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บทคดัย่อ 
การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการเรียนรู้ของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชี ในปจัจุบนั และ

บทบาทในการพฒันาองคก์รแห่งการเรยีนรูข้ององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีบญัช ีและพฒันาแนวทางในการเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ของวิชาชีพบญัชีในประเทศไทย โดยใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร    
การสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั และการสนทนากลุ่มกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกบัวชิาชีพบญัชใีนประเทศไทย  ผูว้จิยั
สงัเคราะห์ขอ้มูลก าหนดเป็นแนวทางการพฒันาองคก์รแห่งการเรยีนรู้ของวชิาชพีบญัชใีนประเทศไทย  และท า  
การตรวจสอบยืนยนัแนวทางดงักล่าวด้วยการวิจยัเชิงปริมาณกบักลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี       
ทัว่ประเทศ จ านวน 400 ราย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคีวามเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.9355  

ผลการวจิยั พบว่า สภาพการเรยีนรูข้องวชิาชพีบญัช ีพบปญัหาต่างๆ ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การเรยีนรูเ้ป็นแบบ
ถูกบงัคบัใหต้้องเรยีนรูต้ามทีก่ฎหมายก าหนด ส่วนใหญ่เป็นการอบรมสมัมนา หลกัสตูรมลีกัษณะพืน้ฐานทัว่ไป
มากกว่าหลกัสตูรเฉพาะ เน้นทฤษฎมีากกว่าการปฏบิตั ิวทิยากรหลายท่านไม่มปีระสบการณ์ตรงในเรื่องทีอ่บรม 
การอบรมมีค่าใช้จ่ายสูง  และขาดการประเมินผลหลงัการเรยีนรู้, ผู้ประกอบวชิาชีพบญัชียงัไม่ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการเรยีนรู้ และไม่มสี่วนร่วมในการเรยีนรู ้บณัฑติทางบญัชยีงัไม่พรอ้มทีจ่ะท างานและพรอ้มทีจ่ะ
เรยีนรู,้ ความรูท้ีน่ ามาจดัอบรมสมัมนาไม่ทนัสมยั ไม่ตรงกบัความต้องการหรอืการน าไปใชป้ระโยชน์ของผูเ้รยีน , 
ระบบการจดัการทางเทคโนโลยไีม่ดพีอ ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชสีว่นหนึ่งยงัไม่คุน้เคยกบัการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลย ี
นอกจากนี้ พบว่า  องคก์รที่ผู้ประกอบวชิาชพีปฏบิตัิงานบางแห่งยงัไม่สนับสนุนการเรยีนรู้ และหน่วยงานก ากบั
ดแูลยงัสง่เสรมิและสนบัสนุนการเรยีนรูไ้ม่เพยีงพอ ผูว้จิยัไดส้งัเคราะห ์“ALERT” เป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ร
แห่งการเรยีนรูข้องวชิาชพีบญัชใีนประเทศไทย  แนวทางนี้ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การตระหนักถงึ
ความส าคญัของการเรียนรู้ (Awareness)  การเรยีนรู้ (Learning)  การประเมนิผลการเรยีนรู้ (Evaluation)      
การให้รางวลั (Reward) และเทคโนโลย ี(Technology) ผู้วจิยัได้ท าการตรวจสอบแนวทางในการพฒันาฯ นี้      
ดว้ยการสนทนากลุ่มกบัผูเ้ชีย่วชาญ ก่อนน าไปตรวจสอบยนืยนัดว้ยการวจิยัเชงิปรมิาณกบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ทัว่ประเทศ พบว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชเีหน็ดว้ยมากทีสุ่ดกบัแนวทางดา้นเทคโนโลย ี(Technology) ดา้นการ
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ตระหนกัถงึความส าคญัของการเรยีนรู ้(Awareness) และดา้นการเรยีนรู ้(Learning) และเหน็ดว้ยมากกบัแนวทาง           
ดา้นการใหร้างวลั (Reward) และดา้นการประเมนิผลการเรยีนรู ้(Evaluation)   
 
ค าส าคญั : การพฒันาองคก์ร, การเรยีนรู,้ องคก์รแห่งการเรยีนรู,้ วชิาชพีบญัช ี 
 

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 

 
บทน า 

การพฒันาทางวชิาชพีบญัชอีย่างต่อเนื่องเป็นเรื่อง
ที่ได้รบัความสนใจในระดบันานาชาติ ดงัจะเห็นได้จาก
สมาพนัธ์นักบญัชนีานาชาติ (International Federation 
of Accountants: IFAC) ไดก้ าหนดมาตรฐานการศกึษา
ระหว่างประเทศ ส าหรบัผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี(ฉบบัที ่

7) เรื่อง “การพฒันาทางวิชาชีพบญัชีต่อเนื่องเกี่ยวกับ
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งมีผลบงัคับใช้
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยให้มี
การพฒันาความรู้ทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่องในกิจกรรม
การเรียนรู้ที่พฒันาและด ารงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ 
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เพื่อใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีบญัชสีามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่าง
เตม็ความสามารถภายใต้สภาพแวดล้อมทางวชิาชพี ใน
ส่วนนี้  IFAC ได้ก าหนดให้ประเทศกลุ่มสมาชิกซึ่ง
ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนัน้ ควรส่งเสริมเรื่อง
ความส าคญัของการพฒันาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และ
ความมุ่งมัน่ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัชทีุกคน [1] 

จากความส าคัญของการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชี
อย่างต่อเนื่องดงักล่าว หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดส้นับสนุน
ให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชเีกดิการเรยีนรู้ตลอดชวีติด้วย
มาตรการต่างๆ นอกจากนี้ ยงัไดม้กีารออกเป็นกฎหมาย
บงัคบัเพื่อต้องการใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีบญัชมีมีาตรฐาน
เดยีวกนั อย่างไรกต็าม จากขอ้มูลทีม่กีารแจง้การพฒันา
ความรูต่้อเนื่องต่อกรมพฒันาธุรกจิการค้า พบว่า มผีูท้ า
บญัชปีระมาณรอ้ยละ 60 เท่านัน้ ที่สามารถท าได้ตามที่
กฎหมายก าหนด [2] ส าหรบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตมกีาร
แจ้งขอ้มูลการเขา้รับการอบรมความรู้ทางวชิาชพีบญัชี
ตามกฎหมาย ประมาณ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้สอบบญัชี
รบัอนุญาตทัง้หมดทีข่ ึน้ทะเบยีน [3] 

นอกจากน้ี ปญัหาอีกประการหน่ึงของการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องของวิชาชีพบญัชี ได้แก่ คุณภาพ
ของการเข้ารับการอบรม เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีส่วนหนึ่งจะท าการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเพียง
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดงัความคิดเห็น
ของ ผ่องพรรณ เจยีรวริยิะพนัธ์ (2551) รองอธบิดกีรม
พฒันาธุรกจิการค้า ที่กล่าวว่า “... การอบรมไม่ควรคดิ
เฉพาะเชงิปรมิาณ ควรค านึงถึงด้านคุณภาพด้วย ไม่ใช่
มองว่าจะเอาชัว่โมงมากๆ ง่ายๆ เอาทีเ่รยีนไม่ยาก คดิว่า
เก็บชัว่โมงได้เท่านัน้เท่านี้  ควรค านึงถึงความรู้ทีไ่ด้รับ
จากการอบรมดว้ย...” [2] 

จากปญัหาต่างๆ ขา้งต้น เกีย่วกบัการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวชิาชพีบญัชขีองประเทศไทยในปจัจุบนั ทีผู่้
ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนหนึ่ งยังไม่ตระหนักถึง
ความส าคญัของการพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ หรือยัง
ไม่ให้ความส าคญักบัการเรยีนรู้ตลอดชีวติ อนัจะท าให้
มาตรฐานการให้บริการทางวิชาชีพ ตลอดจนความรู้
ความสามารถในการประกอบวชิาชพีบญัชไีม่เพยีงพอต่อ

สภาพแวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมากในปจัจุบนั 
ดงันัน้ การพฒันาผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีให้เป็นบุคคล
แห่งการเรยีนรู ้และการพฒันาวชิาชพีบญัชใีหเ้ป็นองคก์ร
แห่งการเรยีนรู ้จงึเป็นสิง่จ าเป็นเร่งด่วนทีต่้องด าเนินการ
ใหเ้กดิขึน้ในสภาวะการเปลีย่นแปลงของโลกปจัจุบนั 

แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้นี้  องค์กรทาง
ธุรกจิได้ให้ความสนใจกนัอย่างมากนับตัง้แต่ทศวรรษที ่
1980 เน่ืองจากการเรยีนรูจ้ะช่วยยกระดบัขององคก์รใหม้ี
การเจรญิเตบิโตมากหรอืฟ้ืนฟูกจิการไดอ้ย่างรวดเรว็ใน
ตลาดที่มีการแข่งขนักันสูงมาก โดยกิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จะท าให้องค์กรมีการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน เกิดความสามารถในการแข่งขัน และ
พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กร [4] ซึ่งแนวคิดเรื่อง
องคก์รแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization) นี้ไดร้บั       
ความสนใจจากองค์กรต่างๆ ทัว่โลกมากยิ่งขึ้นจาก
หนังสอื The Fifth Discipline (1990) ของ Peter M. 
Senge ซึ่ง Senge (2006: 3) ไดใ้ห้ความหมายของ 
“องค์กรแห่งการเรยีนรู้ ว่าเป็นองค์กรทีบุ่คคลในองค์กร
สามารถเพิม่ขดีความสามารถของตนไดอ้ย่างต่อเนือ่งใน
การสร้างผลงานทีต่้องการได้อย่างแท้จรงิ เป็นองค์กรที ่
สง่เสรมิใหม้คีวามคดิใหม่ๆ และรปูแบบของการคดิใหม่ที ่
ขยายออกไปได้ เป็นองค์กรทีเ่ปิดโอกาสให้มีความ
ปรารถนาร่วมกนั และเป็นองค์กรทีส่มาชกิขององค์กรมี
การเรยีนรู้ ทีจ่ะเรยีนรูร้่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง” [5] โดยการ
พฒันาองค์กรแห่งการเรยีนรู้นี้จะครอบคลุมตัง้แต่ระดบั
บุคคลไปจนถึงระดบัองค์กรที่จะต้องมีเป้าหมายและมี
ระบบงาน  ในการพัฒนาตัวผู้น าและสมาชิกทุกคนใน
องคก์ร โดยการสง่เสรมิและยกระดบัการเรยีนรูใ้หเ้กดิผล
อย่างเป็นรปูธรรม ภายใตพ้ืน้ฐานวนิัย  5 ประการ ทีต่้อง
ถือปฏิบัติ ได้แก่  การมุ่ งสู่ความเป็นเลิศ (Personal 
Mastery) การมรีปูแบบวธิกีารคดิ และมุมมองทีเ่ปิดกวา้ง 
(Mental Models) การสรา้งและสานวสิยัทศัน์ (Shared 
Vision) การเรยีนรูร้่วมกนัเป็นทมี (Team Learning) และ
การมคีวามคดิความเขา้ใจเชงิระบบ (Systems Thinking)  

Michael J. Marquardt ศาสตราจารยด์า้นการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ แห่งมหาวทิยาลยัจอรจ์ วอชงิตนั และ
ประธานสมาคมแห่ งการ เรียนรู้ของโลก (Global 
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Learning Association) เป็นอีกนักคิดหนึ่งที่ส าคัญ
เกีย่วกบัองคก์รการเรยีนรู้ Marquardt (2002)ไดก้ล่าวว่า 
องค์กรจ านวนมากยงัไม่เข้าใจความส าคญัขององค์กร
แห่งการเรยีนรู้ และไม่สามารถน าไปปฏบิตัิให้เกดิผลได้
จรงิ เนื่องจากการมององค์กรแห่งการเรยีนรู้เป็นส่วนๆ 
หรอืเน้นเพยีงบางคุณสมบตั ิเช่น พลวตัในการเรยีนรูข้อง
ทมี โครงสรา้งขององคก์ร ความรู ้หรอืการน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใชใ้หม้ากขึน้ จากความไม่เขา้ใจ หรอื
ความต้องการใหไ้ดผ้ลอย่างรวดเรว็ดงักล่าว ท าใหห้ลาย
องค์กรไม่สามารถสร้างองคก์รแห่งการเรยีนรู้ได ้ซึง่จาก
ประสบการณ์ของเขามากกว่า 15 ปี กบัองค์กรแห่งการ
เรยีนรูร้ะดบัชัน้น าทัว่โลกมากกว่า 100 แห่ง และจากการ
วิเคราะห์หนังสอืและบทความเกี่ยวกบัองค์กรแห่งการ
เรียนรู้นับหมื่นเรื่อง Marquardt ได้สรุปว่าก่อนที่บุคคล
และองค์กรจะสามารถเข้าถึงองค์กรแห่ง การเรียนรู้ได ้
พวกเขาจะต้องเขา้ใจและพฒันาระบบย่อย 5 ระบบ ให้
ประสานร่วมกนัเสยีก่อน ระบบย่อย 5 ระบบ ได้แก่ การ
เรยีนรู ้(Learning) องคก์ร (Organization) คน (People) 
ความรู ้(Knowledge) และเทคโนโลย ี(Technology) โดย
มรีะบบย่อยหลกั คอื การเรยีนรู ้ตัง้แต่ระดบับุคคล กลุ่ม 
และองคก์ร ซึง่ระบบย่อยอื่นๆ ทีเ่หลอืจะเป็นระบบย่อยที่
ช่วยสง่เสรมิและเพิม่พนูคุณภาพและประสทิธผิลของการ
เรยีนรูท้ ัว่ทัง้องคก์ร (แสดงดงัภาพ ที ่1) ดงันัน้ หากไม่มี
ระบบย่อยครบทัง้ 5 ระบบ องคก์รจะมเีพยีงกระบวนการ
และหลกัการที่จ าเป็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้
บางสว่นเท่านัน้ ซึง่การเรยีนรูจ้ะไม่ยัง่ยนืและไม่น ามาซึง่
ความส าเรจ็ขององคก์รได ้[6] 

 
ภาพท่ี 1 ตวัแบบเชงิระบบขององคก์รแหง่การเรยีนรู ้

จากตวัแบบเชงิระบบขององคก์รแห่งการเรยีนรูท้ีใ่ห้
ความส าคญักบัการพฒันาระบบย่อย 5 ระบบ ที่เมื่อ
ประสานร่วมกนัแลว้จะท าใหเ้กดิองคก์รแห่งการเรยีนรูไ้ด้
อย่างยัง่ยนื ผู้วิจยัจงึสนใจศึกษาแนวทางในการพฒันา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบญัชใีนประเทศไทย 
โดยมุ่งพฒันาตามกรอบแนวคดิของ Marquardt (2002) 
เพื่อให้วชิาชพีบญัชเีป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้อนัจะท า
ให้วิชาชีพบัญชีในประเทศไทย มีมาตรฐานในการ
ให้บริการ เป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมัน่ได้ แก่ผู้รบับรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอื่น ตลอดจนเกดิการพฒันาองค์
ความรูท้างวชิาชพีต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1) เพื่อศกึษาสภาพการเรยีนรูข้องผูป้ระกอบวชิาชพี

บญัชใีนปจัจุบนั และบทบาทในการพฒันาองคก์รแห่งการ
เรยีนรูข้ององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีบญัช ี

2) เพื่อพัฒนาแนวทางในการเป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรูข้องวชิาชพีบญัชใีนประเทศไทย 
 
ระเบียบวิธีวิจยั 

การศึกษาครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจยัเชงิคุณภาพ และการ
วจิยัเชงิปรมิาณ โดยเน้นการวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อคน้หา
สภาพการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย 
ตลอดจนปญัหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากทัง้เอกสาร
ต่างๆ การสมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ก่อน
น ามาสงัเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบญัชใีนประเทศไทย 
หลังจากนั ้นได้ท าการตรวจสอบแนวทางที่ผู้ วิจ ัย
สังเคราะห์ขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญเพื่ อฟงัข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ และเพื่อให้แนวทางที่น าเสนอมี   
ความน่าเชื่อถือยิง่ขึน้ จงึไดท้ าการตรวจสอบโดยวธิกีาร
วิจัยเชิงปริมาณกับประชากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
บญัชทีัว่ประเทศ มขี ัน้ตอนในการวจิยั ดงันี้ 

 
 

ท่ีมา: Marquardt (2002, p.24) 
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1. การวิจยัเชิงคณุภาพ 
1.1 การวิเคราะหเ์อกสาร 
ผูว้จิยัศึกษาสภาพการเรียนรู้ของวชิาชีพบญัชีจาก

เอกสารต่างๆ (Documents) ของหน่วยงานก ากบัดูแลใน
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
ไดแ้ก่ สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ และกรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กฎหมาย ประกาศ 
ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ รายงานประจ าปี และ
จดหมายข่าวที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวชิาชพีบญัช ี ไดแ้ก่ พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 
2543 พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 ประกาศ
และขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนมาตรฐานการศกึษาระหว่าง
ประเทศ ส าหรบัผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี (International 
Education Standards : IES) ทีอ่อกโดยคณะกรรมการ
การศกึษาของสหพนัธน์กับญัชนีานาชาต ิ 

1.2 การสมัภาษณ์เชิงลึก 
ผู้ วิ จ ัย ไ ด้ท า ก า รสัมภ าษ ณ์ เ ชิ ง ลึก  ( In-depth 

Interview) ถึงสภาพการเรยีนรู้ ปญัหาและแนวทางใน
การพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีบญัชี ตามกรอบ
แนวคดิในการศกึษากบัผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ไดแ้ก่ กรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ปฎิบัติงาน
เกี่ยวกบัการพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องของ ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ผู้ร ับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ และผู้ประกอบการวิชาชีพบัญช ี
จ านวน 11 ท่าน 

1.3 การสนทนากลุ่ม 
ผูว้จิยัไดท้ าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อท า

การรับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อ
แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพ
บญัชีในประเทศไทย กบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบัวิชาชีพ
บญัชีในประเทศไทย (Stakeholders) ได้แก่ กรรมการ
สภาวิช าชีพบัญชี  ใ นพระบ รม ร าชูปถัมภ์  แ ล ะ
ผูป้ระกอบการวชิาชพีบญัชใีนภูมภิาคต่างๆ ของประเทศ
ไทย ตามส านักงานสาขาที่ส าคญั จ านวน 5 ส านักงาน
สาขา ไดแ้ก่ ส านักงานสาขากรุงเทพมหานคร เชยีงใหม่ 
ขอนแก่น สงขลา และนครสวรรค ์

1.4 การสงัเคราะหแ์ละการตรวจสอบแนวทางใน
การพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู ้

ภายหลงัการสมัภาษณ์เชงิลกึ และการสนทนากลุ่ม
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจ ัยได้สงัเคราะห์ข้อมูลจนกระทัง่ได้
แนวทางในการพฒันาองคก์รแห่งการเรยีนรูว้ชิาชพีบญัชี
ในประเทศไทย ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าแนวทางดงักล่าวไปท าการ
ตรวจสอบ (Verification) ด้วยการสนทนากลุ่มกับ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อฟงัข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่อแนวทางทีผู่ว้จิยัสงัเคราะหข์ึน้ ก่อนน าไป
ท าการตรวจสอบยนืยนัดว้ยวธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ 
 
2. การวิจยัเชิงปริมาณ 

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรในการศกึษา คอื ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี

ทัว่ประเทศ จากรายงานประจ าปี 2553 – 2554 ของสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจ านวนสมาชิก
ทัง้สิน้ 49,237 คน [7] โดยผูว้จิยัสามารถเขา้ถงึรายชื่อ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชไีดจ้ากฐานขอ้มูลรายชื่อของ
ส านักงานท าบญัชี จ านวน 3 ,452 แห่ง รายชื่อผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาต และผูส้อบบญัชภีาษีอากร ซึ่งมจี านวน 
8,465 และ 2,511 ราย ตามล าดบั 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ
บญัช ีจ านวน 400 ราย ได้จากการเปิดตารางส าเรจ็รูป
ของ Yamane [8] ด้วยระดับนัยส าคัญ .05 ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 5% จะต้องเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างน้อย 400 คน โดยท าการสุ่มตัวอย่าง ผู้
ประกอบวชิาชพีบญัชจีากรายชื่อที่ผู้วจิยัเขา้ถึงได้ ด้วย
การสุม่แบบเป็นสดัสว่นกบัขนาดประชากร (Proportional 
to size) กบัส านักงานท าบญัช ีผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
และผูส้อบบญัชภีาษอีากร ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 
194, 159 และ 47 ราย ตามล าดบั 

2.2 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี้ คือ 

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ของวชิาชพีบญัช ีในประเทศไทย  
ที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้น ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชงิเนื้อหา (Content Validity) จากผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 
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3 ท่าน โดยได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวุฒ ิขอ้ค าถามมคี่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ หลงัจากนัน้ได้ท าการทดสอบ     
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้ค่าความเชื่อมัน่โดยรวม
เท่ากบั 0.9355 โดยมคีวามเชื่อมัน่ของแบบสอบถามดา้น
การตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ ด้านการ
เรยีนรู ้ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรู ้ด้านการใหร้างวลั 
และด้านเทคโนโลยี มีค่าเท่ากับ 0.8140, 0.8354, 
0.8447, 0.9143 และ 0.8430 ตามล าดบั  

2.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผู้วิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้

ประกอบวชิาชพีบญัชทีัว่ประเทศ โดยจดัสง่แบบสอบถาม
ทางไปรษณีย ์(Mail Survey) ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ตอบกลบั โดยก าหนดจ านวนเป้าหมาย ตอบกลบัอย่าง
น้อย 400 ราย ในส่วนนี้ผู้วิจยัประมาณอัตราการตอบ
กลับ 1 ใน 3 ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงได้ส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย ์จ านวน 1,200 ราย โดยจดัส่งแบบสอบถามไป
ยงัส านักงานท าบญัช ีผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต และผู้สอบ
บัญชีภาษีอากร จ านวน 582 , 477 และ 141 ราย 
ตามล าดับ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่  24 
มกราคม ถงึ  24 กุมภาพนัธ ์2555 ไดแ้บบสอบถามตอบ
กลบัจ านวน 522 ฉบบั คดิเป็นอตัราการตอบกลบั รอ้ยละ 
43.5 ผู้วิจยัคดัเลอืกเฉพาะแบบสอบถามที่ตอบค าถาม
อย่างครบถว้นสมบรูณ์ ไดจ้ านวน 400 ฉบบั  

2.4 การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มูล ดว้ยสถติเิชงิพรรณา 

(Descriptive Statistics) ดว้ยการบรรยาย  สิง่ทีศ่กึษา
จากค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 
ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้สรุปออก 3 ประเด็น
ตามล าดบัของวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี้ 
1. สภาพการเรียนรูข้องผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  

ผูว้จิยัไดส้รุปสภาพของการเรยีนรูต่้อเนื่องทาง
วิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ตามแนวคิดของ  

Marquardt (2002) [6] ทีใ่หค้วามส าคญักบัความเขา้ใจ
และการพฒันาระบบย่อย 5 ระบบย่อย ดงันี้ 

1) ระบบย่อยการเรยีนรู ้ 
หน่วยงานก ากบัดูแลทีม่บีทบาทและหน้าทีส่ าคญัใน

การพฒันาความรูข้องผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชไีดแ้ก่  สภา
วชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์และกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี
พ .ศ  .2547 ได้ก าหนดให้มีการควบคุมการประกอบ
วชิาชพีบญัช ี 2 ดา้น  คอื ดา้นการท าบญัช ีและดา้นการ
สอบบญัช ีโดยผูท้ าบญัชตี้องมกีารพฒันาความรูต่้อเนื่อง
ทางวิชาชีพบัญชีตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องมีการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวชิาชีพบญัชตีามข้อบงัคบัของสภา
วชิาชพีบญัชฯี 

สภาพปญัหาและข้อเสนอแนะในระบบย่อยการ
เรยีนรู ้ ไดแ้ก่ การเรยีนรูเ้กดิจากการถูกบงัคบั   ความไม่
หลากหลายของหลักสูตร และวิธีการเรียนรู้มักเน้นที่  
การอบรมและสมัมนา  วิทยากรส่วนหนึ่งยงัไม่ได้
มาตรฐานหรือมีคุณภาพไม่เพียงพอต่อการจัดอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมสูง และการขาดการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ 

2)  ระบบย่อยดา้นองคก์ร  
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้ประกอบ

วิชาชีพบญัชีที่ส าคัญ ได้แก่ (1) องค์กรที่ผู้ประกอบ
วชิาชพีปฏิบตัิงาน ที่พบว่าบางองค์กรมีการส่งเสริมให้
เกดิการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางบญัช ีแต่บางองคก์รก็
มีบางสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัช ีและ (2) หน่วยงานก ากบัดูแลที่มีบทบาท
และหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ได้แก่  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถมัภ์ ในการดูแลผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และกรม
พฒันาธุรกจิการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ในการดูแลผู้ท า
บญัช ี 

สภาพปญัหาและข้อเสนอแนะในระบบย่อยด้าน
องค์กร  ไดแ้ก่ องค์กรไม่สนับสนุนการเรยีนรูข้ององค์กร 
หน่วยงานก ากบัดูแลยงัส่งเสรมิและสนับสนุนการเรยีนรู้
ไม่เพยีงพอ ควรมกีารเป็นพนัธมติรในการเรยีนรูร้่วมกนั  
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3) ระบบย่อยดา้นคน  
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีไดแ้ก่ ผูท้ าบญัช ีและผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต ต้องมกีารพฒันาความรูต่้อเนื่องภายใต้
ประกาศและขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดูแล  ซึ่งพบ
ประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพปญัหาและขอ้เสนอแนะใน
ระบบย่อยดา้นคน  ได้แก่ ความไม่ตระหนักถงึประโยชน์
ของการเรยีนรู้ การไม่มสี่วนร่วม หรอืการไม่ส่งเสรมิให้
เกดิการมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้ ต้องพฒันานักศกึษาให้
จบมาเป็นบณัฑติทางบญัชทีีพ่รอ้มจะท างานและพรอ้มที่
จะเรยีนรู ้(Ready to work and ready to learn)  

4) ระบบย่อยดา้นความรู ้
คณะกรรมการการศึกษาของสหพันธ์นักบัญชี

นานาชาติ ได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศ  ส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี  (IES)  ซึง่ใชเ้ป็น
แม่บทการศกึษาระหว่างประเทศ  การเรยีนรู้นี้เป็นได้ทัง้
แบบเป็นทางการและไม่เป็น  ประกอบด้วย  ความรู้ทาง
วิช าชีพ   ทักษะทางวิช าชีพ   ค่ านิ ยมทางวิช าชีพ
จรรยาบรรณ และทศันคตทิางวชิาชพี  

สภาพปญัหาและข้อเสนอแนะในระบบย่อยด้าน
ความรู ้ ไดแ้ก่ ความรูท้ีน่ ามาจดัอบรมสมัมนาไม่ทนัสมยั 
ไม่ตรงกบัความต้องการ หรอืการน าไปใชป้ระโยชน์ของ
ผู้ เ รียน ควรเ น้นการเรียนรู้ทัง้ ในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตั ิและมกีารสง่เสรมิจรยิธรรม   

5) ระบบย่อยเทคโนโลย ี
หน่วยงานก ากับดูแลมีการส่งเสริม/สนับสนุนการ

เรยีนรูข้องผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีดงันี้  (1) สภาวชิาชพี
บญัชฯี ไดม้กีารจดัท าหลกัสตูรเพื่อพฒันาความรูข้องผูท้ า
บญัชแีละผูช้่วยผูท้ าบญัชใีหเ้ป็นระดบัสากล  โดยมวีธิกีาร
เรยีนรูท้าง  Online ผ่าน  Web Site ของ  ACCA และมี
การทดสอบ  ซึง่หากสอบผ่านจะได้รบั  Certificate จาก 
ACCA ร่วมกบัสภาวชิาชพีบญัชฯี  มรีะบบฐานความรู้ 
Web Portal, Web Service, Online service และก าลงั
พัฒนาแนวทางในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางไกล  (E-Learning) เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพที่เป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิดและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่าง
ทัว่ถงึยิง่ขึน้ (2) กรมพฒันาธุรกจิการคา้ มแีนวคดิการจดั
อบรมผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตขึน้ ซึง่จะเป็นอกีวธิี

หนึ่งที่ท าให้ผู้ท าบญัชสีามารถเขา้รบัการอบรมได้อย่าง
ทัว่ถงึ และยงัเป็นการลดต้นทุนในการอบรมอกีดว้ย โดย
สถาบนัที่จดัการอบรมต้องจดัให้มรีะบบจดัการการเรยีน
การสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   ที่สามารถ
ตรวจสอบตวับุคคล ตรวจสอบการเขา้อบรม มชี่องทางให้
ผูเ้ขา้อบรมไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็หรอืซกัถามปญัหา
ได ้  

สภาพปญัหาและข้อเสนอแนะในระบบย่อยด้าน
เทคโนโลย ีไดแ้ก่ ระบบการจดัการทางเทคโนโลยไีมด่พีอ 
ความไม่พร้อมของบุคลากร  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี 
สว่นหนึ่งอาจไม่คุน้เคยกบัการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลย ีควร
มกีารน าระบบโทคโนโลยสีารสนเทศ  มาใชท้ัง้ Internet 
และ E-learning  
2. แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
วิชาชีพบญัชีในประเทศไทย 

ผู้ วิ จ ัย ไ ด้ท า กา รสัง เ ค ร า ะห์ แ นวทา ง ใ น          
การพฒันาวชิาชพีบญัชไีปสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ จาก
แนวคิดทฤษฎี ต่ างๆ ตลอดจนข้อมูลที่ ได้มาจาก           
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการท าสนทนากลุ่มกับผู้ที่มี
ความเกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีบญัช ีจนกระทัง่ไดเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของวชิาชพีบญัชใีน
ประเทศไทย “ALERT” ขึน้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 
ส่วนที่ส ัมพันธ์เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนี้ 
(แสดงดงัภาพที ่2) 

 
ภาพท่ี 2 แนวทางในการพฒันาองคก์ร 

แห่งการเรยีนรูข้องวชิาชพีบญัชใีนประเทศไทย 
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1) การตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู ้
(Awareness : A) เป็นแนวทางในการกระตุ้น / จูงใจให ้ผู้
ประกอบวชิาชพีบญัชตี้องการเรยีนรู ้ โดยการผลกัดนัให้
ผู้บรหิารขององค์กรต่างๆ เหน็ความส าคญั และให้การ
สนับสนุนการเรียนรู้ และภายในองค์กรต้องสร้าง
บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ โดยหน่วยงานก ากบัดูแล
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ และ
ส่งเสรมิใหอ้งค์กรต่างๆ พฒันาการเรยีนรูภ้ายในองค์กร
ของตน นอกจากนี้ สถาบนัการศกึษาต้องใหค้วามส าคญั
กบัการเตรียมผู้ประกอบวิชาชีพที่พร้อมจะเรียนรู้ และ
พร้อมที่จะท างานได้ โดยใหค้วามส าคญักบัการเรยีนรู้ที่
จะเรยีนรู ้(Learning to Learn) และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
(Life Long Learning) ดว้ย  

2) การเรยีนรู ้(Learning : L) เป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงหลกัสตูร/เนื้อหาใหต้รงตามความต้องการ และ
การน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เรยีน ที่จะให้ท าผู้เรยีนเหน็
คุณค่าของการเข้ารบัการอบรมมากขึ้นได้ โดยในส่วน
ของเน้ือหาหลกัสตูรนัน้ อาจแบ่งใหม้รีะดบัของเนื้อหาใน
การเรียนรู้ก็ได้ เช่น แบ่งเป็นระดบัพื้นฐาน ระดับปาน
กลาง และระดบัสูง นอกจากนี้ ยงัอาจจดัให้มีโปรแกรม
การพัฒนาตนเอง และให้ผู้เรียนรู้สามารถประเมินผล
ตนเองได้ เพื่อให้ทราบถึงความรู้ความสามารถของ
ตนเอง และทา้ทายใหต้้องการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ได ้ในส่วนนี้
อาจมกีารพฒันาเนื้อหาในการเรยีนรูอ้อกเป็นหน่วยย่อย 
ที่สามารถน ากลบัมาเรยีนรู้ใหม่ได้  โดยในการจดัการ
เรียนรู้นัน้จะต้องจัดให้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีที่
ผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนรูไ้ด ้มากกว่าการอบรมทีจ่ดัขึน้
ในโรงแรม จดัให้มีการพฒันาการเสวนาภายในองค์กร 
เพิ่มการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยความ
ร่วมมอืของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ส่งเสรมิใหม้กีาร
เรยีนรู้ร่วมกนั พฒันากลุ่มบุคคลที่สามารถพฒันาการ
เรยีนรูร้่วมกนัได ้เป็นพนัธมติรในการเรยีนรูร้่วมกนั และ
การสร้างมาตรฐานวิทยากร ทัง้ในด้านความรู้ และ
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 

3) การประเมนิผลการเรยีนรู ้(Evaluation : E) เป็น
แนวทางที่จ ัดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ เพื่อให้บุคคล

ทราบถงึความรูค้วามสามารถของตนเอง และทา้ทายให้
ตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ได ้ 

4) การให้รางวลั (Reward : R) เป็นแนวทางที่
กระตุ้น หรือให้รางวัลแก่ผู้น าความรู้กลับมาใช้ มีการ
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดร้บัรางวลัจากการเรยีนรู ้เช่น การขึน้
เงนิเดอืน การไดร้บัใบประกาศฯ หรอืมกีารส่งเสรมิผูท้ีม่ ี
ความรูค้วามสามารถใหเ้ป็นวทิยากร เป็นตน้  

5) เทคโนโลย ี(Technology : T) เป็นแนวทางที่
ส่งเสรมิให้มรีะบบการจดัการความรู ้ส่งเสรมิให้มกีารน า
ความรู้กลับมาใช้ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใน     
การจดัการความรู้ และเผยแพร่แก่ผู้ประกอบวชิาชพีใน
หลากหลายช่องทาง มกีารพฒันาศูนย์เรยีนรู้ ที่มกีารใช้
เทคโนโลยสีื่อผสม (Multimedia) การพฒันาการเรยีนรู้
ทางไกล Distance Learning, E-Learning การพฒันา
ระบบ Intranet เพื่อใชใ้นการเรยีนรู ้การกระตุน้ใหส้มาชกิ
เขา้สูร่ะบบขอ้มลูมากขึน้ ทัง้ในเชงิรบัและเชงิรุก และการ
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งขององค์ความรู้เพื่อเผยแพร่แก่      
ผูป้ระกอบวชิาชพีในหลากหลายช่องทาง  
3. การตรวจสอบแนวทางการพฒันาองคก์รแห่งการ
เรียนรูฯ้ ด้วยการวิจยัเชิงปริมาณ 

ผู้วิจ ัยได้ท าการตรวจสอบแนวทางในการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบญัชใีนประเทศไทย 
โดยการสอบถามกบัผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีัว่ประเทศ 
พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นด้วยมากที่สุดกับ
แนวทางดา้นเทคโนโลย ี(Technology) ดา้นการตระหนัก
ถงึความส าคญัของการเรยีนรู ้(Awareness) และดา้นการ
เรยีนรู ้(Learning) และเหน็ดว้ยมากกบัแนวทางดา้นการ
ใหร้างวลั (Reward) และดา้นการประเมนิผลการเรยีนรู้ 
(Evaluation) 

3.1 ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอแนวทางดา้นการตระหนักถงึ
ความส าคัญของการเรียนรู้ (Awareness) พบว่า ผู้
ประกอบวชิาชพีบญัชมีคีวามเหน็ดว้ยมากที่สุดในทุกขอ้
ค าถามในด้านนี้  โดยมีความเห็นด้วยมากที่สุด  ที่
ตอ้งการใหส้ถาบนัการศกึษาตระหนักและใหค้วามส าคญั
กบัการเตรียมผู้ประกอบวิชาชีพที่พร้อมจะเรียนรู้และ
พรอ้มทีจ่ะท างานได ้มากทีส่ดุ  
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3.2 ความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางด้านการเรียนรู ้
(Learning) พบว่า ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชมีคีวามเห็น
ด้วยมากที่สุดในเรื่องวิทยากรที่ต้องมีคุณภาพในระดบั
มาตรฐาน ทัง้ในด้านความรู้ และความสามารถในการ
ถ่ายทอด รองลงมาได้แก่การจดัการเรยีนรู ้ทีอ่ยากให้มี
การเรียนรู้ด้วยวิธทีี่หลากหลาย ที่ผู้เรียนสามารถเลือก
เรยีนรูไ้ด ้มากกว่าวธิกีารอบรม/สมัมนาทีจ่ดัในปจัจุบนั  

3.3 ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอแนวทางดา้นการประเมนิผล
การเรยีนรู ้(Evaluation) พบว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชมีี
ความเห็นด้วยมากในทุกข้อค าถามในด้านนี้  โดยมี
ความเหน็ด้วยมากที่สุด ที่ต้องการการจดัใหม้กีารวดัผล
การเรยีนรู้ของตนเองได้ เพื่อให้ทราบว่าตนเองมคีวามรู้
ความสามารถในระดบัใด เช่น การจดัให้มกีารประเมิน
ความรู้ความสามารถของตนเองผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีมีความเห็นด้วย
น้อยที่สุด ที่จะจดัให้มกีารวดัผลการเรยีนรู้ภายหลงัการ
เข้ารับการอบรมว่ามีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์
หรอืไม่   

3.4 ความคดิเห็นที่มต่ีอแนวทางด้านการให้รางวลั 
(Reward) พบว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชมีคีวามเหน็ดว้ย
มาก ที่องค์กรต้องส่งเสรมิ กระตุ้น หรือให้รางวลัแก่ผู้ที่
สามารถน าความรูค้วามสามารถไปประยุกต์ใช้กบังานที่
ตนปฏบิตัิได้ และแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดย
ก าหนดให้เป็นตัวชี้วดัหนึ่งในการพิจารณาขึน้เงนิเดอืน 
หรอืเลื่อนต าแหน่งงาน  

3.5 ความคิดเห็นที่มต่ีอแนวทางด้านเทคโนโลย ี
(Technology) พบว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชมีคีวามเหน็
ด้วยมากที่สุดในทุกขอ้ค าถามในด้านนี้  โดยมคีวามเห็น
ดว้ยมาก ทีอ่ยากใหส้ง่เสรมิการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการ
จดัเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู ้
และน ากลบัมาใช้ศึกษาได้อกี การพฒันาเทคโนโลยีใน
การจดัการความรู้ และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบ
วชิาชพีในหลากหลายช่องทาง และการพฒันาการเรยีนรู้
ทางไกล หรอื E Learning ท าใหผู้เ้รยีนรูส้ามารถเรยีนรู้
ไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดัของเวลา และสถานที ่ 

 

 

อภิปรายผล 
จากแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีไปสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ผู้วิจ ัยได้สังเคราะห์ขึ้น หาก
พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า มีส่วนเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกบัแนวคดิทฤษฎต่ีางๆ ดงันี้ 

1 ) การตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู ้
(Awareness : A) เป็นแนวทางในการกระตุ้น / จูงใจให ้ 
ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชตี้องการเรยีนรู้ และผลกัดนัให้
ผู้บรหิารขององค์กรต่างๆ เหน็ความส าคญั และให้การ
สนับสนุนการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าแนวทางนี้ ให้
ความส าคัญกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งถือว่าเป็น
บุคคลส าคัญที่เป็นสมาชิกของวิชาชีพบัญชี โดยการ
เรยีนรู้นัน้จะเกดิขึน้ไดห้ากผูเ้รยีนรูม้องเหน็ว่าสิง่นัน้เป็น
ปญัหา และมแีรงจูงใจที่จะเรยีนเท่านัน้ ดงัความคดิของ 
Edgar Schein (1993) [9] ทีไ่ดก้ล่าวไว้ หรอืที ่Senge 
(2006) ไดก้ล่าวถงึองคก์รแห่งการเรยีนรูว้่า องคก์รแห่ง
การเรยีนรูน้ัน้จะตอ้งมสีมาชกิทีม่กีารเรยีนรู ้มกีารพฒันา
ขดีความสามารถ และมกีารเพิม่พูนความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง [5] 

ในส่วนนี้ Marquardt (2002) [6] กไ็ดช้ี้ให้เหน็ถึง
ความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง (Self-
Directed Learning) ทีส่มาชกิขององคก์รจะตอ้งตระหนัก
และกระตือรอืร้นทัง้ในฐานะของผู้เรยีนรู้และผู้สนับสนุน
โดยต้องมีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดหยัง้ [6] ซึ่งหาก
พจิารณาจากแนวคดิของ Bloom (1971) [10] กจ็ะพบว่า
การตระหนกัถงึความส าคญัเป็นความรูส้กึในค่านิยมทีใ่ห้
ค่ากับการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้านอารมณ์หรือด้าน  
จิตพิสยั (Affective Domain) ที่ การเรียนรู้ทางด้าน     
จติพสิยันี้เอง ทีม่อีทิธพิลต่อการเรยีนรูท้างดา้นพุทธพิสิยั 
และทกัษะพสิยัต่อไป 

หากพิจารณาในส่วนของผู้น าองค์กร  พบว่ า 
Marquardt (2002) [6] ได้ให้ความส าคญักบัผูน้ าอย่าง
มาก ในฐานะเป็นหวัจกัรส าคญั โดย Marquardt (2002) 
ได้กล่าวไว้ในกลุยทธ์ด้านคนว่าผู้น าจะต้องกระตุ้นหรือ
เป็นแบบอย่างให้พนักงานเกิดความมุ่งมัน่ที่จะเรียนรู ้
โดยจะต้องแสดงออกทัง้พฤติกรรมและเจตคติอยู่เสมอ
ดว้ย นอกจากยงักล่าวเพิม่เตมิอกีว่า ผูน้ าองคก์รนัน้ต้อง
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มีหน้าที่ร ับชอบหลกัในการเป็นผู้น าในองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้วย โดยจะต้องสร้างบรรยากาศที่ส่ง เสริม        
การเรยีนรู ้[6] 

2) การเรยีนรู ้(Learning : L) เป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงหลกัสตูร/เนื้อหาใหต้รงตามความต้องการ และ
การน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เรยีน นอกจากนี้ ยงัอาจจดั
ใหม้โีปรแกรมการพฒันาตนเอง และให้ผูเ้รยีนรูส้ามารถ
ประเมนิผลตนเองได ้ในการจดัการเรยีนรูน้ัน้จะตอ้งจดัให้
มกีารเรยีนรูท้ีห่ลากหลายวธิทีีผู่เ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนรู้
ได ้มากกว่าการอบรมทีจ่ดัขึน้ในสถาบนัการอบรมต่างๆ 
จดัใหม้กีารพฒันาการเสวนาภายในองคก์ร ส่งเสรมิให้มี
การเรยีนรูร้่วมกนั และการสรา้งมาตรฐานวทิยากร ทัง้ใน
ดา้นความรู ้ความสามารถ และทกัษะในการถ่ายทอด ใน
สว่นนี้ Marquardt (2002) [6] ไดแ้บ่งการเรยีนรูใ้นองคก์ร
ออกเป็น 3 ระดบั คอื ระดบัปจัเจกบุคคล ระดบัทมีหรอื
กลุ่ม และระดบัองค์กร ซึ่ง Dixon (1994) ได้กล่าว
สอดคล้องกันว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เ ป็นการใช้
กระบวนการ การเรยีนรูท้ ัง้ในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และ
ระดับองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรไปใน
ทศิทางที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วน
เสยีขององคก์ร [11]  

ลกัษณะขององค์กรแห่งการเรยีนรู้ ผู้รู้ส่วนหนึ่งได้
กล่าวถึงองค์กรแห่งการเรยีนรู้ว่า คือ องค์กรที่จะต้องมี
การเอื้ออ านวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศของ 
การเรยีนรูใ้นการพฒันาบุคลากรขององคก์ร [12-14] มี
การกระตุ้นเร่งเร้าและจูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความ
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตลอดเวลา และ
มีการเอื้ออ านาจแก่สมาชิก ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมอืและการเรยีนรู้ร่วมกนัเป็นทมี [15] และมกีาร
กระตุน้ใหพ้นกังานเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา  

หากพิจารณาในระดับกลุ่มหรือทีม พบว่า Senge 
(1990) ได้ให้ความส าคญักับการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
(Team Learning) ไว้เป็นวนิัยประการที ่4 โดยกล่าวว่า
องค์กรแห่งการเรยีนรู้จะต้องมกีารเสวนา (Dialogue) 
และการอภิปราย (Discussion) ในการแลกเปลี่ยน
ขอ้คดิเหน็ซึง่กนัและกนั และหากพจิารณาในระดบับุคคล
นัน้ [16] Marquardt (2002) [6] ไดแ้นะน าใหม้แีผนการ

พฒันาตนเอง ทีอ่งคก์รกบัพนักงานจะท างานร่วมกนัเพื่อ
พฒันาอาชพีในระยะยาวของพนกังาน โดยองคก์รจะต้อง
เปิดเผยแผนการและทิศทางในอนาคตของบริษัทให้
พนักงานทราบมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ด้วย เพื่อให้
พนักงานทีไ่ดส้ร้างโปรแกรมส าหรบัพฒันาตนเอง ทราบ
ถงึคุณค่าทีม่ต่ีอบรษิทั [6] 

3) การประเมนิผลการเรยีนรู ้(Evaluation : E) เป็น
แนวทางที่จ ัดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ เพื่อให้บุคคล
ทราบทราบถึงความรู้ความสามารถของตนเอง และ    
ทา้ทายใหต้้องการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ได ้ในส่วนนี้ Marquardt 
(2002) [6] ไดเ้สนอกลยุทธ์ดา้นความรู้ไวอ้ย่างน่าสนใจ
มากว่า เมื่อองค์กรประสบความส าเร็จจากการใช้
เทคโนโลยใีนการเรยีนรูแ้ลว้ มกีารปรบัปรุงหลกัสตูรทีเ่ขา้
กับรูปแบบการเรียนรู้ ใหม่แล้ว  ก็ควรจัดให้มี การ
ประเมินผล ที่จะต้องครอบคลุมทุกด้านของการเรียนรู ้
นอกจากนี้  Marquardt (2002) ได้เสนอกลยุทธ์ ด้าน
ความเทคโนโลยี ที่กล่าวว่า จะต้องท าให้การพัฒนา
ความรู้นัน้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการท างาน
ของบุคคลด้วย เช่น ก าหนดให้พนักงานต้องส่งสรุป
รายงานเกีย่วกบัสิง่ทีพ่วกเขาไดเ้รยีนรูจ้ากโครงการทีต่น
รับผิดชอบ มิฉะนัน้ พวกเขาจะถูกหักคะแนนส าหรับ
รางวลัทีจ่ะไดร้บัจากการร่วมเรยีนรู ้เป็นตน้ [6] 

4) การให้รางวลั (Reward : R) เป็นแนวทางที่
กระตุ้น หรือให้รางวัลแก่ผู้น าความรู้กลับมาใช้ มีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรางวลัจากการเรียนรู้ ในส่วนนี้ 
Marquardt (2002) ไดก้ล่าวถงึองคก์รว่าจ าเป็นอย่างยิง่ที่
จะต้องใหร้างวลักบัการเรยีนรู้ทัง้แบบเป็นรายบุคคลและ
แบบเป็นทมี โดยให้รางวลัแก่การกระท าทีเ่อือ้ประโยชน์
ต่อการเรยีนรูข้ององคก์ร ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม เช่น 
การกลา้ทีจ่ะเสีย่ง การขวนขวายหาความรู ้และการมุ่งมัน่
สู่ความเป็นเลศิ การพฒันาความคดิใหม่ๆ การสอนงาน 
การถ่ายโอนความรูใ้หก้บัสมาชกิในทมีและนอกทมี โดย
หากองค์กรไม่ให้รางวลักบัพนักงานที่จะมาเป็นผู้เรยีนรู ้
องค์กรก็ต้องให้โอกาสในความก้าวหน้า และเลื่อน
ต าแหน่งแก่ผู้เรยีนรู้ หรอืผู้มสี่วนช่วยส่งเสรมิให้ผู้อื่นได้
เรยีนรูด้ว้ย  
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5) เทคโนโลย ี(Technology : T) เป็นแนวทางที่
ส่งเสรมิให้มรีะบบการจดัการความรู ้ส่งเสรมิให้มกีารน า
ความรู้กลบัมาใช้ ส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีในการ
จัดการความรู้  และเผยแพร่แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ         
ในหลากหลายช่องทาง ในส่วนนี้ Marquardt (1996 & 
2002) ได้ใหค้วามส าคญักบัการใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั
ขององคก์ร โดยการจดัการความรูถ้อืเป็นหวัใจส าคญัของ
การพฒันาองค์กรแห่งการเรยีนรู้ องคก์รแห่งการเรยีนรู้ 
ที่ประสบความส าเรจ็จะน าทางความรู้ไปด้วยความเป็น
ระบบและใชเ้ทคโนโลยอีย่างสอดคลอ้งกนั โดยต้องมกีาร
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ และวิธีการในการเรียนรู้        
ทีก่า้วหน้าๆ เช่น การใชต้วัแบบจ าลอง (Simulation) การ
ประชุมทางไกล (Computer Conferencing) ทางด่วน
ความรู้ (Knowledge Freeways) ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการจัดการความรู้  โดย 
Marquardt (2002) ไดแ้บ่งเทคโนโลยอีอกเป็นเทคโนโลยี
ส าหรบัการจดัการความรู ้และเทคโนโลยสี าหรบัเพิม่พูน
การเรยีนรู้ ซึ่งในขัน้เริม่ต้นของการสร้างองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยนัน้ อาจเริ่ม       
ที่เทคโนโลยีส าหรับเพิ่มพูนการเรียนรู้ก่อนก็ได้ เช่น      
วดิีทศัน์ โสตทศัน์ และการฝึกอบรมแบบสื่อผสมผสาน 
เพื่อการถ่ายทอด และพฒันาความรูแ้ละทกัษะของคนใน
วชิาชพีใหด้ยีิง่ขึน้ [6] 
 
สรปุและข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจยัได้ท าการวิจยัแบบผสมผสาน ประกอบด้วย
การวจิยัเชงิคุณภาพ โดยไดท้ าการสงัเคราะหไ์ดแ้นวทาง
ในการพฒันาองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของวชิาชพีบญัชใีน
ประเทศไทย ก่อนน าไปตรวจสอบเพื่อยืนยนัแนวทางฯ 
ดงักล่าวโดยวธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณกบัประชากรที่เป็นผู้
ประกอบวชิาชพีบญัชทีัว่ประเทศ  แนวทางในการพฒันา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบญัชใีนประเทศไทย 
“ALERT” นี้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 สว่น ทีส่มัพนัธ์
เชื่อมโยงสนบัสนุนซึง่กนัและกนั นัน่หมายความว่าหากมี
การส่งเสรมิองคป์ระกอบหนึ่ง องคป์ระกอบอื่นกจ็ะไดร้บั
ผลทางบวกให้การผลกัดนัให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้
ของวชิาชพีบญัชดี้วย นอกจากนี้ ในการผลกัดนัเพื่อให้

เกดิองคก์รแห่ง  การเรยีนรูน้ัน้ ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย
จะต้องผลักดันแนวทางนี้ในส่วนของตนด้วย ดังจะได้
กล่าวถึงแนวทางที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายต้องร่วม
แรงร่วมใจกนัผลกัดนั ดงันี้ 

1) หน่วยงานก ากบัดแูล ตอ้งตระหนกัถงึความส าคญั
ของการส่งเสรมิองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของวชิาชพีบญัช ี
โดยต้องร่วมมอืกนั และอาจมองไปขา้งหน้าหรอืก าหนด
ทิศทางของการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชีว่าควรมีการ
สง่เสรมิไปในทศิทางใด ควรมกีารก าหนดหลกัสตูรเช่นไร 
เรื่องใดควรจะมกีารตื่นตวัมากหรอืต้องเรยีนรู้เพื่อรอรบั
การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

หน่วยงานก ากบัดูแลควรส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรู้
หลากหลายช่องทาง และควรให้ความส าคญักบัระบบ
เทคโนโลย ีทัง้ในสว่นของการพฒันา Website ทีต่อ้งเป็น
แหล่งทีร่วบรวมขอ้มูลที่ครบถ้วน ทนัสมยั และเขา้ถึงได้
ง่าย นอกจากนี้ ยงัควรพฒันาใหเ้กดิชมุชนสงัคมออนไลน์ 
ที่จะมีการถามตอบ มีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นทาง
วชิาชพีบญัช ีอนัจะเป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิบรรยากาศของ
การเรียนรู้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย  โดยควรมุ่งพัฒนาการ
เรยีนรู้แบบ E-Learning โดยพจิารณาหลกัสตูรทีอ่าจมี
หลายระดับ เช่น ระดับต้น ระดับปานกลาง ระดับสูง 
เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้เกิดความท้าทายว่าจะต้องพัฒนา
ตนเองไปอย่างไร การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบ
เทคโนโลยนีับว่ามตี้นทุนในการเรยีนรูท้ีไ่ม่มากส าหรบัผู้
เรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่  ทุกเวลา และ
สามารถกลบัมาทบทวนเนื้อหาใหม่ได ้

นอกจากนี้ หน่วยงานก ากับดูแล ควรจัดให้มีการ
ประเมินตนเองได้อาจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้
ผูเ้รยีนสามารถเขา้ท าการประเมนิความรู้ความสามารถ
ของตนเองได้ โดยในส่วนนี้จะต้องจัดให้มีค าอธิบาย
ภายหลงัการประเมนิตนเองเสรจ็สิน้แลว้ดว้ย  นอกจากนี้ 
หน่วยงานก ากบัอาจท าการจดัล าดบัองคก์รทีม่กีารพฒันา
องคก์รแห่งการเรยีนรู ้หรอืมกีารใหร้างวลั อนัจะเป็นการ
ส่งเสรมิให้องค์กรต่างๆ มแีรงจูงใจในการพฒันาองค์กร
ของตนเอง 

2) สถาบนัการศกึษา ตอ้งเขม้งวดในการปลูกฝงัและ
ผลิตบณัฑิตที่มีความพร้อมที่จะท างาน และพร้อมที่จะ
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เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ (Ready to work and ready to learn) ทีม่ ี
การเปลีย่นแปลงไปภายใต้สถานการณ์ปจัจุบนั และการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ดว้ย โดยต้องให้
ความส าคญักบัหลกัสูตรและการเรยีนรูข้องนักศกึษา ว่า
ต้ อ ง เ ต รี ย ม ค ว ามพ ร้ อ ม ใ น ด้ า น ใ ด  ทั ้ง ค ว า ม รู ้
ความสามารถ ทักษะ และจริยธรรม นอกจากนี้ 
สถาบันการศึกษาอาจร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั อนัจะท าให้สามารถผลิต
บัณฑิตที่ มีคุ ณภาพตร ง ตามความต้ อ งกา รขอ ง
ตลาดแรงงานได ้

3) ผู้จดัการอบรม และวทิยากรในการอบรม ต้อง
ตระหนักถึงการจัดอบรมสมัมนาว่าเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชพี โดยต้องมีวตัถุประสงค์
หลัก คือการส่งมอบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เรียนรู ้   
ในส่วนนี้ต้องพจิารณาหลกัสูตรและเนื้อหาต่างๆ ใหต้รง
และสอดคลอ้งกบัความต้องการของผู้เรยีนรู้ ว่าต้องการ
เรยีนรู้ หรือต้องการรู้เพิม่เติมในประเดน็ใด เพื่อให้การ
ท างานของผู้ประกอบวชิพีเหล่านัน้มปีระสทิธผิลได้  ใน
สว่นนี้จะสะทอ้นกลบัไปทีก่ารจดัหาวทิยากรทีจ่ะค านึงถงึ
คุณภาพและประสบการณ์ของวิทยากรมากขึ้น โดยจะ
ค านึงถึงต้นทุนในการจัดอบรมน้อยลง อันจะท าให้
คุณภาพของการจดัอบรมสมัมนาดขีึน้อย่างมาก 

4) องคก์รทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชปีฎิบตังิาน โดย
ผูบ้รหิารขององค์กรต้องเหน็ความส าคญัของการเรยีนรู้
ของพนกังานของตนดว้ย ทีต่้องมองว่าแมก้ารเรยีนรูจ้ะมี
ต้นทุน ทัง้ในส่วนของทรพัยากรและเวลาต่างๆ แต่ผลที่
ไดจ้ากการเรยีนรู ้คอื องคก์รจะมบีุคลากรทีม่คีุณภาพ ที่
จะเป็นทรพัยส์นิขององคก์รเอง ทีจ่ะสามารถผลติผลงาน
ทีม่คีุณภาพสงูขึน้ หรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะท างานผดิพลาด
ไดน้้อยลง 

การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในองค์กร และสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญ โดย
ผู้บรหิารขององค์กรอาจมีการประเมินพนักงานของตน
โดยดูจากการมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้ หรอืดูจากความรู้
ความสามารถที่เพิ่มขึน้ โดยต้องมกีารให้รางวลัส าหรบั  
ผูท้ีม่กีารเรยีนรูท้ีด่ขี ึน้ เพื่อเป็นแรงจูงใจใหเ้กดิการเรยีนรู้
เพิ่มขึ้น และเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ อันจะท าให้

พนักงานเห็นว่า  เมื่อผู้บริหารเห็นความส าคัญแล้ว 
พนักงานที่เป็นสมาชกิขององค์กรกจ็ะใหค้วามส าคญักบั
การเรยีนรูต้ามไปดว้ย 

5) ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี ต้องใหค้วามส าคญักบั
การเรยีนรู ้ตอ้งปรบัมุมมองของการเรยีนรูจ้ากการเขา้รบั
การอบรมตามชัว่โมงขัน้ต ่าเพยีงเพื่อใหส้ามารถประกอบ
วชิาชพีบญัชต่ีอไปได้ มาตระหนักถงึประโยชน์ของการ
เรียนรู้ ที่จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
ตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อทัง้ตนเอง องค์กรที่ตน
ปฏบิตังิาน และสงัคมโดยรวม 

นอกจากนี้ ผูป้ระกอบวชิาชพียงัต้องให้ความส าคญั
กบัการมสี่วนร่วมในการเรยีนรูด้ว้ย เนื่องจากจะเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนนี้อาจมี
การเรยีนรู้โดยไปร่วมกบัพนัธมติรอื่นๆ เช่น ผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัชใีนอุตสาหกรรมเดยีวกนั หรอือยู่ในภูมภิาค
เดียวกนั หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนสงัคมออนไลน์ 
เป็นตน้ 

ทัง้นี้  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีทัง้หมด 
จะตอ้งใหค้วามส าคญักบั จรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี
บญัชดีว้ย เน่ืองจากจรยิธรรมนี้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ควบคุมความประพฤตแิละการด าเนินงานของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชี  ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
บัญ ชี ที่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชีพ บัญ ชี จ ะ ต้ อ ง ค ว า ม รู ้
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏบิตังิาน ตลอดจน
ต้องความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม 
ความซื่อสตัย์สุจริต และการรกัษาความลบั โดยการ
ปฏบิตังิานต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อผูร้บับรกิาร ผูถ้อืหุน้ 
ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรอืนิติบุคคล ที่ผู้ประกอบวชิาชีพ
บญัชปีฏบิตัหิน้าทีใ่ห้ ตลอดจนความรบัผดิชอบต่อเพื่อน
ร่วมวิชาชีพด้วย ดังปรากฎเป็นข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บญัช ี (ฉบบัที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2553 

จากผลการศกึษาครัง้นี้ ผูท้ีส่นใจสามารถท าการวจิยั
เพิ่มเติมจากแนวทาง “ALERT” ซึ่งประกอบด้วย 5 
แนวทางส าคัญที่ จ ะต้ อ งผลักดัน ไปพร้อมๆ  กัน 
เช่นเดยีวกบัแนวคดิ 5 ระบบย่อยของ Marquardt (2002) 
[6] ในส่วนนี้ อาจน าแนวทางการพฒันาองค์กรแห่ง         
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การเรยีนรู้ “ALERT” นี้ ไปใช้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
หรอืกบัหน่วยงานอื่น หรอืหน่วยงานน าร่องที่มลีกัษณะ
คล้ายคลึงกับวิชาชีพบัญชีนอกจากนี้  ยังสามารถ
ท าการศึกษาในองค์ประกอบย่อยของแนวทางฯ นี้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ เช่น การศึกษาในด้าน
เทคโนโลยี (Technology) ที่อาจมีการศึกษาวิธีในการ
จัดท า e-Learning ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ              
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีม่ลีกัษณะเฉพาะของตน หรอืใน
ด้านการตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู ้
(Awareness) อาจมีการท ากิจกรรมหรือโครงการที่
สถาบนัการศึกษาจัดขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหนักให้
เห็นความส าคัญของการเรียนรู้  โดยในส่วนนี้ อาจ
ท าการศึกษาเพื่อประเมินผลโครงการดังกล่าว อันจะ
น าไปสู่การเพิ่มการตระหนักถึงความส าคัญของการ
เรยีนรูใ้หม้ากยิง่ขึน้ต่อไปได ้
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