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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงทศันคติของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันา
ผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากครูผู ้สอนสาขาวิชาการบัญชีในสถานศึกษาท่ี สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 17 จงัหวดัภาคเหนือ จ านวนทั้งหมด 177 ราย ไดรั้บการ
ตอบกลบัแบบสอบถามทั้งส้ินจ านวน 138 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.97 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35-39 ปี 
สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นข้าราชการ มี
ประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 10-14 ปี และตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป สังกดัอยู่ในสถานศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบติังานสอนอยู่ในวิทยาลยัการอาชีพ การศึกษาพบว่า      
ครูสาขาวิชาการบัญชีในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือมีความรู้ความเข้าใจในการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน และมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับ นักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ อยู่ในระดบัปานกลาง มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวชิาชีพบญัชีของอาเซียน และ
มาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ อยูใ่นระดบัมาก และมีความตอ้งการ
พฒันาความรู้ดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความ
ตกลงยอมรับร่วม  และดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่งประเทศ อยูใ่นระดบัมาก 
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ดา้นความรู้ความเขา้ใจของครูสาขาวิชาการบญัชีในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ  เม่ือจ าแนก
ตามกลุ่มต่างๆ พบว่า ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ในทุกต าแหน่งงานและผูมี้
ประสบการณ์ในการท างานทุกระดบั  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมากท่ีสุด ในเร่ืองวตัถุประสงคค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนในการเปิดเสรีทางการคา้ 
การลงทุน การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน 

ดา้นความคิดเห็นของครูสาขาวิชาการบญัชีในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เม่ือจ าแนกตาม
กลุ่มต่างๆ พบวา่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ต าแหน่งขา้ราชการและครูพิเศษ
สอน ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานทุกระดบั เห็นดว้ยกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก
ท่ีสุด ในเร่ืองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ยกเวน้ผูท่ี้มีต าแหน่งพนกังานราชการ
เห็นด้วยกับการมีมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศมากท่ีสุดในเร่ือง
ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวชิาชีพ 

ดา้นความตอ้งการพฒันาตนเองของครูสาขาวิชาการบญัชีในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เม่ือ
จ าแนกตามกลุ่มต่างๆ พบวา่ ความตอ้งการพฒันาความรู้เร่ืองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผู ้
ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ในทุกต าแหน่งงาน ผูมี้ประสบการณ์ในการท างาน 5-
9 ปี และตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีความตอ้งการพฒันาความรู้ดา้นภาษาและการส่ือสารมากท่ีสุด ยกเวน้ผู ้
ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี และ 10-14 ปี มีความตอ้งการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากท่ีสุด ส าหรับความตอ้งการพฒันาความรู้เร่ืองคุณสมบติัของนกั
บญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ต าแหน่ง
ขา้ราชการและครูพิเศษสอน ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานทุกระดบั มีความตอ้งการพฒันาความรู้
ดา้นการส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีการบญัชี หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชีมาก
ท่ีสุด ยกเวน้ผูท่ี้มีต าแหน่งพนกังานราชการมีความตอ้งการพฒันาความรู้ดา้นการข้ึนทะเบียน/การ
อนุญาต/การรับรองในการประกอบวิชาชีพบญัชีมากท่ีสุด และความตอ้งการพฒันาความรู้เร่ือง
มาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ต าแหน่งขา้ราชการและครูพิเศษสอน ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานทุกระดบัมีความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ด้านเน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชีมากท่ีสุด ยกเวน้ผูท่ี้มี
ต าแหน่งพนักงานราชการมีความต้องการพฒันาความรู้ด้านข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าหรับ             
ผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชีมากท่ีสุด 
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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 
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(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.   


