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การศึกษานี้ประเมินระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรูสํานักงานสอบบัญชี โดยวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการ

เปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหง (Big4) และสํานักงานสอบบัญชีอื่น (Non-Big4) 

ตามแนวคิดองคกรแหงการเรียนรู (The Learning Organization) ของ Marquardt (2002) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ผูปฏิบัติงานสอบบัญชีในสํานักงานสอบบัญชีจํานวน 217 คน ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมสํานักงานสอบบัญชีใน

ปจจุบันเปนองคกรแหงการเรียนรูในระดับสูง เนื่องจากการสอบบัญชีตองอาศัยความรู ประสบการณ ทีมงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งเครื่องมือที่ชวยอํานวยความสะดวก ความรวดเร็วในการทํางาน นอกจากน้ี ยังพบวาผูปฏิบัติงาน

สอบบัญชีคาดหวังใหสํานักงานสอบบัญชีเปนองคกรแหงการเรียนรูในระดับสูงขึ้นตอไป

คําสําคัญ: องคกรแหงการเรียนรู สํานักงานสอบบัญชี ผูสอบบัญชี Big4
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A This study evaluates level of learning organization in the audit firms by comparatively analyzing the 

Big4 and non-Big4 firms based upon the learning organization concept and measurement framework created 

by Marquardt (2002). Data is collected through the questionnaire filled by 217 audit practitioners. The result 

demonstrated that overall audit firms are rated as high learning organization. This is due to the characteristics 

of the auditing practice that requires not only the knowledge, experience and effective audit team, but also 

various tools to facilitate speed of audit works. Audit firms are also expected to be rated at higher level of 

learning organization.
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บทความวิจัย

1. บทนํา
การเรียนรูถือวาเปนสวนหนึ่งในการทํางานของทุกคน

ในองคกร แนวคิดเก่ียวกับองคกรแหงการเรียนรูจึงมีความ
สําคัญและเปนแนวคิดในการสรางองคกรใหมีการพัฒนา
อยางเขมแข็งและเติบโตอยางยั่งยืน องคกรเพ่ือการเรียนรู
เปนองคกรท่ีสมาชิกแตละบุคคล และกลุมบุคคล มีการ
เรียนรูอยูตลอดเวลา โดยการแบงปนความรูระหวางกัน หรือ
การนําความรู เหลานั้นมาประยุกตใชในงานทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงการแขงขัน (ยุรพร ศุทธรัตน, 2552) 
องคกรภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ
ไดใหความสําคัญกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดังจะ
เห็นไดจากการมีการกําหนดพันธกิจและแผนกลยุทธของ
ตนเองเพื่อกาวไปสู การเปนองคกรแหงการเรียนรู และมี
การสงเสริมใหมีการเรียนรูอยางเปนระบบทั่วทั้งองคกร 
เนื่องจากตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลง 
และการแขงขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน ทั้งการแขงขัน
กันเองขององคกรภายในประเทศเองและการแขงขันจาก
นอกประเทศโดยองคกร ซึ่งมีทั้งทรัพยากรดานเงินทุน 
บุคลากร เทคโนโลยี ความเช่ียวชาญท่ีมีความไดเปรียบ
สูงกวาองคกรในประเทศ ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให
องค กรอยู รอดได  คือ การท่ีบุคลากรขององคกรและ
ตัวองคกรนั้นมีองคความรู ที่สามารถสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน ซึ่งจะชวยปองกันตนเองใหอยู รอด อีกท้ัง
เพ่ิมโอกาสในการประสบความสําเร็จในอนาคตอยางย่ังยืน

สํานักงานสอบบัญชีจัดไดวาเปนธุรกิจบริการท่ีใหความ
สําคัญกับทรัพยากรมนุษยและการถายทอดความรู แตปญหา
ที่สําคัญของสํานักงานสอบบัญชีในประเทศไทย คือ มีการ
หมุนเวียนของพนักงานสอบบัญชีเปนจํานวนมาก ทําให
ขาดความตอเน่ืองในการทํางาน ไมวาจะเปนการถายทอด
ความรู และประสบการณในการประกอบวิชาชีพ เนื่องจาก
สํานักงานสอบบัญชีตองใชความรูวิชาชีพทางบัญชี และ
ประสบการณตรวจสอบบัญชีที่แตกตางกันในแตละธุรกิจ
ซึ่งความรู ความสามารถของบุคคลากรเปนสิ่งสําคัญตอ
อนาคตขององคกร จึงควรมีการจัดการกับความรูที่เกิดข้ึน

จากท้ังภายในและภายนอกองคกรอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงความรวมมือของพนักงาน โดยเฉพาะ
พนักงานสอบบัญชีที่จะตองใชความรู ความสามารถ รวมถึง
ประสบการณ ในการตรวจสอบ เพ่ือใหสามารถเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงและการแขงขันตอไปได ดังนั้น การศึกษานี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินถึงระดับความเปนองคกร
แหงการเรียนรูสํานักงานสอบบัญชี ไมวาจะเปนสํานักงาน
สอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหง (Big4) และสํานักงานสอบบัญชี
อื่น (Non-Big4) นอกจากน้ีผลการศึกษายังอาจนําไปสู
การหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูภายในองคกรและ
เพิ่มพูนประสบการณที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพสําหรับ
ผูประกอบวิชาชีพตอไป

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง
นักวิชาการจํานวนมากไดให มุมมองท่ีแตกตางกัน

เก่ียวกับแนวคิดองคกรแหงการเรียนรู  ยกตัวอยางเชน 
แนวคิดวินัย 5 ประการ (The Fifth Discipline) ของ 
Senge (1990) บริษัทแหงการเรียนรู  (The Learning 
company) ของ Pedler, Burgoyne and Boydell 
(1991) แนวคิดกิจกรรมหลัก 5 ประการในการสรางองคกร
แหงการเรียนรู ของ Garvin (1993) การใหความสําคัญ
กับการเรียนรู ในองคกรของ Marsick and Watkins
(1999) และแนวคิดองคกรแหงการเรียนรู (The Learning 
Organization) ของ Marquardt (2002) เปนตน

ในชวงศตวรรษท่ี 21 แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู
ได รับการยอมรับท้ังในกลุ มนักวิชาการและถูกนําไปใช
เปนกรอบแนวปฏิบัติขององคกรตาง  ๆ  เปนจํานวนมาก 
Marquardt (2002) ไดนําเสนอทั้งองคประกอบของการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูในเชิงระบบที่ครอบคลุมระบบยอย
ตาง ๆ  ที่สําคัญขององคกร และแนวปฏิบัติในการนําหลัก
ตาง ๆ  ไปสูการปฏิบัติจริงในองคกร Marquardt (2002) 
กลาววา องคกรท่ีมีการเรียนรู รวมกันอยางมีประสิทธิผล 
และมีการปรับเปล่ียนองคกรอยางตอเน่ืองเพ่ือการเก็บ
รวบรวม การจัดการ และการใชความรู เพื่อมุงสูความสําเร็จDo
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สํานักงานสอบบัญชี: องค�กรแห�งการเรียนรู�

ขององคกร เปนองคกรที่ใหความสําคัญแกบุคลากรภายใน
และภายนอกองคกรในการเรียนรู และมีการใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรู ที่ เหมาะสมและในการเพ่ิมระดับผลิตภาพ
ซึ่งแนวคิดของ Marquardt นี้ไดเปนแนวทางในการประเมิน
สถานภาพความเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ไดรับความนิยม
มากที่สุดแนวคิดหนึ่ง

ตามแนวคิดของ Marquardt (2002) องคกรธุรกิจ
ทั่วโลก จําเป นต องเรียนรู อย างกว างขวาง เนื่องจาก 
เทคโนโลยีตาง ๆ  มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแส
โลกาภิวัตนและเศรษฐกิจทั่วโลก ความมีอํานาจตอรองหรือ
อิทธิพลของลูกคาเพิ่มขึ้น บทบาทหนาที่และความคาดหวัง
ของคนในองคกรมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงทําใหกระแส
ความรูและการเรียนรูเปนสินทรัพยขององคกรท่ีสําคัญเพ่ือ
ใหเกิดการปฏิรูปที่รวดเร็วของการทํางาน ความหลากหลาย
และความคลองตัวของการทํางาน ทั้งนี้ การปรับตัวเปน
องคกรแหงการเรียนรู ไดจะตองมีความเขาใจและมีการ
พัฒนาระบบยอย 5 ระบบ ประกอบดวย การเรียนรู  
(Learning) องคกร (Organization) คน (People)
ความรู  (Knowledge) และเทคโนโลยี (Technology)
ซึ่งแตละระบบตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และตองมี
การพัฒนาไปพรอมกัน อาจกลาวไดอีกนัยหน่ึงวาระบบยอย
ดานองคกร คน ความรู และเทคโนโลยี เปนสิ่งจําเปน
ตอการสงเสริมและเพิ่มการเรียนรู  สวนระบบการเรียนรู 
เปนระบบยอยท่ีแทรกซึมไปในระบบยอยอ่ืน ๆ  อีก 4 ระบบ 
โดยระบบยอยทั้งหมดน้ีเปนสวนประกอบในการสรางและ
บํารุงรักษาการเรียนรูองคกร และระบบยอยทั้ง 5 ตองมี
ความสัมพันธกัน ดังแสดงในภาพท่ี 1

ภาพที่ 1: ตัวแบบองคกรแหงการเรียนรูในเชิงระบบ1

ในระบบยอยแตละระบบของการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูมีรายละเอียดและองคประกอบยอย ดังนี้

1. ระบบยอยดานการเรียนรู (Learning Subsystem) 
เปนระบบยอยหลักขององคกรแหงการเรียนรูและตองเกิดขึ้น
ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุ ม และระดับองคกร
โดยมีทักษะท่ีสําคัญ ไดแก การคิดเชิงระบบ (Systems 
Thinking) รูปแบบความคิด (Mental Models) การมุงมั่น
สูความเปนเลิศ (Personal Mastery) การเรียนรูแบบชี้นํา
ตนเอง (Self-Directed Learning) และการเสวนา 
(Dialogue) ทักษะตาง ๆ  เหลานี้ เปนแกนหลักสนับสนุน
การเรียนรูใหเกิดขึ้นไดอยางเต็มที่ ระบบยอยดานการเรียนรู
จะเก่ียวของกับประเภทของการเรียนรู  ทั้งการเรียนรู เชิง
ปรับตัว การเรียนรูเชิงคาดการณ และการเรียนรูเชิงปฏิบัติ

2. ระบบยอยดานองคกร (Organization Subsystem) 
คือ การกําหนดใหกลุมคนมาทํางานรวมกันอยางมีแบบแผน 
มีกระบวนการตาง ๆ  ระบบยอยดานองคกรมีองคประกอบ
ที่สําคัญ 4 อยาง ไดแก วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ
และโครงสรางขององคกร

3. ระบบยอยดานบุคคล (People Subsystem) 
ประกอบดวย ผูจัดการและผูนํา พนักงาน ลูกคา หุนสวน
และพันธมิตรทางธุรกิจ ผูจัดหาและผูขาย รวมถึงชุมชนที่

(Organization)

(Knowledge)

(People)

(Technology)

(Learning)

1 ปรับปรุงภาพจาก Marquardt, M. (2002). Building the learning organization-Mastering, the 5 Elements for Corporate 
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อยูแวดลอม ซึ่งทุกกลุมตองมีการมอบหมายอํานาจในการ
ใชทรัพยากรขององคกรและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
หากไดรับแตอํานาจแตปราศจากการสนับสนุน ถึงแมจะมี
ทรัพยากรที่จําเปนไวใชสอย ก็จะมีความรูเพียงพอท่ีจะใช
ทรัพยากรเหลานั้นอยางมีประสิทธิผล แตถาไดรับการ
สนับสนุนแตไมไดรับอํานาจ ก็จะไมสามารถนําความรูที่มี
มาประยุกตใชได ดังนั้น ตองพิจารณาหาหนทางท่ีทําให
แตละองคกระกอบขางตนสามารถเปนประโยชนตอการ
เรียนรูขององคกรไดอยางเต็มที่

4. ระบบยอยดานความรู (Knowledge Subsystem) 
คือ การบริหารจัดการความรูตาง ๆ  ขององคกร เร่ิมตั้งแต
การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) การสราง
ความรู (Knowledge Creation) การเก็บรักษาความรู 
(Knowledge Storage) การวิเคราะหและการทําเหมือง
ขอมูล (Analysis and Data Mining) การถายโอน
และการเผยแพรความรู (Knowledge Transfer and 
Dissemination) การนําไปประยุกตใชและการทําใหขอมูล
เท่ียงตรง (Knowledge Application and Validation) 
องคกรแหงการเรียนรูที่ประสบความสําเร็จจะมีการจัดการ
ความรู อยางเปนระบบ และมีการใชเทคโนโลยีไดอยาง
สอดคลองกัน

5. ระบบยอยดานเทคโนโลย ี(Technology Subsystem) 
ไดแก เครือขายเทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางขอมูลตาง ๆ  ที่
ชวยสนับสนุนใหเกิดการเขาถึงความรูและมีการแลกเปล่ียน
สารสนเทศและการเรียนรูซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดทักษะใน
การประสานงาน การสอนงาน และทักษะเกี่ยวกับความรู
ดานอ่ืน ๆ  และครอบคลุมการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
วิธีการในการเรียนรูที่กาวหนา

โดยสรุปแลว องคกรท่ีจะยืนหยัดและสามารถสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันไดนั้นจะตองมีการพัฒนาท่ีมี
ลักษณะยั่งยืน ไมวาสภาพแวดลอมจะเปลี่ยนไปอยางไร

ซึ่งการพัฒนาองคกรตามแนวคิดแบบองคกรแหงการเรียนรู
นี้จะนําพาองคกรยุคใหมไปสูความสําเร็จตอไป

3. กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ใชกรอบแนวคิดองคกรแหงการเรียนรูของ 

Marquardt (2002) เพื่อการวัดระดับความเปนองคกร
แหงการเรียนรูสํานักงานสอบบัญชี เนื่องจากแนวคิดของ 
Marquardt (2002) เปนแนวคิดที่มีระบบยอยครอบคลุม
สาระสําคัญในการกาวสูองคกรแหงการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมขององคกรตาง ๆ  ไดแก การเรียนรู องคกร 
บุคคล ความรู  และเทคโนโลยี และใหความสําคัญตอ
การเรียนรู ทุกระดับในองคกร ไดแก ระดับบุคคล กลุม
และองคกร เพื่อมุงสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู

รูปแบบการวิจัยใช การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 
Research) เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ซึ่งได
ประยุกตแบบประเมินองคกรแหงการเรียนรูของ Marquardt 
(2002) แยกตามระบบยอยของการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูทั้ง 5 ดาน ตามท่ีกลาวในสวนที่ 2 ขางตน2 และ
ดําเนินการทดสอบความเช่ือถือได (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปใหพนักงานสอบบัญชี
จํานวน 30 คนทดสอบการตอบแบบสอบถาม ผลการ
ทดสอบแสดงวาแบบสอบถามมีความเช่ือถือได แลวจึงสํารวจ
และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีอางอิงไปยังกับ
กลุมประชากรได

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ กลุมตัวอยางจาก
ประชากรผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูชวยผูสอบบัญชีจาก
สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหง (Big4) และสํานักงาน
สอบบัญชีอื่น (Non-Big4) จํานวน 217 คน จากผลการ
ตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ไดศึกษาความเปน
องคกรแหงการเรียนรูของสํานักงานสอบบัญชีจากวิเคราะห
ระบบยอยท้ัง 5 ระบบตามสภาพความเปนจริงในปจจุบัน

2 รายการคําถามสําหรับการประเมินระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูแตละดาน แสดงไวในภาคผนวก 1Do
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และความคาดหวังในอนาคต โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ความเปนองคกรแหงการเรียนรูระหวางสํานักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ 4 แหง (Big4) และสํานักงานสอบบัญชีอื่น 
(Non-Big4) ตามสภาพความเปนจริงในปจจุบันและความ
คาดหวังในอนาคต เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาในการมุ งสู 
องคกรแหงการเรียนรูสํานักงานสอบบัญชีตอไปในอนาคต 
รวมถึงศึกษาความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่แสดงถึงโอกาส
การเปนองคกรแหงการเรียนรูสํานักงานสอบบัญชีในดาน
ตาง ๆ  โดยการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติกส (Logistic 
Regression) ตามตัวแบบจําลองดังตอไปนี้

 องคกรแหงการเรียนรู 
=
 β0 + β1X1 + β2X2

 สํานักงานสอบบัญชี  + β3X3 + β4X4 + β5X5

โดยที่
ตัวแปรตาม คือ การเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สํานักงานสอบบัญชี (กําหนดคา 1 คือ เปน และ 0 
คือ ไมเปน) และ ตัวแปรอิสระ คือ ระบบยอยทั้ง 5 
ระบบของความเปนองคกรแหงการเรียนรู สํานักงาน
สอบบัญชี ไดแก
X1 = พลวัตแหงการเรียนรู – การเรียนรู
X2 = การปรับเปลี่ยนองคกร – องคกร
X3 = การใหอํานาจหรือความสําคัญแกบุคคล – คน
X4 = การจัดการความรู – ความรู
X5 = การประยุกตใชเทคโนโลยี – เทคโนโลยี

4. ผลการวิจัย
จากการสํารวจขอมูลจากกลุ มตัวอยางผู ปฏิบัติงาน

สอบบัญชีดวยแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความเปนองคกร
แหงการเรียนรูสํานักงานสอบบัญชี แสดงผลตามหัวขอได
ดังนี้

4.1 ขอมลูลกัษณะสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข อมูลลักษณะสวนบุคคลของผู ตอบ

แบบสอบถาม แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
เปนหญิง มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนผูชวยผูสอบ

บญัชีทีม่อีายุงานต่ํากวา 3 ป สวนสัดสวนผูตอบแบบสอบถาม
ที่ทํางานในสํานักงานสอบบัญชี ขนาดใหญ (Big4) มีสัดสวน
ใกลเคียงกันกับผู ตอบแบบสอบถามท่ีทํางานในสํานักงาน
สอบบัญชีอื่น (Non-Big4) ดังแสดงดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ข�อมูลส�วนบุคคล จํานวน ร�อยละ

เพศ

ชาย 48 22.1

หญิง 169 77.9

รวม 217 100.0

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี 197 90.8

ปริญญาโท 20 9.2

รวม 217 100.0

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 16 7.4

ไมใชผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 201 92.6

รวม 217 100

ตําแหนงงาน

ผูจัดการ/ผูชวยผูจัดการ 12 5.5

ผูชวยผูสอบบัญชีอาวุโส 10 4.6

ผูชวยผูสอบบัญชี 195 89.9

รวม 217 100.0

ประสบการณในการประกอบวิชาชีพบัญชี

ตํ่ากวา 3 ป 171 78.8

3–5 ป 22 10.1

6–10 ป 17 7.8

10 ปขึ้นไป 7 3.2

รวม 217 100.0
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)

ข�อมูลส�วนบุคคล จํานวน ร�อยละ

ประเภทสํานักงานสอบบัญชี

สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหง 

(Big 4)

108 49.8

สํานักงานสอบบัญชีอื่น (Non Big 4) 109 50.2

รวม 217 100

4.2 ระดบัความเปนองคกรแหงการเรยีนรูสาํนกังาน
สอบบัญชใีนปจจุบนัและความคาดหวงัในอนาคต

ผลการสอบถามถึงระดับความเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของสํานักงานสอบบัญชี และความคาดหวังของผูตอบ
แบบสอบถาม แบงตามระบบยอยของการเปนองคกรแหง
การเรียนรูทั้ง 5 ระบบ ไดแก พลวัตการเรียนรู (Learning 
Dynamics) (Organization Transformation) (People 
Empowerment)  (Knowledge Management) 
(Technology Application) พบวาระดับการเปนองคกร
แหงการเรียนรู ของสํานักงานสอบบัญชีในปจจุบันอยู ใน
ระดับสูง (3.48–3.60 จากคาสูงสุด 5.00) สําหรับระบบ
ยอยทุกดาน และผูตอบแบบสอบถามยังคาดหวังวาสํานักงาน

สอบบัญชีจะเปนองคกรแหงการเรียนรู ในระดับสูงมากใน
ทุกดาน ในอนาคตอีกดวย

4.3 วเิคราะหเปรยีบเทียบความเปนองคกรแหงการ
เรยีนรูระหวางสาํนกังานสอบบัญชีขนาดใหญ
4 แหง (Big4) และสาํนกังานสอบบัญชีอืน่ 
(Non-Big4)

จากการศึกษาโดยแบงผลการตอบแบบสอบถามแยก
ผู ตอบแบบสอบถามจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ
4 แหง (Big4) ตางหากจากผู ตอบแบบสอบถามจาก
สํานักงานสอบบัญชีอื่น (Non-Big4) เพื่อเปรียบเทียบผลการ
ตอบแบบสอบถามจากผูปฏิบัติงานในสํานักงานสอบบัญชี
ทั้ง 2 ประเภท พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ เห็นวาสํานักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ (Big4) มีระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรู
ในระดับสูงมาก และผูปฏิบัติงานในสํานักงานสอบบัญชีอื่น
เห็นวาสํานักงานสอบบัญชีอื่นมีความเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ในระดับสูงเฉพาะดานพลวัติแหงการเรียนรู  แต
เห็นวาระดับของการเรียรู ในระบบยอยอ่ืน ๆ  อยูในระดับ
ปานกลาง และคาดหวังวาสํานักงานสอบบัญชี จะเปน
องคกรแหงการเรียนรู ในระดับสูงมากในทุก  ๆ  ดาน ใน
อนาคต

ตารางที่ 2 ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักงานสอบบัญชีในปจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต

ระบบย�อย 5 ระบบของการเป�นองค�กร

แห�งการเรียนรู�

ความเป�นจริงในป�จจุบัน ความคาดหวังในอนาคต
t p-value

ค�าเฉล่ีย แปลผล ค�าเฉล่ีย แปลผล

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู - การเรียนรู 3.60 สูง 4.39 สูงมาก –27.38** .0000

2. การปรับเปลี่ยนองคการ - องคการ 3.48 สูง 4.34 สูงมาก –28.17** .0000

3. การใหความสําคัญแกบุคคล - คน 3.48 สูง 4.32 สูงมาก –24.71** .0000

4. การจัดการความรู - ความรู 3.48 สูง 4.39 สูงมาก –31.33** .0000

5. การประยุกตใชเทคโนโลยี - เทคโนโลยี 3.59 สูง 4.49 สูงมาก –22.35** .0000

รวม 3.53 สูง 4.39 สูงมาก –32.90** .0000

คาเฉลี่ย 4.21–5.00 = สูงมาก 3.41–4.20 = สูง 2.61–3.40 = ปานกลาง 1.81–2.60 = นอย 1.00–1.80 = นอยมาก

**,* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05Do
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี



ป�ที่ 12 ฉบับที่ 36 ธันวาคม 2559 วารสารวิชาชีพบัญชี 55

สํานักงานสอบบัญชี: องค�กรแห�งการเรียนรู�

4.4 วเิคราะหความสัมพนัธระหวางความเปนองคกร
แหงการเรยีนรูของกบัระบบยอยดานตาง ๆ  

การวัดระดับความนาจะเปนในการเปนองคกรแหง
การเรียนรูของสํานักงานสอบบัญชี วัดไดจากสอบถามความ
คิดเห็นจากผู ตอบแบบสอบถามวาในสํานักงานสอบบัญชี
ที่ปฏิบัติงานอยูนั้น เปนองคกรแหงการเรียนรูหรือไม โดย
กําหนดใหมีคําตอบมีคาเทากับ 1 เมื่อเห็นวาสํานักงาน

สอบบัญชีเปนองคกรแหงการเรียนรู และมีคาเปน 0 เมื่อ
เห็นวาไมเปน จากนั้น จึงวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
การเปนองคกรแหงการเรียนรูและระบบยอยทั้ง 5 ระบบ
ของความเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยการวิเคราะหความ
ถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression) จากสมการท่ี
กําหนดไวในสวนท่ี 3 ดังนี้

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความเปนองคกรแหงการเรียนรูระหวางสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหง (Big-4) 
และสํานักงานสอบบัญชีอื่น (Non-Big4)

ความเป�นจริงในป�จจุบัน

สํานักงานสอบบัญชี

ขนาดใหญ� (Big 4)

สํานักงานสอบบัญชีอื่น 

(Non Big 4) t p-value

ค�าเฉล่ีย แปลผล ค�าเฉล่ีย แปลผล

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู - การเรียนรู 3.72 สูง 3.49 สูง 3.64** .0000

2. การปรับเปลี่ยนองคการ - องคการ 3.66 สูง 3.31 ปานกลาง 6.06** .0000

3. การใหความสําคัญแกบุคคล - คน 3.63 สูง 3.32 ปานกลาง 4.37** .0000

4. การจัดการความรู - ความรู 3.72 สูง 3.25 ปานกลาง 7.36** .0000

5. การประยุกตใชเทคโนโลยี - เทคโนโลยี 4.04 สูง 3.15 ปานกลาง 11.52** .0000

รวม 3.75 สูง 3.31 ปานกลาง 8.33** .0000

ความคาดหวังในอนาคต

สํานักงานสอบบัญชี

ขนาดใหญ� (Big 4)

สํานักงานสอบบัญชีอื่น 

(Non Big 4) t p-value

ค�าเฉล่ีย แปลผล ค�าเฉล่ีย แปลผล

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู - การเรียนรู 4.46 สูงมาก 4.33 สูงมาก 2.21* .0290

2. การปรับเปลี่ยนองคการ - องคการ 4.40 สูงมาก 4.29 สูงมาก 1.71 .0890

3. การใหความสําคัญแกบุคคล - คน 4.40 สูงมาก 4.24 สูงมาก 2.48* .0200

4. การจัดการความรู - ความรู 4.53 สูงมาก 4.26 สูงมาก 4.05** .0000

5. การประยุกตใชเทคโนโลยี - เทคโนโลยี 4.60 สูงมาก 4.37 สูงมาก 3.51** .0000

รวม 4.48 สูงมาก 4.30 สูงมาก 3.17** .0000

คาเฉลี่ย 4.21–5.00 = สูงมาก 3.41–4.20 = สูง 2.61–3.40 = ปานกลาง 1.81–2.60 = นอย 1.00–1.80 = นอยมาก

**,* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05
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Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5

โดยที่
Y = การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักงาน

สอบบัญชี
X1 = พลวัตแหงการเรียนรู – การเรียนรู
X2 = การปรับเปลี่ยนองคกร – องคกร
X3 = การใหความสําคัญแกบุคคล – บุคคล
X4 = การจัดการความรู – ความรู
X5 = การประยุกตใชเทคโนโลยี – เทคโนโลยี

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปนองคกร
แหงการเรียนรู และกับระดับคาเฉลี่ยของระบบยอยทั้ง 5 
ระบบ โดยวิธีถดถอยโลจิสติกส ตามสมการขางตน แสดง
ความนาจะเปนในการที่ผู ตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา

สํานักงานสอบบัญชีเปนองคกรแหงการเรียนรู จากระดับของ
ระบบยอยตาง ๆ  ทั้ง 5 ระบบ ทั้งนี้ตัวแปรอิสระท่ีสามารถ
พยากรณโอกาสความเปนองคกรแหงการเรียนรูสํานักงาน
สอบบัญชีไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก 
ระบบยอยดานการปรับเปลี่ยนองคกรและระบบยอยดาน
การประยุกตใชเทคโนโลยี สวนระบบยอยดานการจัดการ
ความรู สามารถพยากรณโอกาสความเปนองคกรแหงการ
เรียนรู สํานักงานสอบบัญชีได อย างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.1

การทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบจําลอง Model 
(Goodness of fit) ซึ่งสมการน้ีสามารถอธิบายความผันแปร
ของตัวแปรตามไดร อยละ 48.8 และเมื่อทดสอบความ
เหมาะสมของสมการโดยวิธี Hosmer and Lemeshow 
Test ผลการทดสอบพบวา มีความเหมาะสม

ตารางที่ 4 โอกาสของการเปนองคกรแหงการเรียนรู

β S.E. Pr > χ2

X1 (พลวัตการเรียนรู) –0.908 0.856 0.289

X2 (การปรับเปลี่ยนองคการ) 4.431 1.694 0.009***

X3 (การใหความสําคัญแกบุคคล) 0.922 1.225 0.452

X4 (การจัดการความรู) –1.736 0.920 0.059*

X5 (การประยุกตใชเทคโนโลยี) 2.646 0.689 0.000***

Constant –13.252 5.736 0.021

R2 0.488

χ2 2.902

p-value 0.894

***, **, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05, 0.1
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5. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อประเมินองคกรแหงการเรียนรู

ตามแนวคิดของ Marquardt (2002) ในการพัฒนาองคกร
แหงการเรียนรู ใน 5 ระบบยอย ไดแก ดานการเรียนรู 
ดานองคกร ดานบุคคล ดานความรู และดานเทคโนโลยี
ผลการศึกษาแสดงวา ภาพรวมระดับองคกรแหงการเรียนรู
สาํนักงานสอบบัญชีในปจจุบนัอยูในระดับสงู และผูปฏิบตังิาน
ตรวจสอบบัญชีมีความคาดหวังตอการพัฒนาระบบยอยทั้ง 
5 ระบบของความเปนองคกรแหงการเรียนรูในสํานักงาน
สอบบัญชีในอนาคตที่ในระดับที่สูงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
ผลการทดสอบความแตกตางระบบยอยความเปนองคกร
แหงการเรียนรูในแตละระบบระหวางสํานักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ 4 แหง (Big4) และสํานักงานสอบบัญชีอื่น 
(Non-Big4) พบวาระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของสํานักงานสอบบัญชีสองกลุ ม มีระดับที่แตกตางกัน
โดยในปจจุบันสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหง (Big4) 
มีการพัฒนาระบบยอยของความเปนองคกรแหงการเรียนรู
ในระดบัสงูกวาสาํนกังานสอบบัญชอีืน่ (Non-Big4) นอกจากน้ี
ผู ปฏิบัติงานในสํานักงานสอบบัญชีทั้งสองขนาด มีความ
คาดหวังใหสํานักงานสอบบัญชีเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ในระดับสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิสัยทัศนของ
ผูบริหาร วัฒนธรรมองคกรและโครงสรางขององคกร ดังนั้น 
สํานักงานสอบบัญชี จึงอาจพัฒนาองคกรโดยเนนดานการ
ถายทอดวัฒนธรรมองคกร มีการปรับปรุงโครงสรางองคกร
ใหมีการจัดการเรียนรู สรางความรวมมือในการทํางาน หรือ
การใชเทคโนโลยีเพื่อทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตอไป

อยางไรก็ดี การศึกษาครั้งนี้ใชแนวคิดการประเมิน
องคกรแหงการเรียนรูของ Marquardt (2002) ซึ่งเนนการ
ประเมินความเปนองคกรแหงการเรียนรู 5 ดานเทานั้น
ในทางปฏิบัติ สํานักงานสอบบัญชีที่ตองการพัฒนาองคกร
อาจคํานึงถึงแนวคิดอื่น ที่พิจารณาการพัฒนาองคกรไปสูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูในมิติอื่น ๆ  เชน ลักษณะของงาน 
ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลากร รวมถึงบรรรยากาศในการ
ทํางาน และปจจัยภายนอกอ่ืน ๆ  รวมดวย
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ภาคผนวก

รายการคําถามสําหรับการวัดระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูตามระบบยอย 5 ดาน

1. ด�านพลวัตแห�งการเรียนรู� - การเรียนรู�

1. ใหความสําคัญในระดับสูงกับการเรียนรูอยางตอเนื่องแกทุกคน

2. ใชวิธีการที่หลากหลายในการกระตุนการเรียนรูเชน การใชเทคนิคหรือสัญลักษณชวยจํา, อุปกรณชวยจํา, เทคนิคในการ

สังเกต เปนตน

3. บุคลากรไดรับการกระตุนและคาดหวังใหจัดการการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง

4. บุคลากรไดรับการฝกอบรมและสอนงานเพ่ือใหเรียนรูวาจะเรียนรูตนเองไดอยางไร และวิธีการทํางานและการเรียนรู

เปนกลุม

5. บุคลากรมีการเพ่ิมพูนความรู โดยผานการปรับตัวใหเขากับสถานการณมีสวนรวมและการเรียนรูอยางสรางสรรค

6. บุคลากรมีความสามารถในการคิดและปฏิบัติดวยแนวทางท่ีเปนระบบและครอบคลุม

7. บุคลากรหลีกเลี่ยงการบิดเบือนขอมูลสารสนเทศโดยใชทักษะการรับฟง

8. ทีมและบุคคลใชกระบวนการเรียนรูโดยการปฏิบัติการเรียนรูจากปญหาและประยุกตใชความรูนั้นในอนาคต เพื่อนํามา

ปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้น

9. มีการกระตุนใหสมาชิกในทีมเรียนรูซึ่งกันและกันมีการแบงปนการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ  เชน การประชุมระหวางกลุม

2. การปรับเปล่ียนองค�กร - องค�กร

1. ผูบริหารระดับสูงสนับสนุนวิสัยทัศนของการเปนองคกรแหงการเรียนรู

2. มีบรรยากาศท่ีสนับสนุน ทําใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู

3. ใหรางวัลแกบุคคลและทีมงานที่มีการเรียนรูและชวยใหผูอื่นเรียนรู

4. โอกาสในการเรียนรูถูกรวมในแผนปฏิบัติงาน

5. ออกแบบวิธีการที่จะแบงปนความรู เพิ่มพูนการเรียนรูทั่วทั้งองคกร เชน การหมุนเวียนงานขามฝายอยางเปนระบบ

6. มีสายการบังคับบัญชานอย เพื่อใหมีการสื่อสารและเรียนรูทั่วท้ังองคกรมากท่ีสุด

7. มีการประสานงานกันบนพื้นฐานของเปาหมายรวมขององคการและการเรียนรูรวมกันมากกวาจะมีการแบงแยกตามขอบเขต

ของแผนก

8. บุคลากรเขาใจถึงความสําคัญของการเปนองคกรแหงการเรียนรู

9. บุคลากรมีความมุงม่ันที่จะเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อการปรับปรุงพัฒนาองคกร

10. บุคลากรมีการเรียนรูจากทั้งความลมเหลวและความสําเร็จ
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3. การให�ความสําคัญแก�บุคคล - คน

1. พยายามพัฒนาและกระจายอํานาจแกบุคลากรท่ีมีความสามารถมุงม่ันตอการเรียนรูและปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ

2. มีการกระจายอํานาจและมอบหมายการ บังคับบัญชาเพื่อใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบและความสามารถในการเรียนรู

ของแตละคน

3. มีการแบงปนขอมูลสารสนเทศกับลูกคา เพื่อรับเอาความคิดและขอมูลมาใชในการเรียนรูและปรับปรุงตนเอง

4. ใหโอกาสแกลูกคาในการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูและการฝกอบรมตาง ๆ  

5. มีการเรียนรูจากทีมงานจากภายนอก โดยผานการวางแผนทรัพยากรเบ้ืองตนและการวางกลยุทธสําหรับการไดมาซึ่งความรู

และทักษะในการทํางาน

6. มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมสังคม สมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา

7. มีความมุงมั่นที่จะแสวงหาการเรียนรูรวมกันจากลูกคา และทีมงานจากภายนอก

8. ผูจัดการและพนักงานมีการทํางานรวมกัน เพื่อที่จะเรียนรูและแกปญหาไปดวยกัน

9. ผูจัดการรับบทบาทในการสอนงานเปนท่ีปรึกษา สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู

10. ผูจัดการสรางและเพ่ิมโอกาสในการเรียนรูเชนเดียวกับสนับสนุนใหมีการทดลอง และสะทอนส่ิงที่ไดจากการเรียนรูเพื่อให

สามารถนําความรูใหมมาใชได

4. การจัดการความรู� - ความรู�

1. มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศจากท้ังภายในและภายนอกองคกรอยางเปนระบบ บุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลเหลานั้นได

2. มีการสรางโครงการใหม ๆ  เพื่อทดสอบวิธีการในการพัฒนาการตรวจสอบบัญชี

3. มีการพัฒนากลยุทธและการทํางานใหมตอเนื่อง เพื่อกระจายการเรียนรูทั้งองคกร

4. มีระบบโครงสรางทําใหมั่นใจวาความรูที่สําคัญไดรับการเขารหัสจัดเก็บและพรอมที่จะบริการตอผูที่ตองการใช

5. มีการใชทีมงานที่มีบุคลากรขามสายงาน เพื่อถายทอดการเรียนรูที่สําคัญระหวางกลุม

6. สนับสนุนหนวยงานและโครงการท่ีกอใหเกิดความรู โดยการใหโอกาสในการเรียนรูแกบุคลากร เชน การฝกอบรม

7. บุคลากรกระตือรือรนในการคนหาขอมูลสารสนเทศท่ีจะปรับปรุงพัฒนาการขององคกร

8. บุคลากรมีการติดตามแนวโนมตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นนอกองคการ โดยสังเกตจากการดําเนินการขององคการอื่น ๆ  (เชน 

มาตรฐานบัญชี การสอบบัญชี เขารวมประชุมสัมมนา และการติดตามงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ)

9. บุคลากรไดรับการฝกอบรมในการคิดอยางสรางสรรคและการใชเทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

10. บุคลากรตระหนักถึงความจําเปนในการรักษาไวซึ่งการเรียนรูขององคการที่สําคัญ ๆ  และแบงปนความรูนั้นแกผูอื่น

Do
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี



60 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 12 ฉบับที่ 36 ธันวาคม 2559

บทความวิจัย

5. การประยุกต�ใช�เทคโนโลยี - เทคโนโลยี

1. การเรียนรูไดรับการอํานวยความสะดวกโดยระบบขอมูลสารสนเทศผานระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู เชน หองประชุมสัมมนามีการใชสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส และการสรางสภาพ

แวดลอมในการเรียนรู โดยใชศิลปะในการนําเสนออยางเหมาะสม ดวยสี เสียงและภาพ

3. มีการใชเทคโนโลยีที่จะจัดกระบวนการกลุม เชน การบริหารโครงการ กระบวนการของทีม การจัดการการประชุม เปนตน

4. มีการสนับสนุนการเรียนรูแบบทันเวลา เปนระบบท่ีรวมกระบวนการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงการสอนงานและการปฏิบัติ

งานจริงเขาเปนกระบวนการเดียวกัน

5. มีระบบอิเล็กทรอนิกสที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานชวยบุคลากรเรียนรู ทํางานไดดีขึ้น

6. มีการออกแบบและจัดทําระบบอิเล็กทรอนิกสที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อสนองความตองการในการเรียนรู

7. สามารถปรับระบบซอฟตแวรใหรวบรวมลงรหัส จัดเก็บ สราง และโอนถายขอมูลในวิถีทางที่เหมาะสมท่ีสุด เพื่อตอบสนอง

ความตองการขององคกร

8. บุคลากรมีความพรอมในการเขาถึงเครือขายขอมูลสารสนเทศเชนระบบ LAN, อินเตอรเน็ต, และระบบออนไลนตาง ๆ

9. บุคลากรพรอมที่จะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเรียนรูและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ชวยทํางาน เชน ซอฟตแวร

ระบบตาง ๆ

10. บุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล
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