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 วัตถุประสงค์ในการท าวิจัยในคร้ังนี้  เพื่อศึกษาความพร้อมของนักศึกษาในการใช้

ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และจัดท าคู่มือภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี พร้อมทั้ง

แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ โดยมีประชากรเป็นนักศึกษาหลักสูตรสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 

2 จ านวน 83 คน อาจารย์ประจ าสาขาต่างประเทศ จ านวน 8 ท่าน และอาจารย์ประจ าสาขาการบัญชี 

จ านวน 3 ท่าน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 

ทักษะ คือทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 

โ ด ย ใ ช้ ก า ร ค า น วณส ถิ ติ คื อ  ค่ า เ ฉ ลี่ ย  ค่ า ร้ อ ย ล ะ  แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น 

 จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพร้อมทั้ง 4 ทักษะอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีทักษะการ

ฟังดีที่สุด และมีทักษะการพูดน้อยที่สุด จากผลดังกล่าว คณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าหนังสือคู่มือ

ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชีขึ้น และได้ให้อาจารย์ประจ าสาขาต่างประเทศ และสาขาการบัญชีได้

ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน จากผลการประเมินพบว่า 

ความเหมาะสมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะรูปเล่ม ด้านเนื้อหา ด้านการน าเสนอและภาพประกอบ 

และด้านการใช้ภาษาและตัวอักษร อยู่ในระดับมาก  
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 This research aimed to evaluate the readiness in using English for 

communication of accounting students to participate in the ASEAN community and to 

compiled an English for accountancy handbook for the students to evaluate. 

 The population was 83 second-year accounting students, 7 foreign language 

teachers and 3 accounting teachers. The instrument of this research was a 

questionnaire on the readiness to participate in the ASEAN community which was 

divided into the four skills listening, speaking, reading and writing. Data were 

analyzed for descriptive statistics by using mean (x  ) and standard deviation (S.D.). 

 The result of this research indicated that the students had a moderate level in 

all four skills, listening skills is the best and speaking skill is the least. From the 

results, the researchers made an English accounting handbook.  The handbook was 

evaluated for suitability by 8 English teachers and 3 accounting teachers.  The 

evaluation form was divided into 4 parts.  From the result, the researchers found  that 

the evaluators were highly satisfied in 4 areas; external description, content, 

presentation format and illustrations and language and letters at the much level.



 

 


