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บทคัดย่อ
ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม มีวัตถปุระสงค์ของการวิจัยเพือ่ศึกษา 1) ระดับขีดความสามารถเพือ่รองรับประชาคมอาเซียนของนกัศึกษา

สาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 2) เปรียบเทียบขีดความสามารถเพือ่รองรับประชาคม

อาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับ 

ขดีความสามารถเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนของนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัช ีเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ตัวอย่างทีใ่ช้ใน

การวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมชั้นปีที่ 1- 4 จ�านวน 231 คน 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีเพศ และช้ันปีการศึกษาต่างกันมี 

ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขีดความสามารถ

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในภาพรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01

ค�าส�าคัญ: ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
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ABSTRACT
The objectives of this research was to study 1) the level of ASEAN competency of students’  

accounting program in Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University 2) compare 

ASEAN competency of students’ accounting program classified by personal factors as followings: gender 

and class level and 3) the relationship between grade point average (GPA) and ASEAN competency. The 

sample were 231 students including freshmen, sophomores, juniors and seniors of students’ accounting 

program. The questionnaire was used as the tool for data collection. The data was analyzed in term  

of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient. The results from this research indicated that ASEAN competency 

of students’ accounting program was at high level, students’ accounting program with different gender 

and class level had no the different level in ASEAN competency. Moreover, grade point average positively 

related to ASEAN competency with the statistical significance at .01 level. 

KEYWORDS: ASEAN competency

บทน�า
การเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนของประชาคม

อาเซียนในปี 2558 ที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย

ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตอย่างเสรีไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อน

ย้ายสินค้า บริการ เงินทุนและแรงงาน เพื่อผลประโยชน์

และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้าย

แรงงานอย่างเสรีทีเ่ป็นทรพัยากรมนุษย์ทีม่คีณุค่าต่อองค์การ

ประกอบด้วย 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ 

พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักส�ารวจ การท่องเที่ยวและ

นักบัญชี และเมื่อทรัพยากรที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยคุณภาพ

เคลื่อนย้ายไปสู่ภาคธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าย่อม

ท�าให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพ

บัญชี ทั้งนี้ประเทศไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ยกระดับวิชาชีพบัญชี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนด

แนวทางปฏิบัติหลายประการเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ

บญัชรีองรบัการเปิดเสร ีเช่น การก�าหนดมาตรฐานการบญัชี 

การสอบบญัช ีและมาตรฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์การวิชาชีพ

บัญชีระหว่างประเทศ การจัดต้ังสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ

บัญชีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การให้ 

ค�าแนะน�าในการจัดท�าบัญชีแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม การพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ

การบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (ณัฐชา  

วัฒนวิไลและจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, 2555: 16-25) ซึ่ง

ประชาคมอาเซียนท�าให้เกิดผลในด้านบวกแก่สาขาวิชาชีพ

บัญชี ได้แก่ อัตราการจ้างงานของนักบัญชีเพิ่มขึ้น ระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีได้รับการพัฒนา นักบัญชีมีการ

พัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่วนผลใน

ด้านลบ ได้แก่ นักบัญชีย้ายไปท�างานกับบริษัทต่างชาติ 

หรือไปท�างานในต่างประเทศ ส�าหรับข้อเสนอแนะส�าหรับ

นักบัญช ีคอื ควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่งเพื่อใหส้ามารถ

ท�างานบัญชีตามมาตรฐานสากลได้ มีทักษะภาษาอังกฤษ 

และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สุชีรา ไวถนอมสัตว์, 

2556: 119-126)

การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการแข่งขันของ

กลุ่มสาขาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยกับประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

พบว่า ประเทศไทยมีนักบัญชีจ�านวนมากเป็นอันดับหนึ่ง  

นักบัญชีจบใหม่มีโอกาสได้งานสูง ศักยภาพของนักบัญชี

ส่วนใหญ่เป็นเพยีงผูท้�าบญัชเีท่านัน้ มจี�านวนน้อยทีส่ามารถ

เป็นผู้สอบบัญชีได้ซ่ึงควรปรับปรุงการใช้ภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยี จุดเด่นของนักบัญชีไทย คือ มีความสามารถใน

การท�างานที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความละเอียดแต่

ค่าจ้างแพงกว่าประเทศอนิโดนเีซียและกลุม่ประเทศ CLMV 
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(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ กมัพูชา 

และเวียดนาม) นักบัญชีไทยมีความพร้อมด้านวิชาชีพมาก

ที่สุด คือ การปฏิบัติงานวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ความพร้อมด้านภาษา คือ ความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่และมีทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศในระดับปานกลาง ความพร้อมด้าน

กฎหมาย คือ มคีวามรู้เกีย่วกบัพระราชบญัญัตกิารบญัช ีและ

มาตรฐานการบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ มีความ

พร้อมเกีย่วกับความรูท้ัว่ไปของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มีความรู้ในการสื่อสารด้วยระบบเครือข่าย และท�างานกับ

ระบบเครือข่ายได้ขณะที่การเคลื่อนย้ายแรงงานบัญชีไทย

ออกสู่ประเทศในประชาคมอาเซียนมีจ�านวนน้อย ซึ่งจะอยู่

ในรูปแบบการไปกับบริษัทไทยที่ขยายธุรกิจไปยังประเทศ

น้ัน (วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ เสนีย์ สุวรรณดี และอัศนีย์ 

ทองศิลป์, 2558: 11-15)

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการปรับตัวและ

เปล่ียนแปลงหลักสูตรให้มีความเข้มข้นในเนื้อหาวิชา เพื่อ

ให้นักศึกษามีความรู้และมีความเป็นมืออาชีพท่ีมีศักยภาพ

ในสาขาวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความ

รู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ การวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับผลการวิจัยของกุสุมา 

ด�าพิทกัษ์ และคณะ (2556: 12-18) พบว่า ขดีความสามารถ

ทางบัญชีที่องค์การธุรกิจต้องการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์  

ความรับผิดชอบต่องาน บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

ทกัษะภาษาองักฤษ และการมคีวามรู้ทางการบัญชีนอกเหนอื 

จากการมีความรู้ในการจัดท�าบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชี นอกจากนี้สิ่งที่ละเลยไม่ได้ คือ ขีดความสามารถ

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยของ นุชจรินทร์ 

โลหะปาน (2558: 6-10) พบว่า นักศึกษาบัญชีส่วนใหญ่

มากกว่าร้อยละ 60 มคีวามรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

โดยต้องการเข้ารบัการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการสือ่สาร

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือมีความ

ต้องการเพิม่ความรู ้ความสามารถให้แก่ตนเอง เพือ่ท�าให้ได้

รบัค่าตอบแทนทีสู่งขึน้ และมคีวามต้องการเข้ารบัการเข้าฝึก

อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวของประชาคม

อาเซยีน จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้นคณะผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา

ขีดความสามารถเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนของนกัศกึษา

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับขีดความสามารถเพ่ือรองรับ

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเพ่ือ

รองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จ�าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ย

สะสมกับขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สมมติฐาน
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีเพศต่างกันมีขีด

ความสามารถเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนแตกต่างกนั (H1)

2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีชั้นปีการศึกษา

แตกต่างกนัมขีดีความสามารถเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน

แตกต่างกัน (H2)

3. เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขีด

ความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี (H3)

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Theory) มี

แนวคิดพื้นฐานกล่าวว่า วิธีการจัดการองค์การที่ดีที่สุดขึ้น

อยู่กับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่องค์การสัมพันธ์ 

(Scott, 1992: 89) ทฤษฎีตามสถานการณ์เป็นเคร่ืองมือ

ท่ีมีศักยภาพส�าหรับปรับปรุงผลงานในองค์การ องค์การ

สมัยใหม่ประกอบด้วยงานที่ต้องอาศัยความช�านาญที่แตก

ต่างกัน ดังนั้น หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ลักษณะงาน

ภายในองค์การย่อมต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั้น ซึ่ง

p26-35 �����������.indd   28 1/10/2560 BE   11:58



ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559 29

วารสารวิชาการ

บุคลากรย่อมต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้มีทักษะ

ตามที่องค์การต้องการ (Betts, 2011: 126) ทั้งนี้ อาจกล่าว

ได้ว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท�าให้ทุกองค์การต้องการ

บุคลากรที่มีทักษะในการท�างานเพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน นักศึกษาแต่ละคนย่อมจ�าเป็นต้องพัฒนาขีดความ

สามารถของตนเองเพื่อให้เป็นบุคลากรที่องค์การต้องการ

แนวคิดเ ก่ียวกับขีดความสามารถเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน โดยขีดความสามารถเพ่ือรองรับ

ประชาคมอาเซยีน หมายถงึ การมคีวามรูเ้กีย่วกบัประชาคม

อาเซียนและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ รวมท้ัง

มีทักษะและคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อดุมศกึษาแห่งชาตขิองสาขาวชิาการบญัช ีซึง่ประกอบด้วย 

5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ

ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 5) การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2559; รจนา ขุนแก้ว และมัทนชัย สุทธิพันธุ์, 

2558:49-52; กุสุมา ด�าพิทักษ์ และคณะ, 2556: 12-18) 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Suttipun (2014: 149-

152) พบว่า ขีดความสามารถของนักศึกษาบัญชีที่ส่งเสริม

ให้เกิดความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่  

1) จรยิธรรม ประกอบด้วย คุณธรรมและจริยธรรมในวชิาชพี 

ความรับผิดชอบมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 

และเป็นกลาง 2) ความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับ

มาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) อาชพี

บัญชี ประชาคมอาเซียน และการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

3) ความสามารถ ประกอบด้วย ความสามารถในการรับรู้

ถึงการแข่งขันส�าหรับสาขาการบัญชี ความเข้าใจเก่ียวกับ 

ประเด็นทางการเมอืง ความเข้าใจเกีย่วกบัมาตรฐานทางการ

บญัชขีองประเทศในประชาคมอาเซยีน และทักษะการเจรจา

ต่อรอง รวมทัง้ 4) ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล ประกอบด้วย  

การเคารพในสิทธิและคุณค่าของบุคคล ความสุขในการ

ท�างาน ทักษะการท�างานเป็นทีมและความรู ้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียนโดยขีดความ

สามารถในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 

โดยด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 เช่นเดยีวกนักบับญุรวย นะเป๋า (2556: 

4) ได้เสนอว่า ขีดความสามารถของผู ้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีตามแนวมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ได้แก่ 

1) ความรู้ด้านบัญชีการเงิน ความรู้เก่ียวข้ององค์การและ

ธุรกิจรวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะทางปัญญา

ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ 3) คุณลักษณะ

เฉพาะบุคคล การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

การบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ ขณะที่ผลการ

วิจัยของธีระวัฒน์ จันทึก มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และนภนนท์  

หอมสุด (2555: 17) พบว่าคุณลักษณะ ความสามารถ 

และศักยภาพของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ประกอบการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ได้แก่  

1) คุณธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยี

ซึ่งคุณลักษณะความสามารถ และศักยภาพของบัณฑิตที ่

พงึประสงค์ตามความต้องการของผูป้ระกอบการเพ่ือรองรบั

ประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

นอกจากนี ้ ผลการวิจยัของ รจนา ขนุแก้ว และมทันชัย  

สุทธิพันธุ์ (2558: 48-59) พบว่า ความพร้อมของนักศึกษา

สาขาการบัญชีในมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาสู่ความเป็น 

ประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.02 โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณธรรม 

จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมา คือ ทักษะความ

สมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 

4.03 ส่วนปัจจยัทีใ่ห้ความส�าคญัและมีความพร้อมน้อยทีส่ดุ

คอืทกัษะในด้านภาษาองักฤษและด้านความรูแ้ละทกัษะใน

ด้านภาษาอื่นๆ เช่น มาลายู ภาษาจีน ซึ่งนักศึกษาสาขาการ

บัญชีท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีความพร้อมในการเข้าสู่ความ

เป็นประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกันและเกรดเฉล่ียมีความ

สัมพันธ์กับความพร้อมของนักศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญ และ

สอดคล้องกบัผลการวจิยัของมงคลรตัน์ ก้อนเครอื มนสกิาร 

ชัยวิบูลย์ผลและสุนารี จุลพันธ์ (2557: 36-37) พบว่า

นักศึกษาที่มีเพศและชั้นปีการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับ

ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน

ไม่แตกต่างกนั ขณะทีผ่ลการวจิยัของมกุดา โควหกลุ (2558: 

1583) พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับการเข้าสู่

ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับผลการวิจัย
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ของ Wintre (2011: 467-481) พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการปรับตัวเข้า

กับการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า

ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งใน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซ่ึงนักศึกษาจ�าเป็นต้องปรับตัว  

ดังนั้นหากนักศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงจะมีขีดความ

สามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนที่สูงเช่นเดียวกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริหารใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียนของนักศึกษาบัญชีอย่างเหมาะสม                                                     

2. เป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับอาจารย์เพื่อใช้เป็น

แนวทางการดูแลและให้ค�าปรกึษาเก่ียวกับขดีความสามารถ

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

3. เป็นข้อมูลส�าหรับนักศึกษาเพื่อใช้พัฒนาตนเอง

ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

วิธีการด�าเนินวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาขีดความสามารถเพ่ือรองรับ

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมโดยเป็นการ

วิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ

วทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ชัน้ปีที ่1- 4 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รวมจ�านวนทั้งสิ้น 545 คน

(ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล, 2559) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมชั้นปีที่  

1- 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คณะผู้วิจัยก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของ Taro Yamane 

(Yamane, 1973:125) ซึ่งก�าหนดให้ระดับความเชื่อมั่น

เท่ากับ 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 231 คน ใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ชั้นปี ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

 1 179 75

 2 155 66

 3 110 47

 4 101 43

 รวม 545 231

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามพัฒนา 

มาจาก รจนา ขุนแก้ว และมัทนชัย สุทธิพันธุ์ (2558: 49-

52) และกุสุมา ด�าพิทักษ์ และคณะ (2556: 12-18) โดย

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชั้นปีการศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสม 

รวมข้อค�าถามจ�านวน 3 ข้อ ส่วนที่ 2 ขีดความสามารถเพื่อ

รองรบัประชาคมอาเซยีนม ี5 ด้าน ได้แก่ คณุธรรมจริยธรรม 

ความรู ้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล

และความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมข้อค�าถามจ�านวน 25 

ข้อ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ คณะผู้วิจัยน�าแบบสอบถาม

มาทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของ

แบบสอบถามซ่ึงข้อค�าถามทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

IOC (Item of Objective Congruence Index) มากกว่า 

0.50 แสดงว่า เครื่องมือมีความตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์

ที่ยอมรับได้ หลังจากนั้นน�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว 

มาทดลองใช้ (Try-out)กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน และทดสอบความเที่ยง  

(Reliability) โดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.88  

แสดงว่า เครื่องมือมีความเที่ยงตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมูลใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ส�าเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์มีดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขา

วิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ  

(Percentage)

2. ระดับขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียนของนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัชใีช้ค่าเฉลีย่ (Mean) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3. การเปรียบเทียบขีดความสามารถเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีโดย

จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศใช้การทดสอบที 

(T-test) และชัน้ปีการศึกษา ใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way analysis of variance) 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับขีด

ความสามารถเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา

สาขาวชิาการบญัชใีช้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

 

สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ�านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 มีเกรดเฉลี่ย

สะสมเฉลี่ยเท่ากับ 2.73

2. ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 (S.D=0.43) ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (S.D.=0.66) และทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  

(S.D.=0.57) รองลงมา คือ ทักษะปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

3.81 (S.D.=0.57) ความรู ้มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.71 (S.D.=0.60) 

และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 (S.D.=0.63) 

ตามล�าดับ

3. การเปรียบเทียบขีดความสามารถเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ�าแนก

ตามปัจจยัส่วนบคุคล พบว่า นกัศกึษาสาขาวชิาการบญัชทีีม่ี

เพศต่างกันมขีดีความสามารถเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน 

ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 (H1) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความ

พร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05 ดงัตารางที ่2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขีดความสามารถเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยรวม และรายด้าน จ�าแนกตามเพศ

 ขีดความสามารถ  เพศชาย   เพศหญิง  t P-Value

 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน Mean  S.D. Mean  S.D.

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3.73  0.68 4.03  0.65 -2.093* 0.037

ด้านความรู้  3.51  0.65 3.37  0.60 -1.639 0.103

ด้านทักษะปัญญา  3.77  0.59 3.82  0.57 -0.430 0.667

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 3.91  0.63 4.01  0.57 -0.736 0.462

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  3.57  0.64 3.51  0.63 0.445 0.657

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

รวม  3.70  0.43 3.82  0.42 -1.287 0.199

* ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบขีดความสามารถเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนของนักศึกษาสาขาวชิาการ
บัญชีที่มีชั้นปีการศึกษาต่างกัน

ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน F P-Value

คุณธรรมจริยธรรม 1.745 0.159

ความรู้ 0.276 0.843

ทักษะปัญญา 1.497 0.159

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 1.282 0.843

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.776 0.216

รวม 1.047 0.281

** ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยรวม และรายด้าน

ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

คุณธรรมจริยธรรม 0.27**

ความรู้ 0.25**

ทักษะปัญญา 0.09

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 0.13

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.01

รวม 0.21**

ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีการศึกษาแตกต่างกันมีขีด

ความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 (H2) ดังตารางที่ 3

4. เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขีด

ความสามารถเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนในภาพรวมอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

(H3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.21 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านคณุธรรมจรยิธรรมมค่ีาสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.27 รองลงมาด้านความรู้มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.25 ดังตารางที่ 4

อภิปรายผล
จากผลการวจัิยสามารถอภปิรายผลตามวตัถปุระสงค์ 

ของการวิจัย ดังนี้

1. ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ซึง่คณุธรรมจริยธรรม และทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล

และความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ทักษะ

ปัญญามีค่าเฉลี่ย ความรู้และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ

ผลการวจิยัของ Suttipun (2014: 149-152) พบว่า ขดีความ 

สามารถของนักศึกษาบัญชีท่ีส่งเสริมให้เกิดความพร้อมใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ จริยธรรม ความรู้ ความ

สามารถ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยขีดความ

สามารถในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ธีระวัฒน์ จันทึก มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และนภนนท์ หอมสุด 

(2555: 17) พบว่าคุณลักษณะ ความสามารถ และศักยภาพ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ประกอบ

การเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ได้แก่ คุณธรรม ความรู้  
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ทกัษะ ความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ และ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี 

ทัง้น้ีในภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เช่นเดยีวกัน

กับผลการวิจัยของ รจนา ขุนแก้ว และมัทนชัย สุทธิพันธุ์ 

(2558: 48-59) พบว่า ความพร้อมของนักศึกษาสาขาการ

บญัชใีนมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลาสูค่วามเป็นประชาคม

อาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 

โดยด้านทีมี่ค่าเฉลีย่สงูสดุ คอื คณุธรรม จรยิธรรม มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 4.30 รองลงมา คือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03

2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีเพศ และชั้นปี

การศึกษาต่างกันมีขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของรจนา 

ขุนแก้ว และมัทนชัย สุทธิพันธุ์ (2558: 48-59) พบว่า

นักศึกษาสาขาการบัญชีในมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา

ที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็น

ประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของมงคลรัตน์ ก้อนเครือ มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล และ 

สุนารี จุลพันธ์ (2557: 36-37) พบว่า นักศึกษาที่มีเพศและ

ชัน้ปีการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมีระดบัความพร้อมในการเข้าสู่

ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซยีนไม่แตกต่างกนั สอดคล้อง

กบัทฤษฎตีามสถานการณ์ (Contingency Theory) กล่าวว่า 

วิธีการจัดการองค์การที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือ

สถานการณ์ที่องค์การสัมพันธ์ (Scott, 1992: 89) หาก

สถานการณ์เปลี่ยนแปลง บุคลากรย่อมต้องพัฒนาตนเอง

ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถเพื่อให้ทันกับความ

เปลี่ยนแปลงนั้น (Betts, 2011: 126) ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า

นกัศกึษาทกุคนจ�าเป็นต้องปรบัตัวพฒันาตนเองให้มขีีดความ

สามารถเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน ไม่ว่าจะเป็นนกัศกึษา

ชายและนกัศกึษาหญงิ รวมทัง้นกัศกึษาช้ันปีท่ี 1- 4  มขีดีความ 

สามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนคล้ายกันทั้งนี้เป็นผล

มาจากการทีม่หาวทิยาลัย หลกัสูตรการบญัชแีละหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องจดักจิกรรมให้กบันกัศกึษาทกุคนอย่างเสมอภาค

เท่าเทียมกัน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 โดยจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา

ขดีความสามารถเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนอย่างต่อเนือ่ง

จึงท�าให้นักศึกษามีขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียนไม่แตกต่างกัน

3. เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขีด

ความสามารถเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนในภาพรวมอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของรจนา ขุนแก้ว และมัทนชัย สุทธิพันธุ์ (2558: 48-59) 

พบว่า เกรดเฉลีย่มคีวามสมัพนัธ์กับความพร้อมของนกัศึกษา

สาขาการบัญชีในมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาสู่ความเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของมุกดา โควหกุล (2558: 1583) 

พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับการเข้าสู่ตลาด

แรงงานประชาคมอาเซียน เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ 

Wintre (2011: 467-481) พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าขีด

ความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งในการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ซึง่นกัศกึษาจ�าเป็นต้องปรับตวั ดงันัน้ 

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงจะมีความสัมพันธ์กับขีด

ความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนที่สูงเช่นกัน

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย
1. มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังใน

ระดับคณะ และระดับหลักสูตรการบัญชีควรสนับสนุน

กิจกรรมท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียนของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านความรู ้และด้าน

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น การอบรมความรูเ้รือ่งมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ทักษะการใช้งานทางบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การศึกษาดูงานในส�านักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์

การรบัรองคณุภาพส�านกังานบญัช ีพ.ศ. 2558 ตามประกาศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการ

บัญชีมีความต่ืนตัว และตระหนักถึงความส�าคัญของการ

พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถที่จ�าเป็นเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงจากการเป็นประชาคมอาเซียน เช่น จัดอบรม

เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดท�าบัญชีของประเทศสมาชิก

ในประชาคมอาเซียน จัดอบรมภาษาต่างประเทศ จัดเวที

แข่งขนัเพือ่ทดสอบทกัษะความสามารถ  ซึง่การจดักจิกรรม
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี34

ต่าง ๆ  ควรจัดเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ   2 ครั้งและด�าเนิน

การอย่างต่อเนือ่ง โดยจัดกจิกรรมให้กบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1-4

3. เนือ่งจากผลการเรยีนหรอืเกรดเฉลีย่สะสมมคีวาม

สัมพันธ์ทางบวกกับขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคม

อาเซยีน ดงันัน้ จงึควรให้รางวลักบันกัศกึษาท่ีมผีลการเรยีน 

ที่ดีในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจในความ

ตั้งใจเรียนและพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ เช่น การมอบ

ใบประกาศ การยกย่องชมเชยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยทั้งเว็บไซต์ บอร์ดประกาศ จดหมายข่าว 

ป้ายประชาสัมพันธ์

4. นักศึกษาควรต้ังใจเรียน เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพ เพราะผลการเรียนมีความสัมพันธ์กับขีดความ

สามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งจะท�าให้มีโอกาส

ในการท�างานที่ดี มีค่าตอบแทนสูง เป็นที่ต้องการของตลาด

แรงงานในประเทศไทย และต่างประเทศ

5. นักศึกษาควรพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ นอก

เหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาที่มหาวิทยาลัย

จัดให้ เช่น การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษา

อังกฤษเพื่อใช้ในการท�างาน (TOEIC) และใฝ่หาความรู้เพิ่ม

เตมิเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งความหลาก

หลายของวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน กฎระเบียบ

เงื่อนไขในการเคลื่อนย้ายของแรงงาน รวมทั้งการเรียนรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับบัญชีใหม่ ๆ 

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถของ

นักศึกษาในประเทศไทยและนักศึกษาในกลุ ่มประเทศ

สมาชิกในประชาคมอาเซียนโดยน�าข้อมูลที่ได้รับมาจัดการ

วางแผน ก�าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนและบริหารการ

จัดการด้านการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตไทยมีคุณลักษณะ

บณัฑติทีพ่งึประสงค์ในตลาดแรงงานรวมทัง้สามารถแข่งขนั

ได้ในระดับประชาคมอาเซียน

2. ควรศึกษาทักษะและกลยุทธ์การจัดการเรียนการ

สอน ในมติทิางการสือ่สารภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถงึทกัษะการประกอบอาชพีทีส่�าคญั ส�าหรบั

การผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพสอดคล้องกบัตลาดแรงงานของ

ประชาคมอาเซียน

3. ควรศึกษาขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียนของนักบัญชีในประเทศไทย ซึ่งเก็บข้อมูลจากนัก

บัญชีที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิง

ปฏิบัติจากมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์การท�างานด้าน

บัญชีโดยตรง

4. ควรศกึษารปูแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่าง

ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนกับผลการ

ปฏบัิตงิานของนักบัญชี โดยใช้การวเิคราะห์สมการโครงสร้าง 

(structural equation modeling) เพื่อจะได้โมเดลการ

วัดขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และ

โมเดลการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งได้โมเดล

โครงสร้างที่แสดงถึงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและ

อิทธิพลรวมของตัวแปรต่าง ๆ 
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