วารสารวิชาการ

ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ASEAN Competency of Students’ Accounting Program in Faculty of
Management Science at Nakhon Pathom Rajabhat University
จันจิราภรณ์ ปานยินดี, ดร.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
E-mail: janjao.pyd@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
E-mail: woraya44@hotmail.com

บทคัดย่อ

ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพือ่ ศึกษา 1) ระดับขีดความสามารถเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เปรียบเทียบขีดความสามารถเพือ่ รองรับประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับ
ขีดความสามารถเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมชั้นปีที่ 1- 4 จ�ำนวน 231 คน
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีเพศ และชั้นปีการศึกษาต่างกันมี
ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขีดความสามารถ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในภาพรวมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ค�ำส�ำคัญ: ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
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วารสารวิชาการ
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�ำ

การเปิ ด เสรี ท างการค้ า การลงทุ น ของประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตอย่างเสรีไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อน
ย้ายสินค้า บริการ เงินทุนและแรงงาน เพื่อผลประโยชน์
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างเสรีทเี่ ป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าต่อองค์การ
ประกอบด้วย 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักส�ำรวจ การท่องเที่ยวและ
นักบัญชี และเมื่อทรัพยากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
เคลื่อนย้ายไปสู่ภาคธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าย่อม
ท�ำให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพ
บัญชี ทั้งนี้ประเทศไทยตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ยกระดับวิชาชีพบัญชี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติหลายประการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ
บัญชีรองรับการเปิดเสรี เช่น การก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี
การสอบบัญชี และมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์การวิชาชีพ
บัญชีระหว่างประเทศ การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ
บัญชีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การให้
ค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำบัญชีแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม การพัฒ นามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพ

การบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (ณัฐชา
วัฒนวิไลและจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, 2555: 16-25) ซึ่ง
ประชาคมอาเซียนท�ำให้เกิดผลในด้านบวกแก่สาขาวิชาชีพ
บัญชี ได้แก่ อัตราการจ้างงานของนักบัญชีเพิ่มขึ้น ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีได้รับการพัฒนา นักบัญชีมีการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่วนผลใน
ด้านลบ ได้แก่ นักบัญชีย้ายไปท�ำงานกับบริษัทต่างชาติ
หรือไปท�ำงานในต่างประเทศ ส�ำหรับข้อเสนอแนะส�ำหรับ
นักบัญชี คือ ควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งเพื่อให้สามารถ
ท�ำงานบัญชีตามมาตรฐานสากลได้ มีทักษะภาษาอังกฤษ
และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สุชีรา ไวถนอมสัตว์,
2556: 119-126)
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ของ
กลุ่มสาขาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซี ย นเพื่ อ รองรั บ การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน
พบว่า ประเทศไทยมีนักบัญชีจ�ำนวนมากเป็นอันดับหนึ่ง
นักบัญชีจบใหม่มีโอกาสได้งานสูง ศักยภาพของนักบัญชี
ส่วนใหญ่เป็นเพียงผูท้ ำ� บัญชีเท่านัน้ มีจำ� นวนน้อยทีส่ ามารถ
เป็นผู้สอบบัญชีได้ซึ่งควรปรับปรุงการใช้ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี จุดเด่นของนักบัญชีไทย คือ มีความสามารถใน
การท�ำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความละเอียดแต่
ค่าจ้างแพงกว่าประเทศอินโดนีเซียและกลุม่ ประเทศ CLMV
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ กัมพูชา
และเวียดนาม) นักบัญชีไทยมีความพร้อมด้านวิชาชีพมาก
ที่สุด คือ การปฏิบัติงานวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ความพร้อมด้านภาษา คือ ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่และมีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศในระดับปานกลาง ความพร้อมด้าน
กฎหมาย คือ มีความรูเ้ กีย่ วกับพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี และ
มาตรฐานการบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ มีความ
พร้อมเกีย่ วกับความรูท้ วั่ ไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความรู้ในการสื่อสารด้วยระบบเครือข่าย และท�ำงานกับ
ระบบเครือข่ายได้ขณะที่การเคลื่อนย้ายแรงงานบัญชีไทย
ออกสู่ประเทศในประชาคมอาเซียนมีจ�ำนวนน้อย ซึ่งจะอยู่
ในรูปแบบการไปกับบริษัทไทยที่ขยายธุรกิจไปยังประเทศ
นั้น (วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ เสนีย์ สุวรรณดี และอัศนีย์
ทองศิลป์, 2558: 11-15)
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีความเข้มข้นในเนื้อหาวิชา เพื่อ
ให้นักศึกษามีความรู้และมีความเป็นมืออาชีพที่มีศักยภาพ
ในสาขาวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความ
รู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับผลการวิจัยของกุสุมา
ด�ำพิทกั ษ์ และคณะ (2556: 12-18) พบว่า ขีดความสามารถ
ทางบัญชีที่องค์การธุรกิจต้องการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบต่องาน บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ทักษะภาษาอังกฤษ และการมีความรูท้ างการบัญชีนอกเหนือ
จากการมีความรู้ในการจัดท�ำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี นอกจากนี้สิ่งที่ละเลยไม่ได้ คือ ขีดความสามารถ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยของ นุชจรินทร์
โลหะปาน (2558: 6-10) พบว่า นักศึกษาบัญชีส่วนใหญ่
มากกว่าร้อยละ 60 มีความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
โดยต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือมีความ
ต้องการเพิม่ ความรู้ ความสามารถให้แก่ตนเอง เพือ่ ท�ำให้ได้
รับค่าตอบแทนทีส่ งู ขึน้ และมีความต้องการเข้ารับการเข้าฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวของประชาคม
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อาเซียน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา
ขีดความสามารถเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ขี ด ความสามารถเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บขี ด ความสามารถเพื่ อ
รองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ�ำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเกรดเฉลี่ ย
สะสมกับขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สมมติฐาน

1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีเพศต่างกันมีขีด
ความสามารถเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน (H1)
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีชั้นปีการศึกษา
แตกต่างกันมีขดี ความสามารถเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
แตกต่างกัน (H2)
3. เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขีด
ความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี (H3)

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Theory) มี
แนวคิดพื้นฐานกล่าวว่า วิธีการจัดการองค์การที่ดีที่สุดขึ้น
อยู่กับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่องค์การสัมพันธ์
(Scott, 1992: 89) ทฤษฎีตามสถานการณ์เป็นเครื่องมือ
ที่มีศักยภาพส�ำหรับปรับปรุงผลงานในองค์การ องค์การ
สมัยใหม่ประกอบด้วยงานที่ต้องอาศัยความช�ำนาญที่แตก
ต่างกัน ดังนั้น หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ลักษณะงาน
ภายในองค์การย่อมต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั้น ซึ่ง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

p26-35 �����������.indd 28

1/10/2560 BE 11:58

วารสารวิชาการ
บุคลากรย่อมต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้มีทักษะ
ตามที่องค์การต้องการ (Betts, 2011: 126) ทั้งนี้ อาจกล่าว
ได้ว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท�ำให้ทุกองค์การต้องการ
บุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะในการท� ำ งานเพื่ อ รองรั บ ประชาคม
อาเซียน นักศึกษาแต่ละคนย่อมจ�ำเป็นต้องพัฒนาขีดความ
สามารถของตนเองเพื่อให้เป็นบุคลากรที่องค์การต้องการ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ขี ด ความสามารถเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมอาเซี ย น โดยขี ด ความสามารถเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมอาเซียน หมายถึง การมีความรูเ้ กีย่ วกับประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ รวมทั้ง
มีทักษะและคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาการบัญชี ซึง่ ประกอบด้วย
5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2559; รจนา ขุนแก้ว และมัทนชัย สุทธิพันธุ์,
2558:49-52; กุสุมา ด�ำพิทักษ์ และคณะ, 2556: 12-18)
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Suttipun (2014: 149152) พบว่า ขีดความสามารถของนักศึกษาบัญชีที่ส่งเสริม
ให้เกิดความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่
1) จริยธรรม ประกอบด้วย คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
ความรั บ ผิ ด ชอบมี ค วามสามารถในการควบคุ ม อารมณ์
และเป็นกลาง 2) ความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) อาชีพ
บัญชี ประชาคมอาเซียน และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3) ความสามารถ ประกอบด้วย ความสามารถในการรับรู้
ถึงการแข่งขันส�ำหรับสาขาการบัญชี ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเด็นทางการเมือง ความเข้าใจเกีย่ วกับมาตรฐานทางการ
บัญชีของประเทศในประชาคมอาเซียน และทักษะการเจรจา
ต่อรอง รวมทัง้ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประกอบด้วย
การเคารพในสิทธิและคุณค่าของบุคคล ความสุขในการ
ท� ำ งาน ทั ก ษะการท� ำ งานเป็ น ที ม และความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียนโดยขีดความ
สามารถในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.07 เช่นเดียวกันกับบุญรวย นะเป๋า (2556:

4) ได้เสนอว่า ขีดความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีตามแนวมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ได้แก่
1) ความรู้ด้านบัญชีการเงิน ความรู้เกี่ยวข้ององค์การและ
ธุรกิจรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ 3) คุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
การบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ ขณะที่ผลการ
วิจัยของธีระวัฒน์ จันทึก มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และนภนนท์
หอมสุด (2555: 17) พบว่าคุณลักษณะ ความสามารถ
และศักยภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ได้แก่
1) คุณธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุค คลและความรับ ผิ ด ชอบ และ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยี
ซึ่งคุณลักษณะความสามารถ และศักยภาพของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของผูป้ ระกอบการเพือ่ รองรับ
ประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ของ รจนา ขุนแก้ว และมัทนชัย
สุทธิพันธุ์ (2558: 48-59) พบว่า ความพร้อมของนักศึกษา
สาขาการบัญชีในมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณธรรม
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมา คือ ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
4.03 ส่วนปัจจัยทีใ่ ห้ความส�ำคัญและมีความพร้อมน้อยทีส่ ดุ
คือทักษะในด้านภาษาอังกฤษและด้านความรูแ้ ละทักษะใน
ด้านภาษาอื่นๆ เช่น มาลายู ภาษาจีน ซึ่งนักศึกษาสาขาการ
บัญชีที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความพร้อมในการเข้าสู่ความ
เป็นประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกันและเกรดเฉลี่ยมีความ
สัมพันธ์กับความพร้อมของนักศึกษาอย่างมีนัยส�ำคัญ และ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของมงคลรัตน์ ก้อนเครือ มนสิการ
ชัยวิบูลย์ผลและสุนารี จุลพันธ์ (2557: 36-37) พบว่า
นักศึกษาที่มีเพศและชั้นปีการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับ
ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน
ไม่แตกต่างกัน ขณะทีผ่ ลการวิจยั ของมุกดา โควหกุล (2558:
1583) พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ของ Wintre (2011: 467-481) พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า
ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งใน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งนักศึกษาจ�ำเป็นต้องปรับตัว
ดั ง นั้ น หากนั ก ศึ ก ษามี เ กรดเฉลี่ ย สะสมสู ง จะมี ขี ด ความ
สามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนที่สูงเช่นเดียวกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เป็นข้อมูลส�ำหรับผู้บริหารใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาบัญชีอย่างเหมาะสม
2. เป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับอาจารย์เพื่อใช้เป็น
แนวทางการดูแลและให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับขีดความสามารถ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
3. เป็นข้อมูลส�ำหรับนักศึกษาเพื่อใช้พัฒนาตนเอง
ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความรู ้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีการด�ำเนินวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาขีดความสามารถเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประชากรและตัวอย่าง

ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชัน้ ปีที่ 1- 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 545 คน
(ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล, 2559)
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะ
วิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมชั้ น ปี ที่
1- 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คณะผู้วิจัยก�ำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของ Taro Yamane
(Yamane, 1973:125) ซึ่งก�ำหนดให้ระดับความเชื่อมั่น

30

เท่ากับ 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 231 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จ�ำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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: 4952) และกุสุมา ด�ำพิทักษ์ และคณะ (2556: 12-18) โดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชั้นปีการศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสม
รวมข้อค�ำถามจ�ำนวน 3 ข้อ ส่วนที่ 2 ขีดความสามารถเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียนมี 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมข้อค�ำถามจ�ำนวน 25
ข้อ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ คณะผู้วิจัยน�ำแบบสอบถาม
มาทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถามซึ่งข้อค�ำถามทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
IOC (Item of Objective Congruence Index) มากกว่า
0.50 แสดงว่า เครื่องมือมีความตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ หลังจากนั้นน�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว
มาทดลองใช้ (Try-out)กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน และทดสอบความเที่ยง
(Reliability) โดยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.88
แสดงว่า เครื่องมือมีความเที่ยงตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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วารสารวิชาการ
การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ส�ำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์มีดังนี้
1. การวิเ คราะห์ข ้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขา
วิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมใช้ ค ่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
2. ระดับ ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีใช้คา่ เฉลีย่ (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การเปรียบเทียบขีดความสามารถเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนของนัก ศึก ษาสาขาวิชาการบัญชีโดย
จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศใช้การทดสอบที
(T-test) และชัน้ ปีการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับขีด
ความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีใช้คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ�ำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 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) ความรู้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.71 (S.D.=0.60)
และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 (S.D.=0.63)
ตามล�ำดับ
3. การเปรียบเทียบขีดความสามารถเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ�ำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ี
เพศต่างกันมีขดี ความสามารถเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 (H1) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีความ
พร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.05 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยรวม และรายด้าน จ�ำแนกตามเพศ
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�ำคัญทางสถิติ 0.05
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบขีดความสามารถเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการ
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
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**
** ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01
ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีการศึกษาแตกต่างกันมีขีด
ความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 (H2) ดังตารางที่ 3
4. เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขีด
ความสามารถเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนในภาพรวมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยอมรับสมมติฐานที่ 3
(H3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.21 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.27 รองลงมาด้านความรู้มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.25 ดังตารางที่ 4

อภิปรายผล

จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้
1. ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

32

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ซึง่ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ทักษะ
ปัญญามีค่าเฉลี่ย ความรู้และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ Suttipun (2014: 149-152) พบว่า ขีดความ
สามารถของนักศึกษาบัญชีที่ส่งเสริมให้เกิดความพร้อมใน
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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ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
ทัง้ นีใ้ นภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เช่นเดียวกัน
กับผลการวิจัยของ รจนา ขุนแก้ว และมัทนชัย สุทธิพันธุ์
(2558: 48-59) พบว่า ความพร้อมของนักศึกษาสาขาการ
บัญชีในมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาสูค่ วามเป็นประชาคม
อาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ คุณธรรม จริยธรรม มีคา่ เฉลีย่
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
ชัน้ ปีการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีระดับความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Theory) กล่าวว่า
วิธีการจัดการองค์การที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ที่องค์การสัมพันธ์ (Scott, 1992: 89) หาก
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง บุคลากรย่อมต้องพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถเพื่อให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงนั้น (Betts, 2011: 126) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
นักศึกษาทุกคนจ�ำเป็นต้องปรับตัวพัฒนาตนเองให้มขี ดี ความ
สามารถเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน ไม่วา่ จะเป็นนักศึกษา
ชายและนักศึกษาหญิง รวมทัง้ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1- 4 มีขดี ความ
สามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนคล้ายกันทั้งนี้เป็นผล
มาจากการทีม่ หาวิทยาลัย หลักสูตรการบัญชีและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องจัดกิจกรรมให้กบั นักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 โดยจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา
ขีดความสามารถเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนือ่ ง
จึงท�ำให้นักศึกษามีขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนไม่แตกต่างกัน

3. เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขีด
ความสามารถเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนในภาพรวมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของรจนา ขุนแก้ว และมัทนชัย สุทธิพันธุ์ (2558: 48-59)
พบว่า เกรดเฉลีย่ มีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมของนักศึกษา
สาขาการบัญชีในมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาสู่ความเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของมุกดา โควหกุล (2558: 1583)
พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับการเข้าสู่ตลาด
แรงงานประชาคมอาเซียน เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ
Wintre (2011: 467-481) พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าขีด
ความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งในการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ นักศึกษาจ�ำเป็นต้องปรับตัว ดังนัน้
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงจะมีความสัมพันธ์กับขีด
ความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนที่สูงเช่นกัน

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย

1. มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับคณะ และระดับหลักสูตรการบัญชีควรสนั บ สนุ น
กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคม
อาเซี ย นของนั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะด้ า นความรู ้ แ ละด้ า น
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การอบรมความรูเ้ รือ่ งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ทักษะการใช้งานทางบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การศึกษาดูงานในส�ำนักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์
การรับรองคุณภาพส�ำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558 ตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชีมีความตื่นตัว และตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถที่จ�ำเป็นเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงจากการเป็นประชาคมอาเซียน เช่น จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชีของประเทศสมาชิก
ในประชาคมอาเซียน จัดอบรมภาษาต่างประเทศ จัดเวที
แข่งขันเพือ่ ทดสอบทักษะความสามารถ ซึง่ การจัดกิจกรรม
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ต่าง ๆ ควรจัดเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและด�ำเนิน
การอย่างต่อเนือ่ ง โดยจัดกิจกรรมให้กบั นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1-4
3. เนือ่ งจากผลการเรียนหรือเกรดเฉลีย่ สะสมมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน ดังนัน้ จึงควรให้รางวัลกับนักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียน
ที่ดีในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจในความ
ตั้งใจเรียนและพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอ เช่น การมอบ
ใบประกาศ การยกย่องชมเชยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยทั้งเว็บไซต์ บอร์ดประกาศ จดหมายข่าว
ป้ายประชาสัมพันธ์
4. นักศึกษาควรตั้งใจเรียน เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ เพราะผลการเรียนมีความสัมพันธ์กับขีดความ
สามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งจะท�ำให้มีโอกาส
ในการท�ำงานที่ดี มีค่าตอบแทนสูง เป็นที่ต้องการของตลาด
แรงงานในประเทศไทย และต่างประเทศ
5. นักศึกษาควรพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอ นอก
เหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาที่มหาวิทยาลัย
จัดให้ เช่น การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษา
อังกฤษเพื่อใช้ในการท�ำงาน (TOEIC) และใฝ่หาความรู้เพิ่ม
เติมเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งความหลาก
หลายของวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน กฎระเบียบ
เงื่อนไขในการเคลื่อนย้ายของแรงงาน รวมทั้งการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับบัญชีใหม่ ๆ

3. ควรศึกษาขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนของนักบัญชีในประเทศไทย ซึ่งเก็บข้อมูลจากนัก
บัญชีที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิง
ปฏิบัติจากมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์การท�ำงานด้าน
บัญชีโดยตรง
4. ควรศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนกับผลการ
ปฏิบตั งิ านของนักบัญชี โดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
(structural equation modeling) เพื่อจะได้โมเดลการ
วัดขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และ
โมเดลการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งได้โมเดล
โครงสร้างที่แสดงถึงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและ
อิทธิพลรวมของตัวแปรต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บขี ด ความสามารถของ
นั ก ศึ ก ษาในประเทศไทยและนั ก ศึ ก ษาในกลุ ่ ม ประเทศ
สมาชิกในประชาคมอาเซียนโดยน�ำข้อมูลที่ได้รับมาจัดการ
วางแผน ก�ำหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนและบริหารการ
จั ด การด้ า นการศึก ษา เพื่อให้บัณฑิตไทยมีคุณ ลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ในตลาดแรงงานรวมทัง้ สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับประชาคมอาเซียน
2. ควรศึกษาทักษะและกลยุทธ์การจัดการเรียนการ
สอน ในมิตทิ างการสือ่ สารภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงทักษะการประกอบอาชีพทีส่ ำ� คัญ ส�ำหรับ
การผลิตบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพสอดคล้องกับตลาดแรงงานของ
ประชาคมอาเซียน

34
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