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กิตติกรรมประกาศ
การค้น คว้า แบบอิ ส ระนี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งลงได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าและความอนุ เคราะห์ จ าก
รองศาสตราจารย์ชู ศรี เที้ ยศิ ริเพชร อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาการค้น คว้าแบบอิ ส ระ ซึ่ งกรุ ณ าให้ค วามรู ้
ค าแนะน า ค าปรึ ก ษา และตรวจแก้ไ ขจนการค้น คว้า แบบอิ ส ระฉบับ นี้ เสร็ จ สมบู ร ณ์ รวมถึ ง
คณะทางานหลักสู ตรปริ ญญาโท ภาควิชาการบัญชี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่ให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกมาโดยตลอด ผูเ้ ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้
ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์สุ วรรณา เลาหะวิสุ ท ธิ์ และอาจารย์ ดร.จุรี วิชิต
ธนบดี ที่กรุ ณาเป็ นประธานและกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระและให้คาแนะนาเป็ นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ รวมถึ ง
คณาจารย์ ทุ กท่าน ที่ ได้กรุ ณาประสิ ทธิ ประสาทวิชาความรู ้ และให้ประสบการณ์ ทางวิชาการที่มี
คุณค่ายิง่ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาบัญชีมหาบัณฑิตนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณคุ ณครู ผสู ้ อนสาขาวิชาการบัญชี ในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ สังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามกรุ ณ าสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามและให้คาชี้แนะที่เป็ นประโยชน์
ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณพ่อ คุ ณแม่ และสมาชิ กในครอบครั ว รวมถึ งเพื่อนร่ วมงานที่ ได้
ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ช่ วยเหลื อ ให้คาปรึ กษา และให้กาลังใจ ในการศึกษาด้วยดี ตลอดมา จนทาให้
การค้นคว้าแบบอิสระนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี
สุ ดท้ายนี้ หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่ องหรื อผิดพลาดประการใด ผูเ้ ขียนขออภัยเป็ นอย่างสู งใน
ข้อบกพร่ อง และความผิดพลาดนั้น และผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการค้นคว้าแบบอิสระนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผูท้ ี่สนใจต่อไป
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หัวข้ อการค้ นคว้าแบบอิสระ

ทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับ
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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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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมไทยในปั จจุบนั ทั้งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ทาให้การใช้ทรัพยากรมนุ ษย์ในการทางานลดน้อยลง
แต่กลับมีการใช้เครื่ องจักรที่เป็ นเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ในด้านต่างๆ มาก
ขึ้น บางวิชาชี พได้รับผลกระทบน้อยจากเหตุการณ์ดงั กล่าว อาทิ วิชาชี พบัญชี แต่การพัฒนาความรู ้
ความสามารถในงานอาชี พ อยู่เสมอถื อ เป็ นสิ่ งส าคัญ และจาเป็ นอย่างมากต่ อวิช าชี พ เนื่ องจาก
วิชาชี พบัญชี เป็ นสาขาวิชาชี พหลัก 1 ใน 7 วิชาชี พ ที่ ได้ลงนามตามข้อตกลงยอมรับร่ วม (Mutual
Recognition Arrangements : MRAs) ในการเปิ ดเสรี การค้า การลงทุน เงินทุน และการเคลื่ อนย้าย
ฝี มือแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิ กสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หรื อ ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community : AEC) โดยมี ป ระเทศสมาชิ ก จ านวน 10
ประเทศ ซึ่ งหากในประเทศใดประชาชนยังขาดคุ ณ ภาพ ไม่ ส ามารถรองรั บ ความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการจะได้รับผลกระทบเชิ งลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนาคุณภาพประชากรให้มีศกั ยภาพสู งทัดเทียมนานาประเทศ (ณัฐชา วัฒนวิไล และจุ
ทามน สิ ท ธิ ผ ลวนิ ช กุ ล , 2556 : 16-17) ซึ่ งกรอบยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาในระยะแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 ได้ระบุถึงบทบาทการเชื่ อมโยงเศรษฐกิ จกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ประชาคมอาเซี ยน จากลักษณะที่ ต้ งั ทางภูมิ ศาสตร์ เศรษฐกิ จและศักยภาพของแต่ละภาค โดยได้
กาหนดแนวทางการพัฒนาเชื่ อมโยงเศรษฐกิ จกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และกรอบความร่ วมมื อ
เศรษฐกิ จประชาคมอาเซี ยน แบ่งตามภูมิ ภาค เช่ น ภาคเหนื อ พัฒนาเชื่ อมโยงสู่ กลุ่ มประเทศอนุ
ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขงตอนบน (Greater Mekong Subregion : GMS) และกลุ่ ม เอเชี ยใต้ โดยให้
ความส าคัญ กับ การพัฒ นาพื้ น ที่ เศรษฐกิ จตามแนวเหนื อ -ใต้ (North-South Economic Corridor :
NSEC) แ ล ะ แ น ว ต ะ วั น อ อ ก -ต ะ วั น ต ก (East-West Economic Corridor : EWEC)
รวมทั้งเชื่ อมโยงสู่ เมียนม่าร์ และเอเชี ยใต้ผา่ นทางพรมแดนตะวันตกของภาคเหนื อ (WEST GATE)
โดยเร่ งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ ง สร้างความเข้มแข็งของผูป้ ระกอบการ
1

ขนาดกลางขนาดเล็ก รวมทั้งกาหนดมาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบเชิ งลบจากการเปิ ด
เสรี ทางการค้า เป็ นต้น (สุ ริยนต์ หลาบหนองแสง, 2558 : ออนไลน์)
บทบาทและหน้าที่ ของนักบัญ ชี ถือเป็ นส่ วนสาคัญ ประการหนึ่ งที่ จะสนับสนุ นให้องค์ก ร
ก้าวไปสู่ จุดมุ่งหมาย ซึ่ งนัก บัญชี จาเป็ นต้องพัฒ นาศัก ยภาพเพื่ อให้เป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติที่ พ ร้ อมจะ
ปฏิบตั ิงานเมื่อมีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดยคุณสมบัติในการเป็ นนักบัญชีอาเซียนตาม
ความตกลงยอมรั บ ร่ วมของอาเซี ย นส าหรับ สาขาบริ ก ารบัญ ชี (MRA) ที่ ส าคัญ 1 ใน 5 ข้อ ของ
ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี อาเซี ยนนั้น คือ จะต้องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางบัญชี หรื อผ่าน
การทดสอบในโปรแกรมทางบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ โดยองค์ ก รวิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นประเทศ
แหล่ งกาเนิ ด หรื อประเทศผูร้ ับ ว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาดังกล่ าว (สภาวิชาชี พบัญชี , 2557 :
ออนไลน์) ซึ่ งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยที่เปิ ดสอนด้านวิชาชี พการบัญชี ก็ได้มี
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยจัดทาโครงการมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศทางการบัญชี
(International Education Standards for Professional Accountants : IES) โดยต้ อ งจั ด การศึ กษ า
วิชาการบัญชี ให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชี พ บัญชี ของสหพันธ์นักบัญชี นานาชาติ (International
Federation of Accountants : IFAC)
ผูส้ อน สาขาวิชาการบัญชี ในแต่ละสถาบันการศึกษา ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จึงมี
ส่ วนสาคัญที่จะผลิตแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ ตลาดแรงงานอาเซี ยน ผูส้ อนจึงควรมีการเตรี ยมความ
พร้ อมในการพัฒนาตนเองในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่ อผลิ ตผูเ้ รี ยนในระดับ อุดมศึ กษา และ
ระดับอาชี วศึกษา คือ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) และประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)
หรื อเทียบเท่าอนุ ปริ ญญา ให้มีคุณภาพ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้า นวิชาชี พ
บัญชีในระดับอาชีวศึกษา
วิท ยาลัยในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาในภาคเหนื อ ประกอบไปด้วย
วิทยาลัยเทคนิ ค วิทยาลัยอาชี วศึกษา วิทยาลัยการอาชี พ วิทยาลัยสารพัดช่ าง วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยพณิ ชยการ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่ ง
ได้แก่ กาแพงเพชร เชี ยงราย เชี ยงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่ าน พะเยา พิจิตร พิษณุ โลก เพชรบูรณ์
แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน สุ โขทัย อุ ตรดิ ตถ์ และอุ ทยั ธานี มุ่ งผลิ ตนักเรี ยน นักศึ กษาให้มี
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ เป็ นที่ยอมรับทั้งในอุตสาหกรรมของไทยและต่างประเทศที่มีความต้องการ
แรงงานสายอาชี พเป็ นจานวนมาก และมี แนวโน้มเพิ่มขึ้ นเรื่ อย ๆ เนื่ องจากการเรี ยนสายอาชี วะมี
จานวนสาขาให้เลือกเรี ยนหลากหลาย ผูเ้ รี ยนสามารถมีรายได้ระหว่างเรี ยน หางานง่าย มีรายได้สูง
หากเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะ ฝี มือด้านวิชาชีพ สามารถประกอบธุ รกิจส่ วนตัว และลดปั ญหาการว่างงานที่จะ
ทาให้เกิดปั ญหาสังคม ภาครัฐควรส่ งเสริ มงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการในการส่ งเสริ ม
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การเรี ยนการสอนอาชี วะ นอกจากนี้ ควรร่ วมมือกับสถานประกอบการในการช่วยเหลื อสนับสนุ น
หรื อส่ งเสริ ม กัน เพิ่ ม การประชาสั มพันธ์ เพื่ อปรั บ เปลี่ ยนทัศ นคติ ข องคนไทยต่อนักเรี ยนอาชี วะ
(สุ ริ ยา ฆ้ อ งเสนาะ, 2558 : ออนไลน์ ) ซึ่ งในส่ วนของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด คื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ผลักดันให้แต่ละสถานศึกษาทาความร่ วมมือกับสถานประกอบการ
ในแต่ ละภูมิ ภาค ดาเนิ นนโยบายส่ งตัวนักเรี ยน นัก ศึกษาออกฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ในสถาน
ประกอบการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการทางานจริ ง อีกทั้งยังมีการส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนแต่ละ
สาขาวิชาได้ออกฝึ กประสบการณ์ ภาคฤดูร้อนในสถานประกอบการที่ตอ้ งการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นการ
พัฒนาครู ผสู ้ อนในแต่ละสาขาวิชาให้มีทกั ษะ ประสบการณ์ จริ ง มีกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ
เกิดองค์ความรู ้ใหม่ และทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคธุ รกิจที่มีการแข่งขันสู งในการรองรับการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ดังนั้น ผูศ้ ึ กษาจึงสนใจศึกษาถึ งทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนใน
ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ งการศึกษาในครั้งนี้จะ
เป็ นประโยชน์แก่ครู ผสู้ อน หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ผูท้ าบัญชี และผูท้ ี่สนใจในการนาผลการศึกษาที่
ได้ไปใช้ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่ อศึ ก ษาถึ ง ทัศ นคติ ข องครู ส าขาวิช าการบัญ ชี ต่อการพัฒ นาผูส้ อนในระดับอาชี วศึ ก ษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ทาให้ทราบถึ งทัศนคติ ของครู สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึ กษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
1.4 นิยำมศัพท์ ทใี่ ช้ ในกำรศึกษำ
ทัศนคติ หมายถึ ง ความรู ้ ความเข้าใจ ความรู ้ สึกและพฤติ กรรมที่ ผทู ้ าบัญชี มีต่อการพัฒนา
ความรู ้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
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ผู้สอนสำขำวิชำกำรบัญชี หมายถึง ผูอ้ บรมสั่งสอน ผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ผูส้ ร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
และพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ทางด้านวิชาชี พบัญชี ในด้านการทาบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการ
บัญชี บริ หาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชี ภาษี อากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการ
บัญ ชี และบริ ก ารเกี่ ย วกับ การบัญ ชี ด้า นอื่ น ตามที่ ก าหนดโดยกฎกระทรวง เพื่ อ น าไปสู่ ค วาม
เจริ ญรุ่ งเรื องของสังคมและประเทศชาติ
กำรพัฒนำ หมายถึง การพัฒนาทางด้านความรู้เพิ่มเติมของผูส้ อนในเรื่ อง การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วมในวิ ช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และมาตรฐาน
การศึกษาสาหรับ นักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ
ระดับอำชีวศึกษำภำคเหนือ หมายถึง สถานศึกษาที่เปิ ดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นสู ง ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา 17 จังหวัด
ภาคเหนื อ 69 แห่ ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิ ค วิทยาลัยอาชี วศึกษา วิทยาลัยการอาชี พ วิทยาลัย
สารพัดช่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ และอื่นๆ ในภาคเหนื อ ได้แก่ กาแพงเพชร เชี ยงราย
เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
สุ โขทัย อุตรดิตถ์ และอุทยั ธานี
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ น
การรวมตัวกันของประเทศสมาชิ ก อาเซี ยน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่ า ลาว เวียดนาม
มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชา และ บรู ไน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรม
ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ทัศ นคติ ข องครู ส าขาวิ ช าการบัญ ชี ต่ อ การพัฒ นาผู ้ส อนในระดับ
อาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนนี้ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาถึงแนวคิด
ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิด และทฤษฏี
2.1.1 ทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ
1) แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ (พงศ์สัณห์ ศรี สมทรัพย์ และปิ ยะนุช เงินคล้าย, 2550 : 75)
ทัศนคติเป็ นเรื่ องของความชอบ ไม่ชอบ ความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่ อฝังใจของ
เราต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด มักจะเกิดขึ้นเมื่อเรารับรู ้หรื อประเมินผูค้ น เหตุการณ์ในสังคม เราจะเกิดอารมณ์
ความรู ้ สึ ก บางอย่างควบคู่ ไ ปกับ การรั บ รู ้ น้ ัน และมี ผ ลต่ อความคิ ดปฏิ กิ ริยาในใจของเรา ดังนั้น
ทัศนคติจึงเป็ นพฤติกรรมภายนอกที่อาจสังเกตได้ หรื อพฤติกรรมภายในที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้
โดยง่าย แต่มีความโน้มเอียงที่จะเป็ นพฤติกรรมภายในมากกว่าพฤติกรรมภายนอก
องค์ ประกอบของทัศนคติ มี 3 ประการ คือ (สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2545 : 64-65)
1) องค์ ประกอบด้ านความคิ ด ความเข้ าใจ (Cognitive Component) ความคิ ด
ความเข้า ใจนี้ จะเป็ นการแสดงออก ซึ่ งความรู้ ห รื อ ความเชื่ อ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเรี ย นรู้ ใ น
ประสบการณ์ ต่างๆ จากสภาพแวดล้อมอันเป็ นเรื่ องของปั ญญาในระดับที่ สูงขึ้ น อาทิ นักบริ หาร
หรื อผูบ้ งั คับบัญชามีความคิดหรื อความเชื่ อว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของเขานั้นมีลกั ษณะของความเป็ น
ผูใ้ หญ่สามารถปกครองตนเองได้ ดังนั้น จึงให้ความเป็ นอิ สระในการทางานแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
หรื อเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการทางาน การวินิจฉัยสั่งการ
2) องค์ ประกอบด้ านความรู้ สึ ก (Affective Component) องค์ ป ระกอบด้ า น
ความรู ้สึกนี้ จะเป็ นสภาพทางอารมณ์ (Emotion) ประกอบกับการประเมิน (Evaluation) ในสิ่ งนั้นๆ
อันเป็ นผลจากการเรี ยนรู้ในอดีต ดังนั้น จึงเป็ นการแสดงออกซึ่ งความรู้สึก ความคิดเห็นอันเป็ นการ
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ยอมรับ อาทิ ชอบ ถูกใจ สนุ ก หรื อปฏิ เสธต่อสิ่ งนั้น อาทิ เกลียด โกรธ ก็ได้ ความรู ้สึกนี้ อาจทาให้
บุคคลเกิดความยึดมัน่ และอาจแสดงปฏิกิริยาตอบโต้หากมีสิ่งที่ขดั กับความรู ้สึกดังกล่าว
3) องค์ ประกอบด้ านแนวโน้ มของพฤติกรรม (Behavior Tendency Component)
หมายถึง แนวโน้มของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรม หรื อปฏิ บตั ิต่อสิ่ งที่ตนชอบหรื อเกลี ยดอันเป็ น
การตอบสนองหรื อการกระทาในทางใดทางหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผลมาจากความคิด ความเชื่ อ ความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งเร้านั้นๆ อาทิ บุคคลมีทศั นคติที่ดีต่อระบบประชาธิ ปไตย หรื อมีความคิด ความ
เชื่ อ ความรู ้ สึกที่ดีต่อระบอบประชาธิ ปไตย บุคคลผูน้ ้ นั ก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมหรื อการ
แสดงออกใดๆ ที่เป็ นการสนับสนุนหรื อส่ งเสริ มระบอบประชาธิ ปไตยอันเป็ นพฤติกรรมแบบเข้าหา
หรื อแสวงหา (Seek Contact) ตรงกันข้ามหากมีทศั นคติต่อสิ่ งนั้นๆ ไม่ดีก็จะเกิ ดพฤติกรรมในการ
ถอยหนีหรื อหลีกเลี่ยง (Avoiding Contact)
2.1.2 ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ณัฐชา วัฒนวิไล และจุฑามน สิ ทธิ ผลวนิ ชกุล ,
2557 : ออนไลน์)
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) เป็ นความร่ วมมื อทาง เศรษฐกิ จของประเทศสมาชิ ก
สมาคมประชาชาติ แห่ งเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ย งใต้ 10 ประเทศ ได้แก่ บรู ไ นดารุ ส ซาลาม กัม พูช า
อินโดนี เซี ย ลาว มาเลเซี ย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย และ เวียดนาม ในแนวคิดการผลิ ตเดียว
ตลาดเดียว หรื อ Single market and production base ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
1) วัตถุประสงค์ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนมี วตั ถุ ประสงค์ให้ทุก ประเทศภายในเอเซี ยนเป็ นตลาด
และฐานการผลิตร่ วม ก่อให้เกิ ดพัฒนาการทางเศรษฐกิจภายใน กลุ่มอย่างเสมอภาค เกิดบูรณาการ
เข้ากับเศรษฐกิ จโลก และที่ สาคัญคือสร้างเสริ มขีดความสามารถในการแข่งขัน การรวมกลุ่ม ทาง
เศรษฐกิ จให้เป็ นหนึ่ งเดี ยวกันท าให้อาเซี ยนมี ขนาดใหญ่ ข้ ึ น ซึ่ งมี ความมัน่ คงและแข็งแกร่ งคาน
อานาจกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอื่น หรื อประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจอื่นได้
เพื่อให้ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์อาเซี ยนจึงได้กาหนด
ทิศทาง และแผนงานที่จะดาเนินไปสู่ เป้ าหมายไว้ในพิมพ์เขียว AEC Blueprint ซึ่ งระบุกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ 5 ด้าน ได้แก่ 1) เปิ ดเสรี ก ารค้าสิ น ค้า 2) เปิ ดเสรี ก าร ค้าบริ ก าร 3) เปิ ดเสรี ก ารลงทุ น
4) เคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือเสรี และ 5) เคลื่ อนย้ายเงินทุนเสรี แผนงานดังกล่าวระบุ ให้ทุกประเทศ
จะต้องลดและเลิกข้อจากัดของการเข้าสู่ ตลาด
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ดังตัวอย่างการเปิ ดเสรี การค้าบริ การ ได้กาหนดให้มีการลดข้อจากัดสัดส่ วนผูถ้ ื อหุ ้น
ต่างชาติ และประเภทนิติบุคคล ซึ่ งอนุ ญาตให้ผปู ้ ระกอบกิจการบริ การของอาเซี ยนไปทาธุ รกิจและ
สามารถถื อหุ ้นได้อย่างน้อยถึ งร้ อยละ 70 โดยไม่จากัดมูล ค่าการให้บริ ก าร จานวนสถานบริ การ
ประเภทและจานวนบุ ค คลผูใ้ ห้บ ริ ก าร และส าหรั บ การเคลื่ อ นย้ายแรงงานฝี มื อ อย่า งเสรี ไ ด้ท า
ข้อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว ม (MRAs) ในสาขาวิช าชี พ หลัก โดยยอมรั บ ร่ ว มกัน เรื่ อ ง คุ ณ สมบัติ ที่ เป็ น
เงื่อนไขในการได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชี พ อันหมายถึงนักวิชาชี พประเทศหนึ่ งในกลุ่ม จะ
สามารถประกอบวิชาชี พ ในประเทศอาเซี ยนอื่นๆ ได้ ซึ่ งปั จจุ บ นั ได้ท าข้อตกลงกันแล้ว 7 สาขา
ได้แก่ สาขาวิศวกรรม สาขาสถาปั ตยกรรม สาขาแพทย์ สาขาทันตแพทย์ สาขาพยาบาล สาขานัก
สารวจ และสาขาบัญชี (ผูอ้ านวยการสานักประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน, 2554)
2) การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถและเพิ่มสมรรถนะวิชาชี พบัญชี ไทยเมื่อเปิ ด
เสรีทางเศรษฐกิจ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554, ม.ป.ป.)
วิชาชีพบัญชี (พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547) หมายถึง วิชาชีพในด้านการทา
บัญ ชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญ ชี บริ หาร ด้านการวางระบบบัญ ชี ด้านการบัญชี ภาษีอากร
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี การบัญชี และบริ การเกี่ยวกับการบัญชีดา้ นอื่น ส่ วนศักยภาพ หมายถึง
ความสามารถที่ยงั ไม่พฒั นา หรื อยังไม่พฒั นาเต็มที่ศกั ยภาพเป็ นพลังภายในที่ซ่อนไว้ หรื อพลังแฝง
ที่ยงั ไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏ หรื อออกมาบ้างแต่ยงั ไม่หมดศักยภาพเป็ นภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้
และยังหมายถึงอานาจหรื อคุ ณสมบัติที่แฝงอยู่ในสิ่ งต่างๆ ซึ่ งจะทาให้พฒั นาหรื อแสดงให้ปรากฏ
เป็ นที่ประจักษ์ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2526) เป็ นคุณสมบัติหรื อเงื่อนไขบางประการที่ก่อให้เกิดผล
ในอนาคตถ้า ได้มี ก ารใช้คุ ณ สมบัติ ห รื อเงื่ อ นไขกับ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ ย วข้องนั้น พร้ อ มที่ จะแสดง
ความสามารถที่มีอยู่ให้ปรากฏเมื่อมีโอกาสที่ จะกระทาได้ สาหรับศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน คือ
คุ ณสมบัติของผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่ที่จะต้องใช้ความรู ้ ความสามารถในหน้าที่ที่รับผิดชอบอานาจที่มีอยู่
และภาระหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาให้ได้รับความสาเร็ จ และการพัฒนาหมายถึง การเติบโต ความเจริ ญ
ความก้าวหน้า ความรุ่ งเรื อง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2526) โดยพัฒนาได้ 2 ประการ คือ การปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ของยุคปั จจุบนั และการปรับเปลี่ ยนให้เกิดความทันสมัย
จากคาจากัดความที่กล่าวมาข้างต้น
จึ งสรุ ป ได้ว่า การพัฒ นาศัก ยภาพวิช าชี พ บัญ ชี คื อกระบวนการที่ ท าให้ผูป้ ระกอบ
วิช าชี พ บัญ ชี ได้รับ การพัฒ นาเติ บ โตของขี ดความสามารถ (Capability) ที่ ช่ วยส่ งเสริ ม ศัก ยภาพ
(Potential) ให้ปรากฏผลสาเร็ จเพื่อเพิ่มสมรรถนะ (Competence) ในด้านวิชาชีพให้กา้ วหน้ากว่าเดิม
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิ จของโลกซึ่ งมีการเปิ ดเสรี การค้า การบริ การ การลงทุน เงินทุน และการ
เคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน ส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจให้บริ การทางวิชาชี พ และนักวิชาชีพของ
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ไทย จึ งต้องเตรี ยมพร้ อมรั บ มื อกับ การหลั่งไหลเข้ามาเปิ ดกิ จการและการเข้ามาของนัก วิช าชี พ
ต่างชาติ โดยต้องพัฒนาเพื่อยกระดับคุ ณภาพบุ คลากรให้มีศกั ยภาพสู งที่จะสามารถแข่งขันได้กบั
นักวิชาชี พบัญชี ของประเทศในกลุ่ม ซึ่ งอาจมีความได้เปรี ยบในเรื่ องภาษา การศึกษาวิทยาการ และ
เทคโนโลยี ดังนั้น สถาบันวิชาชี พต่างๆ ของไทย จึงต้องตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และเร่ งหา
มาตรการรองรับกันอย่างเต็มที่ สภาวิชาชี พบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่ วยงานหลักที่ทาหน้าที่
กากับดูแลวิชาชี พบัญชี จึงได้ดาเนิ นมาตรการต่างๆ หลายประการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาชี พ
บัญชีไทย ดังยกตัวอย่างต่อไปนี้
1) การกาหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับวิชาชี พบัญชี ในทุกๆ ด้าน รวมถึงการกาหนดจรรยาบรรณสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
โดยประสานความร่ วมมือกับภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาคุณภาพมาตรฐานวิชาชี พบัญชี ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการปรับปรุ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ให้ เป็ นไปตามที่ ค ณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี ร ะหว่า งประเทศ
(International Accountants Standards Board : IASB) กาหนดไว้
2) การเพิ่มบทบาทของสภาวิชาชี พบัญชี ในฐานะผูน้ าองค์กรวิชาชี พระหว่าง
ประเทศ โดยการเข้าร่ วมเป็ นกรรมการในองค์กรวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศต่างๆ และเข้าร่ วม
ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3) การจัด ตั้ง สถาบัน ฝึ กอบรมวิ ช าชี พ บัญ ชี และการจัด ท าฐานข้อ มู ล ด้า น
วิชาการ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ ความรู ้ ทางวิชาชี พบัญชี ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดี ยวกัน
โดยการพัฒนา และจัดทาสื่ อการสอนวิชาการบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึง การเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาวิชาชี พบัญชี สู่สาธารณชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู ้ และความ
เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบัญชี ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั
4) การเพิ่ ม บทบาทในการให้ ค าแนะน ากับ ธุ รกิ จ SMEs ซึ่ งเป็ นฐานธุ รกิ จ ที่
สาคัญของไทย ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดทาบัญชี การเสนองบการเงิน การจัดการ และการนา
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน
5) การพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชี พการบัญชี ของสถาบันอุดมศึกษา
โดยจัดทาโครงการมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศทางการบัญชี (IES) ทาให้สถาบันการศึกษา
จะต้อ งจัด การศึ ก ษาวิช าการบัญ ชี ใ ห้ เป็ นไปตามมาตรฐานวิช าชี พ บัญ ชี ข องสหพัน ธ์ นัก บัญ ชี
นานาชาติ (International Federation of Accountants : IFAC) ซึ่ งเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้นัก
บัญชี ของไทยมีศกั ยภาพพร้อมในการรับมือรวมไปถึ งเพิ่มโอกาสในการก้าวออกไปสู่ การเปิ ดเสรี
และการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
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2.1.3 ข้ อตกลงยอมรั บ ร่ วม (MRA) (สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นพระบรมราชู ป ถัม ภ์ , 2558,
ออนไลน์)
MRA ย่อมาจาก “Mutual Recognition Agreement” โดยมีชื่อที่เรี ยกเป็ นภาษาไทยว่า “การทา
ความตกลงยอมรั บ ร่ วม” อันเป็ นความตกลงที่ เสนอให้ คู่ค ้าแต่ ละฝ่ ายยอมรั บ มาตรฐานและการ
ตรวจสอบสิ นค้าของกันและกันในการทาการค้าระหว่างประเทศ และเกิ ดขึ้ นเมื่ อประเทศคู่คา้ มี
มาตรฐานบังคับที่ แตกต่างกัน ซึ่ งแต่ ละประเทศจะเปรี ยบเที ยบมาตรฐาน และวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพสิ นค้าแต่ละชนิ ดที่จะทาการค้าของประเทศคู่คา้ โดยที่ไม่ตอ้ งตรวจสอบและรับรองซ้ าอีก
ต่อไป ซึ่ งในการดาเนิ นการการประชุ มเจรจาเพื่ อจัดทากรอบ MRA ในสาขาบัญชี ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ ภาครั ฐและผูแ้ ทนจากองค์กรกากับดู แลวิชาชี พบัญชี อาทิ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า และ
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้เห็นชอบร่ างฉบับสุ ดท้ายของกรอบข้อตกลงยอมรับร่ วม
สาขาบัญชีของอาเซี ยน โดยสาระสาคัญของข้อตกลง MRA ด้านบัญชี ในอนาคตของอาเซี ยน ไม่วา่
จะเป็ นการเจรจาสองฝ่ ายหรื อ หลายฝ่ าย โดยวางหลัก เกณฑ์ พ้ื น ฐานส าหรั บ การยอมรั บ ซึ่ ง
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์เรื่ อง การศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบ
ข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินยั และหลักจริ ยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิสากล ทั้งนี้ MRA ที่จะ
จัดทาขึ้นในอนาคตจะต้องไม่ลดทอนสิ ทธิ อานาจ หน้าที่ของสมาชิ กอาเซี ยนแต่ละประเทศในการ
กากับดูแลและออกกฎ ระเบียบ หรื อกฎหมายภายใน แต่ตอ้ งไม่สร้างอุปสรรคที่เกินจาเป็ น และการ
ออกใบอนุ ญาตและการขึ้นทะเบียนของวิชาชี พบัญชี อาเซี ยนจะต้องปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบภายใน
ของแต่ละประเทศด้วย นอกจากนี้ กรอบข้อตกลงได้กาหนดกรอบการดาเนินการและขอบเขตความ
รับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบสาขาบัญชี ซึ่ งต่อมาได้มีการกาหนดขอบเขตงานบริ การบัญชี
ภายใต้ข ้อ ตกลงยอมรั บ ร่ วม หมายถึ ง กิ จกรรมที่ อยู่ภ ายใต้ก ารจาแนกประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ลาง
(Central Product Classification - CPC) รหั ส 862 ขององค์ก รสหประชาชาติ ซึ่ งครอบคลุ ม งาน
บริ ก ารทั้งหมดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บัญ ชี ทั้งนี้ ไม่ รวมถึ งการลงนามในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี รับ
อนุ ญาตและการให้บริ การทางบัญชี อื่นที่ตอ้ งมีใบอนุ ญาตภายในประเทศ ตัวอย่างอาชี พที่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ได้แก่ ผูช้ ่วยนักบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน งานตรวจสอบภายใน การบริ หารจัดการความ
เสี่ ยง การวิเคราะห์ และจัดการข้อมูล ที่ ป รึ กษาธุ รกิ จ อาจารย์ วิท ยาการทางด้านบัญชี นักวิชาชี พ
บัญชีสามารถร่ วมงานในบริ ษทั ตรวจสอบบัญชีได้
1) คุ ณ สมบั ติ ในการเป็ นนั กบั ญ ชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรั บ ร่ วมของอาเซี ยน
สาหรับสาขาบริการบัญชี (MRA)
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1.1) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาทางบัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรม
ทางบัญชี ที่ได้รับการยอมรับ โดยองค์กรวิชาชี พบัญชี ในประเทศแหล่งกาเนิ ด หรื อประเทศผูร้ ับ ว่า
เทียบเท่ากับระดับการศึกษาดังกล่าว
1.2) มีการขึ้นทะเบียนหรื อมีใบอนุ ญาตที่ยงั ไม่สิ้นผลในปั จจุบนั เพื่อประกอบ
วิชาชี พบัญชีในประเทศแหล่งกาเนิ ด ซึ่ งออกให้โดยองค์กรวิชาชี พบัญชี และสอดคล้องกับนโยบาย
ภายในประเทศด้านการขึ้นทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี
1.3) มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี สะสมได้ภายระยะเวลา
5 ปี หลังจากมีคุณสมบัติทางด้านการศึกษาตามที่กล่าวในข้อ 1
1.4) ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) ของ
ประเทศแหล่งกาเนิด
1.5) ได้รับใบรับรองจากองค์กรวิชาชี พบัญชี ของประเทศแหล่งกาเนิ ด และไม่มี
ประวัติการกระทาผิดอย่างร้ ายแรง ด้านเทคนิ ค มาตรฐานวิชาชี พและจรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่ น
และระหว่างประเทศในการประกอบวิชาชีพบัญชี
นักบัญชี ที่ตอ้ งการจดทะเบียนดังกล่าวต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
กากับดูแล (Monitoring Committee) ในแต่ละประเทศ และการดาเนิ นงานในส่ วนของอาเซี ยนจะอยู่
ภายใต้ก ารดู แ ลของคณะกรรมการประสานงานด้านวิช าชี พ บัญ ชี อ าเซี ย น (ASEAN Chartered
Professional Accountant Coordinating Committee - ACPACC) ซึ่ งป ระ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ แ ท น จาก
คณะกรรมการก ากับ ดู แลของประเทศสมาชิ ก (สภาวิชาชี พ บัญ ชี ในพระบรมราชู ป ถัมภ์ , 2557 :
ออนไลน์)
2.1.4 มาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี ระหว่ างประเทศ (IES) (สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 : ออนไลน์)
มาตรฐานการศึ กษาสาหรั บนักวิชาชี พ บัญชี ระหว่างประเทศ หรื อ International Education
Standards for Professional Accountants (IES) เป็ นมาตรฐานที่ ก าหนดคุ ณ สมบัติ ด้านการศึ ก ษา
ความรู้ความสามารถในการปฏิ บตั ิงานวิชาชี พบัญชี รวมทั้งจรรยาบรรณของนักวิชาชี พบัญชี ซึ่ ง
กาหนดโดย IFAC ปั จจุบนั มีท้ งั หมด 8 ฉบับ คือ IES 1- IES 8 ซึ่ งได้กาหนดคุณสมบัติของนักบัญชี
มืออาชี พดังมีรายละเอียดที่สาคัญ ที่เกี่ ยวข้องกับคุณสมบัติดา้ นการศึกษา ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพบัญชี จึงขอกล่าวถึง IES 2, IES 4, IES 5, IES 7 และ IES 8 ดังนี้
1) IES 2 : เนื้ อ หาของโปรแกรมการศึ ก ษาวิ ช าชี พ บัญ ชี (Content of Professional
Accounting Education Programs) ต้องมีสาระสาคัญครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
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1.1) หัวข้อเกี่ ยวกับ การบัญชี การเงิน และหัวข้ออื่ นที่ เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย
วิช า บัญ ชี ก ารเงิ น และรายงานทางการเงิ น บัญ ชี บ ริ ห ารและการควบคุ ม ภาษี อ ากร ธุ ร กิ จ และ
กฎหมายธุ รกิ จ การตรวจสอบและการรับรองการเงินและการจัดการทางการเงิน และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
1.2) หั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ องค์ ก รและธุ ร กิ จ ประกอบด้ ว ยวิ ช า เศรษฐศาสตร์
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ การกากับดู แลกิ จการ จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ ตลาดเงิน วิธีการเชิ งปริ มาณ
พฤติกรรมองค์กร การจัดการ และการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ การตลาด และธุ รกิจระหว่างประเทศ
1.3) หัวข้อเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยวิชา เช่ น ความรู ้ทวั่ ไป
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถของ
ผูใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
2) IES 4 : ค่ า นิ ย ม จรรยาบรรณ และทั ศ นคติ วิ ช าชี พ บัญ ชี (Professional Values,
Ethics and Attitudes) นั ก วิ ช าชี พ บัญ ชี ต้อ งมี จ รรยาบรรณตาม Code of Ethics for Professional
Accountants ในเรื่ องต่างๆ ได้แก่ ความซื่ อสัตย์ ความเป็ นกลาง ความสามารถและความระมัดระวัง
ทางวิชาชีพ การรักษาความลับ และการปฏิบตั ิตามระเบียบทางวิชาชีพ
3) IES 5 : ข้ อ ก าหนดด้ า นประสบการณ์ การท างานจริ ง (Practical Experience
Requirements) โดยนักวิชาชี พบัญชีตอ้ งผ่านการฝึ กหัดงานทางวิชาชี พเป็ นระยะเวลานานพอที่ผขู ้ ้ ึน
ทะเบียนจะมีความรู้ทางวิชาชีพทักษะทางวิชาชีพ และคุณธรรมจริ ยธรรมทางวิชาชีพเพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพบัญชี และพร้ อมสาหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องทางวิชาชี พต่อไปในอนาคต ซึ่ ง
IFAC ได้ก าหนดให้ ผูท้ ี่ ส ามารถขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นนัก วิช าชี พ บัญ ชี ได้ต้องผ่านการฝึ กหัดงานทาง
วิชาชีพมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
4) IES 7 : การพัฒนาทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอด
ชี วิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชี พ อย่างต่อเนื่ อง (Continuing Professional Development :
A Program of Lifelong Learning and Continuing Development of Professional Competence)
นัก วิช าชี พ บัญ ชี มี ห น้าที่ ต้องพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถทางวิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ อง
ตลอดระยะเวลาที่ทาหน้าที่เป็ นนักวิชาชีพบัญชี ผ่านกระบวนการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่ องทางวิชาชี พ
(Continuing Professional Development : CPD) โดยระบุ ใ ห้ นั ก วิ ช าชี พ บัญ ชี ต้อ งผ่า นการพัฒ นา
ความรู ้ต่อเนื่ องทางวิชาชี พอย่างน้อย 120 ชัว่ โมงภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่ งต้องเป็ นการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่ องทางวิชาชี พที่ได้รับการรับรองทางวิชาชี พอย่างน้อย 60 ชัว่ โมง และในแต่ละปี ต้องผ่านการ
พัฒนาความรู ้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง
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5) IES 8 : ข้ อ ก าห น ดด้ า น ส มรรถนะส าห รั บ ผู ้ ป ระกอบ วิ ช าชี พ ส อบบั ญ ชี
(Competence Requirements for Audit Professionals) นักวิชาชีพสอบบัญชีตอ้ งมีคุณสมบัติ ทางด้าน
ความสามารถ โดยต้องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า ได้รับการศึกษาในวิชาการ
ตรวจสอบขั้นสู ง มาตรฐานการสอบบัญชี ระหว่างประเทศ วิชาบัญชีการเงินและรายงานทางการเงิน
ขั้นสู ง มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัญชี
การเงิน การประเมินการควบคุ มและความเสี่ ยง และประเด็นสาคัญที่ เกี่ ยวข้องเป็ นปั จจุ บนั ต้อง
ปฏิบตั ิตาม Code of Ethics for Professional Accountants ของ IFAC ต้องมีประสบการณ์การฝึ กหัด
งานสอบบัญชี อย่างน้อย 3 ปี และต้องเป็ นประสบการณ์การฝึ กหัดงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงิ น
อย่างน้อย 2 ปี และต้องมีการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่ องทางวิชาชี พ เป็ นเช่นเดียวกับนักวิชาชี พบัญชี ตาม
IES 7
2.2 ทบทวนวรรณกรรม
2.2.1 ฉั ต รพร คริ ส ต์ รัก ษา (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความต้องการในการพัฒ นาตนเองของ
ครู ผสู้ อนด้านการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งในจังหวัด
เชี ยงใหม่ พบว่า ความต้องการพัฒ นาตนเองของครู ผูส้ อน ด้านการบัญ ชี ระดับ ประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พ และประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ให้ความสาคัญและจาเป็ นในการพัฒนาตนเองในเรื่ อง
ของมาตรฐานการบัญ ชี ภาษี อากร เทคโนโลยีส ารสนเทศรวมถึ งโปรแกรมส าเร็ จรู ป ทางบัญ ชี
ครู ผูส้ อนด้านการบัญชี มี ความสนใจที่ จะพัฒนาตนเองด้วยวิธีการเข้ารับการอบรม สัมมนา และ
การศึ ก ษาต่ อ โดยปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ การตัดสิ นใจเลื อกสถาบันที่ จะศึ ก ษาต่ อ คื อ ชื่ อเสี ยงของ
สถาบัน มาตรฐานการศึ ก ษา วุฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ไ ด้รับ ส าหรั บ ปั ญ หาในการพัฒ นาตนเอง พบว่า
ครู ผูส้ อนด้านการบัญชี มี ความไม่พร้ อมเรื่ องเวลา ขาดเงิ นทุ นในการศึ กษาต่อ และหน่ วยงานต้น
สังกัดไม่สนับสนุ น แต่โดยภาพรวมครู ผสู ้ อนด้านการบัญชี ในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ และ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ส่ วนใหญ่มีความต้องการที่จะพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับบัญชีอยูใ่ นระดับ
มาก
2.2.2 อัจจิมา สมบัติปัน (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชา
การบัญ ชี จ ากนายจ้า งในอ าเภอเมื อ งนครสวรรค์ พบว่า คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ข องบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบัญชีจากนายจ้างสู งสุ ด คือ ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิ และหน้าที่งาน ได้แ ก่ มีความ
ชานาญทางตัวเลข มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ มีความชานาญด้านการ
ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ และมี ค วามสามารถวัด ค านวณมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น รายได้
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ค่าใช้จ่าย ได้อย่างถูกต้องและคุณลักษณะอื่นๆ ได้แก่ มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่ อสัตย์ และ
รู ้ จกั รัก ษาความลับ ของกิ จการ และมี ค วามขยันหมัน่ เพี ยร และรั บ ผิดชอบเป็ นความพึ งพอใจใน
ระดับมากที่สุด ส่ วนทักษะทางด้านปั ญญา ได้แก่ มีความรู ้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชี ใน
ด้านการค านวณต้น ทุ น ในระดับ มาก ซึ่ งข้อ เสนอแนะจากผลการศึ ก ษา สถาบัน การศึ ก ษาควร
ปรับปรุ งหลักสู ตร พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทักษะ
ทางวิชาชี พ คุณลักษณะด้านอื่นๆ สาหรับบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ควรบูรณาการการเรี ยนรู้โดย
เน้นความสาคัญของสภาพความต้องการของนายจ้างและผูป้ ระกอบการ
2.2.3 ดวงพร สุ นทรสรณ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของครู ผสู้ อนด้านการบัญชีใน
วิท ยาลัยอาชี วศึ ก ษาต่ อมาตรฐานการศึ ก ษาระหว่างประเทศส าหรั บ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ซึ่ ง
ทาการศึกษาประกอบด้วยมาตรฐานฉบับที่ 1-7 พบว่า ครู ผูส้ อนด้านการบัญชี เห็ นด้วยกับการนา
มาตรฐานการศึ ก ษาระหว่างประเทศส าหรั บ ผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ม าใช้ใ นการจัด หลัก สู ต ร
การศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ของวิทยาลัยอาชี วศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดของมาตรฐานแต่ละฉบับ ครู ผสู ้ อนด้านการบัญชี เห็ นด้วยกับมาตรฐานฉบับที่ 7 เรื่ อง
การพัฒนาทางวิชาชี พ อย่างต่อเนื่ องเกี่ ย วกับ การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต และการพัฒ นาสมรรถนะทาง
วิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง มีความสาคัญในการจัดหลักสู ตรการศึกษาวิชาชี พบัญชี อยูใ่ นระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดในแต่ละข้อ ครู ผสู ้ อนด้านการบัญชี มีความคิดเห็ นว่าผูป้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชีตอ้ งมีความสามารถในการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเพื่อนาไปใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจอยูใ่ นระดับมาก
ดังนั้น จึงต้องมี การพัฒนาการศึ กษาทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องตลอดอายุการประกอบวิชาชี พ และ
ต้องปฏิ บตั ิงานด้วยความสามารถอย่างเต็มที่และมีความรับผิดชอบต่อนายจ้าง ลูกค้า และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน มีระเบียบวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตและวิธีการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้ อหาในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย การศึกษาถึงทัศนคติของครู สาขาวิชา การบัญชี ต่อ
การพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดย
จะศึกษาองค์ประกอบของทัศนคติ ใน 3 ด้าน คือ ด้านความคิดความเข้าใจ ด้านความรู้สึกและด้าน
พฤติกรรม เกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่ องการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) การทาความตก
ลงยอมรับร่ วม (MRA) และมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชีพบัญชี ระหว่างประเทศ (IES) ของ
ครู ผสู ้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครู ผสู้ อนสาขาวิชาการบัญชีในระดับอาชีวศึกษา 17 จังหวัด
ภาคเหนื อ ซึ่ งมีสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาทั้งสิ้ น 69 แห่ ง ได้แก่
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยพณิ ชยการ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ได้แก่ กาแพงเพชร เชี ยงราย เชี ยงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่ าน พะเยา พิจิตร พิษณุ โลก เพชรบูรณ์
แพร่ แม่ ฮ่องสอน ล าปาง ลาพูน สุ โขทัย อุ ตรดิ ตถ์ และอุ ท ยั ธานี ซึ่ งมี จานวนทั้งหมด 177 ราย
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557 : ออนไลน์)

14

3.2 วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.2.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จัดส่ งทางไปรษณี ยเ์ ป็ นเครื่ องมื อ ซึ่ งสร้ างขึ้ นเพื่อศึ กษาถึ ง
ทัศนคติ ด้านความคิ ดความเข้าใจ ด้านความรู้สึ ก และด้านพฤติกรรมของครู ผูส้ อนสาขาวิชาการ
บัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่ อรองรับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน จานวนทั้งสิ้ น 177 ราย ได้รับการตอบกลับแบบสอบถามทั้งสิ้ น 138 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
77.97 ของแบบสอบถามที่จดั ส่ งไปทั้งหมด
3.2.2 ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลส่ วนนี้เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจาก
หนังสื อ เอกสาร บทความจากเว็บ ไซต์ ตลอดจนการค้นคว้าจากงานวิจยั ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และ
ออนไลน์
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้อ มู ล คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการส่ ง ทาง
ไปรษณี ย ์ เป็ นเครื่ องมือ ซึ่ งสร้ างขึ้นเพื่อศึ กษาถึ งทัศนคติ ของครู ผสู้ อนสาขาวิชาการบัญชี ต่อการ
พัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน โดย
ลักษณะแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
3.3.1 ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (ครู ส าขาวิช าการบัญ ชี ) สั ง กัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนื อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง งาน ประสบการณ์ ใ นการท างาน และประเภทสถานศึ ก ษาในสั ง กัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.3.2 ส่ วนที่ 2 เป็ นทั ศ นคติ ข องครู ส าขาวิ ช าการบั ญ ชี ต่ อ การพั ฒ นาผู ้ส อนในระดั บ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ
ด้านความคิดความเข้าใจ ด้านความรู้ สึ ก และด้านพฤติก รรม โดยข้อมูล ทัศนคติ เกี่ ยวกับ การเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วมในวิช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น
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(MRA) และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี (IES) ได้แก่ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อกาหนดในมาตรฐาน IES 2, IES 4, IES 5, IES 7 และ IES 8 ดังนี้
1) IES 2 : เนื้ อ หาของโปรแกรมการศึ ก ษาวิ ช าชี พ บัญ ชี (Content of Professional
Accounting Education Programs)
2) IES 4 : ค่ า นิ ย ม จรรยาบรรณ และทั ศ นคติ วิ ช าชี พ บัญ ชี (Professional Values,
Ethics and Attitudes)
3) IES 5 : ข้ อ ก าหนดด้ า นประสบการณ์ การท างานจริ ง (Practical Experience
Requirements)
4) IES 7 : การพัฒนาทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอด
ชี วิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชี พ อย่างต่อเนื่ อง (Continuing Professional Development :
A Program of Lifelong Learning and Continuing Development of Professional Competence)
5) IES 8 : ข้ อ ก าห น ดด้ า น ส มรรถนะส าห รั บ ผู ้ ป ระกอบ วิ ช าชี พ ส อบบั ญ ชี
(Competence Requirements for Audit Professionals)
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แต่ละข้อคาถามจะ
มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ (กุณฑลี รื่ นรมย์, 2551) ดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ด้านพฤติ ก รรม เป็ นแบบสอบถามข้อมู ล เกี่ ย วกับ ความต้องการในการพัฒ นาตนเองของ
ครู ผูส้ อนในระดับ อาชี วศึ กษาภาคเหนื อ เพื่ อรองรับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ด้านเช่นกัน คือ
1) ด้านการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
2) ด้านคุ ณสมบัติของนักบัญ ชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับ ร่ วม (MRA) ส าหรับ
สาขาบัญชี
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3) ด้านมาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บนัก บัญชี ระหว่างประเทศ (IES) ที่ จาเป็ นต่อการ
นามาใช้พฒั นาความรู้
โดยความต้องการในการพัฒนาตนเองของครู ผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ
เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ออกเป็ น 5 ระดับ คือ 1 มากที่สุด 2 มาก 3 ปาน
กลาง 4 น้อย 5 น้อยที่สุด
3.3.3 ส่ วนที่ 3 เป็ นส่ วนที่ให้ทางผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั ญหาและ
ข้อ เสนอแนะอื่ น ที่ มี ต่ อ การพัฒ นาผูส้ อน เพื่ อรองรั บ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น เป็ น
ลักษณะคาถามปลายเปิ ดให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมู ล ที่ รวบรวมได้จากการสัม ภาษณ์ ตามแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ว ย ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) และ
ค่าเฉลี่ย (Means) เพื่ออธิบายลักษณะทัว่ ไปของข้อมูลที่รวบรวมได้
3.4.1 ส่ วนที่ 1 การวัดข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
3.4.2 ส่ วนที่ 2 การวัดระดับ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชี ต่อการ
พัฒนาผูส้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้าน คือ
1) ด้านความคิดความเข้าใจ โดยข้อมูลทัศนคติ เกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน (AEC) การทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พบัญชี ของอาเซี ยน (MRA) และมาตรฐาน
การศึ ก ษาระหว่างประเทศส าหรั บ ผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญชี (IES) วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ส ถิ ติเชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และค่าเฉลี่ย (Mean)
2) ด้านความรู้ สึ ก โดยข้อ มู ล ทัศ นคติ เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น
(AEC) การทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พบัญชี ของอาเซี ยน (MRA) และมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศส าหรั บ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญชี (IES) ด้านความคิ ดความเข้าใจ ด้านความรู้ สึ ก
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และค่ าเฉลี่ ย (Mean) โดย
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กาหนดใช้ Likert Scale เป็ นลักษณะคาถามให้เลื อกตอบได้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด ดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ทั้งนี้ การกาหนดช่วงค่าเฉลี่ย เพื่อทาการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายตาม
เกณฑ์ ดังนี้ (กุณฑลี รื่ นรมย์, 2551)
ค่ าเฉลีย่
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

การแปลความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

3) ด้านพฤติกรรม มีการวัดเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของครู ผสู้ อนใน
ระดับ อาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ เพื่ อ รองรั บ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยใช้ ค วามถี่
(Frequency) และร้ อยละ (Percentage) แบ่ ง ออกเป็ น 5 ระดับ คื อ 1 มากที่ สุ ด 2 มาก 3 ปาน
กลาง 4 น้อย 5 น้อยที่สุด
3.4.3 ส่ วนที่ 3 การวัดเกี่ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะอื่นที่มีต่อการพัฒนาผูส้ อน เพื่อรองรับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนเป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วนาข้อมูล
ที่มาสรุ ปรวบรวมประเด็นสาคัญนาเสนอในภาพรวม
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ กษานี้ ผูศ้ ึ กษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากครู สาขาวิชาการบัญชี
เรื่ องทัศ นคติ ของครู ส าขาวิช าการบัญ ชี ต่อการพัฒ นาผูส้ อนในระดับอาชี วศึ กษาภาคเหนื อ เพื่ อ
รองรับการเปิ ดประชาคมอาเซี ยน จานวนทั้งสิ้ น 177 ราย ได้รับการตอบกลับแบบสอบถามทั้งสิ้ น
138 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 77.97 ของแบบสอบถามทั้งหมด ผูศ้ ึก ษาเสนอผลการศึ ก ษาในรู ปแบบ
ตารางประกอบ คาบรรยาย โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (ครู ส าขาวิช าการบัญ ชี ) สั งกัดส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ส่ วนที่ 3 ปั ญหาและข้อเสนอแนะอื่นที่มีต่อการพัฒนาครู ผสู ้ อน เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน ประสบการณ์ในการทางาน ประเภทสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ งมีผลการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ชาย
13
หญิง
125
รวม
138
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ร้ อยละ
9.42
90.58
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ซึ่ งมีจานวน 125 คน คิด
เป็ นร้อยละ 90.58 และเป็ นเพศชายมีจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.42 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
น้อยกว่า 30 ปี
11
7.97
30-34 ปี
45
32.61
35-39 ปี
50
36.23
ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป
32
23.19
รวม
138
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35-39 ปี ซึ่ งมีจานวน 50
คน คิดเป็ นร้อยละ 36.23 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 30-34 ปี มีจานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.61 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 40 ปี ขึ้นไป มีจานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.19 และผูท้ ี่มีอายุ
น้อยกว่า 30 ปี มีจานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.97 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
โสด
57
41.30
สมรส
70
50.73
หย่าร้าง
9
6.52
หม้าย
2
1.45
รวม
138
100.00
จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส ซึ่ งมี จานวน 70 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50.73 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีสถานภาพโสด มีจานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.30 ผูท้ ี่มี
สถานภาพหย่าร้ าง มี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.52 และผูท้ ี่มีสถานภาพหม้าย มีจานวน 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.45 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
การศึกษา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ปริ ญญาตรี
72
52.17
ปริ ญญาโท
66
47.83
ปริ ญญาเอก
0
0.00
รวม
138
100.00
จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ซึ่งมีจานวน
72 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.17 และมีระดับการศึกษาปริ ญญาโท จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.83
ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ข้าราชการ
77
55.80
พนักงานราชการ
15
10.87
ครู พิเศษสอน
46
33.33
รวม
138
100.00
จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีตาแหน่งงานเป็ นข้าราชการ มีจานวน
77 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.80 รองลงมาเป็ นผูม้ ี ตาแหน่ งงานเป็ นครู พิเศษสอน มีจานวน 46 คน คิด
เป็ นร้อยละ 33.33 และเป็ นผูม้ ี ตาแหน่ งงานเป็ นพนักงานราชการ มีจานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ
10.87 ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
ประสบการณ์ในการทางาน
จานวน (คน)
ร้ อยละ
น้อยกว่า 5 ปี
27
19.57
5-9 ปี
33
23.91
10-14 ปี
39
28.26
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
39
28.26
รวม
138
100.00
จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ ในการทางาน ระหว่าง
10-14 ปี และตั้ง แต่ 15 ปี ขึ้ นไป ซึ่ งมี จ านวน 39 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 28.26 รองลงมาเป็ นผู้มี
ประสบการณ์ ใ นการท างานระหว่าง 5-9 ปี มี จ านวน 33 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.91 และเป็ นผู้มี
ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี มีจานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.57 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทสถานศึกษาในสั งกัด
สานักงานคณะกรรมการ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
การอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
26
18.84
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
16
11.59
วิทยาลัยการอาชีพ
56
40.58
วิทยาลัยสารพัดช่าง
20
14.50
วิ ท ยาลั ย เท คโน โลยี แ ละการ
6
4.35
จัดการ
วิทยาลัยอื่น
14
10.14
รวม
138
100.00
จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานสอนอยูใ่ นสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาในวิทยาลัยการอาชี พ มี จานวน 56 คน คิดเป็ นร้ อยละ
40.58 รองลงมาปฏิ บ ัติ ง านสอนอยู่ ใ นวิ ท ยาลัย เทคนิ ค จ านวน 26 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 18.84
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ปฏิบตั ิงานสอนอยูใ่ นวิทยาลัยสารพัดช่าง จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.45 ปฏิบตั ิงานสอนอยูใ่ น
วิทยาลัยอาชี วศึก ษา จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.59 ปฏิ บตั ิงานสอนอยู่ในวิทยาลัยอื่ นๆ เช่ น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยพาณิ ชยการ จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.14 และ
ปฏิ บ ัติ ง านสอนอยู่ ใ นวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละการจัด การ จ านวน 6 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.35
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ยวกับ ทั ศนคติ ของครู ส าขาวิช าการบั ญ ชี ต่ อ การพัฒ นาผู้ ส อนในระดั บ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพือ่ รองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การศึ กษาความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ทัศนคติ ข องครู ส าขาวิชาการบัญ ชี ต่อการพัฒ นาผูส้ อนใน
ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ งวิเคราะห์ดว้ ยค่าสถิติ
พื้นฐานของแบบสอบถาม ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ จะแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ คือ
2.1 การศึกษาความรู้ความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน การทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พบัญชี ของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ
2.2 การศึ ก ษาความคิ ดเห็ น ของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน การทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ
2.3 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู้ ของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ การเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น การท าความตกลงยอมรั บ ร่ ว มในวิช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และ
มาตรฐานการศึกษาสาหรับ นักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ
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2.1 การศึกษาความรู ้ความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน การทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พบัญชี ของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ มีผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางที่ 8 ถึง ตารางที่ 11 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ของครู
สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
รายการ
ค่ าเฉลีย่
การแปลผล
1. ท่ านมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
1.1 มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเปิ ดประชาคม
3.74
มาก
เศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558
1.2 มีความรู ้ ความเข้าใจถึ งวัตถุ ประสงค์ความร่ วมมื อทาง
เศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้า การลงทุน
3.80
มาก
การบริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน
1.3 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของวิชาชี พ
บัญชี เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
3.58
มาก
อาเซียน (AEC)
1.4 มี ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
3.50
ปานกลาง
บูรณาการเข้าสู่ การเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี
รวม
3.65
มาก
จากตารางที่ 8 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามรู ้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.65
คือ มีความรู ้ ความเข้าใจถึงวัตถุ ประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี
ทาง การค้า การลงทุ น การบริ การและการเคลื่ อนย้ายฝี มื อแรงงานมากที่ สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.80
รองลงมาคื อ มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558
ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.74 และมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับความสามารถของวิชาชี พ บัญชี เพื่ อเตรี ยม
ความพร้อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ ยด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พ
บัญ ชี ของอาเซี ยน ของครู ส าขาวิช าการบัญ ชี ต่อการพัฒ นาผูส้ อนในระดับ อาชี วศึ ก ษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
รายการ
ค่ าเฉลีย่
การแปลผล
2. ท่ านมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทาความตกลงยอมรั บ
ร่ ว ม ( Mutual Recognition Arrangement : MRA) ใ น
วิชาชีพบัญชีของอาเซียน
2.1 มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทาความตกลงยอมรับ
3.20
ปานกลาง
ร่ วม (MRA) ด้านบัญชีในอนาคตของอาเซียน
2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็ นนักบัญชี อาเซี ยน
ตามความตกลงยอมรับร่ วมของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
สาหรับสาขาบัญชี
1) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาทางบัญชี หรื อผ่านการ
3.56
มาก
ทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี
2) มีการขึ้นทะเบี ยน / การอนุ ญาต / การรับรองในการ
3.60
มาก
ประกอบวิชาชีพบัญชี
3) มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
3.58
มาก
4) ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชี พอย่าง
3.51
มาก
ต่อเนื่อง (CPD)
5) ได้รั บ ใบรั บ รองจากองค์ก ารวิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นการ
3.45
ปานกลาง
ประกอบวิชาชีพบัญชี
รวม
3.48
ปานกลาง
จากตารางที่ 9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ การท าความตกลง
ยอมรับร่ วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในวิชาชี พบัญชี ของอาเซี ยน อยู่ในระดับ
ปานกลางค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.48 คื อ มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ การท าความตกลงยอมรั บ ร่ ว ม
(MRA) ด้านบัญชี ในอนาคตของอาเซี ยน ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.20 และมีความเข้าใจเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติ
การเป็ นนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนสาหรับสาขา
บัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 มีหวั ข้อย่อยดังนี้ คือ มีการขึ้นทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง
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ไม่ น้อ ยกว่า 3 ปี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.58 และส าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาทางบัญ ชี ห รื อผ่านการ
ทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี
ระหว่างประเทศ ของครู ส าขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึ กษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
รายการ
ค่ าเฉลีย่
การแปลผล
3. ท่ า นมี ค วามรู้ ความเข้ าใจในมาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ
นั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ (International Education
Standards for Professional Accountants : IES)
3.1 IES 2 : เนื้ อหาโปรแกรมการศึ กษาทางวิชาชี พ ในหัวข้อ
การบั ญ ชี การเงิ น ด้ า นองค์ ก รและธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี
3.23
ปานกลาง
สารสนเทศ
3.2 IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ
3.40
ปานกลาง
3.3 IES 5 : ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ การทางานจริ งของ
3.28
ปานกลาง
นักวิชาชีพบัญชี
3.4 IES 7 : การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกั บ
โปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะทาง
3.32
ปานกลาง
วิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (CPD) อย่ า งน้ อ ย 120 ชั่ ว โมง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
3.5 IES 8 : ข้ อ ก าหนดด้ า นสมรรถนะส าหรั บ ผู ้ป ระกอบ
วิชาชี พสอบบัญชี ต้องมีประสบการณ์ การฝึ กหัดงานสอบบัญชี
3.18
ปานกลาง
อย่างน้อย 3 ปี และต้องมีประสบการณ์การฝึ กหัดงานตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี
รวม
3.28
ปานกลาง
จากตารางที่ 10 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ (International Education Standards for Professional Accountants
: IES) อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 คือ IES 4 : ค่านิ ยม จรรยาบรรณและทัศนคติทาง
วิช าชี พ มากที่ สุ ด ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.40 รองลงมา คื อ IES 7 : การพัฒนาทางวิชาชี พ อย่างต่อเนื่ อง
26

เกี่ ยวกับ โปรแกรมเพื่ อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตและการพัฒ นาสมรรถนะทางวิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ อง
(CPD) อย่างน้อย 120 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 3 ปี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.32 และ IES 5 : ข้อกาหนด
ด้านประสบการณ์การทางานจริ งของนักวิชาชีพบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28
ตารางที่ 11 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ ยด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
การทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พบัญชี ของอาเซี ยน มาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นักวิชาชี พบัญชีระหว่างประเทศ ของครู สาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในภาพรวม
รายการ
ค่ าเฉลีย่
การแปลผล
1. ท่านมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
3.65
มาก
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
2. ท่านมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาความตกลงยอมรับร่ วม
(Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในวิชาชี พบัญชี ของ
3.48
ปานกลาง
อาเซียน
3. ท่ า นมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในมาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ
นั ก วิ ช าชี พบั ญ ชี ระห ว่ า งประเทศ (International Education
3.28
ปานกลาง
Standards for Professional Accountants : IES)
รวมทั้งหมด
3.46
ปานกลาง
จากตารางที่ 11 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วมในวิ ช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และมาตรฐาน
การศึ กษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.46
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2.1.1 การศึกษาความรู ้ความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วมในวิ ช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และมาตรฐาน
การศึกษาสาหรับ นักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา มีผลการวิเคราะห์
แสดงในตารางที่ 12 ถึง ตารางที่ 15 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ของครู
สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
รายการ
รวม
ปริญญาตรี ปริญญาโท
1. ท่ านมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยน (ASEAN Economic
Community : AEC)
1.1 มี ความ รู ้ ค วาม เข้ า ใจเกี่ ยวกั บ ก ารเปิ ด
3.81
3.65
3.74
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558
มาก
มาก
มาก
1.2 มี ค วามรู้ ค วามเข้าใจถึ งวัตถุ ประสงค์ความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี
3.83
3.76
3.80
ท างการค้ า การล งทุ น การบ ริ การและการ
มาก
มาก
มาก
เคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน
1.3 มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ ความสามารถ
3.64
3.50
3.57
ของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเปิ ด
มาก
ปานกลาง
มาก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
1.4 มีความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
3.51
3.48
3.50
อาเซี ยน บู ร ณาการเข้ า สู่ การเรี ยนการสอนใน
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
สาขาวิชาการบัญชี
3.70
3.60
3.65
รวม
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 12 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) มากที่สุด คือ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.70 รองลงมา คื อ ผู้ต อบ
แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65 จาแนกได้ดงั นี้
1) ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจถึ ง
วัตถุ ประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้า การลงทุน การ
บริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงานมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.83 รองลงมา คือ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) ในปี 2558 ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.81 และมี
ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความสามารถของวิ ช าชี พ บัญ ชี เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64
2) ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจถึ ง
วัตถุ ประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้า การลงทุน การ
บริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงานมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.76 รองลงมา คือ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.65 และมี
ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความสามารถของวิ ช าชี พ บัญ ชี เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ ยด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พ
บัญชี ของอาเซี ยน ของครู สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท

รายการ
2. ท่ า นมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ยวกับ การท าความ
ต ก ล ง ย อ ม รั บ ร่ ว ม ( Mutual Recognition
Arrangement : MRA) ใน วิ ช าชี พ บั ญ ชี ข อ ง
อาเซียน
2.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทาความตก
ลงยอมรั บ ร่ ว ม (MRA) ด้า นบัญ ชี ใ นอนาคตของ
อาเซียน
2.2 ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ น
นักบัญ ชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรั บ ร่ วมของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี
1) ส าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาทางบัญ ชี
หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี
2) มี ก ารขึ้ นทะเบี ย น / การอนุ ญ าต / การ
รับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี
3) มีประสบการณ์ ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 3 ปี
4) ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)
5) ได้รับใบรับรองจากองค์การวิชาชี พบัญชี
ในการประกอบวิชาชีพบัญชี
รวม
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รวม

3.25
ปานกลาง

3.15
ปานกลาง

3.20
ปานกลาง

3.62
มาก
3.60
มาก
3.58
มาก
3.51
มาก
3.60
มาก
3.52
มาก

3.48
ปานกลาง
3.61
มาก
3.58
มาก
3.51
มาก
3.32
ปานกลาง
3.44
ปานกลาง

3.56
มาก
3.60
มาก
3.58
มาก
3.51
มาก
3.45
ปานกลาง
3.48
ปานกลาง

จากตารางที่ 13 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทาความตกลงยอมรับร่ วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในวิชาชีพบัญชี
ของอาเซี ยน มากที่สุด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.52
รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 จาแนกได้ดงั นี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ทาความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านบัญชีในอนาคตของอาเซี ยน ค่าเฉลี่ย 3.25 และมีความเข้าใจ
เกี่ ยวกับ คุ ณสมบัติการเป็ นนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรั บ ร่ วมของประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี มีหัวข้อย่อยดังนี้ คือ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาทางบัญชี หรื อผ่าน
การทดสอบในโปรแกรมทางบัญชีมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62 รองลงมาคือ มีการขึ้นทะเบียน /
การอนุ ญาต / การรับ รองใน การประกอบวิชาชี พ บัญ ชี และได้รับใบรับรองจากองค์การวิชาชี พ
บัญชีในการประกอบวิชาชีพบัญชีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ทาความตกลงยอมรั บ ร่ วม (MRA) ด้านบัญชี ในอนาคตของอาเซี ยน ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.15 และมี
ความเข้าใจเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติการเป็ นนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วมของประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยนสาหรับ สาขาบัญชี มี หัวข้อย่อยดังนี้ คื อ มี การขึ้ นทะเบี ยน / การอนุ ญ าต / การ
รับ รองในการประกอบวิช าชี พ บัญชี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.61 รองลงมาคื อ มีประสบการณ์ ในด้านที่
เกี่ ย วข้องไม่ น้อยกว่า 3 ปี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.58 และปฏิ บ ัติส อดคล้องตามนโยบายการพัฒ นา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ค่าเฉลี่ย 3.51
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ ยด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ มาตรฐานการศึ กษาสาหรับนักวิชาชี พ
บัญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ ของครู ส าขาวิ ช าการบั ญ ชี ต่ อ การพัฒ นาผู ้ส อนในระดั บ
อาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
รายการ
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
3. ท่ าน มี ค วาม รู้ ค วาม เข้ าใจ ใน ม าต รฐ าน
การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก วิ ช าชี พบั ญ ชี ระหว่ า ง
ประเทศ (International Education Standards
for Professional Accountants : IES)
3.1 IES 2 : เนื้ อ หาโปรแกรมการศึ ก ษาทาง
3.33
3.12
3.23
วิช าชี พ ในหัวข้อการบัญชี การเงิ น ด้านองค์ก ร
ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
และธุ รกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 IES 4 : ค่านิ ยม จรรยาบรรณและทัศนคติ
3.47
3.33
3.41
ทางวิชาชีพ
ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
3.3 IES 5 : ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ การ
3.35
3.21
3.28
ทางานจริ งของนักวิชาชีพบัญชี
ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
3.4 IES 7 : ก ารพั ฒ น าท างวิ ช าชี พ อ ย่ า ง
ต่อเนื่ องเกี่ ยวกับโปรแกรมเพื่ อการเรี ยนรู ้ ตลอด
3.25
3.39
3.32
ชี วิตและการพัฒ นาสมรรถนะทางวิชาชี พ อย่าง
ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
ต่ อ เนื่ อ ง (CPD) อย่า งน้ อ ย 120 ชั่ว โมง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
3.5 IES 8 : ข้อกาหนดด้านสมรรถนะสาหรับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี ต้องมีประสบการณ์
3.25
3.11
3.18
การฝึ กหัดงานสอบบัญชี อย่างน้อย 3 ปี และต้อง
ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
มีป ระสบการณ์ ก ารฝึ กหัดงานตรวจสอบข้อมูล
ทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี
3.33
3.23
3.28
รวม
ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
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จากตารางที่ 14 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ มาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นัก วิ ช าชี พ บัญ ชี ระหว่า งประเทศ (International Education
Standards for Professional Accountants : IES) มากที่ สุ ด คื อ ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดั บ
การศึ ก ษาปริ ญญาตรี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.33 รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาโท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28
1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ระดับการศึก ษาปริ ญ ญาตรี มี ความรู้ ความเข้าใจ IES 4 :
ค่านิ ยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชี พมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.47 รองลงมาคือ IES 5 :
ข้อกาหนดด้านประสบการณ์การทางานจริ งของนักวิชาชีพบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 และ IES 2 :
เนื้ อ หาโปรแกรมการศึ ก ษาทางวิช าชี พ ในหัวข้อการบัญ ชี การเงิ น ด้านองค์ก รและธุ รกิ จ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีความรู้ความเข้าใจ IES 7 :
การพัฒ นาทางวิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ องเกี่ ยวกับ โปรแกรมเพื่ อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตและการพัฒ นา
สมรรถนะทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) อย่างน้อย 120 ชัว่ โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี มากที่สุด
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.39 รองลงมา คือ IES 4 : ค่านิ ยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชี พ ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.33 และ IES 5 : ข้อกาหนดด้านประสบการณ์การทางานจริ งของนักวิชาชี พบัญชี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.21
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ตารางที่ 15 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ ยด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
การทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พบัญชี ของอาเซี ยน มาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นักวิชาชี พบัญชีระหว่างประเทศ ของครู สาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับ
อาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ เพื่ อ รองรั บ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในภาพรวม
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
รายการ
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1. ท่ า นมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเปิ ด
3.70
3.60
3.65
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic
มาก
มาก
มาก
Community : AEC)
2. ท่ านมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การท าความ
ต ก ล ง ย อ ม รั บ ร่ ว ม ( Mutual Recognition
3.52
3.44
3.48
Arrangement : MRA) ใ น วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ข อ ง
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
อาเซียน
3. ท่านมีความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษา
ส าห รั บ นั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี ระ ห ว่ า งป ระ เท ศ
3.33
3.23
3.28
( International Education Standards for ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
Professional Accountants : IES)
3.51
3.41
3.46
รวม
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
จากตารางที่ 15 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วม (MRA) ใน
วิช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และมาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นั ก วิ ช าชี พ บัญ ชี ร ะหว่า งประเทศ
(IES)มากที่สุด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 รองลงมา
คื อ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระดับ การศึ กษาปริ ญญาโท ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.41 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46
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2.1.2 การศึกษาความรู ้ความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วมในวิ ช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และมาตรฐาน
การศึ ก ษาส าหรั บ นัก วิช าชี พ บัญ ชี ระหว่างประเทศ จาแนกตามตาแหน่ งงาน มี ผลการวิเคราะห์
แสดงในตาราง ที่ 16 ถึง ตารางที่ 19 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ของ
ครู สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึ กษาภาคเหนื อ เพื่อรองรั บ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
รายการ
รวม
พนักงาน ครู พเิ ศษ
ข้ าราชการ
ราชการ
สอน
1. ท่ านมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเปิ ด
ประช าคมเศรษ ฐกิ จ อาเซี ยน (ASEAN
Economic Community : AEC)
1.1 มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การเปิ ด
3.69
3.67
3.85
3.74
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ในปี
มาก
มาก
มาก
มาก
2558
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจถึ งวัตถุ ประสงค์
ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC)
3.83
3.67
3.78
3.80
ในการเปิ ดเสรี ท างการค้า การลงทุ น การ
มาก
มาก
มาก
มาก
บริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน
1.3 มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เข้ า ใ จ เกี่ ย ว กั บ
ความสามารถของวิช าชี พ บัญ ชี เพื่ อเตรี ย ม
3.47
3.80
3.67
3.57
ความพร้ อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
อาเซียน (AEC)
1.4 มี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคม
3.50
3.42
3.80
3.54
เศรษฐกิ จอาเซี ยน บู รณาการเข้าสู่ การเรี ย น
ปาน
ปานกลาง
มาก
มาก
การสอนในสาขาวิชาการบัญชี
กลาง
3.60
3.73
3.71
3.65
รวม
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 16 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่ งงาน มี ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) มากที่สุด คือ
ผู ้ต อบแบบสอบถามต าแหน่ ง พนั ก งานราชการ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.73 รองลงมา คื อ ผู้ต อบ
แบบสอบถามต าแหน่ ง ครู พิ เศษสอน ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.71 และผู ้ต อบแบบสอบถามต าแหน่ ง
ข้าราชการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 จาแนกได้ดงั นี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งงานข้าราชการ มีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้า การลงทุน การบริ การและการ
เคลื่อนย้ายฝี มือแรงงานมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.83 รองลงมา คือ มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.69 และมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของวิชาชี พบัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47
2) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งงานพนักงานราชการ มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
ความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
มีความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน บูรณาการเข้าสู่ การเรี ยนการสอนในสาขาวิชา
การบัญ ชี ม ากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.80 รองลงมา คื อ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ในปี 2558 และมี ความรู้ ค วามเข้าใจถึ งวัต ถุ ป ระสงค์ค วาม
ร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้า การลงทุ น การบริ ก ารและการ
เคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
3) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งครู พิเศษสอน มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 มากที่ สุ ด ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.85 รองลงมา คื อ มี
ความรู ้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการ
ค้า การลงทุน การบริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พ
บัญชี ของอาเซี ยน ของครู สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
รายการ
รวม
พนักงาน ครู พเิ ศษ
ข้ าราชการ
ราชการ
สอน
2. ท่ านมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ยวกับ การท า
ค ว า ม ต ก ล ง ย อ ม รั บ ร่ ว ม ( Mutual
Recognition Arrangement : MRA) ใ น
วิชาชีพบัญชีของอาเซียน
2.1 มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การท า
3.17
3.33
3.22
3.20
ความ ตกลงยอมรับ ร่ วม (MRA) ด้านบัญ ชี
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ในอนาคตของอาเซียน
2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็ น
นักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม
ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นส าหรั บ
สาขาบัญชี
1) ส าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาทาง
3.57
3.47
3.57
3.56
บัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
บัญชี
2) มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย น / การอนุ ญ าต /
3.70
3.60
3.43
3.60
การรับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
3) มี ป ระสบการณ์ ในด้านที่ เกี่ ยวข้อง
3.64
3.67
3.46
3.58
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
4) ปฏิ บตั ิ สอดคล้องตามนโยบายการ
3.56
3.60
3.41
3.51
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
5) ได้รับใบรับรองจากองค์การวิชาชีพ
3.53
3.60
3.26
3.45
บัญชีในการประกอบวิชาชีพบัญชี
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
3.53
3.54
3.39
3.48
รวม
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
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จากตารางที่ 17 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่ งงาน มี ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับ การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) มากที่ สุ ด คื อ
ผู ้ต อบแบบสอบถามต าแหน่ ง พนั ก งานราชการ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.54 รองลงมา คื อ ผู้ต อบ
แบบสอบถามตาแหน่ งข้าราชการ ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.53 และผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งครู พิเศษ
สอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 จาแนกได้ดงั นี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งงานข้าราชการ มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทา
ความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านบัญชี ในอนาคตของอาเซี ยน ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.17 และมีความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ ก ารเป็ นนั ก บัญ ชี อ าเซี ย นตามความตกลงยอมรั บ ร่ ว มของประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยนสาหรับ สาขาบัญชี มี หัวข้อย่อยดังนี้ คือ มี การขึ้ นทะเบี ยน / การอนุ ญ าต / การ
รั บ รองในการประกอบวิช าชี พ บัญ ชี ม ากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.70 มี ป ระสบการณ์ ใ นด้านที่
เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาทางบัญชีหรื อผ่าน
การทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
2) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่งพนักงานราชการ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทา
ความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านบัญชีในอนาคตของอาเซี ยน ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.33 และมีความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ ก ารเป็ นนั ก บัญ ชี อ าเซี ย นตามความตกลงยอมรั บ ร่ ว มของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี มีหวั ข้อย่อยดังนี้ คือ มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี มากที่ สุ ด ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.67 มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย น / การอนุ ญ าต / การรั บ รองในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี ปฏิ บตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) และ
ได้รับใบรับรองจากองค์การวิชาชีพบัญชีในการประกอบวิชาชีพบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60
3) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งครู พิ เศษสอน มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการท า
ความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านบัญชีในอนาคตของอาเซี ยน ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.22 และมีความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ ก ารเป็ นนั ก บัญ ชี อ าเซี ย นตามความตกลงยอมรั บ ร่ ว มของประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี มี หัวข้อย่อยดังนี้ คือ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาทางบัญชี
หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง
ไม่ น้อยกว่า 3 ปี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.46 และมี ก ารขึ้ นทะเบี ย น / การอนุ ญ าต / การรับรองในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากับ 3.43
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ ยด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ มาตรฐานการศึ กษาสาหรับนักวิชาชี พ
บัญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ ของครู ส าขาวิ ช าการบัญ ชี ต่ อ การพัฒ นาผู ้ส อนในระดั บ
อาชี วศึ ก ษาภาคเหนื อ เพื่ อ รองรั บ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
รายการ
รวม
พนักงาน ครู พเิ ศษ
ข้ าราชการ
ราชการ
สอน
3. ท่ านมี ค วามรู้ ความเข้ าใจในมาตรฐาน
การศึ กษาส าหรั บ นั กวิ ชาชี พ บั ญ ชี ระหว่ าง
ประเทศ (International Education Standards
for Professional Accountants : IES)
3.1 IES 2 : เนื้ อ หาโปรแกรมการศึ ก ษา
3.17
3.60
3.22
3.23
ทางวิชาชี พ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้าน
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
องค์กรและธุ รกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 IES 4 : ค่ า นิ ยม จรรยาบรรณ และ
3.40
3.67
3.35
3.41
ทัศนคติทางวิชาชีพ
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
3.3 IES 5 : ข้อก าหนดด้านประสบการณ์
3.22
3.60
3.28
3.28
การทางานจริ งของนักวิชาชีพบัญชี
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
3.4 IES 7 : การพัฒ นาทางวิ ช าชี พ อย่า ง
ต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกับ โปรแกรมเพื่ อ การเรี ย นรู ้
3.35
3.60
3.17
3.32
ตลอดชี วิ ต และการพัฒ นาสมรรถนะทาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
วิชาชี พ อย่างต่ อเนื่ อง (CPD) อย่างน้อย 120
ชัว่ โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี
3.5 IES 8 : ข้อกาหนดด้านสมรรถนะสาหรับ
ผู้ ป ระ ก อ บ วิ ช าชี พ ส อ บ บั ญ ชี ต้ อ งมี
3.13
3.67
3.11
3.18
ประสบการณ์ การฝึ กหัดงานสอบบัญชี อย่าง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
น้อย 3 ปี และต้องมี ประสบการณ์ การฝึ กหัด
งานตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี
3.25
3.63
3.23
3.28
รวม
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
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จากตารางที่ 18 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่ งงาน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ มาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นัก วิ ช าชี พ บัญ ชี ระหว่า งประเทศ (International Education
Standards for Professional Accountants : IES) มากที่สุด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่งพนักงาน
ราชการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งข้าราชการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.25 และผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งครู พิเศษสอน ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.23 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 จาแนกได้ดงั นี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามต าแหน่ ง ข้า ราชการ มี ค วามรู้ ค วามเข้าใจ IES 4 : ค่ า นิ ย ม
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 รองลงมา คือ IES 7 : การพัฒนา
ทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องเกี่ ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตและการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) อย่างน้อย 120 ชัว่ โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.35 และ
IES 5 : ข้อกาหนดด้านประสบการณ์การทางานจริ งของนักวิชาชีพบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22
2) ผู้ต อบแบบสอบถามต าแหน่ ง พนั ก งานราชการ มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจ IES 4 :
ค่ านิ ย ม จรรยาบรรณและทัศ นคติ ท างวิช าชี พ และ IES 8 : ข้อ ก าหนดด้านสมรรถนะส าหรั บ ผู ้
ประกอบวิชาชี พสอบบัญชี ต้องมีประสบการณ์ การฝึ กหัดงานสอบบัญชี อย่างน้อย 3 ปี และต้องมี
ประสบการณ์ การฝึ กหัดงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงิ น อย่างน้อย 2 ปี มากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.67 รองลงมา คือ IES 2 : เนื้ อหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชี พ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้าน
องค์กรและธุ รกิ จ และเทคโนโลยีสารสนเทศ IES 5 : ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ การทางานจริ ง
ของนักวิชาชี พ บัญชี และ IES 7 : การพัฒนาทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องเกี่ ยวกับโปรแกรมเพื่อการ
เรี ยนรู้ตลอดชี วิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิ ชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) อย่างน้อย 120 ชัว่ โมง
ภายในระยะเวลา 3 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60
3) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งครู พิ เศษสอน มีความรู้ ความเข้าใจ IES 4 : ค่านิ ยม
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 รองลงมาคือ IES 5 : ข้อกาหนด
ด้านประสบการณ์ ก ารท างานจริ งของนัก วิชาชี พ บัญ ชี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.28 และ IES 2 : เนื้ อหา
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชี พ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กรและธุ รกิ จ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22
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ตารางที่ 19 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ ยทัศนคติดา้ นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วมในวิช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และมาตรฐาน
การศึ กษาสาหรั บนักวิชาชี พ บัญชี ระหว่างประเทศของครู ส าขาวิชาการบัญ ชี ต่อการ
พัฒนาผูส้ อนในระดับ อาชี วศึ ก ษาภาคเหนื อ เพื่ อรองรั บ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนในภาพรวม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
รายการ
รวม
พนักงาน ครู พเิ ศษ
ข้ าราชการ
ราชการ
สอน
1. ท่านมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ด
3.60
3.73
3.71
3.65
ประชาคมเศรษ ฐกิ จ อาเซี ยน (ASEAN
มาก
มาก
มาก
มาก
Economic Community : AEC)
2. ท่านมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการท า
ค ว า ม ต ก ล ง ย อ ม รั บ ร่ ว ม ( Mutual
3.53
3.54
3.39
3.48
Recognition Arrangement : MRA) ใ น
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
วิชาชีพบัญชีของอาเซียน
3. ท่ า นมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในมาตรฐาน
การศึ กษาส าหรั บ นัก วิชาชี พบัญชี ระหว่าง
3.25
3.63
3.23
3.28
ป ร ะ เ ท ศ ( International Education
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
Standards for Professional Accountants :
IES)
3.46
3.62
3.42
3.46
รวม
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
จากตารางที่ 19 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่ งงานมี ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วม (MRA) ใน
วิชาชี พบัญชี ของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึ กษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ (IES)
มากที่ สุ ด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งพนัก งานราชการ ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.62 รองลงมา คื อ
ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งข้าราชการ ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.46 และผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งครู
พิเศษสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46
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2.1.3 การศึกษาความรู ้ความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วมในวิ ช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และมาตรฐาน
การศึกษาสาหรับ นักวิชาชี พบัญชีระหว่างประเทศ จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน มีผลการ
วิเคราะห์ แสดงในตารางที่ 20 ถึง ตารางที่ 23 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ ยความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ของครู
สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
รายการ
1. ท่ านมีความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC)
1.1 มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ในปี
2558
1.2 มี ความรู ้ ความเข้าใจถึ งวัตถุป ระสงค์
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อาเซี ยน (AEC)
ในการเปิ ดเสรี ท างการค้า การลงทุ น การ
บริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน
1.3 มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เข้ า ใ จ เกี่ ย ว กั บ
ความสามารถของวิชาชี พ บั ญ ชี เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้ อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC)
1.4 มี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน บู รณาการเข้าสู่ การเรี ยน
การสอนในสาขาวิชาการบัญชี
รวม

ประสบการณ์ ในการทางาน
น้ อยกว่ า
ตั้งแต่ 15 ปี
5-9 ปี 10-14 ปี
5 ปี
ขึน้ ไป

รวม

3.81
มาก

3.88
มาก

3.85
มาก

3.46
ปานกลาง

3.74
มาก

3.85
มาก

3.82
มาก

3.92
มาก

3.62
มาก

3.80
มาก

3.70
มาก

3.76
มาก

3.59
มาก

3.31
ปานกลาง

3.57
มาก

3.76
มาก

3.59
มาก

3.28
ปานกลาง

3.80
มาก

3.74
มาก

3.42
ปานกลาง

3.37
ปาน
กลาง
3.69
มาก
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3.50
ปาน
กลาง
3.65
มาก

จากตารางที่ 20 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC)
มากที่ สุ ด คื อ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างาน 5-9 ปี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.80
รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ ในการทางาน 10-14 ปี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.74
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.69 และผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 จาแนกได้ดงั นี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความ
เข้าใจถึ งวัตถุ ป ระสงค์ค วามร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC)ในการเปิ ดเสรี ทางการค้า การ
ลงทุน การบริ การและการเคลื่ อนย้ายฝี มือแรงงานมากที่ สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.85 รองลงมา คือ มี
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.81 และมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของวิชาชี พบัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างาน 5-9 ปี มี ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC)ในปี 2558 มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.88
รองลงมา คือ มีความรู ้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในการ
เปิ ดเสรี ทางการค้า การลงทุน การบริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และ
มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ ความสามารถของวิช าชี พ บัญ ชี เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมในการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) และมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น
บูรณาการเข้าสู่ การเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76
3) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ในการทางาน 10-14 ปี มีความรู้ความเข้าใจ
ถึงวัตถุประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้า การลงทุน การ
บริ การและการเคลื่ อนย้ายฝี มือแรงงานมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมา คือ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.85 และมี
ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความสามารถของวิ ช าชี พ บัญ ชี เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) และมี ความรู ้ เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น
บูรณาการเข้าสู่ การเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59
4) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้ นไป มีความรู้
ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้า การ
ลงทุน การบริ การและการเคลื่ อนย้ายฝี มือแรงงานมากที่ สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62 รองลงมา คือ มี
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ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.46 และมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31
ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ยความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พบัญชี
ของอาเซี ย น ของครู ส าขาวิ ช าการบัญ ชี ต่ อ การพัฒ นาผู ้ส อนในระดับ อาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนื อ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามประสบการณ์ใน
การทางาน
รายการ
2. ท่ านมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การท า
ความตกลงยอมรั บร่ วม (Mutual Recognition
Arrangement : MRA) ในวิ ช าชี พ บั ญ ชี ข อง
อาเซียน
2.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาความ
ตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านบัญชี ในอนาคต
ของอาเซียน
2.2 ความเข้าใจเกี่ ยวกับ คุ ณ สมบัติ การเป็ น
นักบัญ ชี อาเซี ย นตามความตกลงยอมรั บ ร่ ว ม
ของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนสาหรับสาขา
บัญชี
1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาทาง
บัญ ชี ห รื อ ผ่านการทดสอบในโปรแกรมทาง
บัญชี
2) มีการขึ้นทะเบี ยน / การอนุ ญาต / การ
รับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี
3) มี ประสบการณ์ ในด้านที่ เกี่ ยวข้องไม่
น้อยกว่า 3 ปี

ประสบการณ์ ในการทางาน
น้ อยกว่ า
ตั้งแต่ 15 ปี
5-9 ปี 10-14 ปี
5 ปี
ขึน้ ไป

รวม

3.12
ปาน
กลาง

3.33
ปาน
กลาง

3.28
ปาน
กลาง

3.05
ปานกลาง

3.20
ปาน
กลาง

3.37
ปาน
กลาง

3.49
ปาน
กลาง

3.87
มาก

3.44
ปานกลาง

3.56
มาก

3.48
ปาน
กลาง

3.52
มาก

3.85
มาก

3.51
มาก

3.60
มาก

3.33
ปาน
กลาง

3.48
ปาน
กลาง

3.74
มาก

3.67
มาก

3.58
มาก

44

ตารางที่ 21 (ต่อ)
ประสบการณ์ ในการทางาน
รายการ
น้ อยกว่ า
ตั้งแต่ 15 ปี
5-9 ปี 10-14 ปี
5 ปี
ขึน้ ไป
4) ปฏิ บั ติ ส อดคล้อ งตามนโยบายการ 3.41
3.27
3.79
3.51
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)
ปาน
ปาน
มาก
มาก
กลาง
กลาง
3.41
3.27
5) ได้รั บ ใบรั บ รองจากองค์การวิชาชี พ
3.77
3.31
ปาน
ปาน
บัญชีในการประกอบวิชาชีพบัญชี
มาก
ปานกลาง
กลาง
กลาง
3.36
3.39
3.72
3.41
รวม
ปาน
ปาน
มาก
ปานกลาง
กลาง
กลาง

รวม
3.51
มาก
3.45
ปาน
กลาง
3.48
ปาน
กลาง

จากตารางที่ 21 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทาความตกลงยอมรับร่ วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ใน
วิชาชีพบัญชีของอาเซี ยน มากที่สุด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10-14 ปี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.72 รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ ในการทางานตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้ นไป ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.41 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างาน 5-9 ปี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.39 และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.36 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 จาแนกได้ดงั นี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับ การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วม (MRA) ด้านบัญ ชี ในอนาคตของอาเซี ย น ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.12 และ มีความเข้าใจเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติการเป็ นนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับ
ร่ วมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี มีหวั ข้อย่อยดังนี้คือ มีการขึ้นทะเบียน / การ
อนุ ญ าต / การรั บ รองในการประกอบวิช าชี พ บัญ ชี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.48 ปฏิ บตั ิ ส อดคล้องตาม
นโยบายการพัฒนาวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) และได้รับใบรับรองจากองค์การวิชาชี พบัญชี ใน
การประกอบวิชาชีพบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ ในการท างาน 5-9 ปี มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วม (MRA) ด้านบัญ ชี ในอนาคตของอาเซี ยน ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ
3.33 และมีความเข้าใจเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติการเป็ นนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วมของ
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี มีหวั ข้อย่อยดังนี้ คือ มีการขึ้นทะเบียน / การอนุญาต
/ การรับรองในการประกอบวิชาชี พบัญชี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.52 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาทาง
บัญชีหรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และมีประสบการณ์ในด้านที่
เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ค่าเฉลี่ยเท่กบั 3.48
3) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ในการทางาน 10-14 ปี มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทาความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านบัญชี ในอนาคตของอาเซี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28
และมี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ ก ารเป็ นนัก บัญ ชี อาเซี ย นตามความตกลงยอมรั บ ร่ วมของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี มีหัวข้อย่อยดังนี้ คือ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ทางบัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 มีการขึ้นทะเบียน / การ
อนุ ญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชี พบัญชี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.85 และปฏิบตั ิสอดคล้องตาม
นโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79
4) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้ นไป มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านบัญชีในอนาคตของอาเซียน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.05 และมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็ น นักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับ
ร่ วมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี มีหวั ข้อย่อยดังนี้ คือ มีประสบการณ์ในด้าน
ที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 มีการขึ้นทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการ
ประกอบวิชาชี พ บัญชี และปฏิ บตั ิส อดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชี พ อย่างต่อเนื่ อง (CPD)
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51
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ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ ยความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ มาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พ บัญชี
ระหว่างประเทศของครู ส าขาวิชาการบัญ ชี ต่อการพัฒ นาผูส้ อนในระดับ อาชี วศึ ก ษา
ภาคเหนื อ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามประสบการณ์ใน
การทางาน
รายการ
3. ท่ าน มี ความรู้ ความเข้ าใจใน มาตรฐาน
การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี ร ะหว่ าง
ประเทศ (International Education Standards
for Professional Accountants : IES)
3.1 IES 2 : เนื้ อหาโปรแกรมการศึ กษาทาง
วิชาชีพ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กร
และธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 IES 4 : ค่ านิ ย ม จ ร ร ย าบ ร ร ณ แ ล ะ
ทัศนคติทางวิชาชีพ
3.3 IES 5 : ข้อกาหนดด้านประสบการณ์การ
ทางานจริ งของนักวิชาชีพบัญชี
3.4 IES 7 : การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พอย่ า ง
ต่อเนื่ องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่ อง (CPD) อย่างน้อย 120 ชั่วโมง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
3.5 IES 8 : ข้อกาหนดด้านสมรรถนะสาหรับผู ้
ประกอบวิชาชี พสอบบัญชี ต้องมี ประสบการณ์
การฝึ กหัดงานสอบบัญชีอย่างน้อย 3 ปี และต้องมี
ประสบการณ์การฝึ กหัดงานตรวจสอบข้อมูลทาง
การเงิน อย่างน้อย 2 ปี
รวม

ประสบการณ์ ในการทางาน
น้ อยกว่ า
ตั้งแต่ 15 ปี
5-9 ปี 10-14 ปี
5 ปี
ขึน้ ไป

รวม

3.33
ปาน
กลาง
3.33
ปาน
กลาง
3.33
ปาน
กลาง

3.18
ปาน
กลาง
3.58
ปาน
กลาง
3.45
ปาน
กลาง

3.15
ปาน
กลาง

3.36
ปาน
กลาง

3.67
มาก

3.05
ปานกลาง

3.32
ปาน
กลาง

3.00
ปาน
กลาง)

3.36
ปาน
กลาง

3.46
ปาน
กลาง

2.87
ปานกลาง

3.18
ปาน
กลาง

3.23
ปาน
กลาง

3.39
ปาน
กลาง

3.59
มาก

2.92
ปานกลาง

3.28
ปาน
กลาง
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3.64
มาก
3.72
ปาน
กลาง
3.49
ปาน
กลาง

2.79
ปานกลาง
3.00
ปานกลาง
2.90
ปานกลาง

3.23
ปาน
กลาง
3.41
ปาน
กลาง
3.28
ปาน
กลาง

จากตารางที่ 22 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ ย วกับ มาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นัก วิช าชี พ บัญ ชี ระหว่างประเทศ (International
Education Standards for Professional Accountants : IES) มากที่ สุ ด คื อ ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี
ประสบการณ์ ในการทางาน 10-14 ปี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.59 รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี
ประสบการณ์ในการทางาน 5-9 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.23 และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้ น ไป ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 2.92 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.28
จาแนกได้ดงั นี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความ
เข้าใจ IES 2 : เนื้ อหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชี พ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กรและ
ธุ รกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ และ IES 5 :
ข้อกาหนดด้านประสบการณ์การทางานจริ งของนักวิชาชีพบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ ในการทางาน 5-9 ปี มีความรู้ความเข้าใจ
IES 4 : ค่านิ ยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชี พ ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.58 IES 5 : ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์ การทางานจริ งของนักวิชาชี พบัญชี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.45 และ IES 7 : การพัฒนาทาง
วิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ องเกี่ ยวกับ โปรแกรมเพื่ อการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตและการพัฒ นาสมรรถนะทาง
วิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) อย่างน้อย 120 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 3 ปี และIES 8 : ข้อกาหนด
ด้านสมรรถนะสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พสอบบัญชี ต้องมีประสบการณ์ การฝึ กหัดงานสอบบัญชี
อย่างน้อย 3 ปี และต้องมีประสบการณ์ การฝึ กหั ดงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงิ น อย่างน้อย 2 ปี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36
3) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ในการทางาน 10-14 ปี มีความรู้ความเข้าใจ
IES 4 : ค่านิ ยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชี พ ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.72 IES 7 : การพัฒนาทาง
วิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ องเกี่ ยวกับ โปรแกรมเพื่ อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตและการพัฒ นาสมรรถนะทาง
วิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) อย่างน้อย 120 ชัว่ โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และ
IES 2 : เนื้ อหาโปรแกรมการศึ กษาทางวิชาชี พ ในหัวข้อการบัญชี การเงิ น ด้านองค์กรและธุ รกิ จ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64
4) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้ นไป มีความรู้
ความเข้าใจ IES 7 : การพัฒนาทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) อย่างน้อย 120 ชัว่ โมง ภายในระยะเวลา 3
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ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 IES 4 : ค่านิ ยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชี พ ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.00
และ IES 5 : ข้อกาหนดด้านประสบการณ์การทางานจริ งของนักวิชาชีพบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90
ตารางที่ 23 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน การทา
ความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พบัญชี ของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษาสาหรับนัก
วิชาชี พ บัญชี ระหว่างประเทศของครู สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับ
อาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ เพื่ อ รองรั บ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในภาพรวม
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
ประสบการณ์ ในการทางาน
รายการ

น้ อยกว่ า
5 ปี

5-9 ปี

1. ท่านมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
3.69
3.80
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มาก
มาก
(ASEAN Economic Community : AEC)
2. ท่ านมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
ท าค วามต กลงยอม รั บ ร่ วม (Mutual
3.36
3.39
Recognition Arrangement : MRA) ใ น ปานกลาง ปานกลาง
วิชาชีพบัญชีของอาเซียน
3. ท่ านมีความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐาน
การศึกษาสาหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่าง
3.23
3.39
ป ร ะ เ ท ศ ( International Education
ปานกลาง ปานกลาง
Standards for Professional Accountants :
IES)
3.50
3.40
รวม
ปานกลาง
ปานกลาง

10-14 ปี

ตั้งแต่ 15 ปี
ขึน้ ไป

รวม

3.74
มาก

3.42
ปานกลาง

3.65
มาก

3.72
มาก

3.41
ปานกลาง

3.48
ปาน
กลาง

3.59
มาก

2.92
ปานกลาง

3.28
ปาน
กลาง

3.25
ปานกลาง

3.46
ปาน
กลาง

3.68
มาก

จากตารางที่ 23 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์ ในการทางานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วม
(MRA) ในวิช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และมาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นัก วิ ช าชี พ บัญ ชี ระหว่า ง
ประเทศ (IES) มากที่สุด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10-14 ปี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.68 รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน 5-9 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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3.50 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีป ระสบการณ์ ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.40 และ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้ นไป ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.25 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46
2.2 การศึกษาความเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วมในวิชาชี พ บัญชี ของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นัก
วิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ มีผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางที่ 24 ถึง ตารางที่ 27 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ยของครู ผสู ้ อนสาขาวิชาการบัญชี ที่เห็นด้วยกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยนของวิชาชีพบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายการ
ค่ าเฉลีย่
การแปลผล
1. ท่านเห็นด้ วยกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) ของวิชาชีพบัญชี
1.1 การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558
3.86
มาก
1.2 วัตถุ ป ระสงค์ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC)
ในการเปิ ดเสรี ทางการค้ า การลงทุ น การบริ การและการ
3.78
มาก
เคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน
1.3 ความรู้ ค วามสามารถของวิชาชี พ บัญ ชี เพื่ อเตรี ยมความ
3.63
มาก
พร้อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
1.4 การบูรณาการความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
3.68
มาก
อาเซียน เข้าสู่ การเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี
รวม
3.74
มาก
จากตารางที่ 24 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นด้วยกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
ของวิช าชี พ บัญ ชี อยู่ในระดับ มาก ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.74 คื อ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น
(AEC) ในปี 2558 มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.86 รองลงมาคื อ วัต ถุ ป ระสงค์ ค วามร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้าการลงทุน การบริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือ
แรงงาน ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.78 และการบูรณาการความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
เข้าสู่ การเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
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ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ยของครู ผสู ้ อนสาขาวิชาการบัญชี ที่เห็นด้วยกับความตกลงยอมรับร่ วมใน
สาขาบัญชี ของอาเซี ยนต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
รายการ
ค่ าเฉลีย่
การแปลผล
2. ท่ าน เห็ น ด้ ว ย กั บ ค ว าม ต ก ล ง ย อ ม รั บ ร่ ว ม ( Mutual
Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาบัญชีของอาเซียน
2.1 การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วม (MRA) ด้านการบริ ก าร
3.54
มาก
บัญชีในอนาคตของอาเซียน
2.2 คุ ณ สมบัติ ก ารเป็ นนั ก บัญ ชี อ าเซี ย นตามความ ตกลง
3.52
มาก
ยอมรับร่ วมของอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี
รวม
3.53
มาก
จากตารางที่ 25 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นด้วยกับความตกลงยอมรับร่ วมในสาขาบัญชี
ของอาเซี ยน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.53 คือ การทาความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้าน
การบริ การบัญชี ในอนาคตของอาเซี ยนมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.54 รองลงมา คือ คุณสมบัติการ
เป็ น นักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วมของอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.52
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ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ยของครู ผสู ้ อนสาขาวิชาการบัญชี ที่เห็นด้วยกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อ
รองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
รายการ
ค่ าเฉลีย่
การแปลผล
3. ท่ านเห็นด้ วยกับมาตรฐานการศึกษาสาหรั บนักวิชาชี พบัญชี
ระ ห ว่ างป ระ เท ศ (International Education Standards for
Professional Accountants : IES)
3.1 IES 2 : เนื้ อหาโปรแกรมการศึ กษาทางวิชาชี พ ในหัวข้อ
การบั ญ ชี การเงิ น ด้ า นองค์ ก รและธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี
3.57
มาก
สารสนเทศ
3.2 IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ
3.60
มาก
3.3 IES 5 : ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ การทางานจริ งของ
3.53
มาก
นักวิชาชีพบัญชี
3.4 IES 7 : การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกั บ
โปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะทาง
3.54
มาก
วิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (CPD) อย่ า งน้ อ ย 120 ชั่ ว โมง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
3.5 IES 8 : ข้ อ ก าหนดด้ า นสมรรถนะส าหรั บ ผู ้ป ระกอบ
วิชาชี พสอบบัญชี ต้องมีประสบการณ์ การฝึ กหัดงานสอบบัญชี
3.52
มาก
อย่างน้อย 3 ปี และเป็ นประสบการณ์ การฝึ กหัดงานตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี
รวม
3.55
มาก
จากตารางที่ 26 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พ
บัญชี ระหว่างประเทศ (IES) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.55 คือ IES 4 : ค่านิ ยม จรรยาบรรณ
และทัศ นคติ ท างวิช าชี พ มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.60 รองลงมาคื อ IES 2 : เนื้ อ หาโปรแกรม
การศึกษาทางวิชาชี พ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กรและธุ รกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.57 และ IES 7 : การพัฒนาทางวิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ องเกี่ ยวกับ โปรแกรมเพื่ อการ
เรี ยนรู ้ตลอดชี วิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) อย่างน้อย 120 ชัว่ โมง
ภายในระยะเวลา 3 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5
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ตารางที่ 27 แสดงสรุ ป ค่าเฉลี่ ยของครู ผูส้ อนสาขาวิช าการบัญชี ที่ เห็ นด้วยกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยนของวิชาชี พบัญชี ความตกลงยอมรับร่ วมในสาขาบัญชี ของอาเซี ยน
และมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาผูส้ อนใน
ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในภาพรวม
รายการ
ค่ าเฉลีย่
การแปลผล
1. ท่านเห็นด้วยกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN
3.74
มาก
Economic Community : AEC) ของวิชาชีพบัญชีหรื อไม่
2. ท่านเห็ นด้วยกับความตกลงยอมรับร่ วม (Mutual Recognition
3.53
มาก
Arrangement : MRA) ในสาขาบัญชีของอาเซียน
3. ท่านเห็ นด้วยกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ ( International Education Standards for
3.55
มาก
Professional Accountants : IES)
รวมทั้งหมด
3.62
มาก
จากตารางที่ 27 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นด้วยกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
ของวิชาชีพบัญชี ความตกลงยอมรับร่ วมในสาขาบัญชี ของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
2.2.1 การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วมในวิ ช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และมาตรฐาน
การศึกษาสาหรับ นักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา มีผลการวิเคราะห์
แสดงในตารางที่ 28 ถึง ตารางที่ 31 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉลี่ยของครู ผสู ้ อนสาขาวิชาการบัญชี ที่เห็นด้วยกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยนของวิชาชี พบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท

รายการ

รวม

1. ท่ านเห็ น ด้ ว ยกั บ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community : AEC) ของวิช าชี พ บั ญ ชี
หรือไม่
1.1 การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
1.2 วัตถุประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในการเปิ ดเสรี ท างการค้า การลงทุ น การบริ การและการ
เคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน
1.3 ความรู ้ความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1.4 การบู ร ณาการความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น เข้าสู่ ก ารเรี ย นการสอนในสาขาวิช าการ
บัญชี
รวม

4.14
มาก

3.56
มาก

3.86
มาก

4.01
มาก

3.53
มาก

3.78
มาก

3.72
มาก

3.53
มาก

3.63
มาก

3.69
มาก

3.67
มาก

3.68
มาก

3.89
มาก

3.57
มาก

3.74
มาก

จากตารางที่ 28 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับ การศึ ก ษาแสดงความเห็ น
เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) มากที่สุด คือ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.89 รองลงมา คื อ ผู้ต อบ
แบบสอบถามที่ มี ระดับ การศึ กษาปริ ญญาโท ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.57 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 จาแนกได้ดงั นี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ระดับการศึ ก ษาปริ ญญาตรี มี ความเห็ นเกี่ ยวกับ การเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ในปี 2558 มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.14 รองลงมาคื อ
วัตถุ ประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้าการลงทุน การ
บริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.01 และความรู้ความสามารถของวิชาชี พ
บัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
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2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีความเห็ นเกี่ยวกับการบูรณา
การความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน เข้าสู่ การเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 รองลงมา คือ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.56 และวัตถุ ประสงค์ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี
ทางการค้าการลงทุน การบริ ก ารและการเคลื่ อนย้ายฝี มื อแรงงาน และความรู้ ความสามารถของ
วิชาชี พบัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.53
ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ยของครู ผสู ้ อนสาขาวิชาการบัญชี ที่เห็นด้วยกับความตกลงยอมรับร่ วมใน
สาขาบัญชี ของอาเซี ยนต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท

รายการ
2. ท่ าน เห็ น ด้ วยกั บ ความ ต กลงยอม รั บ ร่ วม (Mutual
Recognition Arrangement : MRA) ใน ส าข าบั ญ ชี ข อ ง
อาเซียน
2.1 การทาความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านการบริ การ
บัญชีในอนาคตของอาเซียน
2.2 คุ ณ สมบัติ การเป็ นนักบัญ ชี อ าเซี ย นตามความ ตกลง
ยอมรับร่ วมของอาเซียนสาหรับสาขาบัญชี
รวม

3.68
มาก
3.56
มาก
3.62
มาก

3.39
ปานกลาง
3.48
ปานกลาง
3.44
ปานกลาง

รวม

3.54
มาก
3.52
มาก
3.53
มาก

จากตารางที่ 29 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับ การศึ ก ษาแสดงความเห็ น
เกี่ ย วกับ ความตกลงยอมรั บ ร่ ว ม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาบัญ ชี ข อง
อาเซี ย น มากที่ สุ ด คื อ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.62
รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 จาแนกได้ดงั นี้
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1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ระดับการศึ กษาปริ ญ ญาตรี มี ความเห็ นเกี่ ย วกับ การท า
ความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านการบริ การบัญชีในอนาคตของอาเซียนมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.68 รองลงมา คือ คุ ณสมบัติการเป็ นนัก บัญชี อาเซี ยนตามความ ตกลงยอมรั บ ร่ วมของอาเซี ยน
สาหรับสาขาบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีความเห็นเกี่ ยวกับคุณสมบัติ
การเป็ นนัก บัญ ชี อาเซี ย นตามความตกลงยอมรั บ ร่ วมของอาเซี ย นส าหรั บ สาขาบัญ ชี ม ากที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.48 รองลงมา คือ การทาความตกลงยอมรั บร่ วม (MRA) ด้านการบริ การบัญชี ใน
อนาคตของอาเซี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39

56

ตารางที่ 30 แสดงค่าเฉลี่ยของครู ผสู ้ อนสาขาวิชาการบัญชี ที่เห็นด้วยกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อ
รองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท

รายการ
3. ท่ านเห็นด้ วยกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชีพบัญชี
ระหว่ า งประเทศ (International Education Standards for
Professional Accountants : IES)
3.1 IES 2 : เนื้ อหาโปรแกรมการศึ ก ษาทางวิ ช าชี พ ใน
หัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กรและธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.2 IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ
3.3 IES 5 : ข้อ ก าหนดด้านประสบการณ์ การท างานจริ ง
ของนักวิชาชีพบัญชี
3.4 IES 7 : การพัฒ นาทางวิช าชี พ อย่างต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกับ
โปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตและการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง (CPD) อย่างน้อย 120 ชัว่ โมง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
3.5 IES 8 : ข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าหรั บ ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี ต้องมีประสบการณ์การฝึ กหัดงานสอบบัญชี
อย่างน้อย 3 ปี และเป็ นประสบการณ์การฝึ กหัดงานตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี
รวม

รวม

3.69
มาก

3.44
ปานกลาง

3.57
มาก

3.67
มาก
3.57
มาก

3.53
มาก
3.48
ปานกลาง

3.60
มาก
3.53
มาก

3.51
มาก

3.58
มาก

3.54
มาก

3.61
มาก

3.42
ปานกลาง

3.52
มาก

3.61
มาก

3.49
ปานกลาง

3.55
มาก

จากตารางที่ 30 พบว่าพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษาแสดงความเห็ น
เกี่ ย วกับ มาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นัก วิ ช าชี พ บัญ ชี ระหว่า งประเทศ (International Education
Standards for Professional Accountants : IES) มากที่ สุ ด คื อ ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดั บ
การศึ ก ษาปริ ญญาตรี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.61 รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาโท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 จาแนกได้ดงั นี้
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1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ระดับการศึก ษาปริ ญญาตรี มี ความเห็ นเกี่ ยวกับ IES 2 :
เนื้ อ หาโปรแกรมการศึ ก ษาทางวิช าชี พ ในหัวข้อการบัญ ชี การเงิ น ด้านองค์ก รและธุ รกิ จ และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.69 รองลงมา คือ IES 4 : ค่านิ ยม จรรยาบรรณ
และทัศ นคติ ท างวิช าชี พ ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.67 และ IES 8 : ข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าหรั บ ผู้
ประกอบวิชาชี พ สอบบัญชี ต้องมี ประสบการณ์ การฝึ กหัดงานสอบบัญชี อย่างน้อย 3 ปี และเป็ น
ประสบการณ์การฝึ กหัดงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาโท มี ความเห็ นเกี่ ยวกับ IES 7 :
การพัฒ นาทางวิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ องเกี่ ยวกับ โปรแกรมเพื่ อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตและการพัฒ นา
สมรรถนะทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) อย่างน้อย 120 ชัว่ โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี มากที่สุด
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.58 รองลงมา คือ IES 4 : ค่านิ ยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชี พ ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.53 และ IES 5 : ข้อกาหนดด้านประสบการณ์การทางานจริ งของนักวิชาชี พบัญชี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.48
ตารางที่ 31 แสดงสรุ ป ค่าเฉลี่ ยของครู ผูส้ อนสาขาวิช าการบัญชี ที่ เห็ นด้วยกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยนของวิชาชี พบัญชี ความตกลงยอมรับร่ วมในสาขาบัญชี ของอาเซี ยน
และมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาผูส้ อนใน
ระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในภาพรวม
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท

รายการ
1. ท่ า นเห็ น ด้ ว ยกั บ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community : AEC) ของวิ ช าชี พบั ญ ชี
หรื อไม่
2. ท่ าน เห็ น ด้ ว ยกั บ ค วาม ต ก ล งยอ ม รั บ ร่ วม (Mutual
Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาบัญชีของอาเซียน
3. ท่านเห็นด้วยกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชีพบัญชี
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ (International Education Standards for
Professional Accountants : IES)
รวมทั้งหมด
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รวม

3.89
มาก

3.57
มาก

3.74
มาก

3.62
มาก

3.44
ปานกลาง

3.53
มาก

3.61
มาก

3.49
ปานกลาง

3.55
มาก

3.71
มาก

3.51
มาก

3.62
มาก

จากตารางที่ 31 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) การทาความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ในวิชาชีพบัญชีของ
อาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชีพบัญชี ระหว่างประเทศ (IES)มากที่สุด คือ ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่ มีระดับการศึ กษาปริ ญญาโท ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.51 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ
3.62
2.2.2 การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วมในวิ ช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และมาตรฐาน
การศึกษาสาหรับ นักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา มีผลการวิเคราะห์
แสดงในตารางที่ 32 ถึง ตารางที่ 35 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 32 แสดงค่ า เฉลี่ ย ของครู ผู ้ส อนสาขาวิ ช าการบัญ ชี ที่ เห็ น ด้ว ยกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนของวิชาชี พบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ
เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
พนักงาน ครู พเิ ศษ
ข้ าราชการ
ราชการ
สอน

รายการ
1. ท่ านเห็นด้ วยกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(ASEAN Economic Community : AEC) ของวิ ช าชี พ
บัญชีหรือไม่
1.1 การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในปี
2558
1.2 วัตถุ ประสงค์ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จอาเซี ยน
(AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้าการลงทุน การบริ การและ
การเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน
1.3 ความรู ้ ความสามารถของวิชาชี พบั ญชี เพื่ อเตรี ยม
ความพร้อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1.4 การบูรณาการความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เข้าสู่การเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี
รวม
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รวม

3.81
มาก

3.40
ปานกลาง

4.11
มาก

3.86
มาก

3.74
มาก

3.13
ปานกลาง

4.97
มากที่สุด

3.78
มาก

3.66
มาก
3.75
มาก
3.74
มาก

3.33
ปานกลาง
3.60
มาก
3.37
ปานกลาง

3.67
มาก
3.59
มาก
3.86
มาก

3.63
มาก
3.68
มาก
3.74
มาก

จากตารางที่ 32 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่งงาน มีความเห็ นเกี่ ยวกับการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community : AEC) มากที่ สุ ด คื อ ผู้ต อบ
แบบสอบถามต าแหน่ ง ครู พิ เศษสอน ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.86 รองลงมา คื อ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ตาแหน่งข้าราชการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่งพนักงานราชการ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.37 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 จาแนกได้ดงั นี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งข้าราชการ มีความเห็ นเกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 มากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.81 รองลงมา คือ การบูรณาการ
ความรู ้ เกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน เข้าสู่ การเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.75 และวัตถุ ประสงค์ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี
ทางการค้าการลงทุน การบริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
2) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งพนักงานราชการ มีความเห็ นเกี่ยวกับการบูรณาการ
ความรู ้ เกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน เข้าสู่ การเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 รองลงมา คือ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และ ความรู้ความสามารถของวิชาชี พบัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33
3) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่งครู พิเศษสอน มีความเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ความ
ร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) ในการเปิ ดเสรี ท างการค้าการลงทุ น การบริ ก ารและการ
เคลื่ อนย้ายฝี มือแรงงานมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.97 รองลงมา คือ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.11 และความรู้ ความสามารถของวิชาชี พบัญชี เพื่ อ
เตรี ยมความพร้อมใน การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
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ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ยของครู ผสู ้ อนสาขาวิชาการบัญชี ที่เห็นด้วยกับความตกลงยอมรับร่ วมใน
สาขาบัญชี ของอาเซี ยน ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
พนักงาน
ข้ าราชการ
ราชการ

รายการ
2. ท่ านเห็นด้ วยกับความตกลงยอมรั บร่ วม (Mutual
Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาบั ญ ชี
ของอาเซียน
2.1 การท าความตกลงยอมรั บ ร่ ว ม (MRA) ด้าน
การบริ การบัญชีในอนาคตของอาเซียน
2.2 คุ ณสมบัติการเป็ นนักบัญชี อาเซี ยนตามความ
ตกลงยอมรับร่ วมของอาเซียนสาหรับสาขาบัญชี

3.52
มาก
3.52
มาก
3.52
มาก

รวม

3.40
ปานกลาง
3.47
ปานกลาง
3.43
ปานกลาง

ครู พเิ ศษ
สอน

รวม

3.63
มาก
3.54
มาก
3.59
มาก

3.54
มาก
3.52
มาก
3.53
มาก

จากตารางที่ 33 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่งงาน มีความเห็นเกี่ยวกับความ
ตกลงยอมรับร่ วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาบัญชีของอาเซี ยน มากที่สุด
คื อ ผู ้ต อบแบบสอบถามต าแหน่ ง ครู พิ เศษสอน ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.59 รองลงมา คื อ ผู้ต อบ
แบบสอบถามตาแหน่ งข้าราชการ ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.52 และผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งพนักงาน
ราชการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 จาแนกได้ดงั นี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งข้าราชการ มีความเห็ นเกี่ ยวกับ การท าความตกลง
ยอมรับร่ วม (MRA) ด้านการบริ การบัญชี ในอนาคตของอาเซี ยน และคุณสมบัติการเป็ นนักบัญชี
อาเซี ยนตามความ ตกลงยอมรับร่ วมของอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52
2) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งพนักงานราชการ มีความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติการ
เป็ นนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วมของอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี มากที่สุด ค่าเฉลี่ ย
เท่ า กับ 3.47 และการท าความตกลงยอมรั บ ร่ ว ม (MRA) ด้านการบริ ก ารบัญ ชี ใ นอนาคตของ
อาเซี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40
3) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีตาแหน่งครู พิเศษสอน มีความเห็นเกี่ยวกับการทาความตก
ลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านการบริ การบัญชีในอนาคตของอาเซี ยนมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.63
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และคุณสมบัติการเป็ นนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วมของอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ยของครู ผสู ้ อนสาขาวิชาการบัญชี ที่เห็นด้วยกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นักวิชาชี พ บัญชี ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับ อาชี วศึ กษาภาคเหนื อ
เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จาแนกตามตาแหน่งงาน
รายการ

ตาแหน่ งงาน
พนักงาน ครู พเิ ศษ
ข้ าราชการ
ราชการ
สอน

3. ท่ านเห็นด้ วยกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับ นักวิชาชีพ
บั ญ ชี ร ะ ห ว่ าง ป ร ะ เท ศ (International Education
Standards for Professional Accountants : IES)
3.1 IES 2 : เนื้ อหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ใน
3.53
หั ว ข้อ การบั ญ ชี การเงิ น ด้า นองค์ ก รและธุ ร กิ จ และ
มาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 IES 4 : ค่ า นิ ย ม จรรยาบรรณและทั ศ นคติ ท าง 3.56
วิชาชีพ
มาก
3.3 IES 5 : ข้อ ก าหนดด้านประสบการณ์ ก ารท างาน 3.47
จริ งของนักวิชาชีพบัญชี
ปานกลาง
3.4 IES 7 : การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พอย่ า งต่ อ เนื่ อง
เกี่ ย วกับ โปรแกรมเพื่ อ การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต และการ 3.52
พัฒ นาสมรรถนะทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) อย่าง มาก
น้อย 120 ชัว่ โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี
3.5 IES 8 : ข้ อ ก าหนดด้ า นสมรรถนะส าหรั บ ผู ้
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ต้องมีประสบการณ์การฝึ กหัด 3.48
งานสอบบัญชี อย่างน้อย 3 ปี และเป็ นประสบการณ์ การ ปานกลาง
ฝึ กหัดงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี
3.51
รวม
มาก
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รวม

3.40
ปานกลาง

3.70
มาก

3.58
มาก

3.80
มาก
3.60
มาก

3.61
มาก
3.61
มาก

3.60
มาก
3.53
มาก

3.60
มาก

3.57
มาก

3.54
มาก

3.27
ปานกลาง

3.67
มาก

3.52
มาก

3.53
มาก

3.63
มาก

3.55
มาก

จากตารางที่ 34 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามต าแหน่ ง งาน มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ
มาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชีระหว่างประเทศ (International Education Standards for
Professional Accountants : IES) มากที่สุด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งครู พิเศษสอน ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.63 รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่งพนักงานราชการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และ
ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งข้าราชการ ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.51 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.55 จาแนกได้ดงั นี้
1) ผู้ต อบแบบสอบถามต าแหน่ ง ข้า ราชการ มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ IES 4 : ค่ า นิ ย ม
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชี พ มากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.56 รองลงมา คือ IES 2 : เนื้ อหา
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชี พ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กรและธุ รกิ จ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.53 และ IES 7 : การพัฒ นาทางวิ ช าชี พ อย่า งต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกับ
โปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชี วิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) อย่าง
น้อย 120 ชัว่ โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52
2) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่งพนักงานราชการ มีความเห็นเกี่ยวกับ IES 4 : ค่านิ ยม
จรรยาบรรณและทัศ นคติ ท างวิ ช าชี พ มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.80 รองลงมา คื อ IES 5 :
ข้อ ก าหนดด้านประสบการณ์ ก ารท างานจริ ง ของนัก วิช าชี พ บัญ ชี และ IES 7 : การพัฒ นาทาง
วิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ องเกี่ ยวกับ โปรแกรมเพื่ อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตและการพัฒ นาสมรรถนะทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) อย่างน้อย 120 ชัว่ โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60
3) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งครู พิ เศษสอน มี ค วามเห็ นเกี่ ยวกับ IES 2 : เนื้ อหา
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชี พ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กรและธุ รกิ จ และเทคโนโลยี
สารสนเทศมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.70 รองลงมา คือ IES 8 : ข้อกาหนดด้านสมรรถนะสาหรับ
ผูป้ ระกอบวิชาชี พสอบบัญชี ต้องมีประสบการณ์ การฝึ กหัดงานสอบบัญชี อย่างน้อย 3 ปี และเป็ น
ประสบการณ์การฝึ กหัดงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
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ตารางที่ 35 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ ยของครู ผูส้ อนสาขาวิชาการบัญชี ที่ เห็ นด้วยกับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยนของวิชาชี พบัญชี ความตกลงยอมรับร่ วมในสาขาบัญชี ของอาเซี ยน
และมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชีพบัญชี ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาผูส้ อนใน
ระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในภาพรวม
จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
พนักงาน ครู พเิ ศษ
ข้ าราชการ
ราชการ
สอน

รายการ
1. ท่ านเห็ นด้วยกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
(ASEAN Economic Community : AEC) ข อ งวิ ช าชี พ
บัญชีหรื อไม่
2. ท่ า นเห็ น ด้ ว ยกั บ ความตกลงยอมรั บ ร่ ว ม (Mutual
Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาบั ญ ชี ข อง
อาเซียน
3. ท่ า นเห็ น ด้ว ยกับ มาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นั ก
วิช าชี พ บัญ ชี ระหว่างประเทศ (International Education
Standards for Professional Accountants : IES)
รวมทั้งหมด

รวม

3.74
มาก

3.37
ปานกลาง

3.86
มาก

3.74
มาก

3.52
มาก

3.43
ปานกลาง

3.59
มาก

3.53
มาก

3.51
มาก

3.53
มาก

3.63
มาก

3.55
มาก

3.60
มาก

3.45
ปานกลาง

3.71
มาก

3.62
มาก

จากตารางที่ 35 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่ งงานมีความเห็ นเกี่ ยวกับการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) การทาความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ในวิชาชีพบัญชีของ
อาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ (IES) มากที่สุด คือ ผูต้ อบ
แบบสอบถามต าแหน่ ง ครู พิ เศษสอน ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.71 รองลงมา คื อ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ตาแหน่งข้าราชการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่งพนักงานราชการ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.45โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
2.2.3 การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วมในวิ ช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และมาตรฐาน
การศึกษาสาหรับ นักวิชาชี พบัญชีระหว่างประเทศ จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน มีผลการ
วิเคราะห์ แสดงในตารางที่ 36 ถึง ตารางที่ 39 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 36 แสดงค่าเฉลี่ยของครู ผสู ้ อนสาขาวิชาการบัญชี ที่เห็นด้วยกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยนของวิชาชี พบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในภาพรวม จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
รายการ
1. ท่ าน เห็ น ด้ ว ยกั บ ก าร เปิ ด ป ระ ช าค ม
เศ ร ษ ฐ กิ จ อ าเซี ย น (ASEAN Economic
Community : AEC) ของวิชาชีพบัญชีหรือไม่
1.1 การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC) ในปี 2558
1.2 วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ค วาม ร่ ว ม มื อ ท าง
เศรษฐกิ จ อาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี
ทางการค้า การลงทุ น การบริ การและการ
เคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน
1.3 ความรู ้ความสามารถของวิชาชี พบัญชี
เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อมในการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1.4 การบู รณาการความรู ้ เกี่ ยวกับ การเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เข้าสู่การเรี ยนการ
สอนในสาขาวิชาการบัญชี
รวม

ประสบการณ์ ในการทางาน
น้ อยกว่ า
ตั้งแต่ 15ปี
5-9 ปี 10-14 ปี
5 ปี
ขึน้ ไป

รวม

4.33
มาก

3.70
มาก

3.72
มาก

3.82
มาก

3.86
มาก

4.15
มาก

3.64
มาก

3.72
มาก

3.72
มาก

3.78
มาก

3.78
มาก

3.58
มาก

3.72
มาก

3.49
ปานกลาง

3.63
มาก

3.63
มาก

3.64
มาก

3.87
มาก

3.56
มาก

3.68
มาก

3.97
มาก

3.64
มาก

3.76
มาก

3.65
มาก

3.74
มาก

จากตารางที่ 36 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ ใ นการท างาน มี
ความเห็ น เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (ASEAN Economic Community : AEC)
มากที่สุด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ ในการทางาน 10-14 ปี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.76
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้ นไป ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.65 และ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ ในการทางาน5-9 ปี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.64 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 จาแนกได้ดงั นี้
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1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี มี ความเห็ น
เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ในปี 2558 มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.33
รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้าการ
ลงทุน การบริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และความรู้ความสามารถของ
วิชาชี พบัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.78
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน 5-9 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 มากที่ สุ ด ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.70 รองลงมา คื อ
วัตถุ ประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้าการลงทุน การ
บริ ก ารและการเคลื่ อ นย้ายฝี มื อ แรงงาน และการบู ร ณาการความรู ้ เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน เข้าสู่ การเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64
3) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ ในการทางาน 10-14 ปี มี ความเห็ นเกี่ ยวกับ
การบู ร ณาการความรู ้ เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เข้าสู่ ก ารเรี ย นการสอนใน
สาขาวิช าการบัญ ชี ม ากที่ สุ ด ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.87 รองลงมา คื อ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 และวัตถุประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ด
เสรี ทางการค้าการลงทุน การบริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน และความรู้ความสามารถของ
วิชาชี พบัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.72
4) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ ในการทางานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีความเห็น
เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ในปี 2558 มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.82
รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้าการ
ลงทุน การบริ การและการเคลื่ อนย้ายฝี มือแรงงาน ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.72 และการบูรณาการความรู้
เกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน เข้าสู่ การเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.56
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ตารางที่ 37 แสดงค่าเฉลี่ยของครู ผสู ้ อนสาขาวิชาการบัญชี ที่เห็นด้วยกับความตกลงยอมรับร่ วมใน
สาขาบัญชี ของอาเซี ยนต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในภาพรวม จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
ประสบการณ์ ในการทางาน
รายการ
2. ท่ านเห็ น ด้ ว ยกั บ ความตกลงยอมรั บ
ร่ ว ม ( Mutual Recognition
Arrangement : MRA) ใน สาข าบั ญ ชี
ของอาเซียน
2.1 การท าความตกลงยอมรั บ ร่ ว ม
(MRA) ด้านการบริ การบัญ ชี ในอนาคต
ของอาเซียน
2.2 คุ ณ ส ม บั ติ ก าร เป็ น นั ก บั ญ ชี
อาเซี ยนตามความ ตกลงยอมรับร่ วมของ
อาเซียนสาหรับสาขาบัญชี
รวม

น้ อยกว่ า
5 ปี

5-9 ปี

10-14 ปี

ตั้งแต่ 15ปี
ขึน้ ไป

รวม

3.63
มาก

3.42
ปานกลาง

3.72
มาก

3.41
ปานกลาง

3.54
มาก

3.56
มาก

3.36
ปานกลาง

3.67
มาก

3.49
ปานกลาง

3.52
มาก

3.59
มาก

3.39
ปานกลาง

3.69
มาก

3.45
ปานกลาง

3.53
มาก

จากตารางที่ 37 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ ใ นการท างาน มี
ความเห็ น เกี่ ย วกับ ความตกลงยอมรั บ ร่ วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในสาขา
บัญ ชี ข องอาเซี ย น มากที่ สุ ด คื อ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างาน10-14 ปี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ ในการทางานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.45 และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน 5-9 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 จาแนกได้ดงั นี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานน้อ ยกว่า 5 ปี มี ความเห็ น
เกี่ยวกับการทาความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านการบริ การบัญชีในอนาคตของอาเซี ยน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63 และคุณสมบัติการเป็ นนักบัญชีอาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วมของอาเซี ยนสาหรับ
สาขาบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
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2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน 5-9 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับการ
ทาความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านการบริ การบัญชี ในอนาคตของอาเซี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42
และคุณสมบัติการเป็ นนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วมของอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36
3) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ในการทางาน 10-14 ปี มีความเห็ นเกี่ ยวกับ
การทาความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ด้านการบริ การบัญชี ในอนาคตของอาเซี ยน ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.72 และคุ ณสมบัติการเป็ นนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วมของอาเซี ยนสาหรับสาขา
บัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
4) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีความเห็น
เกี่ ยวกับคุ ณสมบัติการเป็ นนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วมของอาเซี ยนสาหรับสาขา
บัญ ชี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.49 และการท าความตกลงยอมรั บ ร่ วม (MRA) ด้านการบริ ก ารบัญ ชี ใ น
อนาคตของอาเซี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41
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ตารางที่ 38 แสดงค่าเฉลี่ยของครู ผสู ้ อนสาขาวิชาการบัญชี ที่เห็นด้วยกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อ
รองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในภาพรวม จาแนกตามประสบการณ์ในการ
ทางาน
ประสบการณ์ ในการทางาน
รายการ
3. ท่ านเห็นด้ วยกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นั ก วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ
( International Education Standards for
Professional Accountants : IES)
3.1 IES 2 : เนื้ อหาโปรแกรมการศึ กษาทาง
วิ ช าชี พ ในหั ว ข้ อ การบั ญ ชี การเงิ น ด้ า น
องค์กรและธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 IES 4 : ค่ านิ ยม จรรยาบ รรณ แล ะ
ทัศนคติทางวิชาชีพ
3.3 IES 5 : ข้อ ก าหนดด้านประสบการณ์
การทางานจริ งของนักวิชาชีพบัญชี
3.4 IES 7 : การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกั บ โปรแกรมเพื่ อ การเรี ย นรู ้
ตลอดชี วิ ต และการพั ฒ นาสมรรถนะทาง
วิช าชี พ อย่างต่ อ เนื่ อ ง (CPD) อย่า งน้อ ย 120
ชัว่ โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี
3.5 IES 8 : ข้ อ ก าห น ดด้ า น สมรรถน ะ
สาหรั บ ผู ้ป ระกอบวิช าชี พ สอบบัญ ชี ต้อ งมี
ประสบการณ์ การฝึ กหัดงานสอบบัญ ชี อย่าง
น้อย 3 ปี และเป็ นประสบการณ์การฝึ กหัดงาน
ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี
รวม

น้ อยกว่ า
5 ปี

5-9 ปี

10-14 ปี

ตั้งแต่ 15ปี
ขึน้ ไป

รวม

3.85
มาก

3.42
ปานกลาง

3.59
มาก

3.48
ปานกลาง

3.57
มาก

3.70
มาก
3.59
มาก

3.42
ปานกลาง
3.42
ปานกลาง

3.79
มาก
3.62
มาก

3.49
ปานกลาง
3.49
ปานกลาง

3.60
มาก
3.53
มาก

3.59
มาก

3.61
มาก

3.56
มาก

3.44
ปานกลาง

3.54
มาก

3.67
มาก

3.52
มาก

3.36
ปาน
กลาง

3.59
มาก

3.52
มาก

3.68
มาก

3.48
ปานกลาง

3.58
มาก

3.50
ปานกลาง

3.55
มาก

69

จากตารางที่ 38 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ ใ นการท างาน มี
ความเห็ น เกี่ ย วกับ มาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นัก วิช าชี พ บัญ ชี ระหว่า งประเทศ (International
Education Standards for Professional Accountants : IES) มากที่ สุ ด คื อ ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี
ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์ในการทางาน 10-14 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ใน
การทางานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.50 และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ ใน
การทางาน 5-9 ปี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.48 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 จาแนกได้
ดังนี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานน้อ ยกว่า 5 ปี มี ความเห็ น
เกี่ยวกับ IES 2 : เนื้ อหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กรและ
ธุ รกิ จ และเทคโนโลยีส ารสนเทศมากที่ สุ ด ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.85 รองลงมา คื อ IES 4 : ค่ านิ ย ม
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชี พ ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.70 และ IES 8 : ข้อกาหนดด้านสมรรถนะ
สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พสอบบัญชี ต้องมี ประสบการณ์ การฝึ กหัดงานสอบบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
และเป็ นประสบการณ์ การฝึ กหัดงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงิ น อย่างน้อย 2 ปี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.67
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน 5-9 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับ IES
7 : การพัฒนาทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องเกี่ ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตและการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) อย่างน้อย 120 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 3 ปี มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 รองลงมา คือ IES 8 : ข้อกาหนดด้านสมรรถนะสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พสอบ
บัญชี ต้องมีประสบการณ์การฝึ กหัดงานสอบบัญชี อย่างน้อย 3 ปี และเป็ นประสบการณ์การฝึ กหัด
งานตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และ IES 2 : เนื้ อหาโปรแกรม
การศึกษาทางวิชาชี พ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กรและธุ รกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
IES 4 : ค่านิ ยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ และ IES 5 : ข้อกาหนดด้านประสบการณ์การ
ทางานจริ งของนักวิชาชีพบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42
3) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ในการทางาน 10-14 ปี มีความเห็ นเกี่ ยวกับ
IES 4 : ค่านิ ยม จรรยาบรรณและทัศนคติ ทางวิชาชี พมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.79 รองลงมา คือ
IES 5 : ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ การทางานจริ งของนักวิชาชี พบัญชี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62 และ
IES 2 : เนื้ อหาโปรแกรมการศึ กษาทางวิชาชี พ ในหัวข้อการบัญชี การเงิ น ด้านองค์กรและธุ รกิ จ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59
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4) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ ในการทางานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีความเห็น
เกี่ยวกับ IES 8 : ข้อกาหนดด้านสมรรถนะสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี ต้องมีประสบการณ์
การฝึ กหัดงานสอบบัญชี อย่างน้อย 3 ปี และเป็ นประสบการณ์ การฝึ กหัดงานตรวจสอบข้อมูลทาง
การเงิน อย่างน้อย 2 ปี มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 รองลงมา คือ IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและ
ทัศนคติทางวิชาชี พ และ IES 5 : ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ การทางานจริ งของนักวิชาชี พบัญชี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
ตารางที่ 39 แสดงสรุ ป ค่าเฉลี่ ยของครู ผูส้ อนสาขาวิช าการบัญชี ที่ เห็ นด้วยกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยนของวิชาชี พบัญชี ความตกลงยอมรับร่ วมในสาขาบัญชี ของอาเซี ยน
และมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาผูส้ อนใน
ระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในภาพรวม
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
ประสบการณ์ ในการทางาน
รายการ
1. ท่ าน เห็ น ด้ ว ยกั บ การเปิ ดป ระชาค ม
เศ ร ษ ฐ กิ จ อ าเซี ย น (ASEAN Economic
Community : AEC) ของวิชาชีพบัญชีหรื อไม่
2. ท่ านเห็ น ด้วยกับ ความตกลงยอมรั บ ร่ ว ม
(Mutual Recognition Arrangement : MRA)
ในสาขาบัญชีของอาเซียน
3. ท่ า นเห็ นด้ ว ยกั บ มาตรฐานการศึ ก ษา
ส าหรั บ นั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ
( International Education Standards for
Professional Accountants : IES)
รวมทั้งหมด

น้ อยกว่ า
5 ปี

5-9 ปี

10-14 ปี

ตั้งแต่ 15ปี
ขึน้ ไป

รวม

3.97
มาก

3.64
มาก

3.76
มาก

3.65
มาก

3.74
มาก

3.59
มาก

3.39
ปานกลาง

3.69
มาก

3.45
ปานกลาง

3.53
มาก

3.68
มาก

3.48
ปานกลาง

3.58
มาก

3.50
ปานกลาง

3.55
มาก

3.77
มาก

3.52
มาก

3.67
มาก

3.54
มาก

3.62
มาก

จากตารางที่ 39 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์ในการทางานมีความเห็น
เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วม (MRA) ใน
วิชาชี พบัญชี ของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึ กษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ (IES)
มากที่สุด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77
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รองลงมา คื อ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ประสบการณ์ ในการท างาน 10-14 ปี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.67
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้ นไป ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.54 และ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน 5-9 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
2.3 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู้ ของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ การเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น การท าความตกลงยอมรั บ ร่ ว มในวิช าชี พ บัญ ชี ข องอาเซี ย น และ
มาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน และจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน มีผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางที่ 40 ถึง
ตารางที่ 51 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 40 แสดงจานวนความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ของครู ผูส้ อนในระดับอาชี วศึ ก ษา
ภาคเหนือ ด้านการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
ความต้ องการพัฒนาความรู้ด้านการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
ความรู ้เกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร
ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่าง
ประเทศกลุ่มอาเซียน
ความรู ้เรื่ องการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ความรู ้เรื่ องสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
กลุ่มอาเซียน

1
(มาก
ทีส่ ุ ด)

ลาดับความต้ องการพัฒนาความรู้
2
3
4
5
(มาก) (ปาน (น้ อย) (น้ อย
กลาง)
ทีส่ ุ ด)

รวม

49

34

24

15

16

138

64

35

19

7

13

138

18

33

40

44

3

138

0

14

17

50

51

138

7

22

38

22

49

138

จากตารางที่ 40 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็ น ว่า ความต้อ งการในการพัฒ นา
ความรู้ของครู ผสู้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนื อ ด้านการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
ลาดับที่ 1 คือ ความรู ้เกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร ลาดับที่ 2 คือ ความรู ้เกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ลาดับที่ 3 คือ ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศกลุ่ม
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อาเซี ยน ลาดับที่ 4 คือ ความรู ้เรื่ องสังคมและวัฒนธรรมของประเทศกลุ่มอาเซี ยน และลาดับที่ 5 คือ
ความรู ้เรื่ องการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ตารางที่ 41 แสดงจานวนและร้ อยละความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ของครู ผูส้ อนในระดับ
อาชี วศึ ก ษาภาคเหนื อ ด้านการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ความต้ องการพัฒนาความรู้ด้านการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
ความรู ้เกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร
ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่าง
ประเทศกลุ่มอาเซียน
ความรู ้เรื่ องการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ความรู ้เรื่ องสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
กลุ่มอาเซียน
รวม

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

25

34.72

24

36.36

26

36.11

38

57.58

18

25.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3

4.17

4

6.06

72

100.00

66

100.00

จากตารางที่ 41 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความต้องการในการพัฒนาความรู้ ของ
ครู ผสู้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้านการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) จาแนกตาม
ระดับการศึกษา ดังนี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความต้องการพัฒนาความรู้
เกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) มากที่ สุ ด คื อ ความรู ้ เกี่ ยวกับ ภาษาและการ
สื่ อ สาร จ านวน 26 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36.11 รองลงมา คื อ ความรู ้ เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.72 และความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนระหว่างประเทศกลุ่มอาเซี ยน จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีความต้องการพัฒนาความรู้
เกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) มากที่ สุ ด คื อ ความรู ้ เกี่ ยวกับ ภาษาและการ
สื่ อ สาร จ านวน 38 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 57.58 รองลงมา คื อ ความรู ้ เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคม
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เศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 และความรู้ เรื่ องสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศกลุ่มอาเซี ยน 4 คน ร้อยละ 6.06
ตารางที่ 42 แสดงจานวนและร้ อยละความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ของครู ผูส้ อนในระดับ
อาชี วศึก ษาภาคเหนื อ ด้านการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน
ความต้ องการพัฒนาความรู้ด้านการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ความรู ้เกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร
ความรู ้ เรื่ อ งเศรษฐกิ จ การค้า การลงทุ น
ระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน
ความรู ้ เรื่ องการเคลื่ อ นย้ายแรงงานได้
อย่างเสรี
ความรู ้ เรื่ อ งสั ง คมและวัฒ นธรรมของ
ประเทศกลุ่มอาเซียน
รวม

ข้ าราชการ
จานวน ร้ อยละ

ตาแหน่ งงาน
พนักงานราชการ
จานวน ร้ อยละ

ครู พเิ ศษสอน
จานวน ร้ อยละ

30

38.96

4

26.67

15

32.61

38

49.35

11

73.33

15

32.61

5

6.49

0

0.00

13

28.26

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

4

5.19

0

0.00

3

6.52

77

100.00

15

100.00

46

100.00

จากตารางที่ 42 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความต้องการในการพัฒนาความรู้ ของ
ครู ผสู้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้านการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน ดังนี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งข้าราชการ มีความต้องการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) มากที่สุด คือ ความรู ้ เกี่ ยวกับภาษาและการสื่ อสาร จานวน
38 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.35 รองลงมา คื อ ความรู ้ เกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น
(AEC) จานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.96 และความรู ้ เรื่ องเศรษฐกิ จ การค้า การลงทุ นระหว่าง
ประเทศกลุ่มอาเซี ยน จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.49
2) ผูต้ อบแบบสอบถามต าแหน่ ง พนัก งานราชการ มี ค วามต้อ งการพัฒ นาความรู้
เกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) มากที่ สุ ด คื อ ความรู ้ เกี่ ยวกับ ภาษาและการ
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สื่ อ สาร จ านวน 11 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.33 รองลงมา คื อ ความรู ้ เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.67
3) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งครู พิเศษสอน มีความต้องการพัฒนาความรู ้เกี่ ยวกับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) มากที่สุด คือ ความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น (AEC) และความรู ้ เกี่ ย วกับ ภาษาและการสื่ อ สาร จ านวน 15 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 32.61
รองลงมา คือ ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศกลุ่มอาเซี ยน จานวน 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ 28.26
ตารางที่ 43 แสดงจานวนและร้ อยละความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ของครู ผูส้ อนในระดับ
อาชี วศึ ก ษาภาคเหนื อ ด้านการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางาน
ความต้ องการพัฒนา
ประสบการณ์ ในการทางาน
ความรู้ ด้านการเปิ ด
น้ อยกว่ า 5 ปี
5-9 ปี
10-14 ปี
ประชาคมเศรษฐกิจ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
อาเซียน
ความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจ
13
48.15
7
21.21
19
48.72
อาเซียน (AEC)
ความรู ้ เกี่ ย วกับ ภาษา
4
14.81
20
60.60
11
28.21
และการสื่ อสาร
ความรู ้ เรื่ อ งเศรษฐกิ จ
ก าร ค้ า ก าร ล ง ทุ น
7
25.93
6
18.18
5
12.82
ระหว่างประเทศกลุ่ ม
อาเซียน
ค ว า ม รู ้ เรื่ อ ง ก า ร
เคลื่ อนย้ายแรงงานได้
0
0
0
0
0
0
อย่างเสรี
ความรู ้เรื่ องสังคมและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
3
11.11
0
0
4
10.26
ประเทศกลุ่มอาเซียน
รวม
27
100.00
33
100.00
39
100.00
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ตั้งแต่ 15 ปี ขึน้ ไป
จานวน

ร้ อยละ

10

25.64

29

74.36

0

0

0

0

0

0

39

100.00

จากตารางที่ 43 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความต้องการในการพัฒนาความรู้ ของ
ครู ผสู้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้านการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี มีความต้องการพัฒนา
ความรู้ เกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) มากที่สุด คื อ ความรู ้ เกี่ ยวกับการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.15 รองลงมา คือ ความรู้เรื่ อง
เศรษฐกิ จ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศกลุ่มอาเซี ยน จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.93 และ
ความรู ้เกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.81
2) ผูต้ อบแบบสอบถามประสบการณ์ ในการท างาน 5-9 ปี มี ความต้องการพัฒ นา
ความรู้เกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) มากที่สุด คือ ความรู ้ เกี่ ยวกับภาษาและ
การสื่ อสาร จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.60 รองลงมา คื อ ความรู ้ เกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.21 และความรู ้เรื่ องเศรษฐกิ จ การค้า การ
ลงทุนระหว่างประเทศกลุ่มอาเซี ยน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18
3) ผูต้ อบแบบสอบถามประสบการณ์ ในการทางาน 10-14 ปี มีความต้องการพัฒนา
ความรู้ เกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) มากที่สุด คื อ ความรู ้ เกี่ ยวกับการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) จานวน 19 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.72 รองลงมา คื อ ความรู้
เกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.21 และความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุนระหว่างประเทศกลุ่มอาเซี ยน จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ12.82
4) ผูต้ อบแบบสอบถามประสบการณ์ ในการทางานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีความต้องการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) มากที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับภาษา
และการสื่ อสาร จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.36 รองลงมา คือ ความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.64
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ตารางที่ 44 แสดงจานวนความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ของครู ผูส้ อนในระดับ อาชี วศึ กษา
ภาคเหนือ ด้านคุณสมบัติของนักบัญชีอาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม (MRA)
ลาดับความต้ องการพัฒนาความรู้
ความต้ องการพัฒนาความรู้ ด้าน
1
2
3
4
5
คุณสมบัติของนักบัญชี อาเซียนตาม
(มาก (มาก) (ปาน (น้ อย) (น้ อย รวม
ความตกลงยอมรับร่ วม
ทีส่ ุ ด)
กลาง)
ทีส่ ุ ด)
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
การบัญชี หรื อผ่านการทดสอบใน
75
27
14
15
7
138
โปรแกรมทางบัญชี
มี ก ารขึ้ นทะเบี ย น / การอนุ ญ าต /
การรับรองในการประกอบวิชาชี พ 26
63
32
7
10
138
บัญชี
มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง
21
22
22
44
29
138
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
ปฏิ บ ตั ิ ส อดคล้องตามนโยบายการ
10
12
21
27
68
138
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)
ได้รับ ใบรับ รองจากองค์กรวิช าชี พ
6
14
49
45
24
138
บัญชีในการประกอบวิชาชีพบัญชี
จากตารางที่ 44 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็ นว่า การพัฒนาความรู้ ของครู ผสู้ อน
ในระดับ อาชี วศึ กษาภาคเหนื อ ด้านคุ ณ สมบัติของนัก บัญ ชี อาเซี ย นตามความตกลงยอมรั บ ร่ วม
(MRA) ลาดับที่ 1 คือ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี การบัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรม
ทางบัญชี ลาดับที่ 2 คือ มีการขึ้นทะเบียน / การอนุ ญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชี พบัญชี
ลาดับที่ 3 มีประสบการณ์ ในด้านที่เกี่ ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ลาดับที่ 4 คือ ปฏิบตั ิสอดคล้องตาม
นโยบายการพัฒ นาวิช าชี พ อย่างต่ อ เนื่ อง (CPD) และล าดับ ที่ 5 คื อ ได้รับ ใบรั บ รองจากองค์ก ร
วิชาชีพบัญชีในการประกอบวิชาชีพบัญชี
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ตารางที่ 45 แสดงจานวนและร้ อยละความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ของครู ผูส้ อนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนื อ ด้านคุ ณสมบัติของนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม
(MRA) จาแนกตามระดับการศึกษา
ความต้ องการพัฒนาความรู้ด้านคุณสมบัตขิ อง
นักบัญชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่ วม
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี การบัญชี หรื อ
ผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี
มีการขึ้นทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองใน
การประกอบวิชาชีพบัญชี
มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี
ปฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งตามนโยบายการพั ฒ นา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)
ได้รับใบรับรองจากองค์กรวิชาชี พบัญชี ในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี
รวม

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

41

56.94

34

51.51

15

20.83

11

16.67

8

11.11

13

19.70

2

2.78

8

12.12

6

8.33

0

0.00

72

100.00

66

100.00

จากตารางที่ 45 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความต้องการในการพัฒนาความรู้ ของ
ครู ผสู้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้านคุณสมบัติของนักบัญชีอาเซี ยนตามความตกลงยอมรับ
ร่ วม (MRA) จาแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความต้องการพัฒนาความรู้
เกี่ ยวกับ คุ ณสมบัติของนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรั บร่ วม (MRA) มากที่ สุด คือ สาเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี การบัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี จานวน 41 คน คิด
เป็ นร้อยละ 56.94 รองลงมา คือ มีการขึ้นทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชีพ
บัญชี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.83 และมี ประสบการณ์ ในด้านที่ เกี่ ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.11
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีความต้องการพัฒนาความรู้
เกี่ ยวกับ คุ ณสมบัติของนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรั บร่ วม (MRA) มากที่ สุด คือ สาเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี การบัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี จานวน 34 คน คิด
เป็ นร้อยละ 51.51 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ ในด้านที่ เกี่ ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี จานวน 13 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 19.70 และมีการขึ้นทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี
จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.67
ตารางที่ 46 แสดงจานวนและร้ อยละความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ของครู ผูส้ อนในระดับ
อาชี วศึกษาภาคเหนื อ ด้านคุณสมบัติของนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม
(MRA) จาแนกตามตาแหน่งงาน
ความต้ องการพัฒนาความรู้ด้าน
คุณสมบัตขิ องนักบัญชีอาเซียนตาม
ความตกลงยอมรับร่ วม
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
การบัญชี หรื อผ่านการทดสอบใน
โปรแกรมทางบัญชี
มี ก ารขึ้ นทะเบี ย น / การอนุ ญ าต /
การรั บรองในการประกอบวิชาชี พ
บัญชี
มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 3 ปี
ปฏิ บัติ สอดคล้องตามนโยบายการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)
ได้รับ ใบรั บ รองจากองค์กรวิชาชี พ
บัญชีในการประกอบวิชาชีพบัญชี
รวม

ข้ าราชการ

ตาแหน่ งงาน
พนักงานราชการ

ครู พเิ ศษสอน

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

49

63.64

2

13.33

24

52.17

8

10.39

5

33.33

13

28.26

12

15.58

3

20.00

6

13.04

8

10.39

2

13.33

0

0.00

0

0.00

3

20.00

3

6.52
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100.00

15

100.00

46

100.00

จากตารางที่ 46 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความต้องการในการพัฒนาความรู้ ของ
ครู ผสู้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้านคุณสมบัติของนักบัญชีอาเซี ยนตามความตกลงยอมรับ
ร่ วม (MRA) จาแนกตามตาแหน่งงาน ดังนี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามต าแหน่ งข้า ราชการ มี ความต้องการพัฒ นาความรู้ เกี่ ยวกับ
คุณสมบัติของนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) มากที่สุด คือ สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี การบัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 63.64 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ ในด้านที่ เกี่ ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี จานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.58 และมี การขึ้ นทะเบียน / การอนุ ญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชี พบัญชี และ
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ปฏิ บตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง (CPD) จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.39
2) ผูต้ อบแบบสอบถามต าแหน่ ง พนัก งานราชการ มี ค วามต้อ งการพัฒ นาความรู้
เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีอาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) มากที่สุด คือ มีการขึ้น
ทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33
รองลงมา คื อ มีป ระสบการณ์ ในด้านที่ เกี่ ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับใบรับรองจากองค์กร
วิชาชีพบัญชีในการประกอบวิชาชีพบัญชี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00
3) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งครู พิเศษสอน มีความต้องการพัฒนาความรู ้เกี่ ยวกับ
คุ ณสมบัติของนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) มากที่สุด คือ สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี การบัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 52.17 รองลงมา คือ มีการขึ้นทะเบี ยน / การอนุ ญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชี พบัญชี
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.26 และมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี จานวน
6 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.04
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ตารางที่ 47 แสดงจานวนและร้ อยละความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ของครู ผูส้ อนในระดับ
อาชี วศึกษาภาคเหนื อ ด้านคุณสมบัติของนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม
(MRA) จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
ความต้ องการพัฒนา
ความรู้ ด้านคุณสมบัติ
น้ อยกว่ า 5 ปี
ของนักบัญชีอาเซียน จานวน ร้ อยละ
ตามความตกลง
ยอมรับร่ วม
สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี การ
บัญชี หรื อผ่านการ
17
62.96
ทดสอบในโปรแกรม
ทางบัญชี
มี ก ารขึ้ นทะเบี ย น /
การอ นุ ญ าต / การ
รั บ ร อ ง ใ น ก า ร
7
25.93
ป ร ะ ก อ บ วิ ช าชี พ
บัญชี
มีประสบการณ์ใน
ด้านที่เกี่ยวข้องไม่
3
11.11
น้อยกว่า 3 ปี
ปฏิบตั ิสอดคล้องตาม
นโยบายการพัฒ นา
0
0.00
วิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง
(CPD)
ได้รั บ ใบรั บ รองจาก
องค์ก รวิ ช าชี พ บัญ ชี
0
0.00
ใน ก ารป ระก อ บ
วิชาชีพบัญชี
รวม
27
100.00

ประสบการณ์ ในการทางาน
5-9 ปี
10-14 ปี
ตั้งแต่ 15 ปี ขึน้ ไป
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

16

48.48

16

41.03

26

66.67

6

18.18

4

10.26

9

23.08

3

9.09

11

28.21

4

10.26

2

6.06

8

20.51

0

0.00

6

18.18

0

0.00

0

0.00

33

100.00

39

100.00

39

100.00
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จากตารางที่ 47 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความต้องการในการพัฒนาความรู้ ของ
ครู ผสู้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้านคุณสมบัติของนักบัญชีอาเซี ยนตามความตกลงยอมรับ
ร่ วม (MRA) จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี มีความต้องการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีอาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) มากที่สุด
คือ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี การบัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี จานวน
17 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.96 รองลงมา คือ ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ
กลุ่มอาเซี ยมีการขึ้นทะเบียน / การอนุ ญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชี พบัญชี จานวน 7 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 25.93 และมีประสบการณ์ ในด้านที่เกี่ ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.11
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ ในการทางาน 5-9 ปี มีความต้องการพัฒนา
ความรู้ เกี่ ยวกับ คุ ณสมบัติของนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) มากที่สุด คือ
สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี การบัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี จานวน 16
คน คิดเป็ นร้อยละ 48.48 รองลงมา คือ มีการขึ้นทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบ
วิชาชี พบัญชี และได้รับใบรับรองจากองค์กรวิชาชี พบัญชี ในการประกอบวิชาชี พบัญชี จานวน 6
คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18
3) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10-14 ปี มีความต้องการพัฒนา
ความรู้ เกี่ ยวกับ คุ ณสมบัติของนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) มากที่สุด คือ
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี การบัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี จานวน 16
คน คิดเป็ นร้อยละ 41.03 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี จานวน
11 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.21 และปฏิ บ ตั ิ ส อดคล้องตามนโยบายการพัฒ นาวิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ อง
(CPD) จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.51
4) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานตั้ง แต่ 15 ปี ขึ้ น ไป มี ค วาม
ต้องการพัฒนาความรู้ เกี่ ยวกับคุ ณสมบัติของนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม (MRA)
มากที่ สุด คื อ ส าเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี การบัญ ชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทาง
บัญ ชี จานวน 26 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.67 รองลงมา คื อ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ยน / การอนุ ญ าต / การ
รับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.08 และมีประสบการณ์ในด้าน
ที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.26
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ตารางที่ 48 แสดงจานวนความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ของครู ผูส้ อนในระดับอาชี วศึ ก ษา
ภาคเหนือ ด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชีระหว่างประเทศ (IES)
ความต้ องการพัฒนาความรู้ด้าน
มาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี
ระหว่ างประเทศ
เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทาง
วิชาชีพบัญชี
ค่ านิ ย ม จรรยาบรรณ และทัศ นคติ ท าง
วิชาชีพ
ข้อ ก าหนดด้ า นประสบการณ์ ใ นการ
ทางานจริ ง
การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
ข้ อ ก าหนดด้ า นสมรรถนะส าหรั บ ผู ้
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

1
(มาก
ทีส่ ุ ด)

ลาดับความต้ องการพัฒนาความรู้
2
3
4
5
(มาก) (ปาน
(น้ อย)
(น้ อย
กลาง)
ทีส่ ุ ด)

รวม

73

14

21

16

14

138

14

35

22

27

40

138

12

10

31

49

36

138

28

53

32

20

5

138

11

26

32

26

43

138

จากตารางที่ 48 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็ นว่า ความต้องการในการพัฒนา
ความรู้ของครู ผสู้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่าง
ประเทศ (IES) ลาดับที่ 1 คื อ เนื้ อหาของโปรแกรมการศึ กษาทางวิชาชี พ บัญชี ลาดับที่ 2 คือ การ
พัฒ นาทางวิ ช าชี พ อย่า งต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกับ โปรแกรม เพื่ อ การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต และการพัฒ นา
สมรรถนะทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง ลาดับที่ 3 คื อ ค่านิ ยม จรรยาบรรณ และทัศนคติท างวิชาชี พ
ลาดับ ที่ 4 คื อ ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ ในการทางานจริ ง และล าดับที่ 5 คื อ ข้อก าหนดด้าน
สมรรถนะสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี
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ตารางที่ 49 แสดงจานวนและร้ อยละความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ของครู ผูส้ อนในระดับ
อาชี วศึกษาภาคเหนื อ ด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ (IES)
จาแนกตามระดับการศึกษา
ความต้ องการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐาน
การศึกษาสาหรับนักบัญชีระหว่ างประเทศ
เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ
บัญชี
ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ
ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ ในการทางาน
จริ ง
การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
โปรแกรม เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ข้อกาหนดด้านสมรรถนะสาหรับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี
รวม

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

43

59.72

30

45.45

8

11.11

6

9.09

8

11.11

4

6.06

7

9.72

21

31.82

6

8.33

5

7.58

72

100.00

66

100.00

จากตารางที่ 49 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความต้องการในการพัฒนาความรู้ ของ
ครู ผสู้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ ด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ
(IES) จาแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความต้องการพัฒนาความรู้
เกี่ ย วกับ มาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นัก บัญ ชี ระหว่า งประเทศ (IES) มากที่ สุ ด คื อ เนื้ อ หาของ
โปรแกรมการศึก ษาทางวิชาชี พ บัญ ชี จานวน 43 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.72 รองลงมา คื อ ค่านิ ย ม
จรรยาบรรณ และข้อกาหนดด้านประสบการณ์ในการทางานจริ ง จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.11
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีความต้องการพัฒนาความรู้
เกี่ ย วกับ มาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นัก บัญ ชี ระหว่า งประเทศ (IES) มากที่ สุ ด คื อ เนื้ อ หาของ
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.45 รองลงมา คือ การพัฒนา
ทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตและการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.82 และค่านิ ยม จรรยาบรรณ และทัศนคติ
ทางวิชาชีพ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09
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ตารางที่ 50 แสดงจานวนและร้ อยละความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ของครู ผูส้ อนในระดับ
อาชี วศึกษาภาคเหนื อ ด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ (IES)
จาแนกตามตาแหน่งงาน
ความต้ องการพัฒนาความรู้ด้าน
มาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี
ระหว่ างประเทศ
เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทาง
วิชาชีพบัญชี
ค่ า นิ ย ม จรรยาบรรณ และทัศ นคติ
ทางวิชาชีพ
ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ ในการ
ทางานจริ ง
การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับโปรแกรม
เพื่อการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ก าหนดด้านสมรรถนะส าหรั บ ผู ้
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
รวม

ข้ าราชการ

ตาแหน่ งงาน
พนักงานราชการ

ครู พเิ ศษสอน

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

35

45.45

4

26.67

34

73.91

8

10.39

3

20.00

3

6.52

4

5.19

5

33.33

3

6.52

23

29.87

3

20.00

2

4.35

7

9.09

0

0.00

4

8.70

77

100.00

15

100.00

46

100.00

จากตารางที่ 50 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความต้องการในการพัฒนาความรู้ ของ
ครู ผสู้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ ด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ
(IES) จาแนกตามตาแหน่งงาน ดังนี้
1) ผูต้ อบแบบสอบถามต าแหน่ งข้า ราชการ มี ความต้องการพัฒ นาความรู้ เกี่ ยวกับ
มาตรฐานการศึ กษาส าหรั บ นักบัญชี ระหว่างประเทศ (IES) มากที่ สุ ด คื อ เนื้ อหาของโปรแกรม
การศึกษาทางวิชาชีพบัญชี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.45 รองลงมา คือ การพัฒนาทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชี พอย่าง
ต่อเนื่ อง จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.87 และค่านิ ยม จรรยาบรรณ และทัศนคติ ทางวิช าชี พ
จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.39
2) ผูต้ อบแบบสอบถามต าแหน่ ง พนัก งานราชการ มี ค วามต้อ งการพัฒ นาความรู้
เกี่ ยวกับมาตรฐานการศึกษาสาหรั บนักบัญชี ระหว่างประเทศ (IES) มากที่ สุด คื อ ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์ ใ นการท างานจริ ง จ านวน 5 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 33.33 รองลงมา คื อ ค่ า นิ ย ม
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จรรยาบรรณ และทัศนคติ ทางวิชาชี พ และการพัฒนาทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องเกี่ ยวกับโปรแกรม
เพื่อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.00
3) ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งครู พิเศษสอน มีความต้องการพัฒนาความรู ้เกี่ ยวกับ
มาตรฐานการศึ กษาส าหรั บ นักบัญชี ระหว่างประเทศ (IES) มากที่ สุ ด คื อ เนื้ อหาของโปรแกรม
การศึกษาทางวิชาชี พบัญชี คือ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.91 รองลงมา คือ ข้อกาหนดด้าน
สมรรถนะส าหรั บ ผู้ป ระกอบวิช าชี พ สอบบัญ ชี จ านวน 4 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 8.70 และค่ านิ ย ม
จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชี พ และข้อกาหนดด้านประสบการณ์ ในการทางานจริ ง จานวน
3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.52
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ตารางที่ 51 แสดงจานวนและร้ อยละความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ของครู ผูส้ อนในระดับ
อาชี วศึกษาภาคเหนื อ ด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ (IES)
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
ความต้ องการพัฒนา
ประสบการณ์ ในการทางาน
ความรู้ ด้านมาตรฐาน
การศึกษาสาหรับนัก
น้ อยกว่ า 5 ปี
5-9 ปี
10-14 ปี
บัญชีระหว่ าง
ประเทศ
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
เนื้อหาของโปรแกรม
การศึกษาทางวิชาชีพ
25
92.59
17
51.52
14
35.90
บัญชี
ค่านิ ยม จรรยาบรรณ
แ ล ะ ทั ศ น ค ติ ท าง
0
0.00
3
9.09
11
28.21
วิชาชีพ
ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์ในการ
0
0.00
8
24.24
0
0.00
ทางานจริ ง
การพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับโปรแกรม
เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอด
0
0.00
3
9.09
12
30.77
ชีวติ และการพัฒนา
สมรรถนะทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ข้ อ ก า ห น ด ด้ า น
สมรรถนะส าหรั บ ผู ้
2
7.41
2
6.06
2
5.13
ประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชี
รวม
27
100.00
33
100.00
39
100.00

ตั้งแต่ 15 ปี ขึน้ ไป
จานวน

ร้ อยละ

17

43.59

0

0.00

4

10.26

13

33.33

5

12.82

39

100.00

จากตารางที่ 51 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความต้องการในการพัฒนาความรู้ ของ
ครู ผสู้ อนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ ด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ
(IES) จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
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1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี มีความต้องการ
พัฒ นาความรู้ เกี่ ยวกับ มาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นัก บัญ ชี ระหว่างประเทศ (IES) มากที่ สุ ด คื อ
เนื้ อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชี พบัญชี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.59 รองลงมา คือ
ข้อกาหนดด้านสมรรถนะสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.41
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ ในการทางาน 5-9 ปี มีความต้องการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ (IES) มากที่สุด คือ เนื้ อหาของ
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชี พบัญชี จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.52 รองลงมา คือ ข้อกาหนด
ด้านประสบการณ์ในการทางานจริ ง จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.24 และค่านิ ยม จรรยาบรรณ
และทัศนคติทางวิชาชี พ และการพัฒนาทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09
3) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10-14 ปี มีความต้องการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ (IES) มากที่สุด คือ เนื้ อหาของ
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชี พบัญชี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.90 รองลงมา คือ การพัฒนา
ทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตและการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.77 และค่านิ ยม จรรยาบรรณ และทัศนคติ
ทางวิชาชีพ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.21
4) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานตั้ง แต่ 15 ปี ขึ้ น ไป มี ค วาม
ต้องการพัฒนาความรู้ เกี่ ยวกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ (IES) มากที่สุด
คือ เนื้ อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชี พบัญชี จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.59 รองลงมา
คือ การพัฒนาทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องเกี่ ยวกับโปรแกรม เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตและการพัฒนา
สมรรถนะทางวิช าชี พ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง จ านวน 13 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 33.33 และข้อ ก าหนดด้า น
สมรรถนะสาหรับ ผูป้ ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.82
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ส่ วนที่ 3 ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะอื่น ที่มีต่ อการพั ฒ นาครู ผ้ ู ส อน เพื่ อ รองรั บ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ปั ญหาและข้อเสนอแนะที่ มีต่อการพัฒนาครู ผสู ้ อน เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อสรุ ปได้ดงั นี้
1. ครู ผสู ้ อนควรได้รับการพัฒนาความรู ้ดา้ นบัญชี อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง เช่น การศึกษา
ต่ อ ในระดับ ที่ สู งขึ้ น การอบรม สั ม มนาทางวิช าชี พ ทั้งที่ ส ถานศึ ก ษาจัด ให้ มี ก ารเข้าร่ วมอบรม
สั ม มนา หรื อ การเข้า ร่ ว มอบรม สั ม มนาด้ว ยตนเอง เพื่ อ ครู ผู ้ส อนจะได้น าความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ ไป
สอดแทรกเนื้ อหาในบทเรี ยน ทาให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ แก่ผเู ้ รี ยน
มากยิง่ ขึ้น
2. ครู ผูส้ อนควรพัฒนาความรู ้ เกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) การทา
ความตกลงยอมรั บ ร่ วม (MRA) ในสาขาบัญ ชี ของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึ ก ษาส าหรับ นัก
วิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (IES) อยูเ่ สมอ
3. ครู ผูส้ อนควรมุ่ งเน้นในเรื่ องของภาษาสากล เช่ น ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่ ม ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียน
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้ นพบและข้ อเสนอแนะ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนา
ผูส้ อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรั บการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และการศึ กษาค้นคว้าที่ เกี่ ยวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู สาขาวิชา
การบัญชี ในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนื อ จานวนทั้งสิ้ น 177 ราย ได้รับการตอบกลับแบบสอบถาม
ทั้งสิ้ น 138 ราย คิดเป็ นร้อยละ 77.97 ของแบบสอบถามทั้งหมด การศึกษาสามารถสรุ ปผลการศึกษา
อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ซึ่ งมีจานวน 125 คน และ
เป็ นเพศชาย มี จานวน 13 คน มี อ ายุร ะหว่าง 35-39 ปี มี จานวน 50 คน รองลงมาเป็ นผูท้ ี่ มี อ ายุ
ระหว่าง 30-34 ปี มีจานวน 45 คน สถานภาพสมรส จานวน 70 คน เป็ นผูท้ ี่มีส ถานภาพโสด มี
จานวน 57 คน มี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี จานวน 72 คน และมี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
จานวน 66 คน ส่ วนใหญ่ มี ตาแหน่ งงานเป็ นข้าราชการ มี จานวน 77 คน มี ตาแหน่ งงานเป็ นครู
พิเศษสอน จานวน 46 คน มีประสบการณ์ในการทางาน ระหว่าง 10-14 ปี และตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่ ง
มีจานวน 39 คน ผูต้ อบแบบสอบถามสั งกัดอยู่ในสถานศึ ก ษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาปฏิบตั ิงานสอนอยูใ่ นวิทยาลัยการอาชี พ มีจานวน 56 คน รองลงมาเป็ นวิทยาลัยเทคนิ ค
มีจานวน 26 คน
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ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผู้สอนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพือ่ รองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนใน
ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จะแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ
คือ
1. ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
ความรู้ความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน การ
ทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พบัญชี ของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พ
บัญชี ระหว่างประเทศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนมากที่สุด รองลงมา คือ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซี ยน และมีความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ
1.1 จาแนกตามระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่
มี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น
(AEC) การทาความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ในวิชาชีพบัญชีของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษา
สาหรั บ นักวิชาชี พ บัญ ชี ระหว่างประเทศ (IES) มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระดับการศึ กษา
ปริ ญญาโท
1.2 จาแนกตามต าแหน่ งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ตาแหน่ งพนักงานราชการ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
การทาความตกลงยอมรั บร่ วม (MRA) ในวิชาชีพบัญชีของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ (IES) มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่งข้าราชการ และผูต้ อบ
แบบสอบถามตาแหน่งครู พิเศษสอน
1.3 จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี
ประสบการณ์ ในการท างาน 10-14 ปี มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน (AEC) การทาความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ในวิชาชี พบัญชีของอาเซี ยน และมาตรฐาน
การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ (IES) มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ผู้ต อบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน 5-9 ปี ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีประสบการณ์ในการ
ทางานน้อยกว่า 5 ปี และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
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2. ด้ านความคิดเห็น
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของวิ ช าชี พ บัญ ชี ความตกลง
ยอมรั บ ร่ วมในสาขาบัญชี ของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึ ก ษาส าหรับ นักวิช าชี พ บัญ ชี ระหว่าง
ประเทศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มาก คื อ เห็ น ด้ว ยกับ การเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนมากที่สุด รองลงมา คือ เห็นด้วยกับการมีมาตรฐานการศึกษาสาหรับนัก
วิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ และเห็ นด้วยกับการทาความตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชี พบัญชี ของ
อาเซียน
2.1 จาแนกตามระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เห็นด้วยกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) การทาความตก
ลงยอมรับร่ วม (MRA) ในวิชาชีพบัญชีของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชีพบัญชี
ระหว่างประเทศ (IES) มากที่สุด รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท
2.2 จ าแนกตามต าแหน่ ง งานของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ตาแหน่ งครู พิเศษสอน เห็ นด้วยกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) การทาความตกลง
ยอมรับร่ วม (MRA) ในวิชาชี พบัญชี ของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี
ระหว่างประเทศ (IES) มากที่สุด รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่งข้าราชการ และผูต้ อบ
แบบสอบถามตาแหน่งพนักงานราชการ
2.3 จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามที่ มี
ประสบการณ์ ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี เห็ นด้วยกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC)
การทาความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ในวิชาชีพบัญชีของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษาสาหรับ
นั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ (IES) มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี
ประสบการณ์ในการทางาน 10-14 ปี ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางานตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไป และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน 5-9 ปี
3. ด้ านความต้ องการพัฒนาความรู้
ความต้องการพัฒ นาความรู ้ เกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนของวิชาชี พ บัญ ชี
ความตกลงยอมรับร่ วมในสาขาบัญชี ของอาเซี ยน และมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชีพบัญชี
ระหว่างประเทศ อยู่ใ นระดับ มาก คื อ มี ค วามต้อ งการพัฒ นาตนเองในด้านการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) คือ เรื่ องความรู ้เกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร ด้านคุณสมบัติของนักบัญชี
อาเซี ยนตามความ ตกลงยอมรับร่ วม (MRA) คือ เรื่ องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี การบัญชี
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หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี และด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่าง
ประเทศ (IES) คือ เรื่ องเนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
3.1 จาแนกตามระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่
มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท มีความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุดในด้านการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) คือ เรื่ องความรู ้เกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร ด้านคุณสมบัติของ
นักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) คือ เรื่ องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี การ
บัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี และด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี
ระหว่างประเทศ (IES) คือ เรื่ องเนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
3.2 จาแนกตามต าแหน่ งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ตาแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ และครู พิเศษสอน มีความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุด ใน
ด้านการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) คือ เรื่ องความรู ้เกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร ผูต้ อบ
แบบสอบถามตาแหน่ งข้าราชการและครู พิเศษสอน มีความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านคุณสมบัติ
ของนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) คือ เรื่ องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
การบัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี และด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี
ระหว่ า งประเทศ (IES) คื อ เรื่ อ งเนื้ อ หาของโปรแกรมการศึ ก ษาทางวิ ช าชี พ บัญ ชี แต่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามตาแหน่งพนักงานราชการ มีความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านคุณสมบัติของนักบัญชี
อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) คือ เรื่ องการขึ้นทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองใน
การประกอบวิชาชี พบัญชี และด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ (IES) คือ
เรื่ องข้อกาหนดด้านประสบการณ์ในการทางานจริ ง
3.3 จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี
ประสบการณ์ในการทางาน 5-9 ปี และตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุดใน
ด้านการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) คือ เรื่ องความรู ้ เกี่ ยวกับภาษาและการสื่ อสาร แต่
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีป ระสบการณ์ ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี และ 10-14 ปี มี ความต้องการ
พัฒ นาตนเอง ด้านการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) คื อ เรื่ องความรู ้ เกี่ ยวกับ การเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี 5-9 ปี 1014 ปี และตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มี ความต้องการพัฒนาตนเองด้านคุ ณสมบัติของนักบัญชี อาเซี ยนตาม
ความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) คือ เรื่ องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี การบัญชี หรื อผ่านการ
ทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี และด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ (IES)
คือ เรื่ องเนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
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ส่ วนที่ 3 ปัญหาและข้ อเสนอแนะอื่นที่มีต่อการพัฒนาครู ผ้ สู อน เพื่อรองรั บการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึ กษาพบว่า ปั ญหาและข้อเสนอแนะอื่นที่มีต่อการพัฒนาครู ผสู ้ อน เพื่อรองรับการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ
1. ครู ผสู ้ อนควรได้รับการพัฒนาความรู ้ดา้ นบัญชี อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง เช่น การศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น การเข้าร่ วมอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู ้ เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรี ยนการ
สอนให้มีประสิ ทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ แก่ผเู ้ รี ยนมากยิง่ ขึ้น
2. ครู ผูส้ อนควรพัฒนาความรู ้ เกี่ ยวกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) การทา
ความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) และมาตรฐานการศึกษาสาหรับ นักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ
(IES)
3. ครู ผูส้ อนควรมุ่ งเน้นในเรื่ องของภาษาสากล เช่ น ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่ ม ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียน
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึก ษาทัศนคติ ข องครู ส าขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับ อาชี วศึ กษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน พบว่า
1. ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นครู สาขาวิชาการบัญชี ในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ มี ความ
ต้องการพัฒนาความรู้ มากที่สุดด้านมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2
(IES 2) เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชี พบัญชี ที่วา่ ด้วยเรื่ อง การบัญชี การเงิน องค์กรและ
ธุ รกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครู สาขาวิชาการบัญชี ในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ สนใจที่
จะพัฒ นาความรู ้ ด้า นบัญ ชี จ ากการศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น และเข้า ร่ ว มอบรม สั ม มนา ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของฉัตรพร คริ สต์รักษา (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของครู ผสู ้ อนด้านการบัญชี ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งในจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่
พบว่า ครู ผูส้ อนด้านการบัญ ชี ระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ชั้นสู งในจังหวัดเชี ยงใหม่ ต้องการ
พัฒ นาตนเองในเรื่ อ งมาตรฐานการบัญ ชี ภาษี อ ากร เทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมถึ งโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางบัญชี ซึ่ งครู ผสู้ อนด้านการบัญชี มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองด้วยวิธีการเข้ารับการ
อบรม สัมมนา และการศึกษาต่อ
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2. นอกจากนี้ ผตู ้ อบแบบสอบถามที่เป็ นครู สาขาวิชาการบัญชี ในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนื อ
มีความต้องการพัฒนาความรู ้ ด้านมาตรฐานการศึ กษาสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2
(IES 2) เนื้ อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชี พบัญชี แล้วนั้น ยังพบว่า ครู สาขาวิชาการบัญชี ใน
ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนื อ มีความต้องการพัฒนาความรู้ดา้ นมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักบัญชี
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 7 (IES 7) การพัฒนาทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องเกี่ ยวกับโปรแกรม เพื่อการ
เรี ยนรู ้ตลอดชี วิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากครู สาขาวิชาการบัญชี
ในระดับ อาชี วศึ ก ษาภาคเหนื อต้องการพัฒ นาความรู ้ ด้านบัญ ชี อย่างสม่ าเสมอและต่ อเนื่ อง เพื่ อ
นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ดวงพร สุ นทรสรณ์ (2556) ที่ ได้ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็ นของครู ผูส้ อนด้า นการบัญชี ในวิทยาลัย
อาชี วศึกษาต่อมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับนักบัญชี ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 7 (IES
7) การพัฒนาทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องเกี่ ยวกับโปรแกรม เพื่อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตและการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง มีความสาคัญในการจัดหลักสู ตรการศึกษาวิชาชี พบัญชี และ
ต้องมีการพัฒนาการศึกษาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการประกอบวิชาชีพ
5.3 ข้ อค้ นพบ
จากการศึก ษาทัศนคติ ข องครู ส าขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผูส้ อนในระดับ อาชี วศึ กษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน มีขอ้ ค้นพบดังนี้
1. ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นครู สาขาวิชาการบัญชี ในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ ที่มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาโท ตาแหน่งข้าราชการและครู พิเศษสอน และผูม้ ีประสบการณ์ในการทางานน้อย
กว่า 5 ปี และตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน การ
ทาความตกลงยอมรั บ ร่ วม ด้านความสามารถของวิช าชี พ บัญ ชี ในการเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน และนาความรู ้ดงั กล่าวบูรณาการเข้าสู่ การเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
2. ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นครู สาขาวิชาการบัญชี ในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ โดยส่ วน
ใหญ่ ทั้งที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ในทุกตาแหน่งงาน ทั้งที่มีประสบการณ์มาก
หรื อน้อย มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศ
อยูใ่ นระดับปานกลาง
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3. ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นครู สาขาวิชาการบัญชี ในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อ โดยส่ วน
ใหญ่ ทั้งที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ในทุกตาแหน่ งงาน มีประสบการณ์ ท้ งั น้อย
หรื อ มากมีความต้องการพัฒนาความรู ้ เกี่ ยวกับภาษาและการสื่ อสารมากที่ สุด ซึ่ งความรู้เรื่ องการ
เคลื่ อ นย้ายแรงงานได้อย่างเสรี และการที่ ต้องได้รับ ใบรั บ รองจากองค์ก รวิช าชี พ บัญ ชี ใ นการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซี ยนเป็ นอย่างดีเช่นกัน
5.4 ข้ อเสนอแนะ
1. ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท ตาแหน่ งข้าราชการและ
ครู พิเศษสอน มีประสบการณ์ ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี และตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ต้องพัฒนาตนเอง
แสวงหาองค์ความรู้ เรื่ องการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน และการทาความตกลงยอมรับร่ วม
ด้านบัญชี ในอนาคตของอาเซี ยน จากการเข้าร่ วมการอบรม สัมมนาทางวิชาชี พ หรื อศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งความรู ้อื่นด้วยตนเอง หรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูม้ ีเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ที่จะนาไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
2. ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นครู สาขาวิชาการบัญชี ในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนื อที่มีระดับ
การศึ กษาปริ ญญาตรี ตาแหน่ งครู พิเศษสอน มีประสบการณ์ ในการทางานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ต้อง
ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมในเรื่ องเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ
ด้วยตนเอง จากหนังสื อ สื่ อสิ่ งพิมพ์อื่น เช่น วารสารทางบัญชี หรื อจากทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชี พ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นครู ส าขาวิช าการบัญ ชี ในระดับ อาชี วศึ กษาภาคเหนื อ ทั้งที่ มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ในทุกตาแหน่งงาน มีประสบการณ์ท้ งั น้อยและมาก ควร
เพิ่มเติ มความรู ้ เกี่ ยวกับภาษาและการสื่ อสาร ภาษาสากล คื อ ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่ มของ
ประเทศสมาชิกอาเซี ยนที่เหลืออีก 9 ประเทศ เพราะทักษะทางด้านภาษาเป็ นความรู้ความสามารถที่
จะทาให้ผมู ้ ีความรู ้ทางด้านนี้ได้เปรี ยบผูอ้ ื่น
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แบบสอบถาม
เรื่อง ทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชี ต่อการพัฒนาผู้สอนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนือ
เพือ่ รองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (ครู สาขาวิชาการบัญชี ) สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผูส้ อนใน
ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ส่ วนที่ 3 ปั ญ หาและข้อเสนอแนะอื่ น ที่ มี ต่อการพัฒ นาครู ผูส้ อน เพื่ อรองรั บ การเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
2. การตอบแบบสอบถามชุ ดนี้ คาตอบของท่านมีความสาคัญยิ่งต่อการวิเคราะห์ ขอ้ มูลใน
การค้นคว้าอิสระ กรุ ณาตอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกข้อ ทุกตอน เพื่อให้การวิจยั นี้ มีความเที่ยงตรง
และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง
3. ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามนี้ จะถูกเก็บเป็ นความลับ ไม่มีการใช้ขอ้ มูลใดๆ ที่เปิ ดเผย
เกี่ยวกับหน่วยงานของท่านในรายงาน การนาเสนอผลการค้นคว้าอิสระจะเสนอในภาพรวมเท่านั้น
ผูท้ าการศึกษาขอขอบพระคุ ณที่ท่านได้สละเวลาในการให้ขอ้ มูลตอบแบบสอบถาม และ
ขอความกรุ ณาส่ งแบบสอบถามกลับคืนมาภายใน 7 วัน หากท่านมีปัญหาหรื อข้อสงสัยประการใด
เกี่ ย วกับ แบบสอบถามนี้ โปรดติ ด ต่ อ ข้าพเจ้า นางสาวสาวิต รี แก้วปั ญ ญา หมายเลขโทรศัพ ท์
088-2670311 E-mail : sk_cm@hotmail.com
ขอขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ า นเป็ นอย่ า งสู ง ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามมา
ณ โอกาสนี้

นางสาวสาวิตรี แก้วปั ญญา
นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ส่ วนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม (ครู ส าขาวิ ช าการบั ญ ชี ) ในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
ภาคเหนือ สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน ( ) หน้าคาตอบที่ตรงกับข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. อายุ
( ) 1. น้อยกว่า 30 ปี
( ) 2. 30-34 ปี
( ) 3. 35-39 ปี
( ) 4. ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
( ) 1. โสด
( ) 2. สมรส
( ) 3. หย่าร้าง
( ) 4. หม้าย
4. ระดับการศึกษา
( ) 1. ปริ ญญาตรี
( ) 2. ปริ ญญาโท
( ) 3. ปริ ญญาเอก
5. ตาแหน่งงาน
( ) 1. ข้าราชการ
( ) 2. พนักงานราชการ
( ) 3. ครู พิเศษสอน
6. ประสบการณ์ในการทางาน
( ) 1. น้อยกว่า 5 ปี
( ) 2. 5-9 ปี
( ) 3. 10-14 ปี
( ) 4. ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
7. ประเภทสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
( ) 1. วิทยาลัยเทคนิค
( ) 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
( ) 3. วิทยาลัยการอาชีพ
( ) 4. วิทยาลัยสารพัดช่าง
( ) 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ ( ) 6. วิทยาลัยอื่นๆ โปรดระบุ.............
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ส่ วนที่ 2 ความคิด เห็นเกี่ยวกับ ทั ศนคติของครู ส าขาวิช าการบัญ ชี ต่อ การพัฒ นาผู้ส อนในระดั บ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพือ่ รองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย  เพียงหนึ่ งข้อเท่านั้น ในช่องระดับความคิดเห็ นที่สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนา
ผู้สอนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนือ เพือ่ รองรับการ มาก
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทีส่ ุ ด
ทัศนคติด้านความรู้ ความเข้ าใจ
1. ท่ านมีการพัฒ นาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
เปิ ด ป ร ะ ช าค ม เศ ร ษ ฐ กิ จ อ าเซี ย น (ASEAN
Economic Community : AEC)
1.1 มี ค วาม รู ้ ค วาม เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ก ารเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558
1.2 มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ค วาม
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี
ท างก ารค้ า ก ารล งทุ น ก ารบ ริ ก ารแล ะก าร
เคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน
1.3 มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความสามารถ
ของวิชาชี พบัญชี เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
1.4 มีความรู ้เกี่ ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน บู ร ณาการเข้ า สู่ การเรี ยนการสอนใน
สาขาวิชาการบัญชี
2. ท่ านมีการพัฒ นาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ท าความตกลงยอมรั บ ร่ ว ม (Mutual Recognition
Arrangement : MRA) ในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน
2.1 มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทาความตก
ลงยอมรั บ ร่ ว ม (MRA) ด้า นบัญ ชี ใ นอนาคตของ
อาเซียน
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ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนา
ผู้สอนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนือ เพือ่ รองรับการ มาก
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทีส่ ุ ด
2.2 ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ ก ารเป็ นนั ก
บั ญ ชี อ าเซี ยนตามความตกลงยอมรั บ ร่ วมของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี
1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาทางบัญ ชี
หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี
2) มี ก ารขึ้ นทะเบี ย น / การอนุ ญาต / การ
รับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี
3) มี ประสบการณ์ ในด้านที่ เกี่ ยวข้องไม่น้อย
กว่า 3 ปี
4) ปฏิ บ ตั ิ ส อดคล้องตามนโยบายการพัฒ นา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)
5) ได้รับ ใบรับ รองจากองค์ก ารวิชาชี พ บัญ ชี
ในการประกอบวิชาชีพบัญชี
3. ท่ านมีการพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจในมาตรฐาน
การศึ กษาสาหรั บนั กวิชาชี พ บัญชี ระหว่ างประเทศ
( International Education Standards for
Professional Accountants : IES)
3.1 IES 2 : เนื้ อห าโปรแกรมการศึ ก ษ าทาง
วิชาชี พ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กรและ
ธุ รกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 IES 4 : ค่านิ ยม จรรยาบรรณและทัศนคติทาง
วิชาชีพ
3.3 IES 5 : ข้อ ก าหนดด้ า นประสบการณ์ ก าร
ทางานจริ งของนักวิชาชีพบัญชี
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ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนา
ผู้สอนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนือ เพือ่ รองรับการ มาก
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทีส่ ุ ด
3.4 IES 7 : การพัฒ นาทางวิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ อง
เกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตและการ
พัฒ นาสมรรถนะทางวิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ อง (CPD)
อย่างน้อย 120 ชัว่ โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี
3.5 IES 8 : ข้อ ก าหนดด้ า นสมรรถนะส าหรั บ
ผูป้ ระกอบวิช าชี พ สอบบัญ ชี ต้อ งมี ป ระสบการณ์
การฝึ กหัดงานสอบบัญ ชี อย่างน้อย 3 ปี และต้องมี
ประสบการณ์ ก ารฝึ กหั ดงานตรวจสอบข้อมู ล ทาง
การเงิน อย่างน้อย 2 ปี
ทัศนคติด้านความคิดเห็น
1. ท่ า นเห็ น ด้ ว ยกั บ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC)
ของวิชาชีพบัญชีหรือไม่
1.1 การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC)
ในปี 2558
1.2 วัต ถุ ป ระสงค์ ค วามร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน (AEC) ในการเปิ ดเสรี ทางการค้าการลงทุน
การบริ การและการเคลื่อนย้ายฝี มือแรงงาน
1.3 ความรู้ ค วามสามารถของวิชาชี พ บัญ ชี เพื่ อ
เตรี ย มความพร้ อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC)
1.4 การบู รณ าการความรู้ เกี่ ยวกั บ ก ารเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน เข้าสู่ การเรี ยนการสอน
ในสาขาวิชาการบัญชี
2. ท่ านเห็นด้ วยกับความตกลงยอมรั บร่ วม (MRA)
ในสาขาบัญชีของอาเซียน
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ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ทัศนคติของครู สาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนา
ผู้สอนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนือ เพือ่ รองรับการ มาก
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทีส่ ุ ด
2.1 การท าความตกลงยอมรั บ ร่ วม (MRA) ด้าน
การบริ การบัญชีในอนาคตของอาเซียน
2.2 คุณสมบัติการเป็ นนักบัญชีอาเซี ยนตามความ
ตกลงยอมรับร่ วมของอาเซี ยนสาหรับสาขาบัญชี
3. ท่ า นเห็ น ด้ ว ยกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ
นักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (IES)
3.1 IES 2 : เนื้ อห าโปรแกรมการศึ ก ษ าทาง
วิชาชี พ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กรและ
ธุ รกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 IES 4 : ค่านิ ยม จรรยาบรรณและทัศนคติทาง
วิชาชีพ
3.3 IES 5 : ข้อ ก าหนดด้ า นประสบการณ์ ก าร
ทางานจริ งของนักวิชาชีพบัญชี
3.4 IES 7 : การพัฒ นาทางวิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ อง
เกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชี วิตและการ
พัฒ นาสมรรถนะทางวิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ อง (CPD)
อย่างน้อย 120 ชัว่ โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี
3.5 IES 8 : ข้อ ก าหนดด้ า นสมรรถนะส าหรั บ
ผูป้ ระกอบวิช าชี พ สอบบัญ ชี ต้อ งมี ป ระสบการณ์
การฝึ กหั ด งานสอบบัญ ชี อ ย่า งน้ อ ย 3 ปี และเป็ น
ประสบการณ์ ก ารฝึ กหัดงานตรวจสอบข้อมู ล ทาง
การเงิน อย่างน้อย 2 ปี
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ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ทัศนคติด้านความต้ องการพัฒนาตนเอง
ข้ อมูลเกีย่ วกับความต้ องการในการพัฒนาความรู้ ของครู ผ้ ูสอนในระดับอาชี วศึกษาภาคเหนือ
1. ท่านคิดว่าในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ครู ผสู้ อน สาขาวิชาการบัญชี ควรมีการ
พัฒนาความรู้ ดา้ นใดมากที่สุด เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย (1 มากที่ สุด 2 มาก 3 ปานกลาง 4
น้อย 5 น้อยที่สุด)
________ ความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
________ ความรู ้เกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร
________ ความรู้เรื่ องเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศกลุ่มอาเซี ยน
________ ความรู ้เรื่ องการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
________ ความรู ้เรื่ องสังคมและวัฒนธรรมของประเทศกลุ่มอาเซี ยน
2. ท่านคิดว่าคุณสมบัติของนักบัญชี อาเซี ยนตามความตกลงยอมรับร่ วม (MRA) สาหรับสาขาบัญชี
ครู ผสู้ อน สาขาวิชาการบัญชี ควรมีการพัฒนาความรู้ดา้ นใดมากที่สุด เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย
(1 มากที่สุด 2 มาก 3 ปานกลาง 4 น้อย 5 น้อยที่สุด)
________ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี การบัญชี หรื อผ่านการทดสอบในโปรแกรม
ทางบัญชี
________ มีการขึ้นทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี
________ มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
________ ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง (CPD)
________ ได้รับใบรับรองจากองค์กรวิชาชีพบัญชีในการประกอบวิชาชีพบัญชี
3. ท่ านคิ ดว่ามาตรฐานการศึ ก ษาส าหรั บ นัก บัญ ชี ระหว่างประเทศ (IES) จาเป็ นต่ อการน ามาใช้
พัฒนาความรู้ของครู ผสู้ อน สาขาวิชาการบัญชีมากที่สุด เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย (1 มากที่สุด
2 มาก 3 ปานกลาง 4 น้อย 5 น้อยที่สุด)
________ เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
________ ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ
________ ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ในการทางานจริ ง
________ การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ
และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
________ ข้อกาหนดด้านสมรรถนะสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี
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ส่ วนที่ 3 ปั ญ หาและข้อเสนอแนะอื่ น ที่ มี ต่อการพัฒ นาครู ผูส้ อน เพื่ อรองรั บ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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รายชื่อสถานศึกษาสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
ทีเ่ ปิ ดทาการสอนสาขาวิชาการบัญชี แยกตามจังหวัด
จังหวัด
กาแพงเพชร

เชียงราย

เชียงใหม่

ตาก

นครสวรรค์

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่ าเป้ า
วิทยาลัยเทคนิคสันกาแพง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้ า
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จังหวัด
น่าน

พะเยา

พิจิตร

พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

แพร่

แม่ฮ่องสอน

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
วิทยาลัยการอาชีพเชียงคา
วิทยาลัยการอาชีพดอกคาใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
วิทยาลัยพณิ ชยการบึงพระพิษณุโลก
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
วิทยาลัยการอาชีพลอง
วิทยาลัยการอาชีพสอง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรี ยง
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จังหวัด
ลาปาง

ลาพูน

สุ โขทัย

อุตรดิตถ์

อุทยั ธานี
รวมจานวน

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
วิทยาลัยสารพัดช่างลาปาง
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
วิทยาลัยการอาชีพป่ าซาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ โขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยสารพัดช่างสุ โขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรี สัชนาลัย
วิทยาลัยการอาชีพศรี สาโรง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
วิทยาลัยการอาชีพพิชยั
วิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทยั ธานี
69 แห่ ง
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสาวิตรี แก้วปั ญญา

วัน เดือน ปี เกิด

20 เมษายน พ.ศ. 2526

ประวัติการศึกษา

ปี การศึกษา 2543 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ปี การศึกษา 2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ปี การศึกษา 2548 ปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตภาคพายัพ
ปี การศึกษา 2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2548-2549

พนักงานบัญชี แผนกคลังสิ นค้า
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ภูมินทราภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2549-2554 ครู พิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั พนักงานราชการ ปฏิบตั ิหน้าที่สอน สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลาปาง
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