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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนา
ผูส้ อนในระดับอาชี วศึ กษาภาคเหนื อ เพื่อรองรั บการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ทาการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถามจากครู ผู้ส อนสาขาวิช าการบัญ ชี ใ นสถานศึ ก ษาที่ สั ง กัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนื อ จานวนทั้งหมด 177 ราย ได้รับการ
ตอบกลับแบบสอบถามทั้งสิ้ นจานวน 138 ราย คิดเป็ นร้อยละ 77.97 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 35-39 ปี
สถานภาพสมรส มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ส่ วนใหญ่ มี ต าแหน่ ง งานเป็ นข้ า ราชการ มี
ประสบการณ์ ในการทางาน ระหว่าง 10-14 ปี และตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป สังกัดอยู่ในสถานศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาปฏิ บตั ิงานสอนอยู่ในวิทยาลัยการอาชี พ การศึกษาพบว่า
ครู ส าขาวิช าการบัญ ชี ในระดับ อาชี วศึ ก ษาภาคเหนื อมี ค วามรู้ ความเข้าใจในการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วมในวิ ช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และมาตรฐาน
การศึ กษาสาหรับ นักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ อยู่ในระดับปานกลาง มีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน การทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พบัญชี ของอาเซี ยน และ
มาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ อยูใ่ นระดับมาก และมีความต้องการ
พัฒนาความรู ้ดา้ นการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ด้านคุณสมบัติของนักบัญชีอาเซี ยนตามความ
ตกลงยอมรับร่ วม และด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชีระหว่างประเทศ อยูใ่ นระดับมาก
ง

ด้านความรู้ความเข้าใจของครู สาขาวิชาการบัญชีในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เมื่อจาแนก
ตามกลุ่มต่างๆ พบว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ในทุกตาแหน่ งงานและผูม้ ี
ประสบการณ์ ในการท างานทุ กระดับ มี ค วามรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนมากที่สุด ในเรื่ องวัตถุประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยนในการเปิ ดเสรี ทางการค้า
การลงทุน การบริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน
ด้านความคิดเห็ นของครู สาขาวิชาการบัญชี ในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เมื่อจาแนกตาม
กลุ่มต่างๆ พบว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ตาแหน่ งข้าราชการและครู พิเศษ
สอน ที่มีประสบการณ์ ในการทางานทุกระดับ เห็นด้วยกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนมาก
ที่สุด ในเรื่ องการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนในปี 2558 ยกเว้นผูท้ ี่มีตาแหน่ งพนักงานราชการ
เห็ นด้วยกับ การมี ม าตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นัก วิช าชี พ บัญ ชี ระหว่างประเทศมากที่ สุ ดในเรื่ อง
ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ
ด้านความต้องการพัฒนาตนเองของครู สาขาวิชาการบัญชีในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เมื่อ
จาแนกตามกลุ่มต่างๆ พบว่า ความต้องการพัฒนาความรู้เรื่ องการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ผู้
ที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ในทุกตาแหน่งงาน ผูม้ ีประสบการณ์ในการทางาน 59 ปี และตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีความต้องการพัฒนาความรู้ดา้ นภาษาและการสื่ อสารมากที่สุด ยกเว้นผู้
ที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี และ 10-14 ปี มีความต้องการพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนมากที่สุด สาหรับความต้องการพัฒนาความรู้เรื่ องคุณสมบัติของนัก
บัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ตาแหน่ ง
ข้าราชการและครู พิเศษสอน ที่มีประสบการณ์ในการทางานทุกระดับ มีความต้องการพัฒนาความรู้
ด้านการสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี การบัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชีมาก
ที่สุด ยกเว้นผูท้ ี่มีตาแหน่ งพนักงานราชการมีความต้องการพัฒนาความรู ้ดา้ นการขึ้นทะเบียน/การ
อนุ ญาต/การรับรองในการประกอบวิชาชี พ บัญชี มากที่ สุ ด และความต้องการพัฒนาความรู้ เรื่ อง
มาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และ
ปริ ญญาโท ตาแหน่ งข้าราชการและครู พิเศษสอน ที่มีประสบการณ์ ในการทางานทุกระดับมีความ
ต้องการพัฒนาความรู้ ด้านเนื้ อหาของโปรแกรมการศึ กษาทางวิชาชี พบัญชี มากที่สุด ยกเว้นผูท้ ี่ มี
ตาแหน่ งพนัก งานราชการมี ค วามต้องการพัฒ นาความรู ้ ด้านข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าหรั บ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากที่สุด
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study Attitude of Accounting Teachers Towards
Development of Northern Vocational College Accounting Teachers in Response to ASEAN
Economic Community in order to get ready for the approaching of AEC 138 questionnaires have
been 77.97 percents, collected from 177 persons accounting teachers in 17 provinces in the
northern part to Thailand. Descriptive Statistics including Frequency, Percentage and Average
have been used as a Data Analysis.
From the results, it was found that most of respondents were female, ages ranged in 35-39
years old, married, bachelor’s degree education, most were government officers, 10-14 years of
employment period and above 15 years, belonged to the Office of the Vocational Education
Commission schools, working as lecturer in Industrial and Community Educational Colleges. The
study indicated that the accounting teachers of the northern vocational college have knowledge
and understanding in ASEAN Economic Community (AEC), Mutual Recognition Agreement
(MRA) and International Education Standards for Professional Accountants (IES) in the moderate
level, expressed the opinions in ASEAN Economic Community (AEC), Mutual Recognition
Agreement (MRA) and International Education Standards for Professional Accountants (IES) in
the good level and required to develop their knowledge in in ASEAN Economic Community

ฉ

(AEC), qualifications of accountant as Mutual Recognition Agreement (MRA) and International
Education Standards for Professional Accountants (IES) in the good level.
In the field of knowledge and understanding of accounting teachers of the northern vocational
college, when classified into various groups, it was found that the persons who have bachelor and
master’s degree education in all positions and experiences in all level works have the most knowledge
and understanding about ASEAN Economic Community (AEC) in the objectives of ASEAN
economic collaboration in free trade, investment, services and free movement of workers.
In the field of the opinions of accounting teachers of the northern vocational college, when
classified into various groups, it was found that the persons who have bachelor and master’s degree
education, the position of government officer and hired teacher who have the experiences in all level
works most agreed in ASEAN Economic Community (AEC) in the opening in 2015 excepted
government employees whom most agreed in existence of International Education Standards for
Professional Accountants (IES) in the issues of professional values, ethics and attitudes.
In the field of self-development requirement of accounting teachers of the northern
vocational college, when classified into various group, it was found that knowledge development
requirement in ASEAN Economic Community (AEC) for the persons who have bachelor and
master’s degree education in all positions, the persons who have 5-9 years of work experiences
and above 15 years most required to develop the knowledge in the field of language and
communication excepted the persons who have work experience under 5 years and 10-14 years
most required to develop their knowledge in ASEAN Economic Community (AEC). For the
requirement of developing knowledge in the qualifications of ASEAN accountant as MRA, the
persons who have bachelor and master’s degree education, in the positions of government officer
and hired teacher who have experiences in all level work most required to develop their
knowledge in registration/authorization/certification in accounting practice. For the knowledge
development requirement in International Education Standards for Professional Accountants
(IES), the persons who have bachelor and master’s degree education, in the positions of
government officer and hired teacher who have experiences in all level work most required to
develop their knowledge in content of professional accounting education programs excepted the
persons in position of government employee that most required to develop their knowledge in
competence requirements for audit professionals.
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