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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
คือนักศึกษาสาขาการบัญชี จํานวน 133 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนทางเดียว โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 97.74 มีอายุระหว่าง 
19-20 ปี ร้อยละ 50.38  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 ร้อยละ 34.59 โดยมีเป้าหมายหลัง
เรียนจบปริญญาตรีท่ีจะทํางานทันที ร้อยละ 82.71 มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพท่ีประกอบ
อาชีพด้านการทําบัญชีมากที่สุด ร้อยละ 64.66 มีเป้าหมายท่ีจะกลับไปทํางานในภูมิลําเนาเดิมมาก
ท่ีสุดร้อยละ 51.13 รองลงมามีเป้าหมายท่ีจะทํางานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ร้อยละ 34.59 และ
ทํางานในต่างประเทศ ร้อยละ 14.29  

นักศึกษาสาขาการบัญชีมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านวิชาชีพ ( ̅= 2.74, S.D.=0.67)  
ด้านวัฒนธรรม ( ̅= 3.11, S.D.=0.64) ด้านความเป็นผู้นําและบุคลิกภาพ( ̅= 3.40,S.D.=0.93)ด้าน
ข่าวสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ( ̅ =2.95, S.D.=0.71)และมีการเตรียมความพร้อมด้านการส่ือสารอยู่
ในระดับพอใช้ ( ̅= 2.39, S.D.=1.00) จากการวิเคราะห์พบว่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม เป้าหมายหลัง
เรียนจบ และเป้าหมายด้านสถานที่ในการประกอบอาชีพของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กันกับการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแต่ละด้าน ยกเว้น เป้าหมายด้านสถานท่ี
ในการประกอบอาชีพของนักศึกษาที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ข้อเสนอแนะ นักศึกษาสาขาการบัญชีควรได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพ่ิมเติม และความรู้ทางวิชาชีพที่มี
หลากหลายภาษา โดยอาจจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามี
ความพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานในระดับอาเซียนได้ 
คําสําคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความพร้อม  
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Abstract 
 The objective of this research is to study how readiness the accounting 
students, of Business Administration and Liberal Arts Faculty of Rajamanagnla 
University Collected by questioners, Samplings were 133 RMUTL TAK accounting 
students.  The data analysis was done by statistical analysis such as percentage, 
mean, S.D. and one-way ANOVA, they were decide the level of statistical significance 
at 0.05 
 The results were found that the majority of sampling was female whose ages 
were between 19-20 years old 50% of majority had GPA. From 2.51 to 3.00 34.50% of 
them expected to get a job after graduation as soon as possible. 82.71% of them 
hoped to work in accounting area.  Whereas 64.66% of them planned to move back 
and work in their hometown 51.13%.  Some of them who planned to work in 
Bangkok or suburb of Bangkok were 34.59% And minority who wanted to work 
oversea were 14.25%  
 The RMUTL TAK accounting students had prepared themselves towards 
Asean Economics Community launching in moderate level.  Five aspects of student’s 
preparations which were considered consisted of career ( ̅= 2.74 S.D.=0.67) culture 
( ̅ = 3.11 S.D.=0.64)) leadership and personality ( ̅ = 3.40,S.D.=0.93) Information-laws-
agreement ( ̅ =2.95, S.D.=0.71) and language ( ̅ = 2.39, S.D.=1.00).  The statistical 
analysis was found that students’ backgrounds; GPA, destination and job location 
after graduation were not significantly related to such five aspects, except the 
statistic of work location and languages, they were statistical significantly different at 
0.05 
 It should be suggested that the RMUTL TAK accounting students should have 
instructed about such as AEC, English or other languages, and career through trainings 
or creative activities in order that they would be ready before jumping into Asean job 
market. 
Keywords:Association of Southeast Asian Nations, preparedness 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 
Nations หรือ ASEAN) ก่อต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เม่ือวันท่ี 8 
สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผู้ก่อต้ังมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
ไทย ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้ามาเป็นสมาชิกเพ่ิมเติมได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม 
ลาว พม่า และกัมพูชา ทําให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อาเซียนก่อต้ังข้ึนเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมส่งเสริมสันติภาพและ
ความม่ันคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศ สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพ้ืนสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและ 
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สีน้ําเงิน รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง  
สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและการมีพลวัต สีขาวหมายถึงความบริสุทธ์ิ และสีนํ้าเงินหมายถึง
สันติภาพและความม่ันคง (กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ,2555) 
 ในปี 2558 ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ัง 10 ประเทศ จะก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนการดําเนินการต่างๆ จะเป็นไปตามความเห็นชอบร่วมกันของประเทศสมาชิก คือ 
จะมีตลาดและฐานการผลิตสินค้าร่วมกัน มีการเคล่ือนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีโดยแรงงานจะถูกจัดเป็นกลุ่มสําคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของอาเซียน โดยอาชีพท่ีมี
ข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีมีอยู่ 8 อาชีพ ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก การ
สํารวจ นักบัญชีทันตแพทย์แพทย์และการบริการ/การท่องเท่ียว แต่อาชีพอ่ืนๆ ก็ต้องเตรียมความ
พร้อมทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือการทํางานร่วมกันอย่างไม่ติดขัด และเพ่ือรองรับการเข้า
มาท่องเท่ียวของเพ่ือนบ้านจากอาเซียนที่คาดการณ์ว่าจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนการเข้าสู่ AECเป็นท้ังโอกาส
และวิกฤต คือ เป็นการกระตุ้นให้คนพัฒนาฝีมือ เพ่ือยกระดับการทํางานให้คนไทยเป็นระดับหัวหน้า
งานและมีแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานปฏิบัติการ น่ีคือโอกาส แต่หากไม่มีการพัฒนาฝีมือก็อาจเกิด
เป็นวิกฤตได้(ชุติมา สิริทิพากุล, 2556) 
 นักบัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับความนิยมอีกอาชีพหน่ึง เหตุผลท่ีทําให้คนส่วนหน่ึงเลือกอาชีพน้ี 
คือ ความม่ันคงในการทํางาน และผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับการทํางาน นักบัญชีส่วนใหญ่เรียนจบมา
จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในสาขาการตลาด การบัญชี หรือการเงินและเป็นที่รับรู้กันว่า 
ลักษณะของงานบัญชีจะเก่ียวข้องกับการจัดการตัวเลข ผลกําไร รายรับรายจ่ายเป็นหลัก ผู้ท่ีจะ
ทํางานด้านน้ีได้ ต้องมีความรู้ความสามารถมาเป็นอย่างดีงานบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจ
แทบทุกข้ันตอน และจะมีความสําคัญมากข้ึน เม่ือมีการเปิดสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เน่ืองจาก
อาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพอิสระ โดยผู้ท่ีประกอบอาชีพน้ีจะเคลื่อนย้ายไปทํางานที่ใดก็ได้ในประเทศ
สมาชิกอาเซียน แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างท่ีได้ตกลงกันไว้ เช่น ต้องผ่านการทดสอบของ
ประเทศน้ันๆ ก่อน เพ่ือเป็นนักบัญชีคุณภาพของอาเซียน จึงจะสามารถเข้าไปทํางานได้ และต้อง
ม่ันใจว่าตนเองมีความพร้อมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นท่ีทราบกันดีว่า หาก
คุณพูดภาษาใดไม่ได้เลย คุณควรพูดภาษาอังกฤษให้ได้ เพราะภาษาน้ีเป็นสิ่งจําเป็นในการ
ติดต่อสื่อสาร และการทําธุรกิจ หากคุณสามารถพูดภาษาที่ 3 ซ่ึงเป็นภาษาในกลุ่มอาเซียนได้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองมากย่ิงข้ึน ผู้ท่ีต้องการทํางาน หรือเรียนในด้านน้ี ควรมีความเช่ียวชาญในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพราะไม่เช่นน้ันแล้ว การทํางานบัญชีในอาเซียนคงจะมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อย 
และอาจจะเสียเปรียบคู่แข่งขันคนอ่ืนๆ ความรู้ความสามารถด้านบัญชีนักบัญชีจําเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถในงานของตนเองอย่างเต็มที่ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และความสามารถเป็นสิ่งท่ี
ต้องมาพร้อมๆ กัน หากขาดสิ่งใดส่ิงหน่ึง ก็อาจจะนํามาซ่ึงอุปสรรคในการทํางานของนักบัญชีได้ 
ดังน้ัน ก่อนท่ีการเปิด AEC จะมาถึง นักบัญชีต้องหม่ันเพ่ิมพูนความรู้ให้เต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็น การจัดการ
เอกสารการบัญชี การเงิน การบันทึกรายรับรายจ่าย ภาษีอากร เพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญในงานท่ี
ตนเองต้องทําเป็นอย่างดี เพราะส่ิงเหล่าน้ันล้วนเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจใน AEC แทบทั้งสิ้น 
 มีความเข้าใจด้านการทําธุรกิจการมีความรู้เก่ียวกับการทํางานบัญชีเพียงอย่างเดียวอาจ 
ไม่เพียงพอ นักบัญชีต้องมีความรู้ความสามารถในการทําธุรกิจบ้าง โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีในทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้อง หรือกําลังดําเนินการอยู่ การให้ความใส่ใจใน
เรื่องเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่จะทําให้เกิดความเข้าใจในงานได้มากขึ้นเท่าน้ัน แต่ยังทําให้คนทํางานเข้า
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ใจความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย การเพ่ิมความรู้สามารถทําได้โดยการ
ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ แล้วนํามาคิดวิเคราะห์ ไปพร้อมๆ กับการสังเกตความเคลื่อนไหวที่
จะเกิดข้ึนใน AEC สนใจความรู้ด้านอ่ืนนักบัญชีควรมีความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีอาจจะไม่ได้เก่ียวข้องกับ
งานบัญชีโดยตรง แต่ถ้าหากรู้แล้วจะทําให้เกิดประโยชน์ในการทํางานมากขึ้น เช่น การเงินการลงทุน 
การบริหารจัดการ การวางแผนทางการตลาด การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ หากนักบัญชีมีความรู้เหล่าน้ี
เพ่ิมเติม ก็จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้เป็นคนทํางานที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และทําให้เป็นท่ีต้องการตัวของ
นายจ้างทั้งในและต่างประเทศ ความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนักบัญชีชาติอ่ืน (บริษัท จัดหางาน  
จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด, 2557) 
 สาขาบัญชีเป็นสาขาเดียวในคณะบริหารศาสตร์ที่มีจุดขายท่ีเด่นมากในการผลิตบัณฑิตให้มี
อาชีพหน่ึงใน 7 ของสาขาวิชาชีพเสรีท่ีสามารถเคล่ือนย้ายข้ามประเทศได้ ดังน้ันในสาขาเองสามารถ
เอาจุดเด่นน้ีมาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าเรียนในสาขาบัญชีได้มากข้ึนกว่าเดิม อย่างไรก็
ตาม หากสาขาจะพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามประเทศในอนาคตให้ดีย่ิงข้ึน 
ก็อาจปรับให้มีการเรียนรู้ในเรื่อง หลักการบัญชีหรือหลักการสอบบัญชีของประเทศต่างๆในอาเซียน 
หรือการภาษีอากรระหว่างประเทศ ซ่ึงอาจเพ่ิมเป็นวิชาเลือกให้กับนักศึกษาในสาขาบัญชีได้ (ศิริรัตน์ 
เจนศิริศักด์ิ,2555) 
 จากเหตุผลข้างต้นทําให้เกิดความสนใจที่จะศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากเพ่ือศึกษาถึงความพร้อมของนักศึกษาสาขาการบัญชีในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือเป็นแนวทางให้กับสาขาการบัญชีในการบริหารจัดการการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพร้อมของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษาสาขาการบัญชีท่ีมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันมีระดับ
การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 

 สมมติฐานท่ี 2นักศึกษาสาขาการบัญชีท่ีมีเป้าหมายหลังเรียนจบแตกต่างกันมีระดับการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 

 สมมติฐานท่ี 3นักศึกษาสาขาการบัญชีท่ีมีเป้าหมายด้านสถานที่ในการประกอบอาชีพ
แตกต่างกันมีระดับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
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 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตรเทียบโอนในปี 2557 มีจํานวน
นักศึกษา 133คน (ข้อมูลจากงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วยคําถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ความรู้ท่ัวไปของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส่วนที่ 3 ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นําคําตอบมาหาค่าสถิติดังน้ี 

1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม นํามาแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
2) ข้อมูลท่ีเป็นมาตรส่วน คํานวณหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย

กําหนดค่าเฉล่ียระดับคะแนน เป็น 5 ระดับ 
  ระดับมากท่ีสุด  ให้น้ําหนักคะแนน  เท่ากับ  5 
  ระดับมาก  ให้น้ําหนักคะแนน เท่ากับ  4 
  ระดับปานกลาง  ให้น้ําหนักคะแนน เท่ากับ  3 
  ระดับน้อย  ให้น้ําหนักคะแนน เท่ากับ  2 
  ระดับน้อยท่ีสุด  ให้น้ําหนักคะแนน เท่ากับ  1 

ค่าเฉล่ียของคําตอบแต่ละข้อนํามาเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 การแปลความหมาย ดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 การแปลความหมาย ดี 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 การแปลความหมาย ปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 การแปลความหมาย พอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย 0  การแปลความหมาย ควรปรับปรุง 

3) การหาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ
นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากโดยการนําเว็บไซต์ที่ผู้ศึกษาได้
พัฒนาขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ประเมิน ได้แก่ ด้านวิชาชีพ ด้านการส่ือสาร ด้านวัฒนธรรม ด้าน
ความเป็นผู้นําและบุคลิกภาพ และด้านข่าวสาร กฎหมาย กฎระเบียบ แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาหา
ประสิทธิภาพ โดยการใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย ( ̅)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กําหนดค่าเฉลี่ย
คะแนนออกเป็น 5 ระดับ แล้วนําค่าเฉลี่ยของคําตอบแต่ละข้อนํามาเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย 
โดยใช้สูตรในการคํานวณ ดังนี้ 

 

การหาค่าเฉล่ีย ̅ 	
∑
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 เม่ือ  ̅ แทน ค่าเฉล่ีย 
  ∑  แทน   ผลรวมคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  N แทน  จํานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   =  
∑ 	 ̅	

 

 
 เม่ือ S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ̅  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
  ∑ 	 ̅  แทน ผลรวมของค่าเบ่ียงเบนของคะแนนแต่ละตัว 
  N  แทน จํานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 

4) สถิติในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
Way ANOVA ) หรือ การทดสอบค่า F (F-Test) และการวิเคราะห์รายคู่ด้วยค่า LSD ได้แก่ ระดับผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม เป้าหมายหลังเรียนจบ และเป้าหมายด้านสถานท่ีในการประกอบอาชีพ 

5) ข้อมูลที่เป็นคําถามปลายเปิดเก็บรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 97.74 เพศชาย 
ร้อยละ 5.26 มีอายุระหว่าง 19-20 ปี ร้อยละ 50.38  อายุระหว่าง 21-22 ปี ร้อยละ 39.85 อายุ
ระหว่าง 23-24 ปี ร้อยละ 3.76  อายุ 25 ปีขึ้นไปร้อยละ 2.26 และผู้ตอบแบบสอบถามมีเกรดเฉลี่ย
สะสม 2.51-3.00 ร้อยละ 34.59 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.50 ร้อยละ 29.32 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-
3.50 ร้อยละ 24.81 และเกรดเฉล่ียสะสม 3.51 ขึ้นไป ร้อยละ 11.28  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีเป้าหมายหลังเรียนจบปริญญาตรีท่ีจะทํางานทันที ร้อยละ 82.71 
ทํางานพร้อมกับเรียนต่อควบคู่กัน ร้อยละ 13.53 เรียนต่อร้อยละ 3.76 ด้านความคาดหวังในการ
ประกอบอาชีพท่ีประกอบอาชีพด้านการทําบัญชีมากที่สุด ร้อยละ 64.66 ด้านการสอบบัญชี ด้าน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีร้อยละ 11.28ด้านการวางระบบบัญชี ร้อยละ 6.77 ด้านบัญชีภาษี
อากรร้อยละ 3.76 สําหรับด้านฝ่ายบุคคล ด้านการค้าขาย และด้านการบริหาร ร้อยละ 0.75 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีเป้าหมายที่จะกลับไปทํางานในภูมิลําเนาเดิมมากท่ีสุดร้อยละ 51.13 รองลงมามี
เป้าหมายท่ีจะทํางานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ร้อยละ 34.59 และทํางานในต่างประเทศ ร้อยละ 
14.29  
 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเรียงตาม

จํานวนข้อท่ีตอบถูกมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ ลําดับท่ี 1 ข้อท่ี 7 คําขวัญของอาเซียนคือ หน่ึง
วิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม ร้อยละ 97.00 ลําดับท่ี 2 ข้อท่ี 6 กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนได้กําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน ร้อยละ 96.20 ลําดับท่ี 3 ข้อท่ี 2 
สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 รวงมัดรวมกันร้อยละ 92.50ลําดับท่ี 4 ข้อที่ 17 
สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีอัตรารายได้เฉลี่ยต่อหัวมากท่ีสุดในกลุ่มสมาชิกอาเซียนร้อยละ 88.00 ลําดับท่ี 
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5 ข้อที่ 15 สีบนพ้ืนธงอาเซียนมี 4 สีได้แก่ สีน้ําเงิน สีแดง สีเหลือง สีขาวร้อยละ 85.70 ลําดับท่ี 6 ข้อ
ท่ี 16 วันท่ี8 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเซียนร้อยละ 83.50ลําดับท่ี 7 ข้อที่ 18 ประธานกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 82.00 ลําดับท่ี 8 ข้อท่ี 1 
ASEAN ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations มีร้อยละ 78.20 ลําดับท่ี 9 ข้อท่ี 9 
ประเทศท่ีมีหมู่เกาะมากที่สุด คือ ประเทศฟิลิปปินส์มีผู้ตอบถูกจํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 77.40 
ลําดับที่ 10 ข้อท่ี 13 ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ การใช้สกุลเงินร่วมกันร้อย
ละ 77.40 ลําดับที่ 11 ข้อท่ี 11 เปโซ เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ร้อยละ 72.20 ลําดับท่ี 12 
ข้อท่ี 4 อาเซียน +6 คือ กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + กลุ่มประเทศ 3 และประเทศ
ออสเตรเลีย อินเดีย ร้อยละ 60.20 ลําดับท่ี 13 ข้อท่ี 8 ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 
คือ ประเทศมาเลเซียร้อยละ 59.40  ลําดับที่ 14 ข้อท่ี 12 ประเทศไทยรับผิดชอบในการจัดทํา road 
map ในกลุ่มสินค้าและบริการสาขาการท่องเท่ียวและการบินร้อยละ 55.60 ลําดับที่ 15 ข้อท่ี 14 
ภารกิจสําคัญของการค้าสินค้าในกลุ่มประชาคมอาเซียนคือ เร่งลดภาษีสินค้าสําคัญ (Priority 
Sectors) เป็น 0% ร้อยละ 52.60 ลําดับท่ี 16 ข้อท่ี 19 ประเทศเวียดนามเป็นประเทศท่ีมีค่าจ้าง
แรงงานตํ่าท่ีสุดในกลุ่มสมาชิกอาเซียนร้อยละ 44.40 ลําดับที่ 17 ข้อที่ 3 อาเซียน +3 คือ กลุ่ม
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + กลุ่มประเทศ 3 และประเทศจีน เกาหลีเหนือ และญ่ีปุ่นร้อยละ 
42.10  ลําดับท่ี 18 ข้อท่ี 5 สิ่งท่ีเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะวางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียน หรือ ทําให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล คือ 
ปริญญาอาเซียนร้อยละ 37.60 ลําดับท่ี 19 ข้อที่ 20 ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับหน่ึงของกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร้อยละ 30.80 และลําดับท่ี 20 ข้อท่ี 12 พืชเศรษฐกิจหลักของอาเซียน 
คือ ข้าวร้อยละ 9.00 

 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ด้านวิชาชีพ มีระดับการเตรียมความพร้อมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

รายละเอียดพบว่า ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จน
สามารถประยุกต์ใช้งานท่ีได้รับมอบหมายเม่ือต้องการทํางานกับชาวต่างชาติ ( ̅ = 2.90)ทักษะการ
คํานวณและการคิดวิเคราะห์เพ่ือการแก้ปัญหาการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือต้องการทํางาน
กับชาวต่างชาติ( ̅= 2.76)การทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานชาวต่างชาติ( ̅= 2.66)และความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญในงานวิชาชีพบัญชีในการทํางานร่วมกับชาวต่างชาติ( ̅= 2.65)  
 ด้านการส่ือสารมีระดับการเตรียมความพร้อมในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ( ̅= 2.39)เม่ือ
พิจารณารายละเอียดพบว่า ความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษด้านการอ่าน ( ̅ = 2.92)มีการ
ฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือสะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร ( ̅= 2.50)อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
เรื่องความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษด้านการเขียน ( ̅= 2.42)ความรู้ความสามารถใน
ภาษาอังกฤษด้านการพูด( ̅ = 2.37)สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ยกเว้นภาษาไทย)( ̅ = 
1.77) 
 ด้านวัฒนธรรม มีระดับการเตรียมความพร้อมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเม่ือ
เผชิญกับวัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง( ̅= 3.39)การยอมรับและความเข้าใจวัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ( ̅ = 2.20) ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและ
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ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน( ̅ = 2.93)และความรอบรู้ใน
วัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ( ̅ = 2.91) 
 ด้านความเป็นผู้นําและบุคลิกภาพ มีระดับการเตรียมความพร้อมด้านความเป็นผู้นําและ
บุคลิกภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.40)เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มีการเตรียมความพร้อม เรื่อง ความอดทน ความมีระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตย์จงรักภักดีกับ
องค์การที่ตนเองทํางานอยู่ อยู่ในระดับดี ( ̅=4.23)และการเตรียมความพร้อมระดับปานกลาง ได้แก่ 
ความเป็นผู้นํา ความรับผิดชอบและความมีเหตุผลในการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนท่ีเป็นชาวต่างชาติ  
( ̅ =3.31)ความสามารถในการเรียนรู้ การชอบค้นคว้า และพัฒนาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่( ̅=3.28)
ความสามารถในการจัดการความขัดแย้งและความเครียดในสถานท่ีทํางาน( ̅ = 3.20) 
 ด้านข่าวสาร กฎหมาย กฎระเบียบ มีระดับการเตรียมความพร้อมภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน( ̅ = 2.99)และการศึกษากฎหมายแรงงาน กฎระเบียบต่างๆ ในประเทศกลุ่มสมาชิก
อาเซียน ( ̅ = 2.91)  
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการเปรียบเทียบระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป้าหมาย
หลังเรียนจบ และเป้าหมายด้านสถานที่ในการประกอบอาชีพของนักศึกษาท่ีแตกต่างกันระดับการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน ยกเว้น เป้าหมายด้านสถานที่
ในการประกอบอาชีพของนักศึกษาท่ีแตกต่างกันมีระดับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้านการสื่อสารแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 20 ข้อ พบว่าของ
นักศึกษาสาขาการบัญชี ตอบคําถามถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 จํานวน 15 ข้อ และอีก 5 ข้อ มีผู้ตอบ
คําถามถูกตํ่ากว่าร้อยละ 50  

การศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษาสาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พบว่านักศึกษามีระดับการเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาชีพ ด้านวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นําและบุคลิกภาพ ด้านข่าวสาร กฎหมาย กฎระเบียบ อยู่
ในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคล้องกับสมใจ กงเติม (2556) และอุษณีย์ พรหมศรียา (2555) สําหรับ
การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารอยู่ในระดับพอใช้ และระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป้าหมาย
หลังเรียนจบ และเป้าหมายด้านสถานท่ีในการประกอบอาชีพของนักศึกษาไม่มีผลต่อระดับความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยกเว้น เป้าหมายด้านสถานท่ีในการประกอบอาชีพของ
นักศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับการเตรียมความพร้อมด้านการส่ือสารแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1.  นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ตาก มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชมคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่เพียงพอ ควรจัด
ให้มีการอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมหรือจัดกิจกรรมให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม 
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2.  นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ตาก มีระดับการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารน้อย จึงควรจัดให้มีการอบรม
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพ่ิมเติม 

3.  สาขาการบัญชีควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้าน
ความรู้ทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาเพ่ิมเติมมากข้ึน เช่น การใช้หนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ การเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความรู้เก่ียวกับอาเซียน เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษามี
ความพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานในระดับอาเซียนได้ 
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