คี ุณภาพสูงขึน้ หรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะทางานผิดพลาด
ได้น้อยลง
การส่ง เสริมให้มีการเรียนรู้ใ นองค์กร และสร้า ง
บรรยากาศในการเรีย นรู้ใ นองค์ก รเป็ น สิ่ง สาคัญ โดย
ผู้บริหารขององค์กรอาจมีการประเมินพนักงานของตน
โดยดูจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หรือดูจากความรู้
ความสามารถที่เพิ่มขึน้ โดยต้องมีการให้รางวัลสาหรับ
ผูท้ ม่ี กี ารเรียนรูท้ ด่ี ขี น้ึ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้
เพิ่ม ขึ้น และเป็ น แบบอย่ า งในการเรีย นรู้ อัน จะท าให้
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พนั ก งานเห็ น ว่ า เมื่ อ ผู้ บ ริห ารเห็ น ความส าคัญ แล้ ว
พนักงานที่เป็ นสมาชิกขององค์กรก็จะให้ความสาคัญกับ
การเรียนรูต้ ามไปด้วย
5) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องให้ความสาคัญกับ
การเรียนรู้ ต้องปรับมุมมองของการเรียนรูจ้ ากการเข้ารับ
การอบรมตามชัวโมงขั
่
น้ ต่ าเพียงเพื่อให้สามารถประกอบ
วิชาชีพบัญชีต่อไปได้ มาตระหนักถึงประโยชน์ของการ
เรีย นรู้ ที่จ ะเป็ น การเพิ่ม พูน ความรู้ค วามสามารถของ
ตนเอง อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ทัง้ ตนเอง องค์ก รที่ต น
ปฏิบตั งิ าน และสังคมโดยรวม
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพยังต้องให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่วมในการเรียนรูด้ ว้ ย เนื่องจากจะเป็ นการ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่ อเนื่อง ในส่วนนี้อาจมี
การเรียนรู้โดยไปร่วมกับพันธมิตรอื่นๆ เช่น ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออยู่ในภูมภิ าค
เดียวกัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนสังคมออนไลน์
เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้ อ งกับ วิ ช าชีพ บัญ ชี ท ัง้ หมด
จะต้องให้ความสาคัญกับ จริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีดว้ ย เนื่องจากจริยธรรมนี้เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ควบคุมความประพฤติและการดาเนินงานของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
บั ญ ชี ที่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ บั ญ ชี จ ะ ต้ อ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจน
ต้ อ งความโปร่ ง ใส ความเป็ น อิส ระ ความเที่ย งธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และการรักษาความลับ โดยการ
ปฏิบตั งิ านต้องมีความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ ผูถ้ อื หุน้
ผู้เป็ นหุ้นส่วน บุคคลหรือ นิติบุคคล ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อเพื่อน
ร่ ว มวิช าชีพ ด้ว ย ดัง ปรากฎเป็ น ข้อ บัง คับ สภาวิช าชีพ
บัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
จากผลการศึกษาครัง้ นี้ ผูท้ ส่ี นใจสามารถทาการวิจยั
เพิ่ ม เติ ม จากแนวทาง “ALERT” ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 5
แนว ท า ง ส าคั ญ ที่ จ ะ ต้ อ งผ ลั ก ดั น ไ ปพ ร้ อ ม ๆ กั น
เช่นเดียวกับแนวคิด 5 ระบบย่อยของ Marquardt (2002)
[6] ในส่วนนี้ อาจน าแนวทางการพัฒ นาองค์ก รแห่ ง
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การเรียนรู้ “ALERT” นี้ ไปใช้กบั หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือกับหน่ วยงานอื่น หรือหน่ วยงานนาร่องที่มลี กั ษณะ
คล้ า ยคลึ ง กั บ วิ ช าชี พ บั ญ ชี น อกจากนี้ ยั ง สามารถ
ทาการศึกษาในองค์ประกอบย่อยของแนวทางฯ นี้ ซึ่ง
ประกอบด้ว ย 5 องค์ป ระกอบ เช่ น การศึก ษาในด้า น
เทคโนโลยี (Technology) ที่อ าจมีก ารศึก ษาวิธีใ นการ
จัด ท า e-Learning ที่เ หมาะสมต่ อ การเรีย นรู้ข อง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะของตน หรือใน
ด้ า นการตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการเรี ย นรู้
(Awareness) อาจมีก ารท ากิจ กรรมหรือ โครงการที่
สถาบัน การศึกษาจัดขึ้นมาเพื่อสร้า งความตระหนักให้
เห็ น ความส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ โดยในส่ ว นนี้ อ าจ
ท าการศึก ษาเพื่อ ประเมิน ผลโครงการดัง กล่ า ว อัน จะ
น าไปสู่ก ารเพิ่ม การตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของการ
เรียนรูใ้ ห้มากยิง่ ขึน้ ต่อไปได้
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