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ปจจัยในการตัดสินใจเขาศึกษาตอสาขาวชิาการบญัชขีองนักเรียนสายสามัญและสาย
อาชีพกรณีศกึษาสาขาวชิาการบญัช ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 Factors Affecting Decision to Study Accounting in Faculty of Senior High 

School and Vocational Degree Case Study to Accounting in Faculty of                    
Business Administration , Rajamangala University of Technology 

Rattanakosin Wangklaikangwon Campus 
 

สุพัตรา  ชัมภูชะนะ 1  รสิกา  ปรีเปรม 2  รจนา  ไทยสงฆ 3 สรินทิพย  กาญจนะ 4  และพิมพปวีณ มะณีวงค 5  

 
 

บทคัดยอ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสาขาการบัญชี ของนักเรียน
สายสามัญและสายอาชีพ กรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล และ 2) ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรการบัญชี ของนักเรียนสายสามัญ
และสายอาชีพ กรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยา
เขตวังไกลกังวล 3) เพื่อศึกษาความคาดหวังจากการศึกษาตอสาขาการบัญชี ของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ 
กรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลน กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจับคือ นักเรียนสายสามัญ จากโรงเรียนสตรีระนอง และสายอาชีพ จากวิทยาลัยการอาชีพบานลาด จำนวน 70 คน 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 16 - 20 ป มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-2.99 
สวนใหญศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และอยูในระดับการศึกษาอาชีวศึกษา และ 2) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือก
ศึกษาตอหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 
พบวา นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ เห็นวา ปจจัยทางดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัย
ดานการจัดการเรียนการสอน ปจจัยดานความคาดหวังทางอาชีพ ปจจัยดานเหตุผลสวนตัว และปจจัยตนทุนทาง
การศึกษา เปนปจจัยที่มีความสำคัญตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนสายสามัญ และสาย
อาชีพ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพสวน
ใหญอยูในขั้นตอนกำลังพิจารณาศึกษาตอสาขาวิชาการบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขต
วังไกลกังวล เนื่องจากนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพมีตัวเลือกในการตัดสินใจศึกษาตอที่หลากหลายแตกตางกัน
ออกไปของแตละบุคคล 
คำสำคัญ: การตัดสินใจ, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, นักเรียนสายสามัญและสายอาชพี 
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Abstract  
 Objectives of research to study 1 )  Factors Affecting Decision to Study Accounting in Faculty 
of Senior High School and Vocational Degree Case Study to Accounting in Faculty of Business 
Administration, Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wangklaikangwon Campusand 
and 2) Student opinions of the accounting course of Senior High School and Vocational Degree Case 
Study to Accounting in Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin Wangklaikangwon Campus and3) Expectations from continuing educationExpectations 
from continuing education. 
 The research tool was to collect data using an online questionnaire. The samples used for 
analysis were Ordinary student from Satree Ranong School and the Vocational school from Ban Lat 
Vocational College, 70 people.  The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
mean and standard deviation. 
 The research results were found that 1 )  The majority of the sample were female, aged 
16-20, with a cumulative GPA of 2.51-2 .99 and vocational education and 2)  From the analysis of 
factors affecting the decision to study in the Accounting Program, Faculty of Business Administration, 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus, it was found that 
ordinary and vocational students saw that the university image factors, curriculum factors, Teaching 
and career expectations Personal rational factors and education cost factors were the key factors in 
deciding to study accounting for general and vocational students at Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin. Wang Klai Kangwon Campus Most of the general and vocational students 
are considering studying accounting at Rajamangala University of Technology Rattanakosin. Wang Klai 
Kangwon Campus, because ordinary and vocational students have various options when deciding to 
study further. 
Keywords Decision, Accounting, Faculty of Senior High School and Vocational Degree  
 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  
 การศึกษา คือวิธีการสงผานจุดมุงหมายธรรมเนียมและประเพณีไทยจากรุนสูอีกรุนหนึ่ง เปนกระบวนการ
อยางเปนทางการซึ่งสังคมสงผานความรู ทักษะ จารีตประเพณีและคานิยม นั่นคือ การสอนในสถานศึกษา สำหรับ
ปจจุบันนี้มีการแบงระดับชั้นทางการศึกษาออกเปนขั้นๆ เชน การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งนี้
รวมไปถึงระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการฝกงาน (องคการมหาชน, 2557 : ออนไลน) 
 การศึกษา มีความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือการพัฒนาการศึกษาใหกับมนุษยเปนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพที่มีประโยชนตอองคกร ประเทศชาติ และตอโลกใบนี้ในคราวเดียวกันดวย การเรียนรูถือ
เปนการศึกษาตามอัธยาศัยที่ควรสงเสริม เพราะนี่คืออีกหนึ่งปจจัยสำคัญที่จะทำใหมนุษยไมหยุดที่จะพัฒนาตนเอง 
และเกิดการพัฒนาตนจากความสนใจและมุงมั่นของตัวเอง องคกรหรือแมแตประเทศควรใสใจในการวางรากฐาน
การศึกษาดานนี้ เพราะนี่คือหัวใจสำคัญท่ีอยูในการพัฒนาทุกศาสตรและทุกสาขาอาชีพในยุคนี้ ทรัพยากรมนุษยถือเปน
ปจจัยสำคัญท่ีสุดตอการพัฒนาองคกรไปจนถึงการพัฒนาประเทศและโลกใบนี้  
 ในปจจุบันจำนวนประชากรลดลงทำให การศึกษาขาดผูท่ีมีความสามารถ มีความรู เนื่องมาจากอัตราการเกิด
ของเด็กลดลงเหตุผลเพราะผูหญิงสวนใหญไมพรอมจะมีบุตร เนื่องจากปจจุบันมีการสงเสริมการคุมกำเนิดยาง 
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แพรหลาย ชาวตางจังหวัดก็ยายเขามาอยูในเมืองซึ่งทำใหเกิดคาครองชีพสูง ที่อยูอาศัยในเมืองก็มีราคาที่แพงขึ้น และ
ผูหญิงก็มักตองการมีการศึกษาที่ดีขึ้น ความคิดของพอแมยุคใหมที่เนนมีลูกนอยลงแตเลี้ยงใหดีขึ้น ความไมเขาใจวาย่ิง
อายุมาก ก็ยิ่งมีลูกยาก รวมทั้งภาวะมีบุตรยาก จากเหตุผลดังกลาวสงผลใหผูหญิงตองทำงานนอกบานมากขึ้นเพื่อหา
รายไดจึงตัดสินใจไมมีลูก มักตองการมุงมั่นทำงานหารายได และการเลื่อนตำแหนงหนาที่การงาน จึงมักเลื่อนการ
แตงงานออกไปกอน ทำใหประเทศไทยขาดประชากรที่มีคุณภาพเปนเหตุใหมีนักศึกษาที่อาจมีความสนใจในการศึกษา
ตอในสาขาการบัญชีลดลงตามไปดวย (Economist Intelligence Unit,   2563 : ออนไลน) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล เปนองคกรทางการศึกษาหนึ่งท่ีกอสราง
ตั้งแต ป 2533 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายในมหาวิทยาลัยไดมีการเปดสอนทั้งหมด 4 คณะ 
ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว และ
คณะบริหารธุรกิจ ซ่ึงมีท้ังหลักสูตรปกติ และเทียบโอน  
 หลักสูตรหนึ่งที่ไดรับความสนใจอยางมาก คือหลักสูตรการบัญชีเนื่องจากมีความชัดเจนในดานอาชีพและมี
โอกาสความกาวหนา หางานไดงาย และหลากหลาย ซึ่งอาจเปนปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกเรียนบัญชี ทั้งนี้ยังมีอีก
หลายปจจัยที่เปนแรงจูงใจในการเลือกเรียนบัญชีมากขึ้น หลักสูตรการบัญชีของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ไดกำหนดใหเรียนตามโครงสรางของหลักสูตรไมนอยกวา 135 
หนวยกิต ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 32 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 97 หนวยกิต และ
หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั ้งนี ้หนวยกิตตลอดหลักสูตรตองไมนอยกวา 135 หนวยกิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร(2561 : 19-28) 

ในปจจุบัน มีทฤษฎีและกระบวนการตางๆ ท่ีสามารถนำมาใช เพ่ือใหเกิดปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ กรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวลเพิ่มมากขึ้น ผูบริหารจะตองใชความสามารถเพ่ือ
ทำใหบุคคลหรือคณะบุคคลปฏิบัติงานอยาง เต็มความรูความสามารถ และทำใหสาขาวิชาการบัญชีไดรับความสนใจ
มากขึ้น เนื่องจากเห็นความชัดเจนประกอบการมองเห็นโอกาสความกาวหนาของการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจจะเปน
ปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเขาศึกษาตอสาขาวิชาการบัญชี ทั้งนี้อาจจะมีอีกหลายปจจัยที่เปนเหตุใหความสนใจในการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอสาขาการบัญชี ทำใหผูวิจัยตองการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเพ่ิมมากขึ้น                                                                                                                              

จากที่กลาวมาแลวขางตนคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเขาศึกษาตอสาขาวิชาการ
บัญชีของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ กรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล เพื่อนำผลวิจัยไปเสนอตอผูบริหาร อาจารยผูสอน ผูที่เกี่ยวของ เพื่อใช
เปนแบบแผนในการรับนักศึกษาใหม เขาเรียนในสาขาการบัญชีตอไป และใชเปนแนวทางในการเรียนการสอนใหมี
ความสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา  
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสาขาการบัญชี ของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ 

กรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการบัญชี ของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ 

กรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 
3. เพื ่อศึกษาความคาดหวังจากการศึกษาตอสาขาการบัญชี ของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ 

กรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 
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กรอบแนวคิด 
 ในการดำเนินการวิจัยเรื่องนี้ การอธิบายแนวทางการจัดทำโครงการวิจัยในภาพรวมนั้น สามารถเขียนกรอบ
แนวคิดเปนรูปแบบแผนภาพ ไดดังนี ้
 

 
                                
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
            การวิจัยเชิงปริมาณ ดำเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงสำรวจ โดยเก็บขอมูลดวยจากแบบสอบถามออนไลน
ใหกับนักเรียนสายสามัญ จากโรงเรียนสตรีระนอง และนักเรียนสายอาชีพ จากวิทยาลัยการอาชีพบานลาด  
 ประชากรและตัวอาง  
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนสายสามัญจากโรงเรียนสตรีระนอง จำนวน 1,550 คน  และนักเรียน
สายอาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพบานลาด จำนวน 1,480  คน และผูวิจัยคิดคำนวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชทฤษฎี
การสุมตัวอยางของ Krejcie & Morgan จากจำนวนประชากรท้ังหมด 3,030 คน สุมขนาดตัวอยางได 341 คน คิดเปน
ขั้นต่ำ 20% ไดประมาณ 70 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของที่มีเนื้อหาเกี่ยวของมากำหนดโครงรางแบบสอบถามตามประเด็นสำคัญโดยพิจารณาเนื้อหาใหสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบเพียง
ขอเดียว ประกอบดวย เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม สาขาวิชาที่กำลังศึกษา และระดับการศึกษา มีลักษณะเปนคำถาม
ปลายปด (Checklist)  
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการแสดงระดับความเห็นตอปจจัยในการตัดสินใจเขาศึกษาตอสาขาวิชาการ
บัญชีของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ กรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบระดับความสำคัญของแตละปจจัย เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วัดระดับความสำคัญของแตละปจจัยที่นำมาพิจารณาในการตัดสินใจ 5 
ระดับคือ ระดับความสำคัญมากที่สุด  (5) สำคัญมาก (4) สำคัญปานกลาง (3) สำคัญนอย (2) และสำคัญนอยที่สุด (1) 
มีคำถามท้ังหมด 30 ขอ โดยกำหนดใหแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง  
 สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอสาขาวิชา
การบัญชีของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ กรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล  ซ่ึงเปนคำถามปลายเปด 

ขอมูลทั่วไป 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) เกรดเฉลี่ยสะสม 
4) สาขาวิชาท่ีกำลังศึกษา 
5) ระดับการศึกษา 

 

ปจจัย 
         1) ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย      2) ดานความคาดหวังทางอาชีพ 

   3) ดานหลักสูตร                              4) ดานเหตุผลสวนตัว 

   5) ดานการจัดการเรียนการสอน           6) ดานตนทุนการศึกษา 

 
การตัดสินใจเขาศึกษาตอสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนสายสามัญ 

และสายอาชีพ กรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ                           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 
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ผูวิจัยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนำแบบรางแบบสอบถามเสนอผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา

ความครบถวน ความเหมาะสม และความถูกตองของการใชภาษาของงานวิจัย จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช 
กับนักเรียนสายสามัญ และอาชีพ จำนวน 3 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใชในการ
หาคาความเชื่อมั่นของโลเวต (Geocities,  2557 : ออนไลน) ไดคาความเชื่อมั่นของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอตอสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ มีคาเทากับ 0.81 
 การวิเคราะหขอมูล  

1) การแสดงขอมูลสวนตัวของนักเรียน โดยคำนวณคาความถี่ และรอยละ 
2) วิเคราะหปจจัยในการตัดสินใจเขาศึกษาตอสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ

กรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 

โดยหาคาเฉลี่ย (x) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 

สรุปผลการวิจัย  
ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ 
 
                                                
        

                   
 
 
                     ภาพที่ 3 เพศ                                                              ภาพที่ 4 
อายุ 
 จากภาพที่ 3 และ 4 พบวา นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 75.70) 
รองลงมาเปนเพศชาย (รอยละ24.3) และมีอายุตั้งแต 16-20 ป (รอยละ 61.40) รองลงมามีอายุตั้งแต 21-25 ป (รอย
ละ 38.60)  

 
                 
 
                   
 

                  
                ภาพที่ 5 เกรดเฉลี่ยสะสม                                            
ภาพที่ 6 สาขาวิชาท่ีศึกษา 
 จากภาพที่ 5 และ 6 พบวา นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพสวนใหญ มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 - 2.99 (รอย
ละ47.10)  รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 – 3.50 (รอยละ 28.60) และศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  (รอยละ 47.10) 
รองลงมาศึกษาสายวิทย - คณิต  (รอยละ 42.90) 
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                                                           ภาพที่ 7 ระดับการศึกษา 

 
จากภาพที่ 7 พบวา นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพสวนใหญอยูระดับการศึกษาอาชีวศึกษา (รอยละ 

55.70) รองลงมาอยูระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 44.30) 

    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยา
เขตวังไกลกังวล 

 

 

จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังนี้ พื้นที่ในมหาวิทยามีความกวางขวาง ( ) มหาวิทยามีสภาพแวดลอมที่ดี                            
( ) และ เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป ( )  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานหลักสูตร  
ตารางที่ 2 ดานหลักสูตร                             

จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับดานหลักสูตร อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ชื่อปริญญาท่ีไดรับ (บช.บ.) (
) เปนหลักสูตรท่ีหางานทำงาย  ( ) และหลักสูตรเปนท่ีตองการของตลาดงาน ( ) 

 
 
 

ดานภาพลักษณ 𝒙𝒙� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป 4.53 17.95 ดีมาก 
2. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันท่ีเกาแก 4.43 20.00 ดีมาก 
3. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงดีดานการเรียน การสอน 4.50 22.50 ดีมาก 
4. พ้ืนท่ีในมหาวิทยามีความกวางขวาง 4.63 18.90 ดีมาก 
5. มหาวิทยามีสภาพแวดลอมท่ีด ี 4.60 21.50 ดีมาก 

โดยรวม 4.54 20.17 ดีมาก 

ดานหลักสูตร 𝒙𝒙� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ชื่อปริญญาท่ีไดรับ (บช.บ.) 4.74 14.22 ดีมาก 
2. เนื้อหาหลักสูตรตรงความตองการของตนเอง 4.53 14.15 ดีมาก 
3. หลักสูตรเปนท่ีตองการของตลาดงาน 4.66 17.09 ดีมาก 
4. เปนหลักสูตรท่ีหางานทำงาย 4.69 16.09 ดีมาก 
5. เปนหลักสูตรท่ีเปนท่ียอมรับของผูประกอบ การ 4.63 17.79 ดีมาก 

โดยรวม 4.65 15.87 ดีมาก 

ตารางที่ 1 ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกล
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานการจัดการเรียนการสอน 
 

  จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับดานการจัดการเรียนการ
สอน อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังนี้ อาจารยมีความสามารถใน
การสอน ( ) มีหองเรียนและอุปกรณที่เปนทันสมัย ( ) และจำนวนอาจารยมีมากพอเพียง (

) 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานความคาดหวังทางอาชีพ 
 

               

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับดานความคาดหวังทาง
อาชีพ อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังนี้ เมื่อเรียนจบบัญชีจะหางาน
ทำไดงาย    ( ) เม่ือเรียนจบบัญชีสามารถสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได ( ) และเม่ือเรียนจบ
บัญชีจะมีงานทำท่ีม่ันคง ( ) 

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานเหตุผลสวนตัว 
ตารางที่ 5 ดานเหตุผลสวนตัว 

 

 

ดานการจัดการเรียนการสอน 𝒙𝒙� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มีการจัดการเรียนการสอนดี มีมาตรฐาน 4.47 18.90 ดีมาก 
2. มีหองเรียนและอุปกรณท่ีเปนทันสมัย 4.57 18.72 ดีมาก 
3. มีคณะอาจารยท่ีมีชื่อเสียง 4.49 23.18 ดีมาก 
4. อาจารยมีความสามารถในการสอน 4.59 18.58 ดีมาก 
5. จำนวนอาจารยมีมากพอเพียง 4.54 19.55 ดีมาก 

โดยรวม 4.53 19.79 ดีมาก 

ดานความคาดหวังทางอาชีพ 𝒙𝒙� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. เม่ือเรียนจบบัญชีจะมีความกาวหนาในชีวิต 4.49 18.77 ดีมาก 
2. เม่ือเรียนจบบัญชีจะมีงานทำท่ีม่ันคง 4.57 17.35 ดีมาก 
3. เม่ือเรียนจบบัญชีจะหางานทำไดงาย 4.64 17.67 ดีมาก 
4. เม่ือเรียนจบบัญชีจะไดรับคาตอบแทนสูง 4.51 22.00 ดีมาก 
5. เมื่อเรียนจบบัญชีสามารถสอบเปนผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตได 
4.61 21.52 ดีมาก 

โดยรวม 4.56 19.46 ดีมาก 

ดานเหตุผลสวนตัว 𝒙𝒙� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. คิดวาบุคลิกภาพของตนเองเหมาะสมกับอาชีพ 4.37 27.23 ดีมาก 
2. เปนสาขาวิชาท่ีอยากเรียน 4.36 19.14 ดีมาก 
3. เปนสาขาวิชาท่ีชอบ 4.46 23.18 ดีมาก 
4. เปนสาขาวิชาท่ีมีความถนัด 4.43 24.44 ดีมาก 
5. คิดวาตนเองจะทำงานไดดี 4.50 22.65 ดีมาก 

โดยรวม 4.42 23.33 ดีมาก 

ตารางที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอน 

 

ตารางที่ 4 ดานความคาดหวังทางอาชีพ 
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จากตารางที่ 5 พบวา นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ อยูในระดับมากทุกขอ 
โดยเรียงดานเหตุผลสวนตัว ลำดับคาเฉลี ่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังนี ้ คิดวาตนเองจะทำงานไดดี (

) เปนสาขาวิชาท่ีชอบ ( ) และเปนสาขาวิชาท่ีมีความถนัด ( ) 
ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานตนทุนการศึกษา 
 

ดานตนทุนการศึกษา 𝒙𝒙� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

4.51 17.93 ดีมาก 

2. มีทุนสนับสนุนการศึกษา 4.50 21.00 ดีมาก 
3. มีทุนสำหรับการกูยืม 4.57 17.39 ดีมาก 
4. คาใชจายในการศึกษาไมสูงเมื่อเทียบกับสถาบัน

อ่ืน 
4.49 19.67 ดีมาก 

5. เงินท่ีจายไปมีความคุมคา 4.56 19.86 ดีมาก 
โดยรวม 4.53 19.17 ดีมาก 

 

จากตารางที ่ 6 พบวา นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ มีความคิดเห็นดวยเกี ่ยวกับ ดานตนทุนทาง
การศึกษา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังนี้ มีทุนสำหรับการกูยืม (

) เงินที่จายไปมีความคุมคา ( ) และคาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม (
) 

ตอนที่ 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอสรุปของการตัดสินใจ 
                         

                                               
ภาพที่ 14 การตัดสินใจ 

 

จากภาพที่ 14 พบวา นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพสวนใหญกำลังพิจารณาการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
สาขาวิชาการวิชาการบัญชีที่ มทร. (รอยละ 51.40) รองลงมาเปนการตัดสินใจเขาศึกษาตอสาขาวิชาการบัญชีที่ มทร.    
(รอยละ 45.70) และลำดับสุดทายตัดสินใจไมเขาศึกษาตอสาขาวิชาการบัญชีท่ี มทร. (รอยละ 2.90) 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 ดานตนทุนการศึกษา 



 

ภาคบรรยาย 

 
 

 

376 

 
อภิปรายผล  

การวิจัย เรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจเขาศึกษาตอสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ 
กรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกล
กังวล สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  

 การตัดสินใจเขาศึกษาตอสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ กรณีศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ปจจัยดานหลักสูตรลองลงมาคือ ปจจัยดานความคาดหวังทางอาชีพ ปจจัยดานภาพลักษณขอมหาวิทยาลัย ปจจัยดาน
การจัดการเรียนการสอน ปจจัยดานตนทุนการศึกษา และปจจัยดานเหตุผลสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐ
พัชร อภิวัฒน ไพศาล และจิราภา สตะเวทิน (2561 : 53)  พบวา ปจจัยดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย พบวา
นักศึกษาบัญชี ตัดสินใจเลือกเรียนบัญชีเพราะพื้นที่ในมหาวิทยาลัยมีความกวางขวาง รอรับนักศึกษาไดจำนวนมาก มี
สภาพแวดลอมทีดี รมลื่น และมีภูมิทัศนที่สวยงาม ปจจัยทางดานหลักสูตร พบวานักศึกษาบัญชี ตัดสินใจเลือกเรียน
บัญชีเพราะชื่อปริญญาท่ีไดรับ คือ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ซ่ึงแสดงถึงการมีความรู ความสามารถในการทำงาน และนำไป
พัฒนาตนเอง ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน พบวานักศึกษาบัญชี ตัดสินใจเลือกเรียนบัญชี เพราะคิดวาระบบการ
จัดการเรียนการสอนมีมาตรฐาน อาจารยมีความสามารถในการสอน มีหองเรียนและอุปกรณที่ทันสมัย และจำนวน
อาจารยมีมากเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน ปจจัยดานความคาดหวังทางอาชีพ พบวา นักศึกษาบัญชี ตัดสินใจ
เลือกเรียนบัญชี เพราะมีความเชื่อวาเม่ือเรียนจบบัญชีจะมีความกาวหนาในชีวิต และ เปนอาชีพท่ีภาคถูมิใจ สวนปจจัย
ดานเหตุผลสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุบผา พุกจำปา (2553 : 94) พบวา แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก
เรียนบัญชีเพราะเปนสาขาวิชาที่อยากเรียน คิดวาตนเองมีความรูความสามารถทางดานการบัญชี เปนสาขาวิชาที่ทา
ทายความสามารถคิดวาตนเองจะทำงานไดดี มีความเชื่อมั่นในตนเองวาสามารถทำงานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 
จาการนำความรูมาประยุกตใชในการทำงานได อีกทั้งตองการเพิ่มพูนความรูและประสพการทางดานธุรกิจและการ
ประกอบอาชีพที่สงผลตอบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยสวนตัวใหเหมาะกับอาชีพ ตองการความเจริญกาวหนาในชีวิต
การทำงาน ตองการพัฒนาตนเอง และเรียนตามความถนัดของตนเอง และปจจัยดานตนทุนการศึกษา พบวานักศึกษา
บัญชี ตัดสินใจเลือกเรียนบัญชีเพราะมีทุนสำหรับกรกูยืมทั้ง กยศ. และกรอ. เพื่อชวยเหลือผูที่มีความขัดสนทางดาน
การเงินที่ใชเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตอ และรูสึกวาเงินที่จายไปเกิดความคุมคา ทั้งนี้คาใชจายในการศึกษาตลอด
หลักสูตรมีความเหมาะสม 
 
ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  
(1) อาจารยผูสอน ควรมุงเนนใหนักเรียนท่ีมีความสนใจในการศึกษาเรื่องนี้ไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง

ตามความสามารถและผูบริหารและอาจารยที่เกี่ยวของควรจัดอบรม หรือฝกงานเพิ่มเติมใหตรงกับความตองการ
ทางดานธุรกิจ เพราะจากผลการวิจัยพบวา นักเรียนตองการนำความรูท่ีไดรับไปใชในการประกอบอาชีพ ตอยอดในการ
ดำเนินธุรกิจ และนำความรูความสามารถไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับ
ตอไป 

(2)  อาจารยผู สอน ควรมุ งเนนใหนักเรียนที ่มีความสนใจในการศึกษาเรื ่องนี้ไดเรียนรู โดยมี
ประสบการณจริงตามสาขาที่เลือกเรียน โดยนำนักเรียนไปศึกษาดูงานในแตละสาขาที่นักเรียนเลือกเรียน เพราะจาก
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ตัดสินใจเขาศึกษาตอสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ กรณีศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี เพราะเม่ือเรียนจบแลวสามารถประกอบอาชีพได มีความกาวหนาและมีแนวโนมประสบความสำเร็จ 
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ทางดานอาชีพตามท่ีตนตองการ และประสบความสำเร็จในอาชีพทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน และเปนความรูพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ 

 (3) นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่กำลังศึกษาอยู ควรมีการพัฒนางานแนะแนว ใหความสำคัญกับ
การบริการงานแนะแนว เชน เชิญรุนนอง เพราะจากผลการวิจัยพบวา ความสำเร็จในอาชีพจากรุนพี่ บุคคลที่ประสบ
ความสำเร็จ ในอาชีพตามสาขาท่ีเลือกเรียน จะสรางความประทับใจสงผลตอความสำเร็จในอาชีพทางธุรกิจ ท้ังนี้เพ่ือ 
 
ใหบริการกับนักเรียนในการเลือกตัดสินใจในการเลือกเรียน และเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสมอีกทั้งเปนแนวทางในการ
เรื่องตางๆ ตอไป 

(4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ควรมีการแกไขปจจัยดาน
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ในเรื่องของการเขาศึกษาตองาย
แตสำเร็จการศึกษายาก ดวยการประชาสัมพันธและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการศึกษาตลอด
หลักสูตร 

(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ควรทบทวนปจจัยดาน
หลักสูตรเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนคาหนวยกิต คาใชจายในการเรียนใหมีความเหมาะสมและเปน
ธรรมตอนักศึกษาและใหมีความสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน ควรศึกษาถึงความเหมาะสมในการ
จัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนในแตละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยโดยใชพ้ืนฐานของอัตราเงินกู กยศ. 
  
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) บุคคลที่มีความสนใจในการศึกษาเรื่องนี้ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได
จากการศึกษามาเปรียบเทียบกับระบบโควตาวาผลท่ีไดมีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

  (2) ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนเกณฑในการศึกษา
ครั้งตอไป 

(3) ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล (ระบบรับตรง และระบบแอดมิชชั่น) กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ท้ังนี้
เพ่ือนำผลท่ีไดจากการศึกษามาเปรียบเทียบวาผลท่ีไดมีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

(4) ควรทำแบบสอบถามเปนประจำทุกปการศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัย 
(5)  นำผลการวิจัยไปใชจัดทำแผนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงใหตรงกับความตองการของผูเรียนและ

นำผลการวิจัยไปใชในการประชาสัมพันธและแนะแนวผูที่ตองการเรียนในสาขาวิชาการบัญชี ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ควรรักษาสถานภาพนี้ไวแลพัฒนาใหดีย่ิงๆ ขึ้นไป 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรที่ไดใหการสนับสนุนทางดาน
งบประมาณและขอขอบคุณ ผศ.ดร. พิมพปวีณ มะณีวงค อาจารยที ่ปรึกษางานวิจัยซึ ่งทานไดใหคำแนะนำและ
ขอคิดเห็น  ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางการดำเนินงานวิจัย 
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