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กติติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าแบบอิสระน้ี ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จาก              

รองศาสตราจารย์ชูศรี  เท้ียศิริเพชร อาจารย์ท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ซ่ึงกรุณาให้ความรู้ 
ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และตรวจแก้ไขจนการค้นควา้แบบอิสระฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ รวมถึง
คณะท างานหลกัสูตรปริญญาโท ภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกมาโดยตลอด ผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้
ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สุวรรณา  เลาหะวิสุทธ์ิ และอาจารย์ ดร.จุรี วิชิต
ธนบดี ท่ีกรุณาเป็นประธานและกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระและให้ค  าแนะน าเป็นอย่างดี 
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมถึง
คณาจารย ์ทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และให้ประสบการณ์ทางวิชาการท่ีมี
คุณค่ายิง่ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาหลกัสูตรปริญญาบญัชีมหาบณัฑิตน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคุณครูผูส้อนสาขาวิชาการบญัชี ในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกท่านท่ีได้ให้ความกรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามและใหค้ าช้ีแนะท่ีเป็นประโยชน์ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพื่อนร่วมงานท่ีได้
ส่งเสริม สนบัสนุน ช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษา และให้ก าลงัใจ ในการศึกษาดว้ยดีตลอดมา จนท าให้
การคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 

สุดทา้ยน้ี หากมีส่ิงใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผูเ้ขียนขออภยัเป็นอยา่งสูงใน
ขอ้บกพร่อง และความผิดพลาดนั้น และผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การคน้ควา้แบบอิสระน้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูท่ี้สนใจต่อไป 
 

สาวติรี  แกว้ปัญญา 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ทศันคติของครูสาขาวชิาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบั
    อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ 
    อาเซียน 

 
ผู้เขียน    นางสาวสาวติรี  แกว้ปัญญา 
 
ปริญญา    บญัชีมหาบณัฑิต 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา   รองศาสตราจารยชู์ศรี  เท้ียศิริเพชร 
 

บทคดัย่อ 
 

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

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

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

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

The purpose of this research is to study Attitude of Accounting Teachers Towards 
Development of Northern Vocational College Accounting Teachers in Response to ASEAN 
Economic Community in order to get ready for the approaching of AEC 138 questionnaires have 
been 77.97 percents, collected from 177 persons accounting teachers in 17 provinces in the 
northern part to Thailand. Descriptive Statistics including Frequency, Percentage and Average 
have been used as a Data Analysis. 

From the results, it was found that most of respondents were female, ages ranged in 35-39 
years old, married, bachelor’s degree education, most were government officers, 10-14 years of 
employment period and above 15 years, belonged to the Office of the Vocational Education 
Commission schools, working as lecturer in Industrial and Community Educational Colleges. The 
study indicated that the accounting teachers of the northern vocational college have knowledge 
and understanding in ASEAN Economic Community (AEC), Mutual Recognition Agreement 
(MRA) and International Education Standards for Professional Accountants (IES) in the moderate 
level, expressed the opinions in ASEAN Economic Community (AEC), Mutual Recognition 
Agreement (MRA) and International Education Standards for Professional Accountants (IES) in 
the good level and required to develop their knowledge in in ASEAN Economic Community 
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(AEC), qualifications of accountant as Mutual Recognition Agreement (MRA) and International 
Education Standards for Professional Accountants (IES) in the good level.  

In the field of knowledge and understanding of accounting teachers of the northern vocational 
college, when classified into various groups, it was found that the persons who have bachelor and 
master’s degree education in all positions and experiences in all level works have the most knowledge 
and understanding about ASEAN Economic Community (AEC) in the objectives of ASEAN 
economic collaboration in free trade, investment, services and free movement of workers.  

 In the field of the opinions of accounting teachers of the northern vocational college, when 
classified into various groups, it was found that the persons who have bachelor and master’s degree 
education, the position of government officer and hired teacher who have the experiences in all level 
works most agreed in ASEAN Economic Community (AEC) in the opening in 2015 excepted 
government employees whom most agreed in existence of International Education Standards for 
Professional Accountants (IES) in the issues of professional values, ethics and attitudes.  

In the field of self-development requirement of accounting teachers of the northern 
vocational college, when classified into various group, it was found that knowledge development 
requirement in ASEAN Economic Community (AEC) for the persons who have bachelor and 
master’s degree education in all positions, the persons who have 5-9 years of work experiences 
and above 15 years most required to develop the knowledge in the field of language and 
communication excepted the persons who have work experience under 5 years and 10-14 years 
most required to develop their knowledge in ASEAN Economic Community (AEC). For the 
requirement of developing knowledge in the qualifications of ASEAN accountant as MRA, the 
persons who have bachelor and master’s degree education, in the positions of government officer 
and hired teacher who have experiences in all level work most required to develop their 
knowledge in registration/authorization/certification in accounting practice. For the knowledge 
development requirement in International Education Standards for Professional Accountants 
(IES), the persons who have bachelor and master’s degree education, in the positions of 
government officer and hired teacher who have experiences in all level work most required to 
develop their knowledge in content of professional accounting education programs excepted the 
persons in position of government employee that most required to develop their knowledge in 
competence requirements for audit professionals.   
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ตามระดบัการศึกษา   

 
 
 

55 
ตารางท่ี 30 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัมาตรฐาน

การศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศต่อการพฒันาผูส้อนใน
ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 
 

57 
ตารางท่ี 31 แสดงสรุปค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวชิาชีพบญัชี ความตกลงยอมรับร่วมในสาขา
บญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่ง
ประเทศต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 
 
 

58 
ตารางท่ี 32 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวชิาชีพบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบั
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน 
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ตารางท่ี 33 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัความตกลง
ยอมรับร่วมในสาขาบญัชีของอาเซียนต่อการพฒันาผูส้อนในระดบั
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน 

 
 
 

61 
ตารางท่ี 34 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัมาตรฐาน

การศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศต่อการพฒันาผูส้อนใน
ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
 
 

62 
ตารางท่ี 35 แสดงสรุปค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวชิาชีพบญัชี ความตกลงยอมรับร่วมในสาขา
บญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่ง
ประเทศต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
 
 
 

64 
ตารางท่ี 36 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวชิาชีพบญัชี ต่อการพฒันาผูส้อนในระดบั
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ภาพรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 
 

65 
ตารางท่ี 37 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัความตกลง

ยอมรับร่วมในสาขาบญัชีของอาเซียนต่อการพฒันาผูส้อนในระดบั
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ภาพรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 
 

67 
ตารางท่ี 38 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัมาตรฐาน

การศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศต่อการพฒันาผูส้อนใน
ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในภาพรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
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ตารางท่ี 39 แสดงสรุปค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวชิาชีพบญัชี ความตกลงยอมรับร่วมในสาขา
บญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่ง
ประเทศต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน 

 
 
 
 
 

71 
ตารางท่ี 40 แสดงจ านวนความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดบั

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

72 
ตารางท่ี 41 แสดงจ านวนและร้อยละความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนใน

ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จ  าแนก
ตามระดบัการศึกษา 

 
 

73 
ตารางท่ี 42 แสดงจ านวนและร้อยละความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนใน

ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน 

 
 

74 
ตารางท่ี 43 แสดงจ านวนและร้อยละความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนใน

ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

75 
ตารางท่ี 44 แสดงจ านวนความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดบั

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลง
ยอมรับร่วม 

 
 

77 
ตารางท่ี 45 แสดงจ านวนและร้อยละความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนใน

ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตก
ลงยอมรับร่วม  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 

78 
ตารางท่ี 46 แสดงจ านวนและร้อยละความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนใน

ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตก
ลงยอมรับร่วม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
 

79 
ตารางท่ี 47 แสดงจ านวนและร้อยละความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนใน

ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตก
ลงยอมรับร่วม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
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ตารางท่ี 48 แสดงจ านวนความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดบั
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่ง
ประเทศ 

 
 

83 
ตารางท่ี 49 แสดงจ านวนและร้อยละความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนใน

ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่ง
ประเทศ   จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 

84 
ตารางท่ี 50 แสดงจ านวนและร้อยละความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนใน

ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่ง
ประเทศ  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
 

85 
ตารางท่ี 51 แสดงจ านวนและร้อยละความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนใน

ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่ง
ประเทศ  จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
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1 

 
บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 

การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคมไทยในปัจจุบนั ทั้งทางดา้นสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม และเทคโนโลยี นวตักรรมใหม่ๆ ท าให้การใชท้รัพยากรมนุษยใ์นการท างานลดนอ้ยลง  
แต่กลบัมีการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีเป็นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาทดแทนแรงงานมนุษยใ์นดา้นต่างๆ มาก
ข้ึน บางวิชาชีพไดรั้บผลกระทบนอ้ยจากเหตุการณ์ดงักล่าว อาทิ วิชาชีพบญัชี แต่การพฒันาความรู้
ความสามารถในงานอาชีพอยู่เสมอถือเป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นอย่างมากต่อวิชาชีพ เน่ืองจาก
วิชาชีพบญัชีเป็นสาขาวิชาชีพหลกั 1 ใน 7 วิชาชีพ ท่ีได้ลงนามตามขอ้ตกลงยอมรับร่วม (Mutual 
Recognition Arrangements : MRAs) ในการเปิดเสรีการคา้ การลงทุน เงินทุน และการเคล่ือนยา้ย
ฝีมือแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยมีประเทศสมาชิกจ านวน 10 
ประเทศ ซ่ึงหากในประเทศใดประชาชนยงัขาดคุณภาพ ไม่สามารถรองรับความต้องการของ
ผูป้ระกอบการจะไดรั้บผลกระทบเชิงลบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะตอ้งพฒันาคุณภาพประชากรให้มีศกัยภาพสูงทดัเทียมนานาประเทศ (ณัฐชา  วฒันวิไล  และจุ
ทามน  สิทธิผลวนิชกุล, 2556 : 16-17)   ซ่ึงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบบัท่ี 11 ไดร้ะบุถึงบทบาทการเช่ือมโยงเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้นและ
ประชาคมอาเซียน จากลกัษณะท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและศกัยภาพของแต่ละภาค โดยได้
ก าหนดแนวทางการพฒันาเช่ือมโยงเศรษฐกิจกบักลุ่มประเทศเพื่อนบา้น และกรอบความร่วมมือ
เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน แบ่งตามภูมิภาค เช่น  ภาคเหนือ พฒันาเช่ือมโยงสู่กลุ่มประเทศอนุ
ภู มิภาค ลุ่มน ้ าโขงตอนบน  (Greater Mekong Subregion : GMS) และก ลุ่ม เอเชียใต้  โดยให้
ความส าคัญกับการพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-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)   
รวมทั้งเช่ือมโยงสู่เมียนม่าร์ และเอเชียใตผ้า่นทางพรมแดนตะวนัตกของภาคเหนือ (WEST GATE) 
โดยเร่งพฒันาระบบโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง สร้างความเขม้แข็งของผูป้ระกอบการ



 

2 

ขนาดกลางขนาดเล็ก รวมทั้งก าหนดมาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบเชิงลบจากการเปิด
เสรีทางการคา้ เป็นตน้ (สุริยนต ์ หลาบหนองแสง, 2558 : ออนไลน์) 

บทบาทและหน้าท่ีของนักบญัชีถือเป็นส่วนส าคญัประการหน่ึงท่ีจะสนับสนุนให้องค์กร      
ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย ซ่ึงนักบญัชีจ าเป็นต้องพฒันาศกัยภาพเพื่อให้เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีพร้อมจะ
ปฏิบติังานเม่ือมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคุณสมบติัในการเป็นนกับญัชีอาเซียนตาม
ความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขาบริการบัญชี (MRA) ท่ีส าคญั 1 ใน 5 ข้อ ของ            
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีอาเซียนนั้น คือ จะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางบญัชี หรือผา่น
การทดสอบในโปรแกรมทางบัญชีท่ีได้รับการยอมรับโดยองค์กรวิชาชีพบัญชีในประเทศ
แหล่งก าเนิด หรือประเทศผูรั้บ ว่าเทียบเท่ากบัระดบัการศึกษาดงักล่าว (สภาวิชาชีพบญัชี, 2557 : 
ออนไลน์) ซ่ึงสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของไทยท่ีเปิดสอนดา้นวิชาชีพการบญัชีก็ไดมี้
การพฒันามาตรฐานการศึกษา โดยจดัท าโครงการมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศทางการบญัชี 
(International Education Standards for Professional Accountants : IES) โดยต้องจัดก ารศึกษ า
วิชาการบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพบญัชีของสหพนัธ์นักบญัชีนานาชาติ (International 
Federation of Accountants : IFAC)  

ผูส้อน สาขาวิชาการบญัชีในแต่ละสถาบนัการศึกษา ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จึงมี
ส่วนส าคญัท่ีจะผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพเขา้สู่ตลาดแรงงานอาเซียน ผูส้อนจึงควรมีการเตรียมความ
พร้อมในการพฒันาตนเองในการจดัการเรียนการสอน เพื่อผลิตผูเ้รียนในระดบั อุดมศึกษา และ
ระดบัอาชีวศึกษา คือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพ
บญัชีในระดบัอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคเหนือ ประกอบไปด้วย 
วิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยัอาชีวศึกษา วิทยาลยัการอาชีพ  วิทยาลยัสารพดัช่าง วิทยาลยัเทคโนโลยี
และการจดัการ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลยัพณิชยการ ใน 17 จงัหวดัภาคเหนือ ซ่ึง
ไดแ้ก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทยั อุตรดิตถ์ และอุทยัธานี  มุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มี
คุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์เป็นท่ียอมรับทั้งในอุตสาหกรรมของไทยและต่างประเทศท่ีมีความตอ้งการ
แรงงานสายอาชีพเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจากการเรียนสายอาชีวะมี
จ านวนสาขาให้เลือกเรียนหลากหลาย ผูเ้รียนสามารถมีรายไดร้ะหวา่งเรียน หางานง่าย มีรายไดสู้ง 
หากเป็นผูท่ี้มีทกัษะ ฝีมือดา้นวิชาชีพ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตวั และลดปัญหาการวา่งงานท่ีจะ
ท าให้เกิดปัญหาสังคม ภาครัฐควรส่งเสริมงบประมาณให้เพียงพอกบัความตอ้งการในการส่งเสริม
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การเรียนการสอนอาชีวะ นอกจากน้ีควรร่วมมือกบัสถานประกอบการในการช่วยเหลือสนบัสนุน
หรือส่งเสริมกนั เพิ่มการประชาสัมพนัธ์เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติของคนไทยต่อนักเรียนอาชีวะ 
(สุ ริยา  ฆ้องเสนาะ, 2558 : ออนไลน์ ) ซ่ึ งในส่วนของหน่วยงานต้นสั งกัด  คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดผ้ลกัดนัใหแ้ต่ละสถานศึกษาท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการ
ในแต่ละภูมิภาค ด าเนินนโยบายส่งตวันักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ เพื่อให้ไดรั้บประสบการณ์ในการท างานจริง อีกทั้งยงัมีการส่งเสริมใหค้รูผูส้อนแต่ละ
สาขาวิชาไดอ้อกฝึกประสบการณ์ภาคฤดูร้อนในสถานประกอบการท่ีตอ้งการเรียนรู้ เพื่อเป็นการ
พฒันาครูผูส้อนในแต่ละสาขาวิชาให้มีทกัษะ ประสบการณ์จริง มีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 
เกิดองคค์วามรู้ใหม่ และทราบถึงการเปล่ียนแปลงของภาคธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงในการรองรับการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาถึงทศันคติของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนใน
ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีจะ
เป็นประโยชน์แก่ครูผูส้อน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท้  าบญัชี และผูท่ี้สนใจในการน าผลการศึกษาท่ี
ไดไ้ปใชต่้อไป 

  
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

เพื่อศึกษาถึงทศันคติของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดับอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

ท าให้ทราบถึงทศันคติของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.4 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 

ทัศนคติ หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีผูท้  าบญัชีมีต่อการพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ 
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ผู้สอนสำขำวชิำกำรบัญชี หมายถึง ผูอ้บรมสั่งสอน ผูถ่้ายทอดความรู้ ผูส้ร้างสรรค ์ภูมิปัญญา 
และพฒันาทรัพยากรมนุษย์ทางดา้นวิชาชีพบญัชีในด้านการท าบญัชี ด้านการสอบบญัชี ดา้นการ
บญัชีบริหาร ดา้นการวางระบบบญัชี ด้านการบญัชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการ
บัญชี และบริการเก่ียวกับการบัญชีด้านอ่ืนตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง เพื่อน าไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ 

กำรพัฒนำ หมายถึง การพฒันาทางดา้นความรู้เพิ่มเติมของผูส้อนในเร่ือง การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน และมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับ นกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ 

ระดับอำชีวศึกษำภำคเหนือ หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 17 จงัหวดั
ภาคเหนือ 69 แห่ง ประกอบดว้ย วิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยัอาชีวศึกษา วิทยาลยัการอาชีพ วิทยาลยั
สารพดัช่าง วทิยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการ และอ่ืนๆ ในภาคเหนือ ไดแ้ก่ ก าแพงเพชร เชียงราย 
เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค ์น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
สุโขทยั อุตรดิตถ ์และอุทยัธานี 

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เป็น
การรวมตวักันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม 
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กมัพชูา และ บรูไน  
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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฏ ีและทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติของครูสาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผู ้สอนในระดับ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาถึงแนวคิด 
ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 แนวคิด และทฤษฏ ี
 

2.1.1 ทฤษฏเีกี่ยวกบัทัศนคติ  
1) แนวคิดเกีย่วกบัทัศนคติ (พงศส์ัณห์ ศรีสมทรัพย ์และปิยะนุช เงินคลา้ย, 2550 : 75)   
ทศันคติเป็นเร่ืองของความชอบ ไม่ชอบ ความคิดเห็น ความรู้สึก ความเช่ือฝังใจของ

เราต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด มกัจะเกิดข้ึนเม่ือเรารับรู้หรือประเมินผูค้น เหตุการณ์ในสังคม เราจะเกิดอารมณ์ 
ความรู้สึกบางอย่างควบคู่ไปกับการรับรู้นั้น และมีผลต่อความคิดปฏิกิริยาในใจของเรา ดังนั้ น 
ทศันคติจึงเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีอาจสังเกตได้ หรือพฤติกรรมภายในท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นได้
โดยง่าย แต่มีความโนม้เอียงท่ีจะเป็นพฤติกรรมภายในมากกวา่พฤติกรรมภายนอก 

องค์ประกอบของทศันคติ มี 3 ประการ คือ (สร้อยตระกลู อรรถมานะ, 2545 : 64-65) 
1) องค์ประกอบด้านความคิดความเข้าใจ  (Cognitive Component) ความคิด

ความเข้าใจน้ีจะเป็นการแสดงออก ซ่ึงความรู้หรือความเช่ือซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ใน
ประสบการณ์ต่างๆ จากสภาพแวดล้อมอนัเป็นเร่ืองของปัญญาในระดบัท่ีสูงข้ึน อาทิ นักบริหาร 
หรือผูบ้งัคบับญัชามีความคิดหรือความเช่ือว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของเขานั้นมีลกัษณะของความเป็น
ผูใ้หญ่สามารถปกครองตนเองได้ ดงันั้น จึงให้ความเป็นอิสระในการท างานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
หรือเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการท างาน การวนิิจฉยัสั่งการ 

2) องค์ประกอบด้านความ รู้สึก  (Affective Component) องค์ประกอบด้าน
ความรู้สึกน้ี จะเป็นสภาพทางอารมณ์ (Emotion) ประกอบกบัการประเมิน (Evaluation) ในส่ิงนั้นๆ 
อนัเป็นผลจากการเรียนรู้ในอดีต ดงันั้น จึงเป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้สึก ความคิดเห็นอนัเป็นการ



 

6 

ยอมรับ อาทิ ชอบ ถูกใจ สนุก หรือปฏิเสธต่อส่ิงนั้น อาทิ เกลียด โกรธ ก็ได ้ความรู้สึกน้ีอาจท าให้
บุคคลเกิดความยดึมัน่และอาจแสดงปฏิกิริยาตอบโตห้ากมีส่ิงท่ีขดักบัความรู้สึกดงักล่าว 

3) องค์ประกอบด้านแนวโน้มของพฤติกรรม (Behavior Tendency Component)
หมายถึง แนวโน้มของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรม หรือปฏิบติัต่อส่ิงท่ีตนชอบหรือเกลียดอนัเป็น
การตอบสนองหรือการกระท าในทางใดทางหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้นๆ อาทิ บุคคลมีทศันคติท่ีดีต่อระบบประชาธิปไตย หรือมีความคิด  ความ
เช่ือ ความรู้สึกท่ีดีต่อระบอบประชาธิปไตย บุคคลผูน้ั้นก็มีแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกใดๆ ท่ีเป็นการสนบัสนุนหรือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอนัเป็นพฤติกรรมแบบเขา้หา
หรือแสวงหา (Seek Contact) ตรงกนัขา้มหากมีทศันคติต่อส่ิงนั้นๆ ไม่ดีก็จะเกิดพฤติกรรมในการ
ถอยหนีหรือหลีกเล่ียง (Avoiding Contact) 

   
2.1.2 ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ณัฐชา วฒันวิไล และจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, 

2557 : ออนไลน์) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นความร่วมมือทาง เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม ในแนวคิดการผลิตเดียว
ตลาดเดียว หรือ Single market and production base ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  

1) วตัถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวตัถุประสงค์ให้ทุกประเทศภายในเอเซียนเป็นตลาด 

และฐานการผลิตร่วม ก่อให้เกิดพฒันาการทางเศรษฐกิจภายใน กลุ่มอยา่งเสมอภาค เกิดบูรณาการ
เขา้กบัเศรษฐกิจโลก และท่ี ส าคญัคือสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั การรวมกลุ่ม ทาง
เศรษฐกิจให้เป็นหน่ึงเดียวกันท าให้อาเซียนมีขนาดใหญ่ข้ึน ซ่ึงมีความมัน่คงและแข็งแกร่งคาน
อ านาจกบักลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอ่ืน หรือประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจอ่ืนได ้  

เพื่อใหค้วามร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนบรรลุวตัถุประสงคอ์าเซียนจึงไดก้ าหนด
ทิศทาง และแผนงานท่ีจะด าเนินไปสู่เป้าหมายไวใ้นพิมพเ์ขียว AEC Blueprint ซ่ึงระบุกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 1) เปิดเสรีการค้าสินค้า 2) เปิดเสรีการ ค้าบริการ 3) เปิดเสรีการลงทุน            
4) เคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือเสรี และ 5) เคล่ือนยา้ยเงินทุนเสรี แผนงานดงักล่าวระบุให้ทุกประเทศ 
จะตอ้งลดและเลิกขอ้จ ากดัของการเขา้สู่ตลาด  
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ดงัตวัอย่างการเปิดเสรีการคา้บริการ ไดก้ าหนดให้มีการลดขอ้จ ากดัสัดส่วนผูถื้อหุ้น
ต่างชาติ และประเภทนิติบุคคล ซ่ึงอนุญาตให้ผูป้ระกอบกิจการบริการของอาเซียนไปท าธุรกิจและ
สามารถถือหุ้นได้อย่างน้อยถึงร้อยละ 70 โดยไม่จ  ากดัมูลค่าการให้บริการ จ านวนสถานบริการ 
ประเภทและจ านวนบุคคลผูใ้ห้บริการ  และส าหรับการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมืออย่างเสรีได้ท า
ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRAs) ในสาขาวิชาชีพหลัก  โดยยอมรับร่วมกันเร่ือง คุณสมบัติท่ีเป็น
เง่ือนไขในการไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ     อนัหมายถึงนกัวิชาชีพประเทศหน่ึงในกลุ่ม จะ
สามารถประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  ได้ ซ่ึงปัจจุบนัได้ท าข้อตกลงกนัแล้ว 7 สาขา 
ไดแ้ก่ สาขาวิศวกรรม สาขาสถาปัตยกรรม สาขาแพทย  ์สาขาทนัตแพทย  ์สาขาพยาบาล สาขานัก
ส ารวจ และสาขาบญัชี (ผูอ้  านวยการส านกัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2554) 

2) การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถและเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพบัญชีไทยเมื่อเปิด
เสรีทางเศรษฐกจิ (สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2554, ม.ป.ป.) 

วชิาชีพบญัชี (พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547) หมายถึง วิชาชีพในดา้นการท า
บญัชี ด้านการสอบบญัชี ด้านการบญัชีบริหาร ด้านการวางระบบบญัชี ด้านการบญัชีภาษีอากร  
ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยี การบญัชีและบริการเก่ียวกบัการบญัชีดา้นอ่ืน ส่วนศกัยภาพ หมายถึง 
ความสามารถท่ียงัไม่พฒันา หรือยงัไม่พฒันาเต็มท่ีศกัยภาพเป็นพลงัภายในท่ีซ่อนไว ้หรือพลงัแฝง
ท่ียงัไม่ไดแ้สดงออกมาใหป้รากฏ หรือออกมาบา้งแต่ยงัไม่หมดศกัยภาพเป็นภาวะท่ีเปล่ียนแปลงได ้
และยงัหมายถึงอ านาจหรือคุณสมบติัท่ีแฝงอยู่ในส่ิงต่างๆ ซ่ึงจะท าให้พฒันาหรือแสดงให้ปรากฏ
เป็นท่ีประจกัษไ์ด ้(ราชบณัฑิตยสถาน, 2526) เป็นคุณสมบติัหรือเง่ือนไขบางประการท่ีก่อให้เกิดผล
ในอนาคตถ้าได้มีการใช้คุณสมบัติหรือเง่ือนไขกับเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องนั้ น พร้อมท่ีจะแสดง
ความสามารถท่ีมีอยู่ให้ปรากฏเม่ือมีโอกาสท่ีจะกระท าได ้ส าหรับศกัยภาพในการปฏิบติังาน คือ
คุณสมบติัของผูป้ฏิบติัหน้าท่ีท่ีจะตอ้งใช้ความรู้ความสามารถในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอ านาจท่ีมีอยู่
และภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งกระท าให้ได้รับความส าเร็จ และการพฒันาหมายถึง การเติบโต ความเจริญ 
ความกา้วหนา้ ความรุ่งเรือง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2526) โดยพฒันาได ้2 ประการ คือ การปรับตวัให้
เขา้กบัการเปล่ียนแปลงในลกัษณะต่างๆ ของยุคปัจจุบนั และการปรับเปล่ียนให้เกิดความทนัสมยั
จากค าจ ากดัความท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

จึงสรุปได้ว่า การพฒันาศกัยภาพวิชาชีพบญัชี  คือกระบวนการท่ีท าให้ผูป้ระกอบ 
วิชาชีพบัญชีได้รับการพฒันาเติบโตของขีดความสามารถ  (Capability) ท่ีช่วยส่งเสริมศกัยภาพ 
(Potential) ให้ปรากฏผลส าเร็จเพื่อเพิ่มสมรรถนะ (Competence) ในดา้นวชิาชีพให้กา้วหนา้กวา่เดิม 
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของโลกซ่ึงมีการเปิดเสรีการคา้ การบริการ การลงทุน เงินทุน และการ
เคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจให้บริการทางวิชาชีพ และนกัวิชาชีพของ



 

8 

ไทย จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการหลั่งไหลเข้ามาเปิดกิจการและการเข้ามาของนักวิชาชีพ
ต่างชาติ โดยตอ้งพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพบุคลากรให้มีศกัยภาพสูงท่ีจะสามารถแข่งขนัไดก้บั 
นกัวิชาชีพบญัชีของประเทศในกลุ่ม ซ่ึงอาจมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองภาษา การศึกษาวิทยาการ และ
เทคโนโลยี ดงันั้น สถาบนัวิชาชีพต่างๆ ของไทย จึงตอ้งตระหนกัถึงผลกระทบดงักล่าว และเร่งหา
มาตรการรองรับกนัอยา่งเต็มท่ี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ หน่วยงานหลกัท่ีท าหน้าท่ี
ก ากบัดูแลวิชาชีพบญัชี จึงได้ด าเนินมาตรการต่างๆ หลายประการเพื่อพฒันาศกัยภาพนักวิชาชีพ
บญัชีไทย  ดงัยกตวัอยา่งต่อไปน้ี  

1) การก าหนดมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี และมาตรฐานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีในทุกๆ ดา้น รวมถึงการก าหนดจรรยาบรรณส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
โดยประสานความร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชน สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
พิจารณาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพบญัชีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Accountants Standards Board : IASB) ก าหนดไว ้ 

2) การเพิ่มบทบาทของสภาวิชาชีพบญัชี ในฐานะผูน้ าองค์กรวิชาชีพระหว่าง
ประเทศ โดยการเขา้ร่วมเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศต่างๆ และเขา้ร่วม
ประชุม เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัสถาบนัและองคก์รต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

3) การจัดตั้ งสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพบัญชี และการจัดท าฐานข้อมูลด้าน
วิชาการ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพบญัชีให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกนั 
โดยการพฒันา และจดัท าส่ือการสอนวชิาการบญัชีโดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ รวมถึง การเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสภาวิชาชีพบญัชีสู่สาธารณชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ และความ
เขา้ใจอยา่งถูกตอ้งเก่ียวกบัการบญัชี ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั  

4) การเพิ่มบทบาทในการให้ค  าแนะน ากับธุรกิจ SMEs ซ่ึงเป็นฐานธุรกิจท่ี
ส าคญัของไทย ให้มีประสิทธิภาพในการจดัท าบญัชี การเสนองบการเงิน การจดัการ และการน า
ระบบคอมพิวเตอร์มาใชง้าน  

5) การพฒันามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพการบญัชีของสถาบนัอุดมศึกษา  
โดยจดัท าโครงการมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศทางการบญัชี (IES) ท าให้สถาบนัการศึกษา
จะต้องจัดการศึกษาวิชาการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีของสหพันธ์นักบัญชี
นานาชาติ (International Federation of Accountants : IFAC) ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้นัก
บญัชีของไทยมีศกัยภาพพร้อมในการรับมือรวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการกา้วออกไปสู่การเปิดเสรี 
และการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้
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2.1.3 ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2558, 

ออนไลน)์ 
MRA ยอ่มาจาก “Mutual Recognition Agreement” โดยมีช่ือท่ีเรียกเป็นภาษาไทยวา่ “การท า

ความตกลงยอมรับร่วม” อนัเป็นความตกลงท่ีเสนอให้คู่ค้าแต่ละฝ่ายยอมรับมาตรฐานและการ
ตรวจสอบสินคา้ของกนัและกนัในการท าการคา้ระหว่างประเทศ และเกิดข้ึนเม่ือประเทศคู่คา้มี
มาตรฐานบงัคบัท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงแต่ละประเทศจะเปรียบเทียบมาตรฐาน และวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพสินคา้แต่ละชนิดท่ีจะท าการคา้ของประเทศคู่คา้ โดยท่ีไม่ตอ้งตรวจสอบและรับรองซ ้ าอีก
ต่อไป ซ่ึงในการด าเนินการการประชุมเจรจาเพื่อจดัท ากรอบ MRA ในสาขาบญัชี ประกอบด้วย
เจา้หน้าท่ีภาครัฐและผูแ้ทนจากองค์กรก ากบัดูแลวิชาชีพบญัชี อาทิ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ และ    
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยไดเ้ห็นชอบร่างฉบบัสุดทา้ยของกรอบขอ้ตกลงยอมรับร่วม
สาขาบญัชีของอาเซียน โดยสาระส าคญัของขอ้ตกลง MRA ดา้นบญัชีในอนาคตของอาเซียน ไม่วา่
จะเป็นการเจรจาสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย โดยวางหลักเกณฑ์พื้นฐานส าหรับการยอมรับ ซ่ึง
ประกอบดว้ย หลกัเกณฑ์เร่ือง การศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบ
ขอ้มูลเอกสาร ระเบียบวินยั และหลกัจริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบติัสากล ทั้งน้ี  MRA  ท่ีจะ
จดัท าข้ึนในอนาคตจะตอ้งไม่ลดทอนสิทธิ อ านาจ หนา้ท่ีของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการ
ก ากบัดูแลและออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายภายใน แต่ตอ้งไม่สร้างอุปสรรคท่ีเกินจ าเป็น และการ
ออกใบอนุญาตและการข้ึนทะเบียนของวิชาชีพบญัชีอาเซียนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบภายใน
ของแต่ละประเทศดว้ย นอกจากน้ี กรอบขอ้ตกลงไดก้ าหนดกรอบการด าเนินการและขอบเขตความ
รับผดิชอบของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบสาขาบญัชี ซ่ึงต่อมาไดมี้การก าหนดขอบเขตงานบริการบญัชี
ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม หมายถึงกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การจ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์กลาง 
(Central Product Classification - CPC) รหัส 862 ขององค์กรสหประชาชาติ ซ่ึงครอบคลุมงาน
บริการทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี    ทั้ งน้ีไม่รวมถึงการลงนามในรายงานของผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตและการให้บริการทางบญัชีอ่ืนท่ีตอ้งมีใบอนุญาตภายในประเทศ ตวัอย่างอาชีพท่ีสามารถ
ปฏิบติังานได ้ไดแ้ก่ ผูช่้วยนกับญัชี เจา้หนา้ท่ีการเงิน งานตรวจสอบภายใน การบริหารจดัการความ
เส่ียง การวิเคราะห์และจดัการขอ้มูล ท่ีปรึกษาธุรกิจ อาจารย ์วิทยาการทางด้านบญัชี นักวิชาชีพ
บญัชีสามารถร่วมงานในบริษทัตรวจสอบบญัชีได ้ 

1) คุณสมบัติในการเป็นนักบัญชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน 
ส าหรับสาขาบริการบัญชี (MRA) 
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1.1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาทางบญัชีหรือผา่นการทดสอบในโปรแกรม
ทางบญัชี ท่ีไดรั้บการยอมรับ โดยองคก์รวชิาชีพบญัชีในประเทศแหล่งก าเนิด หรือประเทศผูรั้บ วา่
เทียบเท่ากบัระดบัการศึกษาดงักล่าว 

1.2) มีการข้ึนทะเบียนหรือมีใบอนุญาตท่ียงัไม่ส้ินผลในปัจจุบนั เพื่อประกอบ
วชิาชีพบญัชีในประเทศแหล่งก าเนิด ซ่ึงออกให้โดยองคก์รวิชาชีพบญัชี และสอดคลอ้งกบันโยบาย
ภายในประเทศดา้นการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

1.3) มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกวา่ 3 ปี สะสมไดภ้ายระยะเวลา    
5 ปี หลงัจากมีคุณสมบติัทางดา้นการศึกษาตามท่ีกล่าวในขอ้ 1 

1.4) ปฏิบติัสอดคลอ้งตามนโยบายการพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) ของ
ประเทศแหล่งก าเนิด 

1.5) ไดรั้บใบรับรองจากองคก์รวชิาชีพบญัชีของประเทศแหล่งก าเนิด และไม่มี
ประวติัการกระท าผิดอย่างร้ายแรง ดา้นเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ระดบัทอ้งถ่ิน 
และระหวา่งประเทศในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

นกับญัชีท่ีตอ้งการจดทะเบียนดงักล่าวตอ้งผา่นการประเมินจากคณะกรรมการ
ก ากบัดูแล (Monitoring Committee) ในแต่ละประเทศ และการด าเนินงานในส่วนของอาเซียนจะอยู่
ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีอาเซียน (ASEAN Chartered 
Professional Accountant Coordinating Committee - ACPACC) ซ่ึ งป ระ กอบ ด้ ว ย ผู ้แ ท น จาก
คณะกรรมการก ากับดูแลของประเทศสมาชิก (สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2557 : 
ออนไลน)์ 

 
2.1.4  มาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (IES) (สภาวิชาชีพบญัชี

ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2557 : ออนไลน์) 
มาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ หรือ International Education 

Standards for Professional Accountants (IES) เป็นมาตรฐานท่ีก าหนดคุณสมบัติด้านการศึกษา 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานวิชาชีพบญัชี  รวมทั้งจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบญัชี ซ่ึง
ก าหนดโดย IFAC ปัจจุบนัมีทั้งหมด 8 ฉบบั คือ IES 1- IES 8 ซ่ึงไดก้ าหนดคุณสมบติัของนกับญัชี
มืออาชีพดงัมีรายละเอียดท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัดา้นการศึกษา ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังานวชิาชีพบญัชี จึงขอกล่าวถึง IES 2, IES 4, IES 5, IES 7 และ IES 8 ดงัน้ี 

1) IES 2 : เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาวิชาชีพบัญชี  (Content of Professional 
Accounting Education Programs) ตอ้งมีสาระส าคญัครอบคลุมในหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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1.1) หัวขอ้เก่ียวกบัการบญัชี การเงิน และหัวขอ้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบด้วย
วิชา บัญชีการเงินและรายงานทางการเงิน  บัญชีบริหารและการควบคุม  ภาษีอากร ธุรกิจและ
กฎหมายธุรกิจ การตรวจสอบและการรับรองการเงินและการจดัการทางการเงิน  และจรรยาบรรณ
ของวชิาชีพ 

1.2) หัวข้อเก่ียวกับองค์กรและธุรกิจ ประกอบด้วยวิชา  เศรษฐศาสตร์ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ ตลาดเงิน วิธีการเชิงปริมาณ 
พฤติกรรมองคก์ร การจดัการ และการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ การตลาด และธุรกิจระหวา่งประเทศ 

1.3) หวัขอ้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ยวิชา เช่น ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ความรู้เก่ียวกบัการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ ความสามารถของ
ผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

2) IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติวิชาชีพบัญชี  (Professional Values, 
Ethics and Attitudes) นักวิชาชีพบัญชีต้องมีจรรยาบรรณตาม  Code of Ethics for Professional 
Accountants ในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์ความเป็นกลาง ความสามารถและความระมดัระวงั
ทางวชิาชีพ การรักษาความลบั และการปฏิบติัตามระเบียบทางวชิาชีพ 

3) IES 5 : ข้อก าหนดด้านประสบการณ์การท างานจริง  (Practical Experience 
Requirements) โดยนกัวิชาชีพบญัชีตอ้งผา่นการฝึกหดังานทางวิชาชีพเป็นระยะเวลานานพอท่ีผูข้ึ้น
ทะเบียนจะมีความรู้ทางวชิาชีพทกัษะทางวชิาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมทางวชิาชีพเพียงพอต่อการ
ปฏิบติังานวิชาชีพบญัชี และพร้อมส าหรับการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทางวิชาชีพต่อไปในอนาคต ซ่ึง 
IFAC ได้ก าหนดให้ผูท่ี้สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนักวิชาชีพบญัชีได้ต้องผ่านการฝึกหัดงานทาง
วชิาชีพมาแลว้อยา่งนอ้ย 3 ปี 

4) IES 7 : การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuing Professional Development :       
A Program of Lifelong Learning and Continuing Development of Professional Competence) 

นักวิชาชีพบัญชีมีหน้าท่ีต้องพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง
ตลอดระยะเวลาท่ีท าหน้าท่ีเป็นนกัวิชาชีพบญัชี ผา่นกระบวนการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ 
(Continuing Professional Development : CPD) โดยระบุให้นักวิชาชีพบัญชีต้องผ่านการพัฒนา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพอยา่งนอ้ย 120 ชัว่โมงภายในระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงตอ้งเป็นการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพท่ีไดรั้บการรับรองทางวิชาชีพอยา่งนอ้ย 60 ชัว่โมง และในแต่ละปีตอ้งผา่นการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมง 
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5) IES 8 : ข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าห รับผู ้ป ระกอบวิช าชีพสอบบัญ ชี 
(Competence Requirements for Audit Professionals) นกัวชิาชีพสอบบญัชีตอ้งมีคุณสมบติัทางดา้น
ความสามารถ โดยตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไดรั้บการศึกษาในวิชาการ
ตรวจสอบขั้นสูง มาตรฐานการสอบบญัชีระหวา่งประเทศ วชิาบญัชีการเงินและรายงานทางการเงิน
ขั้นสูง  มาตรฐานรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบญัชี
การเงิน  การประเมินการควบคุมและความเส่ียง และประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นปัจจุบนั ตอ้ง
ปฏิบติัตาม Code of  Ethics for Professional Accountants ของ IFAC ตอ้งมีประสบการณ์การฝึกหัด
งานสอบบญัชีอยา่งนอ้ย 3 ปี และตอ้งเป็นประสบการณ์การฝึกหดังานตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน 
อยา่งนอ้ย 2 ปี และตอ้งมีการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ เป็นเช่นเดียวกบันกัวชิาชีพบญัชีตาม 
IES 7  
 
2.2 ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.2.1 ฉัตรพร  คริสต์รักษา (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ความต้องการในการพฒันาตนเองของ
ครูผูส้อนดา้นการบญัชีระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า ความตอ้งการพฒันาตนเองของครูผูส้อน ด้านการบญัชีระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ให้ความส าคญัและจ าเป็นในการพฒันาตนเองในเร่ือง
ของมาตรฐานการบญัชี ภาษีอากร เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโปรแกรมส าเร็ จรูปทางบัญชี 
ครูผูส้อนด้านการบญัชีมีความสนใจท่ีจะพฒันาตนเองด้วยวิธีการเขา้รับการอบรม สัมมนา และ
การศึกษาต่อ โดยปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจเลือกสถาบันท่ีจะศึกษาต่อ คือ ช่ือเสียงของ
สถาบัน มาตรฐานการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีได้รับ ส าหรับปัญหาในการพัฒนาตนเอง พบว่า
ครูผูส้อนด้านการบญัชี มีความไม่พร้อมเร่ืองเวลา ขาดเงินทุนในการศึกษาต่อ และหน่วยงานตน้
สังกดัไม่สนบัสนุน แต่โดยภาพรวมครูผูส้อนดา้นการบญัชีในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะพฒันาความรู้เก่ียวกบับญัชีอยูใ่นระดบั
มาก 

2.2.2 อจัจิมา  สมบัติปัน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตสาขาวชิา
การบัญชีจากนายจ้างในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ พบว่า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต
สาขาวิชาการบญัชีจากนายจา้งสูงสุด คือ ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติั และหนา้ท่ีงาน ไดแ้ก่ มีความ
ช านาญทางตวัเลข มีความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑข์อ้บงัคบั มีความช านาญดา้นการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสามารถวดัค านวณมูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได ้
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ค่าใชจ่้าย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและคุณลกัษณะอ่ืนๆ ไดแ้ก่ มีความละเอียดรอบคอบ มีความซ่ือสัตย ์และ
รู้จกัรักษาความลบัของกิจการ และมีความขยนัหมัน่เพียร และรับผิดชอบเป็นความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุด ส่วนทกัษะทางดา้นปัญญา ไดแ้ก่ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีใน
ด้านการค านวณต้นทุนในระดับมาก ซ่ึงข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา สถาบันการศึกษาควร
ปรับปรุงหลกัสูตร พฒันากระบวนการเรียนการสอน การผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทกัษะ
ทางวิชาชีพ คุณลกัษณะดา้นอ่ืนๆ ส าหรับบณัฑิตสาขาวิชาการบญัชี ควรบูรณาการการเรียนรู้โดย
เนน้ความส าคญัของสภาพความตอ้งการของนายจา้งและผูป้ระกอบการ 

2.2.3 ดวงพร  สุนทรสรณ์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูผูส้อนดา้นการบญัชีใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่อมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึง
ท าการศึกษาประกอบด้วยมาตรฐานฉบบัท่ี 1-7 พบว่า ครูผูส้อนดา้นการบญัชีเห็นด้วยกบัการน า
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีมาใช้ในการจัดหลักสูตร
การศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดของมาตรฐานแต่ละฉบบั ครูผูส้อนดา้นการบญัชีเห็นด้วยกบัมาตรฐานฉบบัท่ี 7 เร่ือง 
การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทาง
วิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง มีความส าคญัในการจดัหลกัสูตรการศึกษาวิชาชีพบญัชีอยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณาตามขอ้ก าหนดในแต่ละขอ้ ครูผูส้อนดา้นการบญัชีมีความคิดเห็นวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีตอ้งมีความสามารถในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจอยูใ่นระดบัมาก 
ดงันั้น จึงตอ้งมีการพฒันาการศึกษาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุการประกอบวิชาชีพ และ
ตอ้งปฏิบติังานดว้ยความสามารถอย่างเต็มท่ีและมีความรับผิดชอบต่อนายจา้ง ลูกคา้ และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 
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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ขอบเขตและวธีิการศึกษา 
 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย การศึกษาถึงทศันคติของครูสาขาวิชา การบญัชีต่อ

การพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
จะศึกษาองค์ประกอบของทศันคติใน 3 ดา้น คือ ดา้นความคิดความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึกและดา้น
พฤติกรรม เก่ียวกบัความคิดเห็นในเร่ืองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การท าความตก
ลงยอมรับร่วม (MRA) และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ (IES) ของ
ครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชีในระดบัอาชีวศึกษา  17 จงัหวดั

ภาคเหนือ ซ่ึงมีสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งส้ิน 69 แห่ง ไดแ้ก่  
วทิยาลยัเทคนิค วิทยาลยัอาชีวศึกษา วทิยาลยัการอาชีพ วทิยาลยัสารพดัช่าง วทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
การจดัการ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ีและวิทยาลยัพณิชยการ ใน 17 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
ไดแ้ก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทยั อุตรดิตถ์ และอุทยัธานี  ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด  177  ราย 
(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557 : ออนไลน์)  
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3.2 วธีิการศึกษาและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จดัส่งทางไปรษณียเ์ป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อศึกษาถึง
ทศันคติด้านความคิดความเขา้ใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรมของครูผูส้อนสาขาวิชาการ
บญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จ านวนทั้งส้ิน 177 ราย ได้รับการตอบกลบัแบบสอบถามทั้งส้ิน 138 ราย คิดเป็นร้อยละ 
77.97 ของแบบสอบถามท่ีจดัส่งไปทั้งหมด 

 
3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลส่วนน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จาก 

หนังสือ เอกสาร บทความจากเว็บไซต์ ตลอดจนการค้นควา้จากงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ
ออนไลน ์
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม  (Questionnaire) ท าการส่งทาง
ไปรษณีย ์เป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อศึกษาถึงทศันคติของครูผูส้อนสาขาวิชาการบญัชีต่อการ
พฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
ลกัษณะแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 
3.3.1 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ครูสาขาวิชาการบัญชี) สังกัด

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และประเภทสถานศึกษาในสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
3.3.2 ส่วนที่  2  เป็นทัศนคติของครูสาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผู ้สอนในระดับ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น  คือ 
ด้านความคิดความเขา้ใจ ด้านความรู้สึกและด้านพฤติกรรม โดยขอ้มูลทัศนคติเก่ียวกบัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน 
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(MRA) และมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (IES) ไดแ้ก่ ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในมาตรฐาน  IES 2, IES 4, IES 5, IES 7 และ IES 8 ดงัน้ี 

1) IES 2 : เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาวิชาชีพบัญชี  (Content of Professional 
Accounting Education Programs) 

2) IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติวิชาชีพบัญชี  (Professional Values, 
Ethics and Attitudes) 

3) IES 5 : ข้อก าหนดด้านประสบการณ์การท างานจริง  (Practical Experience 
Requirements) 

4) IES 7 : การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuing Professional Development :       
A Program of Lifelong Learning and Continuing Development of Professional Competence) 

5) IES 8 : ข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าห รับผู ้ป ระกอบวิช าชีพสอบบัญ ชี 
(Competence Requirements for Audit Professionals) 

 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  แต่ละขอ้ค าถามจะ
มีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั (กุณฑลี  ร่ืนรมย,์ 2551) ดงัน้ี 

 
คะแนน   ระดับความคิดเห็น 
     5   มากท่ีสุด 
     4   มาก 
     3   ปานกลาง 
     2   นอ้ย 
     1   นอ้ยท่ีสุด 

 
ด้านพฤติกรรม เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับความต้องการในการพฒันาตนเองของ

ครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้นเช่นกนั คือ 

1) ดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
2) ด้านคุณสมบติัของนักบญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ส าหรับ

สาขาบญัชี 
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3) ด้านมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักบญัชีระหว่างประเทศ (IES) ท่ีจ  าเป็นต่อการ
น ามาใชพ้ฒันาความรู้ 

โดยความตอ้งการในการพฒันาตนเองของครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ออกเป็น 5 ระดบั คือ  1  มากท่ีสุด  2  มาก   3  ปาน
กลาง   4  นอ้ย  5  นอ้ยท่ีสุด 

 
3.3.3 ส่วนที่ 3 เป็นส่วนท่ีให้ทางผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและ

ข้อเสนอแนะอ่ืนท่ีมีต่อการพัฒนาผูส้อน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น
ลกัษณะค าถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามได ้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Means) เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้

 

3.4.1 ส่วนที ่1 การวดัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ความถ่ี  (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 
3.4.2 ส่วนที่ 2 การวดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการ

พฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น  คือ  

1) ด้านความคิดความเขา้ใจ โดยขอ้มูลทศันคติเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน (MRA) และมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (IES) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

2) ด้านความรู้สึก โดยข้อมูลทัศนคติเก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน (MRA) และมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี (IES) ด้านความคิดความเข้าใจ ด้านความรู้สึก 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) และค่าเฉล่ีย (Mean)  โดย
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ก าหนดใช้ Likert Scale เป็นลกัษณะค าถามให้เลือกตอบได ้5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 

 
คะแนน   ระดับความคิดเห็น 
     5   มากท่ีสุด 
     4   มาก 
     3   ปานกลาง 
     2   นอ้ย 
     1   นอ้ยท่ีสุด 

 
ทั้งน้ี การก าหนดช่วงค่าเฉล่ีย เพื่อท าการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและแปลความหมายตาม

เกณฑ ์ดงัน้ี (กุณฑลี  ร่ืนรมย,์ 2551) 
 

   ค่าเฉลีย่   การแปลความหมาย 
4.51 – 5.00  มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  มาก 
2.51 – 3.50  ปานกลาง 

 1.51 – 2.50  นอ้ย 
1.00 – 1.50   นอ้ยท่ีสุด 
 

3) ดา้นพฤติกรรม มีการวดัเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาตนเองของครูผูส้อนใน
ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้ความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)  แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  คือ  1  มากท่ีสุด  2  มาก  3  ปาน
กลาง  4  นอ้ย   5  นอ้ยท่ีสุด 

 
3.4.3 ส่วนที ่3 การวดัเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนท่ีมีต่อการพฒันาผูส้อน เพื่อรองรับ

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด เพื่อรวบรวมขอ้มูลแลว้น าขอ้มูล
ท่ีมาสรุปรวบรวมประเด็นส าคญัน าเสนอในภาพรวม 
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาน้ี ผูศึ้กษาได้เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม จากครูสาขาวิชาการบญัชี 

เร่ืองทศันคติของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ  เพื่อ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน จ านวนทั้งส้ิน 177 ราย ไดรั้บการตอบกลบัแบบสอบถามทั้งส้ิน 
138 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.97 ของแบบสอบถามทั้งหมด  ผูศึ้กษาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ
ตารางประกอบ   ค  าบรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ครูสาขาวิชาการบญัชี) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของครูสาขาวชิาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบั
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ส่วนที ่3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนท่ีมีต่อการพฒันาครูผูส้อน เพื่อรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
  
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน ประเภทสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงมีผลการศึกษา ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย  13   9.42 
หญิง 125  90.58 

รวม 138 100.00 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีจ านวน 125 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.58 และเป็นเพศชายมีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.42 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 30 ปี   11    7.97 
30-34 ปี  45  32.61 
35-39 ปี   50  36.23 
ตั้งแต่ 40 ปี ข้ึนไป  32  23.19 

รวม 138 100.00 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35-39 ปี ซ่ึงมีจ านวน 50 

คน คิดเป็นร้อยละ 36.23  รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายุระหว่าง 30-34 ปี มีจ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.61  รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.19 และผูท่ี้มีอายุ
นอ้ยกวา่ 30 ปี มีจ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.97 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด  57  41.30 
สมรส  70  50.73 
หยา่ร้าง    9    6.52 
หมา้ย    2    1.45 

รวม 138 100.00 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส ซ่ึงมีจ านวน 70 คน    

คิดเป็นร้อยละ 50.73 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีสถานภาพโสด มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 ผูท่ี้มี
สถานภาพหย่าร้าง มีจ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 และผูท่ี้มีสถานภาพหมา้ย มีจ านวน 2 คน      
คิดเป็นร้อยละ 1.45 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี  72  52.17 
ปริญญาโท  66  47.83 
ปริญญาเอก    0    0.00 

รวม 138 100.00 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงมีจ านวน 

72 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 และมีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ  77  55.80 
พนกังานราชการ  15  10.87 
ครูพิเศษสอน  46  33.33 

รวม 138 100.00 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต าแหน่งงานเป็นขา้ราชการ มีจ านวน     
77 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80 รองลงมาเป็นผูมี้ต  าแหน่งงานเป็นครูพิเศษสอน มีจ านวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.33 และเป็นผูมี้ต  าแหน่งงานเป็นพนักงานราชการ มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.87 ตามล าดบั 
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ตารางที ่6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

ประสบการณ์ในการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5 ปี  27  19.57 
5-9 ปี  33 23.91 
10-14 ปี  39  28.26 
ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  39  28.26 

รวม 138 100.00 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง     

10-14 ปี  และตั้ งแต่ 15 ปี ข้ึนไป ซ่ึงมีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26 รองลงมาเป็นผู ้มี
ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 5-9 ปี มีจ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.91 และเป็นผู ้มี
ประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี มีจ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทสถานศึกษาใน

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประเภทสถานศึกษาในสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการ                      

การอาชีวศึกษา 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

วทิยาลยัเทคนิค  26  18.84 
วทิยาลยัอาชีวศึกษา  16  11.59 
วทิยาลยัการอาชีพ  56  40.58 
วทิยาลยัสารพดัช่าง  20  14.50 
วิท ยาลัย เทคโนโลยีและการ
จดัการ 

  6    4.35 

วทิยาลยัอ่ืน  14   10.14 
รวม 138 100.00 

 
จากตารางท่ี 7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานสอนอยูใ่นสถานศึกษาสังกดั

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพ มีจ านวน  56  คน คิดเป็นร้อยละ 
40.58 รองลงมาปฏิบัติงานสอนอยู่ในวิทยาลัยเทคนิค จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.84  
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ปฏิบติังานสอนอยูใ่นวทิยาลยัสารพดัช่าง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.45 ปฏิบติังานสอนอยูใ่น
วิทยาลยัอาชีวศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.59 ปฏิบติังานสอนอยู่ในวิทยาลยัอ่ืนๆ เช่น 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลยัพาณิชยการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.14 และ
ปฏิบัติงานสอนอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของครูสาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผู้สอนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพือ่รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนใน
ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติ
พื้นฐานของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ จะแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ คือ 

2.1 การศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับ 
นกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ 

2.2 การศึกษาความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับ 
นกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ 

2.3 การศึกษาความต้องการในการพฒันาความรู้ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน และ
มาตรฐานการศึกษาส าหรับ นกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ 
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2.1 การศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับ 
นกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ มีผลการวเิคราะห์ แสดงในตารางท่ี 8 ถึง ตารางท่ี 11 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉล่ียดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของครู

สาขาวชิาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รายการ ค่าเฉลีย่ การแปลผล 

1. ท่ านมีความ รู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

  

     1.1 มี ความ รู้ความ เข้าใจเก่ี ยวกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

3.74 มาก 

     1.2 มีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการคา้  การลงทุน 
การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน 

3.80 มาก 

     1.3 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสามารถของวิชาชีพ
บญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

3.58 มาก 

     1.4 มีความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
บูรณาการเขา้สู่การเรียนการสอนในสาขาวชิาการบญัชี 

3.50 ปานกลาง 

รวม 3.65 มาก 
 
จากตารางท่ี 8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  อยู่ในระดบั มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65  
คือ  มีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรี
ทาง การคา้  การลงทุน การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงานมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80  
รองลงมาคือ  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74  และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสามารถของวิชาชีพบญัชี เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58  
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉล่ียด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพ
บญัชีของอาเซียน ของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รายการ ค่าเฉลีย่ การแปลผล 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าความตกลงยอมรับ
ร่ ว ม  ( Mutual Recognition Arrangement : MRA)  ใ น
วชิาชีพบัญชีของอาเซียน 

  

     2.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความตกลงยอมรับ
ร่วม (MRA) ดา้นบญัชีในอนาคตของอาเซียน 

3.20 ปานกลาง 

     2.2 ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัการเป็นนกับญัชีอาเซียน
ตามความตกลงยอมรับร่วมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส าหรับสาขาบญัชี 

  

          1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาทางบญัชีหรือผา่นการ
ทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี 

3.56 มาก 

          2) มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการ
ประกอบวชิาชีพบญัชี 

3.60 มาก 

          3) มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่  3 ปี 3.58 มาก 
          4) ปฏิบติัสอดคลอ้งตามนโยบายการพฒันาวชิาชีพอยา่ง
ต่อเน่ือง (CPD) 

3.51 มาก 

          5) ได้รับใบรับรองจากองค์การวิชาชีพบัญชีในการ
ประกอบวชิาชีพบญัชี 

3.45 ปานกลาง 

รวม 3.48 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท าความตกลง

ยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน  อยู่ในระดบั
ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48  คือ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท าความตกลงยอมรับร่วม 
(MRA) ดา้นบญัชีในอนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติั
การเป็นนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับสาขา
บญัชี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 มีหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี คือ มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการ
ประกอบวชิาชีพบญัชีมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60  รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
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ไม่น้อยกว่า 3 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางบัญชีหรือผ่านการ
ทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56     
 
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉล่ียดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชี

ระหว่างประเทศ ของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รายการ ค่าเฉลีย่ การแปลผล 

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาส าหรับ        
นักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (International Education 
Standards for Professional Accountants : IES)  

  

     3.1 IES 2 : เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในหัวขอ้
การบัญ ชี  การเงิน  ด้านองค์กรและธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.23 ปานกลาง 

     3.2 IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวชิาชีพ 3.40 ปานกลาง 
     3.3 IES 5 : ขอ้ก าหนดด้านประสบการณ์การท างานจริงของ
นกัวชิาชีพบญัชี 

3.28 ปานกลาง 

     3.4 IES 7 : การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับ
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) อย่างน้อย 120 ชั่วโมง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

3.32 ปานกลาง 

     3.5 IES 8 : ข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าหรับผู ้ประกอบ
วิชาชีพสอบบญัชี ตอ้งมีประสบการณ์การฝึกหัดงานสอบบญัชี
อยา่งนอ้ย 3 ปี และตอ้งมีประสบการณ์การฝึกหัดงานตรวจสอบ
ขอ้มูลทางการเงิน อยา่งนอ้ย 2 ปี 

3.18 ปานกลาง 

รวม 3.28 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการศึกษาส าหรับ
นกัวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ (International Education Standards for Professional Accountants 
: IES) อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28  คือ IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทาง
วิชาชีพมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40  รองลงมา คือ IES 7 : การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง
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เก่ียวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
(CPD) อย่างน้อย 120 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 3 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32  และ IES 5 : ขอ้ก าหนด
ดา้นประสบการณ์การท างานจริงของนกัวชิาชีพบญัชี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28   

 
ตารางที่ 11 แสดงสรุปค่าเฉล่ียดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน มาตรฐานการศึกษาส าหรับ
นกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ ของครูสาขาวชิาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบั
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม 

รายการ ค่าเฉลีย่ การแปลผล 
1. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

3.65 มาก 

2. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความตกลงยอมรับร่วม 
(Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในวิชาชีพบญัชีของ
อาเซียน 

3.48 ปานกลาง 

3. ท่ านมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาส าหรับ        
นักวิช าชีพบัญ ชีระหว่างประเทศ  (International Education 
Standards for Professional Accountants : IES)  

3.28 ปานกลาง 

รวมทั้งหมด 3.46 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน  และมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.46 
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2.1.1 การศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน และมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับ นักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา มีผลการวิเคราะห์ 
แสดงในตารางท่ี 12 ถึง ตารางท่ี 15 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่12 แสดงค่าเฉล่ียดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของครู

สาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

รายการ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1. ท่ านมีความ รู้ความ เข้ าใจ เกี่ ยวกับการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) 

   

     1.1 มี ความ รู้ความ เข้าใจ เก่ี ย วกับ ก าร เปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

3.81 
มาก 

3.65 
มาก 

3.74 
มาก 

     1.2 มีความรู้ความเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรี
ท างก ารค้า   ก ารลงทุ น  ก ารบ ริก ารและการ
เคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน 

3.83 
มาก 

3.76 
มาก 

3.80 
มาก 

     1.3 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสามารถ
ของวิชาชีพบญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

3.64 
มาก 

3.50 
ปานกลาง 

3.57 
มาก 

     1.4 มีความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนใน
สาขาวชิาการบญัชี 

3.51 
มาก 

3.48 
ปานกลาง 

3.50 
ปานกลาง 

รวม 
3.70 
มาก 

3.60 
มาก 

3.65 
มาก 
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จากตารางท่ี 12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  มากท่ีสุด คือ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 รองลงมา คือ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.65 จ  าแนกไดด้งัน้ี 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีความรู้ความเข้าใจถึง
วตัถุประสงค์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการคา้  การลงทุน การ
บริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงานมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 รองลงมา คือ มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 และมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.64  

2) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท มีความรู้ความเข้าใจถึง
วตัถุประสงค์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการคา้  การลงทุน การ
บริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงานมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76  รองลงมา คือ มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65  และมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.50  
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉล่ียดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพ
บญัชีของอาเซียน ของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

รายการ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าความ    
ต ก ล ง ย อ ม รั บ ร่ ว ม  (Mutual Recognition 
Arrangement : MRA)  ใน วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ข อ ง
อาเซียน 

   

     2.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความตก
ลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านบัญชีในอนาคตของ
อาเซียน 

3.25 
ปานกลาง 

3.15 
ปานกลาง 

3.20 
ปานกลาง 

     2.2 ความ เข้าใจเก่ียวกับ คุณสมบัติการเป็น          
นักบัญชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี 

   

          1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางบัญชี
หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี 

3.62 
มาก 

3.48 
ปานกลาง 

3.56 
มาก 

          2) มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การ
รับรองในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

3.60 
มาก 

3.61 
มาก 

3.60 
มาก 

          3) มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อย
กวา่  3 ปี 

3.58 
มาก 

3.58 
มาก 

3.58 
มาก 

          4) ปฏิบติัสอดคล้องตามนโยบายการพฒันา
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) 

3.51 
มาก 

3.51 
มาก 

3.51 
มาก 

          5) ไดรั้บใบรับรองจากองค์การวิชาชีพบญัชี
ในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

3.60 
มาก 

3.32 
ปานกลาง 

3.45 
ปานกลาง 

รวม 
3.52 
มาก 

3.44 
ปานกลาง 

3.48 
ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการท าความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในวิชาชีพบญัชี
ของอาเซียน มากท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 
รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48  จ าแนกไดด้งัน้ี 

1) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นบญัชีในอนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ีย 3.25 และมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัคุณสมบติัการเป็นนักบญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนส าหรับสาขาบญัชี มีหัวขอ้ย่อยดงัน้ี คือ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาทางบญัชีหรือผ่าน
การทดสอบในโปรแกรมทางบญัชีมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62  รองลงมาคือ มีการข้ึนทะเบียน / 
การอนุญาต / การรับรองใน การประกอบวิชาชีพบญัชี และได้รับใบรับรองจากองค์การวิชาชีพ
บญัชีในการประกอบวชิาชีพบญัชีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60  

2) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านบญัชีในอนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.15 และมี
ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัการเป็นนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี มีหัวข้อย่อยดงัน้ี คือ มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การ
รับรองในการประกอบวิชาชีพบญัชี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในด้านท่ี
เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า  3 ปี  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58  และปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพฒันา
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) ค่าเฉล่ีย  3.51  
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ตารางที่ 14  แสดงค่าเฉล่ียด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพ
บัญชีระหว่างประเทศ ของครูสาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผู ้สอนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 

รายการ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

3. ท่ าน มี ค ว าม รู้ค วาม เข้ า ใจ ในม าตรฐ าน
การศึกษาส าห รับนักวิชาชีพบัญ ชีระหว่าง
ประเทศ (International Education Standards 
for Professional Accountants : IES)  

   

     3.1 IES 2 : เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทาง
วิชาชีพ ในหัวข้อการบญัชี การเงิน ด้านองค์กร
และธุรกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.33 
ปานกลาง 

3.12 
ปานกลาง 

3.23 
ปานกลาง 

     3.2 IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติ
ทางวชิาชีพ 

3.47 
ปานกลาง 

3.33 
ปานกลาง 

3.41 
ปานกลาง 

     3.3 IES 5 : ขอ้ก าหนดด้านประสบการณ์การ
ท างานจริงของนกัวชิาชีพบญัชี 

3.35 
ปานกลาง 

3.21 
ปานกลาง 

3.28 
ปานกลาง 

     3.4 IES 7 : ก ารพัฒ น าท างวิ ช า ชี พ อย่ า ง
ต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง (CPD) อย่างน้อย 120 ชั่วโมง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

 
3.25 

ปานกลาง 
 

3.39 
ปานกลาง 

3.32 
ปานกลาง 

     3.5 IES 8 : ขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะส าหรับ      
ผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชี ตอ้งมีประสบการณ์
การฝึกหัดงานสอบบญัชีอยา่งน้อย 3 ปี และตอ้ง
มีประสบการณ์การฝึกหัดงานตรวจสอบขอ้มูล
ทางการเงิน อยา่งนอ้ย 2 ปี 

3.25 
ปานกลาง 

3.11 
ปานกลาง 

3.18 
ปานกลาง 

รวม 
3.33 

ปานกลาง 
3.23 

ปานกลาง 
3.28 

ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (International Education 
Standards for Professional Accountants : IES) มาก ท่ี สุด  คือ  ผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโท ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 

1) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจ IES 4 : 
ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.47  รองลงมาคือ IES 5 : 
ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์การท างานจริงของนกัวชิาชีพบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.35  และ IES 2 : 
เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กรและธุรกิจ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.33  

2) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท  มีความรู้ความเขา้ใจ IES 7 : 
การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันา
สมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) อย่างน้อย 120 ชัว่โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี มากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.39  รองลงมา คือ IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพ  ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.33  และ IES 5 : ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์การท างานจริงของนกัวิชาชีพบญัชี  ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  3.21 
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ตารางที่ 15 แสดงสรุปค่าเฉล่ียดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน มาตรฐานการศึกษาส าหรับ         
นกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ ของครูสาขาวชิาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบั
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

รายการ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1. ท่ าน มีความ รู้ความ เข้าใจเก่ียวกับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) 

3.70 
มาก 

3.60 
มาก 

3.65 
มาก 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท าความ
ต ก ล ง ย อ ม รั บ ร่ ว ม  (Mutual Recognition 
Arrangement : MRA)  ใ น วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ข อ ง
อาเซียน 

3.52 
มาก 

3.44 
ปานกลาง 

3.48 
ปานกลาง 

3. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการศึกษา
ส าห รับนั ก วิ ช า ชี พ บัญ ชี ระห ว่ างป ระ เท ศ 
( International Education Standards for 
Professional Accountants : IES)  

3.33 
ปานกลาง 

3.23 
ปานกลาง 

3.28 
ปานกลาง 

รวม 
3.51  
มาก 

3.41 
ปานกลาง 

3.46 
ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ใน
วิชาชีพบัญชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ 
(IES)มากท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 รองลงมา 
คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46   
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2.1.2 การศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน และมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับ นักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ จ าแนกตามต าแหน่งงาน มีผลการวิเคราะห์ 
แสดงในตาราง  ท่ี 16 ถึง ตารางท่ี 19 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่  16 แสดงค่าเฉล่ียดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ

ครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

รายการ 
ต าแหน่งงาน 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

ครูพเิศษ
สอน 

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิด
ประช าคม เศรษฐกิจอาเซี ยน  (ASEAN 
Economic Community : AEC) 

    

     1.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 
2558 

3.69 
มาก 

3.67 
มาก 

3.85 
มาก 

3.74 
มาก 

     1.2 มีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ในการเปิดเสรีทางการค้า  การลงทุน การ
บริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน 

3.83 
มาก 

3.67 
มาก 

3.78 
มาก 

3.80 
มาก 

     1.3 มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ
ความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

3.47 
ปานกลาง 

3.80 
มาก 

3.67 
มาก 

3.57 
มาก 

     1.4 มีความรู้เก่ียวกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน บูรณาการเข้าสู่การเรียน
การสอนในสาขาวชิาการบญัชี 

3.42 
ปานกลาง 

3.80 
มาก 

3.54 
มาก 

3.50 
ปาน
กลาง 

รวม 
3.60 
มาก 

3.73 
มาก 

3.71 
มาก 

3.65 
มาก 
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จากตารางท่ี  16 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงาน มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มากท่ีสุด คือ 
ผู ้ตอบแบบสอบถามต าแหน่งพนักงานราชการ ค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 3.73 รองลงมา คือ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 และผู ้ตอบแบบสอบถามต าแหน่ง
ขา้ราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65  จ  าแนกไดด้งัน้ี  

1) ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งงานขา้ราชการ มีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการคา้  การลงทุน การบริการและการ
เคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงานมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.83  รองลงมา คือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.69  และมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัความสามารถของวิชาชีพบญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.47   

2) ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งงานพนักงานราชการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
ความสามารถของวิชาชีพบญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
มีความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บูรณาการเขา้สู่การเรียนการสอนในสาขาวชิา
การบัญชีมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.80  รองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และมีความรู้ความเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการค้า  การลงทุน การบริการและการ
เคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 

3) ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.85  รองลงมา คือ มี
ความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการ
คา้  การลงทุน การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.78 และมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัความสามารถของวิชาชีพบญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.67  
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ตารางที่  17 แสดงค่าเฉล่ียดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพ
บญัชีของอาเซียน ของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

รายการ 
ต าแหน่งงาน 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

ครูพเิศษ
สอน 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า
ค ว า ม ต ก ล ง ย อ ม รั บ ร่ ว ม  (Mutual 
Recognition Arrangement : MRA)  ใ น
วชิาชีพบัญชีของอาเซียน 

    

     2.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท า
ความ  ตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านบญัชี
ในอนาคตของอาเซียน 

3.17 
ปานกลาง 

3.33 
ปานกลาง 

3.22 
ปานกลาง 

3.20 
ปานกลาง 

     2.2 ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัการเป็น      
นกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับ
สาขาบญัชี 

    

          1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาทาง
บญัชีหรือผ่านการทดสอบในโปรแกรมทาง
บญัชี 

3.57 
มาก 

3.47 
ปานกลาง 

3.57 
มาก 

3.56 
มาก 

          2) มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / 
การรับรองในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

3.70 
มาก 

3.60 
มาก 

3.43 
ปานกลาง 

3.60 
มาก 

          3) มีประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวข้อง
ไม่นอ้ยกวา่  3 ปี 

3.64 
มาก 

3.67 
มาก 

3.46 
ปานกลาง 

3.58 
มาก 

          4) ปฏิบติัสอดคล้องตามนโยบายการ
พฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) 

3.56 
มาก 

3.60 
มาก 

3.41 
ปานกลาง 

3.51 
มาก 

          5) ไดรั้บใบรับรองจากองคก์ารวิชาชีพ
บญัชีในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

3.53 
มาก 

3.60 
มาก 

3.26 
ปานกลาง 

3.45 
ปานกลาง 

รวม 
3.53 
มาก 

3.54 
มาก 

3.39 
ปานกลาง 

3.48 
ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 17 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงาน มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการท าความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) มากท่ีสุด คือ 
ผู ้ตอบแบบสอบถามต าแหน่งพนักงานราชการ ค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 3.54 รองลงมา คือ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามต าแหน่งขา้ราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษ
สอน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48  จ าแนกไดด้งัน้ี 

1)  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งงานขา้ราชการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท า
ความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นบญัชีในอนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.17 และมีความ
เข้าใจเก่ียวกับคุณสมบัติการเป็นนักบัญชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี มีหัวข้อย่อยดงัน้ี คือ มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การ
รับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชีมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 มีประสบการณ์ในด้านท่ี
เก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาทางบญัชีหรือผา่น
การทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.57   

2)  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนกังานราชการ  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท า
ความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นบญัชีในอนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.33 และมีความ
เข้าใจเก่ียวกับคุณสมบัติการเป็นนักบัญชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี มีหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ีคือ มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ย
กว่า  3 ปี มากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.67  มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการ
ประกอบวิชาชีพบญัชี  ปฏิบติัสอดคลอ้งตามนโยบายการพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD)  และ
ไดรั้บใบรับรองจากองคก์ารวชิาชีพบญัชีในการประกอบวชิาชีพบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.60   

3)  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการท า
ความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นบญัชีในอนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.22  และมีความ
เข้าใจเก่ียวกับคุณสมบัติการเป็นนักบัญชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี มีหัวขอ้ย่อยดงัน้ีคือ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาทางบญัชี
หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.46  และมีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการ
ประกอบวชิาชีพบญัชี  ค่าเฉล่ียเฉล่ียเท่ากบั  3.43 
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ตารางที่  18 แสดงค่าเฉล่ียด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพ
บัญชีระหว่างประเทศ ของครูสาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผู ้สอนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 

รายการ 
ต าแหน่งงาน 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

ครูพเิศษ
สอน 

3. ท่ านมี ความรู้ความเข้ าใจในมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่าง
ประเทศ (International Education Standards 
for Professional Accountants : IES)  

    

     3.1 IES 2 : เน้ือหาโปรแกรมการศึกษา
ทางวิชาชีพ ในหัวขอ้การบญัชี การเงิน ดา้น
องคก์รและธุรกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.17 
ปานกลาง 

3.60 
มาก 

3.22 
ปานกลาง 

3.23 
ปานกลาง 

     3.2 IES 4 : ค่ านิ ยม  จรรยาบรรณและ
ทศันคติทางวชิาชีพ 

3.40 
ปานกลาง 

3.67 
มาก 

3.35 
ปานกลาง 

3.41 
ปานกลาง 

    3.3 IES 5 : ขอ้ก าหนดด้านประสบการณ์
การท างานจริงของนกัวชิาชีพบญัชี 

3.22 
ปานกลาง 

3.60 
มาก 

3.28 
ปานกลาง 

3.28 
ปานกลาง 

     3.4 IES 7 : การพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ืองเก่ียวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) อย่างน้อย 120 
ชัว่โมง ภายในระยะเวลา  3 ปี 

3.35 
ปานกลาง 

3.60 
มาก 

3.17 
ปานกลาง 

3.32 
ปานกลาง 

     3.5 IES 8 : ขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะส าหรับ    
ผู ้ ป ระก อบ วิ ช า ชี พ ส อบ บั ญ ชี  ต้ อ ง มี
ประสบการณ์การฝึกหัดงานสอบบัญชีอย่าง
น้อย 3 ปี และต้องมีประสบการณ์การฝึกหัด
งานตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน อยา่งนอ้ย 2 ปี 

3.13 
ปานกลาง 

3.67 
มาก 

3.11 
ปานกลาง 

3.18 
ปานกลาง 

รวม 
3.25 

ปานกลาง 
3.63 
มาก 

3.23 
ปานกลาง 

3.28 
ปานกลาง 
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จากตารางท่ี  18  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงาน มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (International Education 
Standards for Professional Accountants : IES) มากท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนกังาน
ราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งขา้ราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.25 และผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.28  จ าแนกไดด้งัน้ี  

1)  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งข้าราชการ มีความรู้ความเข้าใจ IES 4 : ค่านิยม 
จรรยาบรรณและทศันคติทางวชิาชีพมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 รองลงมา คือ IES 7 : การพฒันา
ทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทาง
วิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) อยา่งนอ้ย 120 ชัว่โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35  และ 
IES 5 : ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์การท างานจริงของนกัวชิาชีพบญัชี ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.22  

2)  ผู้ตอบแบบสอบถามต าแหน่งพนักงานราชการ  มีความรู้ความเข้าใจ IES 4 : 
ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ และ IES 8 : ข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าหรับผู ้
ประกอบวิชาชีพสอบบญัชี ตอ้งมีประสบการณ์การฝึกหัดงานสอบบญัชีอยา่งน้อย 3 ปี และตอ้งมี
ประสบการณ์การฝึกหัดงานตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.67 รองลงมา คือ  IES 2 : เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในหัวขอ้การบญัชี การเงิน ดา้น
องค์กรและธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ IES 5 : ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์การท างานจริง
ของนักวิชาชีพบญัชี และ IES 7 : การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรมเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) อย่างน้อย 120 ชัว่โมง 
ภายในระยะเวลา 3 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 

3)  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน มีความรู้ความเขา้ใจ IES 4 : ค่านิยม 
จรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 รองลงมาคือ IES 5 : ขอ้ก าหนด
ด้านประสบการณ์การท างานจริงของนักวิชาชีพบัญชี  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 และ IES 2 : เน้ือหา
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในหัวขอ้การบญัชี การเงิน ดา้นองค์กรและธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.22  
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ตารางที่  19 แสดงสรุปค่าเฉล่ียทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน และมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการ
พฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในภาพรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

รายการ 
ต าแหน่งงาน 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

ครูพเิศษ
สอน 

1. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิด
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซี ยน  (ASEAN 
Economic Community : AEC) 

3.60 
มาก 

3.73 
มาก 

3.71 
มาก 

3.65 
มาก 

2. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท า
ค ว า ม ต ก ล ง ย อ ม รั บ ร่ ว ม  (Mutual 
Recognition Arrangement : MRA)  ใ น
วชิาชีพบญัชีของอาเซียน 

3.53 
มาก 

3.54 
มาก 

3.39 
ปานกลาง 

3.48 
ปานกลาง 

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบญัชีระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ  ( International Education 
Standards for Professional Accountants : 
IES)  

3.25 
ปานกลาง 

3.63 
มาก 

3.23 
ปานกลาง 

3.28 
ปานกลาง 

รวม 
3.46 

ปานกลาง 
3.62 
มาก 

3.42 
ปานกลาง 

3.46 
ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี  19  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงานมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ใน
วิชาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ (IES) 
มากท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนักงานราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 รองลงมา คือ 
ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งขา้ราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 และผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครู
พิเศษสอน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46   
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2.1.3 การศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน และมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับ นกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน มีผลการ
วเิคราะห์ แสดงในตารางท่ี 20 ถึง ตารางท่ี 23 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของครู

สาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

รายการ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

รวม น้อยกว่า  
5 ปี 

5-9  ปี 10-14  ปี 
ตั้งแต่  15  ปี  

ขึน้ไป 

1. ท่านมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) 

     

     1.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 
2558 

3.81 
มาก 

3.88 
มาก 

3.85 
มาก 

3.46 
ปานกลาง 

3.74 
มาก 

     1.2 มีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ในการเปิดเสรีทางการค้า  การลงทุน การ
บริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน 

3.85 
มาก 

3.82 
มาก 

3.92 
มาก 

3.62 
มาก 

3.80 
มาก 

     1.3 มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ
ความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

3.70 
มาก 

3.76 
มาก 

3.59 
มาก 

3.31 
ปานกลาง 

3.57 
มาก 

     1.4 มีความรู้เก่ียวกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน บูรณาการเข้าสู่การเรียน
การสอนในสาขาวชิาการบญัชี 

3.37 
ปาน
กลาง 

3.76 
มาก 

3.59 
มาก 

3.28 
ปานกลาง 

3.50 
ปาน
กลาง 

รวม 
 3.69 
มาก 

3.80 
มาก 

3.74 
มาก 

3.42 
ปานกลาง 

3.65 
มาก 
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จากตารางท่ี 20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
มากท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน  5-9 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 
รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน  10-14 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า  5 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.65  จ าแนกไดด้งัน้ี 

1)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความ
เข้าใจถึงวตัถุประสงค์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในการเปิดเสรีทางการค้า  การ
ลงทุน การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงานมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.85  รองลงมา คือ มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.81  และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสามารถของวิชาชีพบญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.70   

2) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในปี 2558 มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88  
รองลงมา คือ มีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการ
เปิดเสรีทางการคา้ การลงทุน การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.82 และ
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  และมีความรู้เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
บูรณาการเขา้สู่การเรียนการสอนในสาขาวชิาการบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.76   

3)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี มีความรู้ความเขา้ใจ
ถึงวตัถุประสงคค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการคา้ การลงทุน การ
บริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงานมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.92  รองลงมา คือ มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.85 และมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  และมีความรู้เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
บูรณาการเขา้สู่การเรียนการสอนในสาขาวชิาการบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.59   

4)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีความรู้
ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการคา้ การ
ลงทุน การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงานมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.62  รองลงมา คือ มี
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ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.46  และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสามารถของวิชาชีพบญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.31  
 
ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบญัชี

ของอาเซียน ของครูสาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผู ้สอนในระดับอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน 

รายการ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

รวม น้อยกว่า  
5 ปี 

5-9  ปี 10-14  ปี 
ตั้งแต่  15  ปี  

ขึน้ไป 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า
ความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition 
Arrangement : MRA) ในวิชาชีพบัญชีของ
อาเซียน 

     

     2.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความ
ตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นบญัชีในอนาคต
ของอาเซียน 

3.12 
ปาน
กลาง 

3.33 
ปาน
กลาง 

3.28 
ปาน
กลาง 

3.05 
ปานกลาง 

3.20 
ปาน
กลาง 

     2.2 ความเขา้ใจเก่ียวกับคุณสมบัติการเป็น
นักบัญชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับสาขา
บญัชี 

     

          1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทาง
บัญชีหรือผ่านการทดสอบในโปรแกรมทาง
บญัชี 

3.37 
ปาน
กลาง 

3.49 
ปาน
กลาง 

3.87 
มาก 

3.44 
ปานกลาง 

3.56 
มาก 

          2) มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การ
รับรองในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

3.48 
ปาน
กลาง 

 
3.52 
มาก 

 

3.85 
มาก 

3.51 
มาก 

3.60 
มาก 

          3) มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่
นอ้ยกวา่  3 ปี 
 
 

3.33 
ปาน
กลาง 

3.48 
ปาน
กลาง 

3.74 
มาก 

3.67 
มาก 

3.58 
มาก 
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ตารางที ่21 (ต่อ) 

รายการ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

รวม น้อยกว่า  
5 ปี 

5-9  ปี 10-14  ปี 
ตั้งแต่  15  ปี  

ขึน้ไป 
          4) ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการ
พฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) 
 

3.41 
ปาน
กลาง 

3.27 
ปาน
กลาง 

3.79 
มาก 

3.51 
มาก 

3.51 
มาก 

          5) ได้รับใบรับรองจากองค์การวิชาชีพ
บญัชีในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

3.41 
ปาน
กลาง 

3.27 
ปาน
กลาง 

3.77 
มาก 

3.31 
ปานกลาง 

3.45 
ปาน
กลาง 

 
รวม 

 

3.36 
ปาน
กลาง 

3.39 
ปาน
กลาง 

3.72 
มาก 

3.41 
ปานกลาง 

3.48 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  มีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ใน
วชิาชีพบญัชีของอาเซียน มากท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปี
ข้ึนไป ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.39 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า  5 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.36 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48  จ าแนกไดด้งัน้ี 

1)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านบญัชีในอนาคตของอาเซียน  ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  3.12 และ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัการเป็นนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับ
ร่วมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี มีหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ีคือ  มีการข้ึนทะเบียน / การ
อนุญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.48  ปฏิบติัสอดคล้องตาม
นโยบายการพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD)  และไดรั้บใบรับรองจากองค์การวิชาชีพบญัชีใน
การประกอบวชิาชีพบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.41   

2)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านบญัชีในอนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ียเท่ากับ  
3.33 และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัการเป็นนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของ
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี มีหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี คือ มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต 
/ การรับรองในการประกอบวิชาชีพบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.52 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาทาง
บญัชีหรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.49 และมีประสบการณ์ในดา้นท่ี
เก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  ค่าเฉล่ียเท่กบั  3.48 

3)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นบญัชีในอนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28  
และมีความเข้าใจเก่ียวกับคุณสมบัติการเป็นนักบัญชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี มีหัวขอ้ยอ่ยดงัน้ี คือ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ทางบญัชีหรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.87  มีการข้ึนทะเบียน / การ
อนุญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชีพบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และปฏิบติัสอดคลอ้งตาม
นโยบายการพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD)  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.79  

4)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นบญัชีในอนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  3.05 และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัการเป็น  นกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับ
ร่วมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี มีหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี คือ มีประสบการณ์ในดา้น
ท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่  3 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการ
ประกอบวิชาชีพบญัชี และปฏิบติัสอดคล้องตามนโยบายการพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51   
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ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบญัชี
ระหว่างประเทศของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน 

รายการ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

รวม น้อยกว่า  
5 ปี 

5-9  ปี 10-14  ปี 
ตั้งแต่  15  ปี  

ขึน้ไป 

3. ท่ านมี ความ รู้ความ เข้ าใจในมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่าง
ประเทศ (International Education Standards 
for Professional Accountants : IES)  

     

     3.1 IES 2 : เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทาง
วชิาชีพ ในหัวขอ้การบญัชี การเงิน ดา้นองคก์ร
และธุรกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.33 
ปาน
กลาง 

3.18 
ปาน
กลาง 

3.64 
มาก 

2.79 
ปานกลาง 

3.23 
ปาน
กลาง 

     3.2 IES 4 : ค่ า นิ ยม  จ ร ร ย าบ รรณ แล ะ
ทศันคติทางวชิาชีพ 
 

3.33 
ปาน
กลาง 

3.58 
ปาน
กลาง 

3.72 
ปาน
กลาง 

3.00 
ปานกลาง 

3.41 
ปาน
กลาง 

     3.3 IES 5 : ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์การ
ท างานจริงของนกัวชิาชีพบญัชี 
 

3.33 
ปาน
กลาง 

3.45 
ปาน
กลาง 

3.49 
ปาน
กลาง 

2.90 
ปานกลาง 

3.28 
ปาน
กลาง 

     3.4 IES 7 : การพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอยา่ง
ต่อเน่ือง (CPD) อย่างน้อย 120 ชั่วโมง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

3.15 
ปาน
กลาง 

3.36 
ปาน
กลาง 

3.67 
มาก 

3.05 
ปานกลาง 

3.32 
ปาน
กลาง 

     3.5 IES 8 : ขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะส าหรับผู ้
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตอ้งมีประสบการณ์
การฝึกหดังานสอบบญัชีอยา่งนอ้ย 3 ปี และตอ้งมี
ประสบการณ์การฝึกหัดงานตรวจสอบขอ้มูลทาง
การเงิน อยา่งนอ้ย     2 ปี 

3.00 
ปาน
กลาง) 

3.36 
ปาน
กลาง 

3.46 
ปาน
กลาง 

2.87 
ปานกลาง 

3.18 
ปาน
กลาง 

รวม 
3.23 
ปาน
กลาง 

3.39 
ปาน
กลาง 

3.59 
มาก 

2.92 
ปานกลาง 

3.28 
ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 22 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (International 
Education Standards for Professional Accountants : IES) มากท่ีสุด คือ ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน 10-14  ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานน้อยกวา่  5 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.92 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28  
จ าแนกไดด้งัน้ี 

1) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความ
เขา้ใจ IES 2 : เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในหัวขอ้การบญัชี การเงิน ดา้นองค์กรและ
ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวชิาชีพ และ IES 5 : 
ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์การท างานจริงของนกัวชิาชีพบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.33   

2)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-9  ปี มีความรู้ความเขา้ใจ    
IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.58  IES 5 : ขอ้ก าหนดดา้น
ประสบการณ์การท างานจริงของนกัวิชาชีพบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.45 และ IES 7 : การพฒันาทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) อย่างน้อย 120 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 3 ปี  และIES 8 : ขอ้ก าหนด
ดา้นสมรรถนะส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี ตอ้งมีประสบการณ์การฝึกหัดงานสอบบญัชี
อย่างน้อย 3 ปี และตอ้งมีประสบการณ์การฝึกหัดงานตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.36   

3)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี มีความรู้ความเขา้ใจ 
IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72  IES 7 : การพฒันาทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทาง
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) อยา่งนอ้ย 120 ชัว่โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.67 และ 
IES 2 : เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในหัวขอ้การบญัชี การเงิน ด้านองค์กรและธุรกิจ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64  

4)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีความรู้
ความเขา้ใจ  IES 7 : การพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการพฒันาสมรรถนะทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) อยา่งนอ้ย 120 ชัว่โมง ภายในระยะเวลา 3 
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ปี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.05  IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 
และ IES 5 : ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์การท างานจริงของนกัวชิาชีพบญัชี ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.90  
 
ตารางที ่23 แสดงสรุปค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การท า

ความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกั
วิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบั
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

รายการ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

รวม น้อยกว่า  
5 ปี 

5-9  ปี 10-14  ปี 
ตั้งแต่  15  ปี  

ขึน้ไป 
1. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) 

 3.69 
มาก 

3.80 
มาก 

3.74 
มาก 

3.42 
ปานกลาง 

3.65 
มาก 

2. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการ
ท าค วามตกลงยอม รับ ร่วม  (Mutual 
Recognition Arrangement : MRA)  ใ น
วชิาชีพบญัชีของอาเซียน 

3.36 
ปานกลาง 

3.39 
ปานกลาง 

3.72 
มาก 

3.41 
ปานกลาง 

3.48 
ปาน
กลาง 

3. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่ง
ป ร ะ เ ท ศ  ( International Education 
Standards for Professional Accountants : 
IES)  

3.23 
ปานกลาง 

3.39 
ปานกลาง 

3.59 
มาก 

2.92 
ปานกลาง 

3.28 
ปาน
กลาง 

รวม 
3.40 

ปานกลาง 

3.50 
ปานกลาง 

3.68 
มาก 

3.25 
ปานกลาง 

3.46 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 23 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การท าความตกลงยอมรับร่วม 
(MRA) ในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่าง
ประเทศ (IES) มากท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.68 รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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3.50 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า  5 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 และ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46   
 

2.2 การศึกษาความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับ นัก
วชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ มีผลการวเิคราะห์ แสดงในตารางท่ี 24 ถึง ตารางท่ี 27 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่24 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของวชิาชีพบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รายการ ค่าเฉลีย่ การแปลผล 

1. ท่านเห็นด้วยกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) ของวชิาชีพบัญชี 

  

     1.1 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 3.86 มาก 
     1.2 วตัถุประสงค์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ในการเปิดเส รีทางการค้าการลงทุน  การบ ริการและการ
เคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน 

3.78 มาก 

     1.3 ความรู้ความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

3.63 มาก 

     1.4 การบูรณาการความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เขา้สู่การเรียนการสอนในสาขาวชิาการบญัชี 

3.68 มาก 

รวม 3.74 มาก 
 

 จากตารางท่ี 24 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของวิชาชีพบญัชี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 คือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในปี 2558 มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือ วตัถุประสงค์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการคา้การลงทุน การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือ
แรงงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และการบูรณาการความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เขา้สู่การเรียนการสอนในสาขาวชิาการบญัชี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 
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ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวิชาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัความตกลงยอมรับร่วมใน
สาขาบญัชีของอาเซียนต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รายการ ค่าเฉลีย่ การแปลผล 

2. ท่ าน เห็ น ด้ ว ย กั บ ค ว าม ต ก ล งย อม รับ ร่ ว ม  (Mutual 
Recognition Arrangement : MRA)  ในสาขาบัญชีของอาเซียน 

  

     2.1 การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านการบริการ
บญัชีในอนาคตของอาเซียน 

3.54 มาก 

     2.2 คุณสมบัติการเป็นนักบัญชีอาเซียนตามความ ตกลง
ยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี 

3.52 มาก 

รวม 3.53 มาก 
 

 จากตารางท่ี 25 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัความตกลงยอมรับร่วมในสาขาบญัชี
ของอาเซียน อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 คือ การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้น
การบริการบญัชีในอนาคตของอาเซียนมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 รองลงมา คือ คุณสมบติัการ
เป็น   นกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.52 
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ตารางที ่26 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับ
นกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อ
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รายการ ค่าเฉลีย่ การแปลผล 

3. ท่านเห็นด้วยกับมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบัญชี
ระห ว่ างป ระ เท ศ  (International Education Standards for 
Professional Accountants : IES) 

  

     3.1 IES 2 : เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในหัวขอ้
การบัญ ชี  การเงิน  ด้านองค์กรและธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.57 มาก 

     3.2 IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวชิาชีพ 3.60 มาก 
     3.3 IES 5 : ขอ้ก าหนดด้านประสบการณ์การท างานจริงของ
นกัวชิาชีพบญัชี 

3.53 มาก 

     3.4 IES 7 : การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับ
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) อย่างน้อย 120 ชั่วโมง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

3.54 มาก 

     3.5 IES 8 : ข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าหรับผู ้ประกอบ
วิชาชีพสอบบญัชี ตอ้งมีประสบการณ์การฝึกหัดงานสอบบญัชี
อย่างน้อย 3 ปี และเป็นประสบการณ์การฝึกหัดงานตรวจสอบ
ขอ้มูลทางการเงิน อยา่งนอ้ย 2 ปี 

3.52 มาก 

รวม 3.55 มาก 
 

 จากตารางท่ี 26 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพ
บญัชีระหว่างประเทศ (IES) อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 คือ IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณ
และทัศนคติทางวิชาชีพมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 รองลงมาคือ IES 2 : เน้ือหาโปรแกรม
การศึกษาทางวิชาชีพ ในหวัขอ้การบญัชี การเงิน ดา้นองคก์รและธุรกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57  และ IES 7 : การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรมเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) อย่างน้อย 120 ชัว่โมง 
ภายในระยะเวลา 3 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.5 
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ตารางที่ 27 แสดงสรุปค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวิชาการบญัชี ท่ีเห็นด้วยกบัการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของวิชาชีพบญัชี ความตกลงยอมรับร่วมในสาขาบญัชีของอาเซียน 
และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศต่อการพฒันาผูส้อนใน
ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม 

รายการ ค่าเฉลีย่ การแปลผล 
1. ท่านเห็นดว้ยกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) ของวชิาชีพบญัชีหรือไม่ 

3.74 มาก 

2. ท่านเห็นดว้ยกบัความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition 
Arrangement : MRA) ในสาขาบญัชีของอาเซียน 

3.53 มาก 

3. ท่านเห็นด้วยกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบญัชี
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ  ( International Education Standards for 
Professional Accountants : IES) 

3.55 มาก 

รวมทั้งหมด 3.62 มาก 
 

 จากตารางท่ี 27 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของวิชาชีพบญัชี ความตกลงยอมรับร่วมในสาขาบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับ       
นกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 
 

2.2.1 การศึกษาความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน และมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับ นักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา มีผลการวิเคราะห์ 
แสดงในตารางท่ี 28 ถึง ตารางท่ี 31 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่28 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของวชิาชีพบญัชี ต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

รายการ 
ระดบัการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1. ท่านเห็นด้วยกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) ของวิชาชีพบัญชี
หรือไม่ 

   

     1.1 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 
4.14 
มาก 

3.56 
มาก 

3.86 
มาก 

     1.2 วตัถุประสงคค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ในการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุน การบริการและการ
เคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน 

4.01 
มาก 

3.53 
มาก 

3.78 
มาก 

     1.3 ความรู้ความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

3.72 
มาก 

3.53 
มาก 

3.63 
มาก 

     1.4 การบูรณาการความ รู้เก่ียวกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เข้าสู่การเรียนการสอนในสาขาวิชาการ
บญัชี 

3.69 
มาก 

3.67 
มาก 

3.68 
มาก 

รวม 
3.89 
มาก 

3.57 
มาก 

3.74 
มาก 

 
จากตารางท่ี 28 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงความเห็น

เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  มากท่ีสุด คือ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 รองลงมา คือ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 จ  าแนกไดด้งัน้ี 

1)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความเห็นเก่ียวกบัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.14 รองลงมาคือ 
วตัถุประสงค์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการคา้การลงทุน การ
บริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และความรู้ความสามารถของวิชาชีพ
บญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.72  
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2)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นเก่ียวกบัการบูรณา
การความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขา้สู่การเรียนการสอนในสาขาวชิาการบญัชี 
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67  รองลงมา คือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.56  และวตัถุประสงค์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรี
ทางการคา้การลงทุน การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน และความรู้ความสามารถของ
วิชาชีพบญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.53   
 
ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวิชาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัความตกลงยอมรับร่วมใน

สาขาบญัชีของอาเซียนต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

รายการ 
ระดบัการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

2. ท่ าน เห็ น ด้ วยกับ ความตกลงยอม รับ ร่วม  (Mutual 
Recognition Arrangement : MRA)   ใน ส าข าบั ญ ชี ข อ ง
อาเซียน 

   

     2.1 การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นการบริการ
บญัชีในอนาคตของอาเซียน 

3.68 
มาก 

3.39 
ปานกลาง 

3.54 
มาก 

     2.2 คุณสมบัติการเป็นนักบัญชีอาเซียนตามความ ตกลง
ยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี 

3.56 
มาก 

3.48 
ปานกลาง 

3.52 
มาก 

รวม 
3.62 
มาก 

3.44 
ปานกลาง 

3.53 
มาก 

 
จากตารางท่ี 29 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษาแสดงความเห็น

เก่ียวกับความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาบัญชีของ
อาเซียน มากท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 
รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 จ  าแนกไดด้งัน้ี   
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1)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความเห็นเก่ียวกับการท า
ความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นการบริการบญัชีในอนาคตของอาเซียนมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.68  รองลงมา คือ คุณสมบติัการเป็นนักบญัชีอาเซียนตามความ ตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ส าหรับสาขาบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.56 

2)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นเก่ียวกบัคุณสมบติั
การเป็นนักบัญชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขาบัญชีมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.48 รองลงมา คือ การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นการบริการบญัชีใน
อนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.39   
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ตารางที ่30 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับ
นกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อ
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

รายการ 
ระดบัการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

3. ท่านเห็นด้วยกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวชิาชีพบัญชี
ระหว่างประเทศ (International Education Standards for 
Professional Accountants : IES) 

   

     3.1 IES 2 : เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ใน
หวัขอ้การบญัชี การเงิน ดา้นองคก์รและธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.69 
มาก 

3.44 
ปานกลาง 

3.57 
มาก 

     3.2 IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวชิาชีพ 3.67 
มาก 

3.53 
มาก 

3.60 
มาก 

     3.3 IES 5 : ข้อก าหนดด้านประสบการณ์การท างานจริง
ของนกัวชิาชีพบญัชี 

3.57 
มาก 

3.48 
ปานกลาง 

3.53 
มาก 

     3.4 IES 7 : การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับ
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) อยา่งนอ้ย 120 ชัว่โมง ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

3.51 
มาก 

3.58 
มาก 

3.54 
มาก 

     3.5 IES 8 : ข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าหรับผูป้ระกอบ
วชิาชีพสอบบญัชี ตอ้งมีประสบการณ์การฝึกหดังานสอบบญัชี
อยา่งนอ้ย 3 ปี และเป็นประสบการณ์การฝึกหัดงานตรวจสอบ
ขอ้มูลทางการเงิน อยา่งนอ้ย 2 ปี 

3.61 
มาก 

3.42 
ปานกลาง 

3.52 
มาก 

รวม 
3.61 
มาก 

3.49 
ปานกลาง 

3.55 
มาก 

 
 จากตารางท่ี 30 พบว่าพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษาแสดงความเห็น
เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (International Education 
Standards for Professional Accountants : IES) มาก ท่ี สุด  คือ  ผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโท ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.55  จ าแนกไดด้งัน้ี  
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1)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความเห็นเก่ียวกบั IES 2 : 
เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในหัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กรและธุรกิจ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  รองลงมา คือ IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณ
และทัศนคติทางวิชาชีพ  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.67 และ IES 8 : ข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าหรับผู ้
ประกอบวิชาชีพสอบบญัชี ตอ้งมีประสบการณ์การฝึกหัดงานสอบบญัชีอย่างน้อย 3 ปี และเป็น
ประสบการณ์การฝึกหดังานตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน อยา่งนอ้ย 2 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61   

2)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นเก่ียวกบั IES 7 : 
การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันา
สมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) อย่างน้อย 120 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 3 ปีมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.58  รองลงมา คือ IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพ  ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  3.53  และ IES 5 : ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์การท างานจริงของนกัวิชาชีพบญัชี  ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  3.48   
 
ตารางที่ 31 แสดงสรุปค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวิชาการบญัชี ท่ีเห็นด้วยกบัการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของวิชาชีพบญัชี ความตกลงยอมรับร่วมในสาขาบญัชีของอาเซียน 
และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศต่อการพฒันาผูส้อนใน
ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

รายการ 
ระดบัการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1. ท่ านเห็นด้วยกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) ของวิชาชีพบัญ ชี
หรือไม่ 

3.89 
มาก 

3.57 
มาก 

3.74 
มาก 

2. ท่ าน เห็ น ด้ วยกับ ค วามตกล งยอม รับ ร่ วม  (Mutual 
Recognition Arrangement : MRA)  ในสาขาบญัชีของอาเซียน 

3.62 
มาก 

3.44 
ปานกลาง 

3.53 
มาก 

3. ท่านเห็นดว้ยกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชี
ร ะห ว่ า งป ร ะ เท ศ  ( International Education Standards for 
Professional Accountants : IES) 

3.61 
มาก 

3.49 
ปานกลาง 

3.55 
มาก 

รวมทั้งหมด 
3.71 
มาก 

3.51 
มาก 

3.62 
มาก 
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จากตารางท่ี 31 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษามีความเห็นเก่ียวกบัการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในวิชาชีพบญัชีของ
อาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ (IES)มากท่ีสุด คือ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.62   
 

2.2.2 การศึกษาความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน และมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับ นักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา มีผลการวิเคราะห์ 
แสดงในตารางท่ี 32 ถึง ตารางท่ี 35 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่  32 แสดงค่าเฉล่ียของครูผู ้สอนสาขาวิชาการบัญชี ท่ี เห็นด้วยกับการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของวชิาชีพบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

รายการ 
ต าแหน่งงาน 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

ครูพเิศษ
สอน 

1. ท่านเห็นด้วยกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) ของวิชาชีพ
บัญชีหรือไม่ 

    

     1.1 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 
2558 

3.81 
มาก 

3.40 
ปานกลาง 

4.11 
มาก 

3.86 
มาก 

     1.2 วตัถุประสงค์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในการเปิดเสรีทางการคา้การลงทุน การบริการและ
การเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน 

3.74 
มาก 

3.13 
ปานกลาง 

4.97 
มากท่ีสุด 

3.78 
มาก 

     1.3 ความรู้ความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

3.66 
มาก 

3.33 
ปานกลาง 

3.67 
มาก 

3.63 
มาก 

     1.4 การบูรณาการความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เขา้สู่การเรียนการสอนในสาขาวชิาการบญัชี 

3.75 
มาก 

3.60 
มาก 

3.59 
มาก 

3.68 
มาก 

รวม 
3.74 
มาก 

3.37 
ปานกลาง 

3.86 
มาก 

3.74 
มาก 
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จากตารางท่ี 32 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงาน มีความเห็นเก่ียวกบัการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มากท่ีสุด คือ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถาม
ต าแหน่งขา้ราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 และผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนกังานราชการ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.37 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74  จ  าแนกไดด้งัน้ี 

1)  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งขา้ราชการ มีความเห็นเก่ียวกบัการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.81  รองลงมา คือ การบูรณาการ
ความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขา้สู่การเรียนการสอนในสาขาวิชาการบญัชี  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.75 และวตัถุประสงค์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรี
ทางการคา้การลงทุน การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.74   

2)  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนกังานราชการ มีความเห็นเก่ียวกบัการบูรณาการ
ความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขา้สู่การเรียนการสอนในสาขาวิชาการบญัชี
มากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 รองลงมา คือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.40  และ ความรู้ความสามารถของวิชาชีพบญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.33  

3)  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน มีความเห็นเก่ียวกบัวตัถุประสงคค์วาม
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุน การบริการและการ
เคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงานมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.97 รองลงมา คือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11  และความรู้ความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อ
เตรียมความพร้อมใน การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.67  
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ตารางที่  33 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัความตกลงยอมรับร่วมใน
สาขาบญัชีของอาเซียน ต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

รายการ 
ต าแหน่งงาน 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

ครูพเิศษ
สอน 

2. ท่านเห็นด้วยกับความตกลงยอมรับร่วม (Mutual 
Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาบัญ ชี
ของอาเซียน 

  
  

     2.1 การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้าน
การบริการบญัชีในอนาคตของอาเซียน 

3.52 
มาก 

3.40 
ปานกลาง 

3.63 
มาก 

3.54 
มาก 

     2.2 คุณสมบติัการเป็นนักบัญชีอาเซียนตามความ 
ตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี 

3.52 
มาก 

3.47 
ปานกลาง 

3.54 
มาก 

3.52 
มาก 

รวม 
3.52 
มาก 

3.43 
ปานกลาง 

3.59 
มาก 

3.53 
มาก 

 
จากตารางท่ี 33 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงาน มีความเห็นเก่ียวกบัความ

ตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาบญัชีของอาเซียน มากท่ีสุด 
คือ ผู ้ตอบแบบสอบถามต าแหน่งครูพิ เศษสอน ค่าเฉ ล่ียเท่ ากับ  3.59 รองลงมา คือ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามต าแหน่งขา้ราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 และผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนกังาน
ราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53  จ  าแนกไดด้งัน้ี 

1)  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งขา้ราชการ มีความเห็นเก่ียวกบัการท าความตกลง
ยอมรับร่วม (MRA) ดา้นการบริการบญัชีในอนาคตของอาเซียน  และคุณสมบติัการเป็นนักบญัชี
อาเซียนตามความ ตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.52  

2)  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนกังานราชการ  มีความเห็นเก่ียวกบัคุณสมบติัการ
เป็นนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขาบญัชีมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  3.47  และการท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านการบริการบัญชีในอนาคตของ
อาเซียน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.40 

3)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งครูพิเศษสอน มีความเห็นเก่ียวกบัการท าความตก
ลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นการบริการบญัชีในอนาคตของอาเซียนมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.63  
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และคุณสมบติัการเป็นนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.54 

 
ตารางที ่ 34 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับ

นักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

รายการ 
ต าแหน่งงาน 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

ครูพเิศษ
สอน 

3. ท่านเห็นด้วยกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับ นักวชิาชีพ
บั ญ ชี ร ะห ว่ างป ร ะ เท ศ  ( International Education 
Standards for Professional Accountants : IES) 

    

     3.1 IES 2 : เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ใน
หัวข้อการบัญชี การเงิน ด้านองค์กรและธุรกิจ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.53 
มาก 

3.40 
ปานกลาง 

3.70 
มาก 

3.58 
มาก 

     3.2 IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทาง
วชิาชีพ 

3.56 
มาก 

3.80 
มาก 

3.61 
มาก 

3.60 
มาก 

     3.3 IES 5 : ขอ้ก าหนดด้านประสบการณ์การท างาน
จริงของนกัวชิาชีพบญัชี 

3.47 
ปานกลาง 

3.60 
มาก 

3.61 
มาก 

3.53 
มาก 

     3.4 IES 7 : การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่ อ เน่ื อง
เก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
พฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) อย่าง
นอ้ย 120 ชัว่โมง ภายในระยะเวลา    3 ปี 

3.52 
มาก 

3.60 
มาก 

3.57 
มาก 

3.54 
มาก 

     3.5 IES 8 : ข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าห รับ  ผู ้
ประกอบวชิาชีพสอบบญัชี ตอ้งมีประสบการณ์การฝึกหัด
งานสอบบญัชีอย่างน้อย 3 ปี และเป็นประสบการณ์การ
ฝึกหดังานตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน อยา่งนอ้ย 2 ปี 

3.48 
ปานกลาง 

3.27 
ปานกลาง 

3.67 
มาก 

3.52 
มาก 

รวม 
3.51 
มาก 

3.53 
 มาก 

3.63 
มาก 

3.55 
มาก 
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จากตารางท่ี 34 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงาน มีความเห็นเก่ียวกับ
มาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ (International Education Standards for 
Professional Accountants : IES) มากท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.63 รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนกังานราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และ
ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งขา้ราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.55  จ  าแนกไดด้งัน้ี 

1)  ผู ้ตอบแบบสอบถามต าแหน่งข้าราชการ มีความเห็นเก่ียวกับ IES 4 : ค่านิยม 
จรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.56 รองลงมา คือ IES 2 : เน้ือหา
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในหัวขอ้การบญัชี การเงิน ดา้นองค์กรและธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.53  และ IES 7 : การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับ
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) อยา่ง
นอ้ย         120 ชัว่โมง ภายในระยะเวลา  3 ปี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.52   

2)  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนกังานราชการ มีความเห็นเก่ียวกบั IES 4 : ค่านิยม 
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.80 รองลงมา คือ IES 5 : 
ข้อก าหนดด้านประสบการณ์การท างานจริงของนักวิชาชีพบัญชี  และ IES 7 : การพฒันาทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทาง
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) อยา่งนอ้ย 120 ชัว่โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.60 

3)  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน มีความเห็นเก่ียวกับ IES 2 : เน้ือหา
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในหัวขอ้การบญัชี การเงิน ดา้นองค์กรและธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70  รองลงมา คือ IES 8 : ขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะส าหรับ     
ผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี ตอ้งมีประสบการณ์การฝึกหัดงานสอบบญัชีอย่างน้อย 3 ปี และเป็น
ประสบการณ์การฝึกหดังานตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน อยา่งนอ้ย 2 ปี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.67   
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ตารางที่  35 แสดงสรุปค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวิชาการบญัชี ท่ีเห็นด้วยกบัการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของวิชาชีพบญัชี ความตกลงยอมรับร่วมในสาขาบญัชีของอาเซียน 
และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศต่อการพฒันาผูส้อนใน
ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

รายการ 
ต าแหน่งงาน 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

ครูพเิศษ
สอน 

1. ท่านเห็นดว้ยกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) ข อ งวิช าชี พ
บญัชีหรือไม่ 

3.74 
มาก 

3.37 
ปานกลาง 

3.86 
มาก 

3.74 
มาก 

2. ท่านเห็นด้วยกับความตกลงยอมรับร่วม (Mutual 
Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาบัญชีของ
อาเซียน 

3.52 
มาก 

3.43 
ปานกลาง 

3.59 
มาก 

3.53 
มาก 

3. ท่านเห็นด้วยกับมาตรฐานการศึกษาส าหรับ  นัก
วิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (International Education 
Standards for Professional Accountants : IES) 

3.51 
มาก 

3.53 
 มาก 

3.63 
มาก 

3.55 
มาก 

รวมทั้งหมด 
3.60 
มาก 

3.45 
ปานกลาง 

3.71 
มาก 

3.62 
มาก 

 
จากตารางท่ี 35 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงานมีความเห็นเก่ียวกบัการ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในวิชาชีพบญัชีของ
อาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ (IES) มากท่ีสุด คือ ผูต้อบ
แบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถาม
ต าแหน่งขา้ราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 และผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนกังานราชการ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.45โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 
 

2.2.3 การศึกษาความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน และมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับ นกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน มีผลการ
วเิคราะห์ แสดงในตารางท่ี 36 ถึง ตารางท่ี 39 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่36 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของวชิาชีพบญัชี ต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

รายการ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

รวม น้อยกว่า  
5 ปี 

5-9  ปี 10-14  ปี 
ตั้งแต่ 15ปี  
ขึน้ไป 

1. ท่ าน เห็ น ด้ วยกั บ ก าร เปิ ดป ระช าคม
เศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เซี ย น  (ASEAN Economic 
Community : AEC) ของวชิาชีพบัญชีหรือไม่ 

     

     1.1 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในปี 2558 

4.33 
มาก 

3.70 
มาก 

3.72 
มาก 

3.82 
มาก 

3.86 
มาก 

     1.2 วัต ถุ ป ระส งค์ ค ว าม ร่ วม มื อ ท าง
เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ในการเปิด เส รี
ทางการค้าการลงทุน การบริการและการ
เคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน 

4.15 
มาก 

3.64 
มาก 

3.72 
มาก 

3.72 
มาก 

3.78 
มาก 

     1.3 ความรู้ความสามารถของวิชาชีพบัญชี 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

3.78 
มาก 

3.58 
มาก 

3.72 
มาก 

3.49 
ปานกลาง 

3.63 
มาก 

     1.4 การบูรณาการความรู้เก่ียวกับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขา้สู่การเรียนการ
สอนในสาขาวชิาการบญัชี 

3.63 
มาก 

3.64 
มาก 

3.87 
มาก 

3.56 
มาก 

3.68 
มาก 

รวม 
3.97 
มาก 

3.64 
มาก 

3.76 
มาก 

3.65 
มาก 

3.74 
มาก 

 
จากตารางท่ี  36 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  มี

ความเห็นเก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
มากท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 
รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน  10-14 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 และ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน5-9 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.74  จ าแนกไดด้งัน้ี 
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1)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า  5 ปี มีความเห็น
เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.33 
รองลงมา คือ วตัถุประสงคค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการคา้การ
ลงทุน การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และความรู้ความสามารถของ
วิชาชีพบญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.78 

2) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน  5-9  ปี มีความเห็นเก่ียวกบัการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.70 รองลงมา คือ 
วตัถุประสงค์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุน การ
บริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน  และการบูรณาการความรู้เก่ียวกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เขา้สู่การเรียนการสอนในสาขาวชิาการบญัชี ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.64  

3) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี มีความเห็นเก่ียวกบั
การบูรณาการความรู้เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เข้าสู่การเรียนการสอนใน
สาขาวิชาการบัญชีมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.87  รองลงมา คือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558  และวตัถุประสงคค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิด
เสรีทางการคา้การลงทุน การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน  และความรู้ความสามารถของ
วิชาชีพบญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.72   

4)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีความเห็น
เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.82  
รองลงมา คือ วตัถุประสงคค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการคา้การ
ลงทุน การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72  และการบูรณาการความรู้
เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขา้สู่การเรียนการสอนในสาขาวิชาการบญัชี ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  3.56  
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ตารางที่ 37 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวิชาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัความตกลงยอมรับร่วมใน
สาขาบญัชีของอาเซียนต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

รายการ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

รวม น้อยกว่า  
5 ปี 

5-9  ปี 10-14  ปี 
ตั้งแต่ 15ปี  
ขึน้ไป 

2. ท่านเห็นด้วยกับความตกลงยอมรับ
ร่ ว ม  ( Mutual Recognition 
Arrangement : MRA)  ใน ส าข าบั ญ ชี
ของอาเซียน 

     

     2.1 การท าความตกลงยอมรับร่วม 
(MRA) ด้านการบริการบัญชีในอนาคต
ของอาเซียน 

 3.63 
มาก 

3.42 
ปานกลาง 

3.72 
มาก 

3.41 
ปานกลาง 

3.54 
มาก 

     2.2 คุ ณ ส มบั ติ ก าร เป็ น นั ก บัญ ชี
อาเซียนตามความ ตกลงยอมรับร่วมของ
อาเซียนส าหรับสาขาบญัชี 

3.56 
มาก 

3.36 
ปานกลาง 

3.67 
มาก 

3.49 
ปานกลาง 

3.52 
มาก 

 
รวม 

3.59 
มาก 

3.39 
ปานกลาง 

3.69 
มาก 

3.45 
ปานกลาง 

3.53 
มาก 

 
จากตารางท่ี  37 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  มี

ความเห็นเก่ียวกับความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในสาขา
บัญชีของอาเซียน มากท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน10-14 ปี  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.45 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 จ าแนกไดด้งัน้ี 

1)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี มีความเห็น
เก่ียวกบัการท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นการบริการบญัชีในอนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.63  และคุณสมบติัการเป็นนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับ
สาขาบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.56  
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2)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี มีความเห็นเก่ียวกบัการ
ท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นการบริการบญัชีในอนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42  
และคุณสมบติัการเป็นนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.36 

3)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี มีความเห็นเก่ียวกบั
การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นการบริการบญัชีในอนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.72  และคุณสมบติัการเป็นนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขา
บญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.67  

 4) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีความเห็น
เก่ียวกบัคุณสมบติัการเป็นนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขา
บญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 และการท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านการบริการบัญชีใน
อนาคตของอาเซียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41   
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ตารางที ่38 แสดงค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวชิาการบญัชี ท่ีเห็นดว้ยกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับ
นกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อ
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน 

รายการ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

รวม น้อยกว่า  
5 ปี 

5-9  ปี 10-14  ปี 
ตั้งแต่ 15ปี  
ขึน้ไป 

3. ท่านเห็นด้วยกับมาตรฐานการศึกษาส าหรับ
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 : เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทาง
วิชาชีพ  ในหัวข้อการบัญ ชี การเงิน  ด้าน
องคก์รและธุรกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.85 
มาก 

3.42 
ปานกลาง 

3.59 
มาก 

3.48 
ปานกลาง 

3.57 
มาก 

     3.2 IES 4 : ค่ านิ ยม  จ รรยาบ รรณ และ
ทศันคติทางวชิาชีพ 

3.70 
มาก 

3.42 
ปานกลาง 

3.79 
มาก 

3.49 
ปานกลาง 

3.60 
มาก 

     3.3 IES 5 : ข้อก าหนดด้านประสบการณ์
การท างานจริงของนกัวชิาชีพบญัชี 

3.59 
มาก 

3.42 
ปานกลาง 

3.62 
มาก 

3.49 
ปานกลาง 

3.53 
มาก 

     3.4 IES 7 : การพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ืองเก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) อย่างน้อย 120 
ชัว่โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี 

3.59 
มาก 

3.61 
มาก 

3.56 
มาก 

3.44 
ปานกลาง 

3.54 
มาก 

     3.5 IES 8 : ข้อก าหนดด้านสมรรถนะ
ส าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ต้องมี
ประสบการณ์การฝึกหัดงานสอบบัญชีอย่าง
นอ้ย 3 ปี และเป็นประสบการณ์การฝึกหดังาน
ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน อยา่งนอ้ย 2 ปี 

3.67 
มาก 

3.52 
มาก 

3.36 
ปาน
กลาง 

3.59 
มาก 

3.52 
มาก 

รวม 
3.68 
มาก 

3.48 
ปานกลาง 

3.58 
มาก 

3.50 
ปานกลาง 

3.55 
มาก 
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จากตารางท่ี  38 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  มี
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ  (International 
Education Standards for Professional Accountants : IES) มากท่ีสุด คือ ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ใน
การท างานตั้งแต่    15 ปีข้ึนไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ใน
การท างาน 5-9 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 จ าแนกได้
ดงัน้ี 

1)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี มีความเห็น
เก่ียวกบั IES 2 : เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในหวัขอ้การบญัชี การเงิน ดา้นองคก์รและ
ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 รองลงมา คือ IES 4 : ค่านิยม 
จรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และ IES 8 : ขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะ
ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี ตอ้งมีประสบการณ์การฝึกหัดงานสอบบญัชีอย่างน้อย 3 ปี 
และเป็นประสบการณ์การฝึกหัดงานตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.67  

2)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี มีความเห็นเก่ียวกบั IES 
7 : การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันา
สมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) อย่างน้อย 120 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 3 ปีมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.61 รองลงมา คือ IES 8 : ขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพสอบ
บญัชี ตอ้งมีประสบการณ์การฝึกหัดงานสอบบญัชีอยา่งน้อย 3 ปี และเป็นประสบการณ์การฝึกหัด
งานตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน อยา่งนอ้ย 2 ปี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.52 และ IES 2 : เน้ือหาโปรแกรม
การศึกษาทางวิชาชีพ ในหวัขอ้การบญัชี การเงิน ดา้นองคก์รและธุรกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพ และ IES 5 : ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์การ
ท างานจริงของนกัวชิาชีพบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.42   

3)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี มีความเห็นเก่ียวกบั  
IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 รองลงมา คือ 
IES 5 : ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์การท างานจริงของนักวิชาชีพบญัชี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 และ
IES 2 : เน้ือหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในหัวขอ้การบญัชี การเงิน ด้านองค์กรและธุรกิจ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.59 
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4)  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีความเห็น
เก่ียวกบั IES 8 : ขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี ตอ้งมีประสบการณ์
การฝึกหัดงานสอบบญัชีอยา่งน้อย 3 ปี และเป็นประสบการณ์การฝึกหัดงานตรวจสอบขอ้มูลทาง
การเงิน อยา่งนอ้ย 2 ปีมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 รองลงมา คือ IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและ
ทศันคติทางวิชาชีพ และ IES 5 : ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์การท างานจริงของนกัวิชาชีพบญัชี  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.49    
 
ตารางที่ 39 แสดงสรุปค่าเฉล่ียของครูผูส้อนสาขาวิชาการบญัชี ท่ีเห็นด้วยกบัการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของวิชาชีพบญัชี ความตกลงยอมรับร่วมในสาขาบญัชีของอาเซียน 
และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศต่อการพฒันาผูส้อนใน
ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

รายการ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

รวม น้อยกว่า  
5 ปี 

5-9  ปี 10-14  ปี 
ตั้งแต่ 15ปี  
ขึน้ไป 

1. ท่ าน เห็ นด้วยกับ การ เปิ ดป ระชาคม
เศ รษ ฐ กิ จ อ า เซี ยน  (ASEAN Economic 
Community : AEC) ของวชิาชีพบญัชีหรือไม่ 

3.97 
มาก 

3.64 
มาก 

3.76 
มาก 

3.65 
มาก 

3.74 
มาก 

2. ท่านเห็นด้วยกับความตกลงยอมรับร่วม 
(Mutual Recognition Arrangement : MRA) 
ในสาขาบญัชีของอาเซียน 

3.59 
มาก 

3.39 
ปานกลาง 

3.69 
มาก 

3.45 
ปานกลาง 

3.53 
มาก 

3. ท่ าน เห็นด้วยกับมาตรฐานการศึกษา
ส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ 
( International Education Standards for 
Professional Accountants : IES) 

3.68 
มาก 

3.48 
ปานกลาง 

3.58 
มาก 

3.50 
ปานกลาง 

3.55 
มาก 

รวมทั้งหมด 
3.77 
มาก 

3.52 
มาก 

3.67 
มาก 

3.54 
มาก 

3.62 
มาก 

 
จากตารางท่ี 39 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานมีความเห็น

เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ใน
วิชาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ (IES) 
มากท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกวา่ 5 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 
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รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 และ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 
 

2.3 การศึกษาความต้องการในการพฒันาความรู้ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบัญชีของอาเซียน และ
มาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษา จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน และจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน มีผลการวเิคราะห์ แสดงในตารางท่ี 40 ถึง 
ตารางท่ี 51 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 40 แสดงจ านวนความต้องการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดับอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ความต้องการพฒันาความรู้ด้านการเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ล าดบัความต้องการพฒันาความรู้ 

1 
(มาก
ทีสุ่ด) 

2 
(มาก) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(น้อย) 

5 
(น้อย
ทีสุ่ด) 

รวม 

ความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

49 34 24 15 16 138 

ความรู้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร 64 35 19 7 13 138 
ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนระหวา่ง
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

18 33 40 44 3 138 

ความรู้เร่ืองการเคล่ือนยา้ยแรงงานไดอ้ยา่งเสรี 0 14 17 50 51 138 
ความรู้เร่ืองสังคมและวฒันธรรมของประเทศ
กลุ่มอาเซียน 

7 22 38 22 49 138 

 
จากตารางท่ี 40 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ความต้องการในการพฒันา

ความรู้ของครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ล าดบัท่ี 1 คือ ความรู้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร ล าดบัท่ี 2 คือ ความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ล าดบัท่ี 3 คือ ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนระหวา่งประเทศกลุ่ม
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อาเซียน ล าดบัท่ี 4 คือ ความรู้เร่ืองสังคมและวฒันธรรมของประเทศกลุ่มอาเซียน และล าดบัท่ี 5 คือ 
ความรู้เร่ืองการเคล่ือนยา้ยแรงงานไดอ้ยา่งเสรี 
 
ตารางที ่41  แสดงจ านวนและร้อยละความต้องการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดับ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้านการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 

ความต้องการพฒันาความรู้ด้านการเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

25 34.72 24 36.36 

ความรู้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร 26 36.11 38 57.58 
ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนระหวา่ง
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

18 25.00 0 0.00 

ความรู้เร่ืองการเคล่ือนยา้ยแรงงานไดอ้ยา่งเสรี 0 0.00 0 0.00 
ความรู้เร่ืองสังคมและวฒันธรรมของประเทศ
กลุ่มอาเซียน 

3 4.17 4 6.06 

รวม 72 100.00 66 100.00 

 
จากตารางท่ี 41 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของ

ครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ดงัน้ี  

1) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความตอ้งการพฒันาความรู้
เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกับภาษาและการ
ส่ือสาร จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11 รองลงมา คือ ความรู้เก่ียวกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 34.72 และความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ การคา้ การ
ลงทุนระหวา่งประเทศกลุ่มอาเซียน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

2) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีความตอ้งการพฒันาความรู้
เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกับภาษาและการ
ส่ือสาร จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 57.58 รองลงมา คือ ความรู้เก่ียวกับการเปิดประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 24 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 และความรู้เร่ืองสังคมและวฒันธรรมของ
ประเทศกลุ่มอาเซียน     4 คน ร้อยละ 6.06 

 
ตารางที่ 42 แสดงจ านวนและร้อยละความต้องการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดับ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้านการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 

ความต้องการพฒันาความรู้ด้านการเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ต าแหน่งงาน 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูพเิศษสอน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

30 38.96 4 26.67 15 32.61 

ความรู้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร 38 49.35 11 73.33 15 32.61 
ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ระหวา่งประเทศกลุ่มอาเซียน 

5 6.49 0 0.00 13 28.26 

ความรู้เร่ืองการเคล่ือนย้ายแรงงานได้
อยา่งเสรี 

0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

ความรู้เร่ืองสังคมและวฒันธรรมของ
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

4 5.19 0 0.00 3 6.52 

รวม 77 100.00 15 100.00 46 100.00 

 
จากตารางท่ี 42 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของ

ครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน ดงัน้ี  

1) ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งขา้ราชการ มีความตอ้งการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร จ านวน  
38  คน คิดเป็นร้อยละ 49.35 รองลงมา คือ ความรู้เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.96 และความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนระหว่าง
ประเทศกลุ่มอาเซียน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.49 

2) ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนักงานราชการ มีความต้องการพัฒนาความรู้
เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกับภาษาและการ
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ส่ือสาร จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมา คือ ความรู้เก่ียวกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67  

3) ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน มีความตอ้งการพฒันาความรู้เก่ียวกบั
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และความรู้เก่ียวกับภาษาและการส่ือสาร จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61 
รองลงมา คือ ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนระหวา่งประเทศกลุ่มอาเซียน จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.26 
 
ตารางที่ 43 แสดงจ านวนและร้อยละความต้องการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดับ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้านการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 

ความต้องการพฒันา
ความรู้ด้านการเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

ประสบการณ์ในการท างาน 

น้อยกว่า 5 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี ตั้งแต่ 15 ปีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความรู้เก่ียวกบัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

13 48.15 7 21.21 19 48.72 10 25.64 

ความรู้เก่ียวกับภาษา
และการส่ือสาร 

4 14.81 20 60.60 11 28.21 29 74.36 

ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ 
ก า ร ค้ า  ก า ร ล ง ทุ น
ระหว่างประเทศกลุ่ม
อาเซียน 

7 25.93 6 18.18 5 12.82 0 0 

ค ว า ม รู้ เ ร่ื อ ง ก า ร
เคล่ือนยา้ยแรงงานได้
อยา่งเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ความรู้เร่ืองสังคมและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

3 11.11 0 0 4 10.26 0 0 

รวม 27 100.00 33 100.00 39 100.00 39 100.00 
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จากตารางท่ี 43 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของ
ครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ดงัน้ี  
 1) ผูต้อบแบบสอบถามประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปีมีความตอ้งการพฒันา
ความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกบัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 รองลงมา คือ ความรู้เร่ือง
เศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 และ 
ความรู้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81  
 2) ผูต้อบแบบสอบถามประสบการณ์ในการท างาน  5-9 ปี มีความต้องการพัฒนา
ความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกบัภาษาและ
การส่ือสาร จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.60 รองลงมา คือ ความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 และความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ การคา้ การ
ลงทุนระหวา่งประเทศกลุ่มอาเซียน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18  
 3) ผูต้อบแบบสอบถามประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี มีความตอ้งการพฒันา
ความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกบัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 48.72 รองลงมา คือ ความรู้
เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21 และความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ การคา้ 
การลงทุนระหวา่งประเทศกลุ่มอาเซียน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ12.82 
 4) ผูต้อบแบบสอบถามประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีความตอ้งการ
พฒันาความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกบัภาษา
และการส่ือสาร จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 74.36 รองลงมา คือ ความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64 
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ตารางที ่44  แสดงจ านวนความต้องการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA)  

ความต้องการพฒันาความรู้ด้าน
คุณสมบัติของนักบัญชีอาเซียนตาม

ความตกลงยอมรับร่วม 

ล าดับความต้องการพฒันาความรู้ 

1 
(มาก
ทีสุ่ด) 

2 
(มาก) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(น้อย) 

5 
(น้อย
ทีสุ่ด) 

รวม 

ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
การบญัชี หรือผา่นการทดสอบใน
โปรแกรมทางบญัชี 

75 27 14 15 7 138 

มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / 
การรับรองในการประกอบวิชาชีพ
บญัชี 

26 63 32 7 10 138 

มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่  3 ปี 

21 22 22 44 29 138 

ปฏิบติัสอดคล้องตามนโยบายการ
พฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) 

10 12 21 27 68 138 

ได้รับใบรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
บญัชีในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

6 14 49 45 24 138 

 
จากตารางท่ี 44 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า การพฒันาความรู้ของครูผูส้อน

ในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้านคุณสมบติัของนักบญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม 
(MRA) ล าดบัท่ี 1 คือ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีการบญัชี หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรม
ทางบญัชี ล าดบัท่ี 2 คือ มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชีพบญัชี 
ล าดบัท่ี 3  มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกวา่  3 ปี ล าดบัท่ี 4 คือ ปฏิบติัสอดคลอ้งตาม
นโยบายการพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) และล าดับท่ี 5 คือ ได้รับใบรับรองจากองค์กร
วชิาชีพบญัชีในการประกอบวชิาชีพบญัชี 
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ตารางที ่45  แสดงจ านวนและร้อยละความต้องการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม 
(MRA) จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ความต้องการพฒันาความรู้ด้านคุณสมบัตขิอง
นักบญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม 

ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีการบญัชี หรือ
ผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี 

41 56.94 34 51.51 

มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองใน
การประกอบวชิาชีพบญัชี 

15 20.83 11 16.67 

มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่  
3 ปี 

8 11.11 13 19.70 

ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนา
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) 

2 2.78 8 12.12 

ไดรั้บใบรับรองจากองคก์รวิชาชีพบญัชีในการ
ประกอบวชิาชีพบญัชี 

6 8.33 0 0.00 

รวม 72 100.00 66 100.00 

 
จากตารางท่ี 45 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของ

ครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับ
ร่วม (MRA) จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดงัน้ี  

1) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความตอ้งการพฒันาความรู้
เก่ียวกบัคุณสมบติัของนักบญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA) มากท่ีสุด คือ ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีการบญัชี หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี จ านวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.94 รองลงมา คือ มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวชิาชีพ
บญัชี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 และมีประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกว่า 3 ปี 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 

2) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีความตอ้งการพฒันาความรู้
เก่ียวกบัคุณสมบติัของนักบญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA) มากท่ีสุด คือ ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีการบญัชี หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี จ านวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.51 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 13 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 19.70 และมีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชีพบญัชี 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 

 
ตารางที ่46  แสดงจ านวนและร้อยละความต้องการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดับ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม 
(MRA) จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ความต้องการพฒันาความรู้ด้าน
คุณสมบัตขิองนักบัญชีอาเซียนตาม

ความตกลงยอมรับร่วม 

ต าแหน่งงาน 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูพเิศษสอน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
การบญัชี หรือผา่นการทดสอบใน
โปรแกรมทางบญัชี 

49 63.64 2 13.33 24 52.17 

มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / 
การรับรองในการประกอบวิชาชีพ
บญัชี 

8 10.39 5 33.33 13 28.26 

มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่
นอ้ยกวา่  3 ปี 

12 15.58 3 20.00 6 13.04 

ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการ
พฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) 

8 10.39 2 13.33 0 0.00 

ได้รับใบรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
บญัชีในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

0 0.00 3 20.00 3 6.52 

รวม 77 100.00 15 100.00 46 100.00 

 
จากตารางท่ี 46 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของ

ครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับ
ร่วม (MRA) จ าแนกตามต าแหน่งงาน ดงัน้ี  

1) ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งข้าราชการ มีความต้องการพฒันาความรู้เก่ียวกับ
คุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA) มากท่ีสุด คือ ส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีการบญัชี หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี จ านวน  49  คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.64 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกว่า  3 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.58 และมีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชีพบญัชี และ
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ปฏิบติัสอดคลอ้งตามนโยบายการพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.39 

2) ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนักงานราชการ มีความต้องการพัฒนาความรู้
เก่ียวกบัคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA) มากท่ีสุด คือ มีการข้ึน
ทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชีพบญัชี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับใบรับรองจากองค์กร
วชิาชีพบญัชีในการประกอบวชิาชีพบญัชี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00   

3) ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน มีความตอ้งการพฒันาความรู้เก่ียวกบั
คุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA) มากท่ีสุด คือ ส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีการบญัชี หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.17 รองลงมา คือ มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชีพบญัชี 

จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26 และมีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ปี จ  านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 
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ตารางที่  47 แสดงจ านวนและร้อยละความต้องการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม 
(MRA) จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

ความต้องการพฒันา
ความรู้ด้านคุณสมบัติ
ของนกับญัชีอาเซียน
ตามความตกลง
ยอมรับร่วม 

ประสบการณ์ในการท างาน 

น้อยกว่า 5 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี ตั้งแต่ 15 ปีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีการ
บญัชี หรือผา่นการ
ทดสอบในโปรแกรม
ทางบญัชี 

17 62.96 16 48.48 16 41.03 26 66.67 

มีการข้ึนทะเบียน / 
ก ารอ นุญ าต  / ก าร
รั บ ร อ ง ใ น ก า ร
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
บญัชี 

7 25.93 6 18.18 4 10.26 9 23.08 

มีประสบการณ์ใน
ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่
นอ้ยกวา่  3 ปี 

3 11.11 3 9.09 11 28.21 4 10.26 

ปฏิบติัสอดคลอ้งตาม
นโยบายการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
(CPD) 

0 0.00 2 6.06 8 20.51 0 0.00 

ได้รับใบรับรองจาก
องค์กรวิชาชีพบัญชี
ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ
วชิาชีพบญัชี 

0 0.00 6 18.18 0 0.00 0 0.00 

รวม 27 100.00 33 100.00 39 100.00 39 100.00 
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จากตารางท่ี 47 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของ
ครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับ
ร่วม (MRA) จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ดงัน้ี  
 1) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปีมีความตอ้งการ
พฒันาความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA)  มากท่ีสุด 
คือ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีการบญัชี หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี จ านวน              
17 คน คิดเป็นร้อยละ 62.96 รองลงมา คือ ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนระหวา่งประเทศ
กลุ่มอาเซียมีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวิชาชีพบญัชี จ านวน 7 คน             
คิดเป็นร้อยละ 25.93 และมีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกว่า 3 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 11.11 
 2) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี มีความตอ้งการพฒันา
ความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของนักบญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA) มากท่ีสุด คือ 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีการบญัชี หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 รองลงมา คือ มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบ
วิชาชีพบญัชี และไดรั้บใบรับรองจากองค์กรวิชาชีพบญัชีในการประกอบวิชาชีพบญัชี จ  านวน  6  
คน คิดเป็นร้อยละ 18.18  
 3) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี มีความตอ้งการพฒันา
ความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของนักบญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA) มากท่ีสุด คือ 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีการบญัชี หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี จ านวน 16 
คน   คิดเป็นร้อยละ 41.03 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกวา่ 3 ปี จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21 และปฏิบติัสอดคล้องตามนโยบายการพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
(CPD) จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 
 4) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้ งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีความ
ตอ้งการพฒันาความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของนักบญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA)  
มากท่ีสุด คือ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีการบญัชี หรือผ่านการทดสอบในโปรแกรมทาง
บญัชี จ านวน  26 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การ
รับรองในการประกอบวิชาชีพบญัชี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และมีประสบการณ์ในดา้น
ท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่  3 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.26 
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ตารางที ่48  แสดงจ านวนความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่งประเทศ (IES) 

ความต้องการพฒันาความรู้ด้าน
มาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชี

ระหว่างประเทศ 

ล าดบัความต้องการพฒันาความรู้ 

1 
(มาก
ทีสุ่ด) 

2 
(มาก) 

3 
(ปาน
กลาง) 

4 
(น้อย) 

5 
(น้อย
ทีสุ่ด) 

รวม 

เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทาง
วชิาชีพบญัชี 

73 14 21 16 14 138 

ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทาง
วชิาชีพ 

14 35 22 27 40 138 

ข้อก าหนดด้านประสบการณ์ในการ
ท างานจริง 

12 10 31 49 36 138 

การพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง
เก่ียวกบัโปรแกรม เพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวติและการพฒันาสมรรถนะทางวชิาชีพ
อยา่งต่อเน่ือง 

28 53 32 20 5 138 

ข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าห รับผู ้
ประกอบวชิาชีพสอบบญัชี 

11 26 32 26 43 138 

 
 จากตารางท่ี 48 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ความตอ้งการในการพฒันา
ความรู้ของครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่ง
ประเทศ (IES)  ล าดบัท่ี 1 คือ เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี ล าดบัท่ี 2 คือ การ
พัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับโปรแกรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ล าดบัท่ี 3 คือ ค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ 
ล าดบัท่ี 4 คือ ข้อก าหนดด้านประสบการณ์ในการท างานจริง และล าดบัท่ี 5 คือ ขอ้ก าหนดด้าน
สมรรถนะส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชี 
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ตารางที่ 49 แสดงจ านวนและร้อยละความต้องการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหว่างประเทศ (IES)   
จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

ความต้องการพฒันาความรู้ด้านมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับนกับญัชีระหว่างประเทศ 

ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพ
บญัชี 

43 59.72 30 45.45 

ค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติทางวชิาชีพ 8 11.11 6 9.09 
ขอ้ก าหนดด้านประสบการณ์ในการท างาน
จริง 

8 11.11 4 6.06 

การพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบั
โปรแกรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติและการ
พฒันาสมรรถนะทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

7 9.72 21 31.82 

ขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะส าหรับผูป้ระกอบ
วชิาชีพสอบบญัชี 

6 8.33 5 7.58 

รวม 72 100.00 66 100.00 

  
จากตารางท่ี 49 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของ

ครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหว่างประเทศ 
(IES) จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดงัน้ี  

1) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความตอ้งการพฒันาความรู้
เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักบัญชีระหว่างประเทศ (IES) มากท่ีสุด คือ เน้ือหาของ
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 59.72 รองลงมา คือ ค่านิยม 
จรรยาบรรณ และขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์ในการท างานจริง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11  

2) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีความตอ้งการพฒันาความรู้
เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักบัญชีระหว่างประเทศ (IES) มากท่ีสุด คือ เน้ือหาของ
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมา คือ การพฒันา
ทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 และค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติ
ทางวชิาชีพ จ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
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ตารางที่ 50 แสดงจ านวนและร้อยละความต้องการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่งประเทศ (IES) 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน   

ความต้องการพฒันาความรู้ด้าน
มาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชี

ระหว่างประเทศ 

ต าแหน่งงาน 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูพเิศษสอน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทาง
วชิาชีพบญัชี 

35 45.45 4 26.67 34 73.91 

ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติ
ทางวชิาชีพ 

8 10.39 3 20.00 3 6.52 

ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์ในการ
ท างานจริง 

4 5.19 5 33.33 3 6.52 

การพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง
เก่ียวกบัโปรแกรม             เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ และการพฒันา
สมรรถนะทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

23 29.87 3 20.00 2 4.35 

ขอ้ก าหนดด้านสมรรถนะส าหรับผู ้
ประกอบวชิาชีพสอบบญัชี 

7 9.09 0 0.00 4 8.70 

รวม 77 100.00 15 100.00 46 100.00 

 
จากตารางท่ี 50 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของ

ครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหว่างประเทศ 
(IES) จ าแนกตามต าแหน่งงาน ดงัน้ี  

1) ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งข้าราชการ มีความต้องการพฒันาความรู้เก่ียวกับ
มาตรฐานการศึกษาส าหรับนักบัญชีระหว่างประเทศ (IES) มากท่ีสุด คือ เน้ือหาของโปรแกรม
การศึกษาทางวชิาชีพบญัชี จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมา คือ การพฒันาทางวชิาชีพ
อยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพฒันาสมรรถนะทางวชิาชีพอยา่ง
ต่อเน่ือง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87 และค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.39 

2) ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งพนักงานราชการ มีความต้องการพัฒนาความรู้
เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักบญัชีระหว่างประเทศ (IES) มากท่ีสุด คือ ขอ้ก าหนดด้าน
ประสบการณ์ในการท างานจริง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา คือ ค่านิยม 
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จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ และการพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรม
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00   

3) ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน มีความตอ้งการพฒันาความรู้เก่ียวกบั
มาตรฐานการศึกษาส าหรับนักบัญชีระหว่างประเทศ (IES) มากท่ีสุด คือ เน้ือหาของโปรแกรม
การศึกษาทางวิชาชีพบญัชี คือ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 รองลงมา คือ ขอ้ก าหนดด้าน
สมรรถนะส าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 และค่านิยม 
จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ และขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์ในการท างานจริง จ านวน               
3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 
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ตารางที ่51  แสดงจ านวนและร้อยละความต้องการในการพฒันาความรู้ของครูผูส้อนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่งประเทศ (IES) 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

ความต้องการพฒันา
ความรู้ด้านมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับนกั

บัญชีระหว่าง
ประเทศ 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 

 

น้อยกว่า 5 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี ตั้งแต่ 15 ปีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เน้ือหาของโปรแกรม
การศึกษาทางวชิาชีพ
บญัชี 

25 92.59 17 51.52 14 35.90 17 43.59 

ค่านิยม จรรยาบรรณ 
แ ล ะทั ศ น ค ติ ท า ง
วชิาชีพ 

0 0.00 3 9.09 11 28.21 0 0.00 

ขอ้ก าหนดดา้น
ประสบการณ์ในการ
ท างานจริง 

0 0.00 8 24.24 0 0.00 4 10.26 

การพฒันาทาง
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง
เก่ียวกบัโปรแกรม 
เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวติและการพฒันา
สมรรถนะทาง
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

0 0.00 3 9.09 12 30.77 13 33.33 

ข้ อ ก า ห น ด ด้ า น
สมรรถนะส าหรับผู ้
ประกอบวิชาชีพสอบ
บญัชี 

2 7.41 2 6.06 2 5.13 5 12.82 

รวม 27 100.00 33 100.00 39 100.00 39 100.00 
 

จากตารางท่ี 51 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ของ
ครูผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหว่างประเทศ 
(IES) จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ดงัน้ี  
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 1) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี มีความตอ้งการ
พฒันาความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักบญัชีระหว่างประเทศ (IES) มากท่ีสุด คือ 
เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 รองลงมา คือ 
ขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 
 2) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี มีความตอ้งการพฒันา
ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่งประเทศ (IES) มากท่ีสุด คือ เน้ือหาของ
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 รองลงมา คือ ขอ้ก าหนด
ดา้นประสบการณ์ในการท างานจริง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 และค่านิยม จรรยาบรรณ 
และทศันคติทางวิชาชีพ และการพฒันาทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรม เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวติและการพฒันาสมรรถนะทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
 3) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี มีความตอ้งการพฒันา
ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่งประเทศ (IES) มากท่ีสุด คือ เน้ือหาของ
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 รองลงมา คือ การพฒันา
ทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 และค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติ
ทางวชิาชีพ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21 
 4) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้ งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีความ
ตอ้งการพฒันาความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่งประเทศ (IES) มากท่ีสุด 
คือ เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 43.59 รองลงมา 
คือ การพฒันาทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันา
สมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง จ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และข้อก าหนดด้าน
สมรรถนะส าหรับ  ผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นที่มีต่อการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 
 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการพฒันาครูผูส้อน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้สรุปไดด้งัน้ี  

1. ครูผูส้อนควรไดรั้บการพฒันาความรู้ดา้นบญัชีอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เช่น การศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน การอบรม สัมมนาทางวิชาชีพทั้ งท่ีสถานศึกษาจดัให้มีการเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา หรือการเข้าร่วมอบรม สัมมนาด้วยตนเอง เพื่อครูผู ้สอนจะได้น าความรู้ท่ีได้รับไป
สอดแทรกเน้ือหาในบทเรียน ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิแก่ผูเ้รียน
มากยิง่ข้ึน 

2. ครูผูส้อนควรพฒันาความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การท า
ความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในสาขาบัญชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนัก
วชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ (IES) อยูเ่สมอ 

3. ครูผูส้อนควรมุ่งเน้นในเร่ืองของภาษาสากล เช่น ภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่มของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันา

ผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และการศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูสาขาวิชา
การบญัชี ในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ านวนทั้งส้ิน 177 ราย ไดรั้บการตอบกลบัแบบสอบถาม
ทั้งส้ิน 138 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.97 ของแบบสอบถามทั้งหมด การศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา  
อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีจ านวน  125 คน  และ

เป็นเพศชาย มีจ านวน 13 คน มีอายุระหว่าง 35-39 ปี มีจ  านวน  50 คน  รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายุ
ระหว่าง    30-34 ปี มีจ  านวน 45 คน สถานภาพสมรส จ านวน 70 คน เป็นผูท่ี้มีสถานภาพโสด มี
จ านวน 57 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน  72 คน และมีระดับการศึกษาปริญญาโท 
จ านวน 66 คน  ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งงานเป็นขา้ราชการ มีจ านวน 77 คน มีต าแหน่งงานเป็นครู
พิเศษสอน จ านวน 46 คน มีประสบการณ์ในการท างาน ระหวา่ง 10-14 ปี และตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึง
มีจ านวน 39 คน ผูต้อบแบบสอบถามสังกัดอยู่ในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาปฏิบติังานสอนอยูใ่นวิทยาลยัการอาชีพ  มีจ านวน 56 คน รองลงมาเป็นวิทยาลยัเทคนิค 
มีจ านวน 26 คน 
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ส่วนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัทัศนคติของครูสาขาวชิาการบัญชีต่อการพฒันาผู้สอนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพือ่รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนใน
ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ 
คือ 
 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การ

ท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวิชาชีพ
บญัชีระหวา่งประเทศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการท าความตกลงยอมรับร่วมในวชิาชีพบญัชีของอาเซียน และมีความรู้ความเขา้ใจใน
มาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ  

1.1 จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในวชิาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษา
ส าหรับนักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ (IES) มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาโท  

1.2 จ าแนกตามต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ต าแหน่งพนกังานราชการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับ
นกัวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ (IES) มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งขา้ราชการ และผูต้อบ
แบบสอบถามต าแหน่งครูพิเศษสอน 

1.3 จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ี มี
ประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐาน
การศึกษาส าห รับนักวิชาชีพบัญ ชีระหว่างประเทศ  (IES) มากท่ี สุด  รองลงมา คือ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  
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2. ด้านความคิดเห็น 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิชาชีพบัญชี ความตกลง

ยอมรับร่วมในสาขาบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบญัชีระหว่าง
ประเทศ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก คือ เห็นด้วยกับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากท่ีสุด รองลงมา คือ เห็นดว้ยกบัการมีมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกั
วิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ และเห็นดว้ยกบัการท าความตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบญัชีของ
อาเซียน 

2.1 จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เห็นดว้ยกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การท าความตก
ลงยอมรับร่วม (MRA) ในวชิาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชี
ระหวา่งประเทศ (IES) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท 

2.2 จ าแนกตามต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ต าแหน่งครูพิเศษสอน เห็นด้วยกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การท าความตกลง
ยอมรับร่วม (MRA) ในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบญัชี
ระหวา่งประเทศ (IES) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งขา้ราชการ และผูต้อบ
แบบสอบถามต าแหน่งพนกังานราชการ 

2.3 จ  าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ี มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี เห็นดว้ยกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในวิชาชีพบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับ
นักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ  (IES) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มี
ประสบการณ์ในการท างาน 10-14 ปี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปี
ข้ึนไป และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี 

 
3. ด้านความต้องการพฒันาความรู้ 
ความต้องการพฒันาความรู้เก่ียวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิชาชีพบญัชี 

ความตกลงยอมรับร่วมในสาขาบญัชีของอาเซียน และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวิชาชีพบญัชี
ระหว่างประเทศ อยู่ในระดับมาก คือ มีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ เร่ืองความรู้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชี
อาเซียนตามความ   ตกลงยอมรับร่วม (MRA) คือ เร่ืองส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีการบญัชี 
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หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี และดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่ง
ประเทศ (IES) คือ เร่ืองเน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบญัชี 

3.1 จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท มีความตอ้งการพฒันาตนเองมากท่ีสุดในดา้นการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ เร่ืองความรู้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร ดา้นคุณสมบติัของ
นกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA) คือ เร่ืองส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีการ
บญัชี หรือผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี และด้านมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักบญัชี
ระหวา่งประเทศ (IES) คือ เร่ืองเน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบญัชี 

3.2 จ  าแนกตามต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ต าแหน่งขา้ราชการ พนกังานราชการ และครูพิเศษสอน มีความตอ้งการพฒันาตนเองมากท่ีสุด ใน
ดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ เร่ืองความรู้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร ผูต้อบ
แบบสอบถามต าแหน่งขา้ราชการและครูพิเศษสอน มีความตอ้งการพฒันาตนเอง ด้านคุณสมบติั
ของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA) คือ เร่ืองส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
การบญัชี หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี และดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชี
ระหว่างประเทศ (IES) คือ เร่ืองเน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี แต่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามต าแหน่งพนกังานราชการ มีความตอ้งการพฒันาตนเอง ดา้นคุณสมบติัของนกับญัชี
อาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA) คือ เร่ืองการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองใน
การประกอบวิชาชีพบญัชี และดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหว่างประเทศ (IES) คือ 
เร่ืองขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์ในการท างานจริง 

3.3 จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ี มี
ประสบการณ์ในการท างาน 5-9 ปี และตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีความตอ้งการพฒันาตนเองมากท่ีสุดใน
ดา้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ เร่ืองความรู้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร แต่
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี และ 10-14 ปี มีความต้องการ
พฒันาตนเอง ด้านการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ เร่ืองความรู้เก่ียวกับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี 5-9 ปี 10-
14 ปี และตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีความตอ้งการพฒันาตนเองดา้นคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตาม
ความตกลงยอมรับร่วม (MRA) คือ เร่ืองส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีการบญัชี หรือผ่านการ
ทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี และดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่งประเทศ (IES) 
คือ เร่ืองเน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบญัชี 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นที่มีต่อการพฒันาครูผู้สอน เพื่อรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนท่ีมีต่อการพฒันาครูผูส้อน เพื่อรองรับการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ  

1. ครูผูส้อนควรไดรั้บการพฒันาความรู้ดา้นบญัชีอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เช่น การศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน การเขา้ร่วมอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ เพื่อพฒันาตนเอง และการเรียนการ
สอนใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิแก่ผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน 

2. ครูผูส้อนควรพฒันาความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การท า
ความตกลงยอมรับร่วม (MRA) และมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ 
(IES) 

3. ครูผูส้อนควรมุ่งเน้นในเร่ืองของภาษาสากล เช่น ภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่มของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาทศันคติของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่  

1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครูสาขาวิชาการบญัชีในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ มีความ
ตอ้งการพฒันาความรู้มากท่ีสุดดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชีระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 2 
(IES 2) เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบญัชี ท่ีวา่ดว้ยเร่ือง การบญัชี การเงิน องคก์รและ
ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครูสาขาวิชาการบญัชีในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ สนใจท่ี
จะพัฒนาความรู้ด้านบัญชีจากการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน และเข้าร่วมอบรม สัมมนา ซ่ึง
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของฉัตรพร คริสต์รักษา (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการในการ
พฒันาตนเองของครูผูส้อนดา้นการบญัชีระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
พบว่า ครูผูส้อนด้านการบญัชีระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงในจงัหวดัเชียงใหม่ ต้องการ
พฒันาตนเองในเร่ืองมาตรฐานการบัญชี ภาษีอากร เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบญัชี ซ่ึงครูผูส้อนดา้นการบญัชีมีความสนใจท่ีจะพฒันาตนเองดว้ยวิธีการเขา้รับการ
อบรม สัมมนา และการศึกษาต่อ 
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2. นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครูสาขาวิชาการบญัชีในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
มีความตอ้งการพฒันาความรู้ด้านมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักบญัชีระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 2 
(IES 2) เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชีแลว้นั้น ยงัพบวา่ ครูสาขาวิชาการบญัชีใน
ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ มีความตอ้งการพฒันาความรู้ดา้นมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกับญัชี
ระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 7 (IES 7) การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรม เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากครูสาขาวชิาการบญัชี
ในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือต้องการพฒันาความรู้ด้านบญัชีอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อ
น าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
ดวงพร  สุนทรสรณ์ (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูผูส้อนดา้นการบญัชีในวิทยาลยั
อาชีวศึกษาต่อมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับนกับญัชีระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 7 (IES 
7) การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันา
สมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง มีความส าคญัในการจดัหลกัสูตรการศึกษาวิชาชีพบญัชี และ
ตอ้งมีการพฒันาการศึกษาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองตลอดอายกุารประกอบวชิาชีพ 
  
5.3 ข้อค้นพบ 
 

จากการศึกษาทศันคติของครูสาขาวิชาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครูสาขาวิชาการบญัชีในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ ท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาโท ต าแหน่งขา้ราชการและครูพิเศษสอน และผูมี้ประสบการณ์ในการท างานนอ้ย
กวา่ 5 ปีและตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การ
ท าความตกลงยอมรับร่วม ด้านความสามารถของวิชาชีพบญัชีในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และน าความรู้ดงักล่าวบูรณาการเขา้สู่การเรียนการสอนในสาขาวิชาการบญัชี อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 

2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครูสาขาวิชาการบญัชีในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือโดยส่วน
ใหญ่ ทั้งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ในทุกต าแหน่งงาน ทั้งท่ีมีประสบการณ์มาก
หรือนอ้ย มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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3. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครูสาขาวิชาการบญัชีในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือโดยส่วน
ใหญ่ ทั้งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ในทุกต าแหน่งงาน มีประสบการณ์ทั้งนอ้ย
หรือ มากมีความตอ้งการพฒันาความรู้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสารมากท่ีสุด ซ่ึงความรู้เร่ืองการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานได้อย่างเสรี และการท่ีต้องได้รับใบรับรองจากองค์กรวิชาชีพบัญชีในการ
ประกอบวชิาชีพบญัชีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นอยา่งดีเช่นกนั 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท ต าแหน่งขา้ราชการและ
ครูพิเศษสอน มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปีและตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ตอ้งพฒันาตนเอง 
แสวงหาองค์ความรู้ เร่ืองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการท าความตกลงยอมรับร่วม
ดา้นบญัชีในอนาคตของอาเซียน จากการเขา้ร่วมการอบรม สัมมนาทางวิชาชีพ หรือศึกษาคน้ควา้
จากแหล่งความรู้อ่ืนดว้ยตนเอง หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูมี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ท่ีจะน าไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครูสาขาวิชาการบญัชีในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งครูพิเศษสอน มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ตอ้ง
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ 
ดว้ยตนเอง จากหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น เช่น วารสารทางบญัชี หรือจากทางเวบ็ไซตข์องสภาวชิาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

3. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครูสาขาวิชาการบญัชีในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทั้งท่ีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ในทุกต าแหน่งงาน มีประสบการณ์ทั้งนอ้ยและมาก ควร
เพิ่มเติมความรู้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร ภาษาสากล คือ ภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่มของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเหลืออีก 9 ประเทศ เพราะทกัษะทางดา้นภาษาเป็นความรู้ความสามารถท่ี
จะท าใหผู้มี้ความรู้ทางดา้นน้ีไดเ้ปรียบผูอ่ื้น  
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  ทศันคติของครูสาขาวิชาการบัญชีต่อการพฒันาผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ   
เพือ่รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามชุดน้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ครูสาขาวิชาการบญัชี) สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ  

     ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของครูสาขาวชิาการบญัชีต่อการพฒันาผูส้อนใน
ระดบัอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

     ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนท่ีมีต่อการพฒันาครูผูส้อน เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. การตอบแบบสอบถามชุดน้ี ค  าตอบของท่านมีความส าคญัยิ่งต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
การคน้ควา้อิสระ กรุณาตอบให้ครบถว้นสมบูรณ์ทุกขอ้ ทุกตอน เพื่อให้การวิจยัน้ีมีความเท่ียงตรง
และเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

3. ขอ้มูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามน้ีจะถูกเก็บเป็นความลบั ไม่มีการใชข้อ้มูลใดๆ ท่ีเปิดเผย
เก่ียวกบัหน่วยงานของท่านในรายงาน การน าเสนอผลการคน้ควา้อิสระจะเสนอในภาพรวมเท่านั้น 

ผูท้  าการศึกษาขอขอบพระคุณท่ีท่านไดส้ละเวลาในการให้ขอ้มูลตอบแบบสอบถาม และ
ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามกลบัคืนมาภายใน 7 วนั หากท่านมีปัญหาหรือขอ้สงสัยประการใด
เก่ียวกับแบบสอบถามน้ี โปรดติดต่อข้าพเจ้า นางสาวสาวิตรี  แก้วปัญญา หมายเลขโทรศัพท ์        
088-2670311  E-mail : sk_cm@hotmail.com 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา               
ณ โอกาสน้ี 
 
 
                  นางสาวสาวติรี  แกว้ปัญญา 
          นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาบญัชี 
                     คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ครูสาขาวิชาการบัญชี) ในระดับอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  (   ) หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 1. เพศ 
  (   ) 1. ชาย    (   ) 2. หญิง 
 2. อาย ุ
  (   ) 1. นอ้ยกวา่ 30 ปี   (   ) 2. 30-34 ปี 
  (   ) 3. 35-39 ปี    (   ) 4. ตั้งแต่ 40 ปี ข้ึนไป 
 3. สถานภาพ 
  (   ) 1. โสด    (   ) 2. สมรส 
  (   ) 3. หยา่ร้าง    (   ) 4. หมา้ย 

4. ระดบัการศึกษา 
  (   ) 1. ปริญญาตรี   (   ) 2. ปริญญาโท 
  (   ) 3. ปริญญาเอก 
 5. ต  าแหน่งงาน 
  (   ) 1. ขา้ราชการ   (   ) 2. พนกังานราชการ 
  (   ) 3. ครูพิเศษสอน 
 6. ประสบการณ์ในการท างาน 
  (   ) 1. นอ้ยกวา่ 5 ปี   (   ) 2. 5-9 ปี 
  (   ) 3. 10-14 ปี    (   ) 4. ตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป 
 7. ประเภทสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  (   ) 1. วทิยาลยัเทคนิค   (   ) 2. วทิยาลยัอาชีวศึกษา 
  (   ) 3. วทิยาลยัการอาชีพ   (   ) 4. วทิยาลยัสารพดัช่าง 
  (   ) 5. วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ (   ) 6. วทิยาลยัอ่ืนๆ โปรดระบุ............. 
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ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของครูสาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผู้สอนในระดับ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพือ่รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  เพียงหน่ึงขอ้เท่านั้น ในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบั
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 
ทศันคติของครูสาขาวชิาการบัญชีต่อการพฒันา

ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพือ่รองรับการ
เปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ทศันคติด้านความรู้ความเข้าใจ       

1. ท่านมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปิ ด ป ระ ช าค ม เศ รษ ฐ กิ จ อ า เซี ยน  (ASEAN 
Economic Community : AEC)  

     

     1.1 มี ค ว าม รู้ค ว าม เข้ า ใจ เก่ี ย วกับ ก าร เปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  

     

     1.2 มีความรู้ความเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรี
ท างก ารค้ า   ก ารล งทุ น  ก ารบ ริก ารแล ะก าร
เคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน 

     

     1.3 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสามารถ
ของวิชาชีพบญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

     

     1.4 มีความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน  บู รณาการเข้าสู่การเรียนการสอนใน
สาขาวชิาการบญัชี 

     

2. ท่านมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท าความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition 
Arrangement : MRA) ในวชิาชีพบัญชีของอาเซียน 

     

     2.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความตก
ลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านบัญชีในอนาคตของ
อาเซียน 
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ทศันคติของครูสาขาวชิาการบัญชีต่อการพฒันา
ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพือ่รองรับการ

เปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

     2.2 ความเข้าใจเก่ียวกับคุณสมบัติการเป็นนัก
บัญ ชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี 

     

          1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางบัญชี
หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรมทางบญัชี 

     

          2) มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การ
รับรองในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

     

          3) มีประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อย
กวา่  3 ปี 

     

          4) ปฏิบติัสอดคล้องตามนโยบายการพฒันา
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) 

     

          5) ได้รับใบรับรองจากองค์การวิชาชีพบัญชี
ในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

     

3. ท่านมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ 
( International Education Standards for 
Professional Accountants : IES)  

     

     3.1 IES 2 : เน้ื อห าโปรแกรมการศึกษาทาง
วิชาชีพ ในหัวขอ้การบญัชี การเงิน ดา้นองค์กรและ
ธุรกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

     3.2 IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทาง
วชิาชีพ 

     

     3.3 IES 5 : ข้อก าหนดด้านประสบการณ์การ
ท างานจริงของนกัวชิาชีพบญัชี 
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ทศันคติของครูสาขาวชิาการบัญชีต่อการพฒันา
ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพือ่รองรับการ

เปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

     3.4 IES 7 : การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง
เก่ียวกบัโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
พฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) 
อยา่งนอ้ย 120 ชัว่โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี 

     

     3.5 IES 8 : ข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าหรับ           
ผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี ต้องมีประสบการณ์
การฝึกหัดงานสอบบญัชีอย่างน้อย 3 ปี และต้องมี
ประสบการณ์การฝึกหัดงานตรวจสอบข้อมูลทาง
การเงิน อยา่งนอ้ย 2 ปี 

     

ทศันคติด้านความคิดเห็น      

1. ท่านเห็นด้วยกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
ของวชิาชีพบัญชีหรือไม่ 

     

     1.1 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ในปี 2558 

     

     1.2 วัตถุประสงค์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในการเปิดเสรีทางการคา้การลงทุน 
การบริการและการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน 

     

     1.3 ความรู้ความสามารถของวิชาชีพบัญชี เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

     

     1.4 ก ารบู รณ าก ารความ รู้ เก่ี ย วกับ ก าร เปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขา้สู่การเรียนการสอน
ในสาขาวชิาการบญัชี 

     

2. ท่านเห็นด้วยกับความตกลงยอมรับร่วม (MRA) 
ในสาขาบัญชีของอาเซียน 
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ทศันคติของครูสาขาวชิาการบัญชีต่อการพฒันา
ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพือ่รองรับการ

เปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

     2.1 การท าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้าน         
การบริการบญัชีในอนาคตของอาเซียน 

     

     2.2 คุณสมบติัการเป็นนกับญัชีอาเซียนตามความ  
ตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขาบญัชี 

     

3. ท่านเห็นด้วยกับมาตรฐานการศึกษาส าหรับ           
นักวชิาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (IES) 

     

     3.1 IES 2 : เน้ื อห าโปรแกรมการศึกษาทาง
วิชาชีพ ในหัวขอ้การบญัชี การเงิน ด้านองค์กรและ
ธุรกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

     3.2 IES 4 : ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทาง
วชิาชีพ 

     

     3.3 IES 5 : ข้อก าหนดด้านประสบการณ์การ
ท างานจริงของนกัวชิาชีพบญัชี 

     

     3.4 IES 7 : การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง
เก่ียวกบัโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
พฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) 
อยา่งนอ้ย 120 ชัว่โมง ภายในระยะเวลา 3 ปี 

     

     3.5 IES 8 : ข้อก าหนดด้านสมรรถนะส าหรับ           
ผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี ต้องมีประสบการณ์
การฝึกหัดงานสอบบัญชีอย่างน้อย 3 ปี และเป็น
ประสบการณ์การฝึกหัดงานตรวจสอบข้อมูลทาง
การเงิน อยา่งนอ้ย 2 ปี 
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ทศันคติด้านความต้องการพฒันาตนเอง 
ข้อมูลเกีย่วกบัความต้องการในการพฒันาความรู้ของครูผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
1. ท่านคิดวา่ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ครูผูส้อน สาขาวิชาการบญัชี ควรมีการ
พฒันาความรู้ดา้นใดมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  (1 มากท่ีสุด  2 มาก  3 ปานกลาง  4 
นอ้ย  5 นอ้ยท่ีสุด) 
 ________ ความรู้เก่ียวกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 ________ ความรู้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร 
 ________ ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนระหวา่งประเทศกลุ่มอาเซียน 
 ________ ความรู้เร่ืองการเคล่ือนยา้ยแรงงานไดอ้ยา่งเสรี 
 ________ ความรู้เร่ืองสังคมและวฒันธรรมของประเทศกลุ่มอาเซียน 
 
2. ท่านคิดวา่คุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ส าหรับสาขาบญัชี 
ครูผูส้อน สาขาวิชาการบญัชี ควรมีการพฒันาความรู้ดา้นใดมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
(1 มากท่ีสุด  2 มาก  3 ปานกลาง  4 นอ้ย  5 นอ้ยท่ีสุด) 
 ________ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีการบญัชี หรือผา่นการทดสอบในโปรแกรม
ทางบญัชี 
 ________ มีการข้ึนทะเบียน / การอนุญาต / การรับรองในการประกอบวชิาชีพบญัชี 
 ________ มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
 ________ ปฏิบติัสอดคลอ้งตามนโยบายการพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) 
 ________ ไดรั้บใบรับรองจากองคก์รวชิาชีพบญัชีในการประกอบวชิาชีพบญัชี 
 
3. ท่านคิดว่ามาตรฐานการศึกษาส าหรับนักบัญชีระหว่างประเทศ (IES) จ  าเป็นต่อการน ามาใช้
พฒันาความรู้ของครูผูส้อน สาขาวิชาการบญัชีมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย (1 มากท่ีสุด  
2  มาก   3 ปานกลาง  4 นอ้ย  5 นอ้ยท่ีสุด) 
 ________ เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบญัชี 
 ________ ค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติทางวชิาชีพ 
 ________ ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์ในการท างานจริง 

________ การพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ
และการพฒันาสมรรถนะทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

________ ขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชี 
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ส่วนที่  3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนท่ีมีต่อการพฒันาครูผูส้อน เพื่อรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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รายช่ือสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 17 จังหวดัภาคเหนือ 

ทีเ่ปิดท าการสอนสาขาวชิาการบัญชี แยกตามจังหวดั 

 
     จังหวดั       สถานศึกษา 
 

ก าแพงเพชร วทิยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร 

 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร 

 วทิยาลยัสารพดัช่างก าแพงเพชร 

 วทิยาลยัการอาชีพขาณุวรลกัษบุรี 

เชียงราย วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

 วทิยาลยัการอาชีพเชียงราย 

 วทิยาลยัการอาชีพเทิง 

 วทิยาลยัการอาชีพเวยีงเชียงรุ้ง 

 วทิยาลยัเทคนิคเวยีงป่าเป้า 
เชียงใหม่ วทิยาลยัเทคนิคสันก าแพง 
 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 วทิยาลยัการอาชีพจอมทอง 

 วทิยาลยัการอาชีพฝาง 
 วทิยาลยัเทคนิคสารภี 

ตาก วทิยาลยัเทคนิคตาก 

 วทิยาลยัการอาชีพบา้นตาก 

 วทิยาลยัการอาชีพแม่สอด 

นครสวรรค ์ วทิยาลยัเทคนิคแม่วงก ์

 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
 วทิยาลยัการอาชีพนครสวรรค ์

 วทิยาลยัการอาชีพบรรพตพิสัย 

 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการตากฟ้า 
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    จังหวดั       สถานศึกษา 
น่าน วทิยาลยัเทคนิคน่าน 

 วทิยาลยัสารพดัช่างน่าน 

  วทิยาลยัการอาชีพปัว 

 วทิยาลยัการอาชีพเวยีงสา 
พะเยา วทิยาลยัเทคนิคพะเยา 
 วทิยาลยัการอาชีพเชียงค า 
 วทิยาลยัการอาชีพดอกค าใต ้

 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการปง 

พิจิตร วทิยาลยัเทคนิคพิจิตร 

 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีิจิตร 

 วทิยาลยัสารพดัช่างพิจิตร 

พิษณุโลก วทิยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

 วทิยาลยัพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 

 วทิยาลยัการอาชีพนครไทย 

เพชรบูรณ์ วทิยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ 

 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบูรณ์ 

 วทิยาลยัสารพดัช่างเพชรบูรณ์ 

 วทิยาลยัการอาชีพชนแดน 

 วทิยาลยัการอาชีพวิเชียรบุรี 

แพร่ วทิยาลยัอาชีวศึกษาแพร่ 

 วทิยาลยัสารพดัช่างแพร่ 

 วทิยาลยัการอาชีพลอง 
 วทิยาลยัการอาชีพสอง 
แม่ฮ่องสอน วทิยาลยัการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 

 วทิยาลยัการอาชีพแม่สะเรียง 
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    จังหวดั       สถานศึกษา 
 
ล าปาง วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 
 วทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 
 วทิยาลยัการอาชีพเกาะคา 
 วทิยาลยัการอาชีพเถิน 

 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ กฟผ. แม่เมาะ 

ล าพนู วทิยาลยัเทคนิคล าพนู 

 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู 

 วทิยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง 
 วทิยาลยัการอาชีพป่าซาง 
สุโขทยั วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทยั 

 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสุีโขทยั 

 วทิยาลยัสารพดัช่างสุโขทยั 

 วทิยาลยัการอาชีพศรีสัชนาลยั 

 วทิยาลยัการอาชีพศรีส าโรง 

อุตรดิตถ์ วทิยาลยัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 วทิยาลยัสารพดัช่างอุตรดิตถ์ 
 วทิยาลยัการอาชีพพิชยั 

อุทยัธานี วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 

 วทิยาลยัสารพดัช่างอุทยัธานี 

 

     รวมจ านวน       69   แห่ง 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวสาวติรี  แกว้ปัญญา 
 
วนั เดือน ปี เกดิ 20  เมษายน  พ.ศ. 2526 
 
ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2543 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิาการบญัชี  
  วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 ปีการศึกษา 2545 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาการบญัชี  
  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตภาคพายพั  
 ปีการศึกษา 2548 ปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
  วทิยาเขตภาคพายพั 
 ปีการศึกษา 2550 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
   
ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2548-2549 พนกังานบญัชี แผนกคลงัสินคา้ 
  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภูมินทราภณัฑ ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2549-2554 ครูพิเศษสอน แผนกวชิาการบญัชี 
  วทิยาลยัการอาชีพแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั พนกังานราชการ ปฏิบติัหนา้ท่ีสอน สาขาวชิาการบญัชี
  วทิยาลยัการอาชีพเถิน จงัหวดัล าปาง 
  

 


