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 การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) ของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาการบัญชี ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง จ านวน 210 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาได้แก่  ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.)   
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบด้านหลักสูตรและเนื้อหาซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยรวมในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.15)  ด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยรวมในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.29)             
ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ/อุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี โดยรวมในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.04) ด้านสถานประกอบการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยรวมในระดับมาก (ค่า เฉลี่ย 4.12)  ด้านความเชื่อมั่นเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  
4.35) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ในระดับมาก           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 ซึ่งเมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับ
ความพึงพอใจจ านวน 3 ล าดับ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม พึงพอใจด้านความเชื่อมั่นเมื่อส าเร็จการศึกษา     
ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 รองลงมาคือ ด้านอาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 

บทคัดย่อ 

*  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบญัชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  ภาคเหนือ ๑ 
** อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบญัชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  ภาคเหนือ  ๑ 
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บทน า 
การศึกษาเป็นปัจจั ยส าคัญในการพัฒนา

ประเทศให้ก้าวทันอารยประเทศ พัฒนาคนให้มี
คุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
การศึกษาจะท าให้ประชากรของประเทศมีสติปัญญา  
มีความคิดสร้างสรรค์   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  สังกัดสถาบัน       
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ เพ่ือรองรับความต้องการศึกษาต่อของ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อสายอาชีพ
ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผลิตให้บัณฑิตมี
คุณภาพตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 สอดคล้องกลับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นทางเลือกใน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ให้แก่ผู้ ส าเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2561 และเพ่ือ
ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ของนักศึกษา
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาล าปาง 

2. น าผลที่ได้จากการวิจัยเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี (ต่อเนื่อง) 
ขอบเขตในการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ปีที่  2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ล าปาง ภายในปี พ.ศ. 2560 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ล าปาง ปีการศึกษา 2560 จ านวน 210 คน 

3. ขอบเขตด้านสถานที่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง เวลา 08.00 -

12.00 น. 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ปีการศึกษา 2561 โดยเก็บข้อมูลเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1.  แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้อาชีวศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) ได้
อ ธิ บ า ย ถึ ง ก า ร จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้อาชีวศึกษา หมายถึง 
การจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบรรยากาศโดยรวม
ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกต่อตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อผู้สอน
และต่อการ เ รี ยนรู้ ของตนในทางที่ ดี  การจั ด
โครงสร้างของชั้นเรียน การจัดวัสดุอุปกรณ์เหมาะสม
กับผู้ เ รี ยน  เหมาะสมกับการเรี ยนรู้  และเ อ้ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนและการท างาน รวมทั้ง
การจัดองค์ประกอบของสถานที่และบุคคลใน
ลักษณะที่ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ เชิงร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้สอนและ
กับเพ่ือน ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้อาชีวศึกษา
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สภาพแวดล้อมทางด้าน
กายภาพ (Physical Environment) ได้แก่ การจัด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสม
แก่การเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ (Psy-
chological Environment) ได้แก่สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวกับบรรยากาศ อารมณ์ สังคมของบุคคลในชั้น
เรียน 

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพและเจตคติของ
ครูอาชีวศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) ได้
อธิบายถึง บุคลิกภาพของครูอาชีวศึกษา หมายถึง
ลักษณะนิสัยที่เด่นประจ าตัวของแต่ละบุคคลซึ่ง

แสดงออกทางท่าทาง ความรู้สึกนึกคิด ความเฉลียว
ฉลาด กริยามารยาท ลักษณะนิสัย แต่บางอย่างก็
เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม การเรียนรู้  และจาก
ประสบการณ์ได้ เป็นจ านวนมาก ปัจจุบันสังคม
โดยทั่ ว ไปคาดหวั งว่ า  ครู เป็นบัณฑิตที่ ส า เ ร็ จ
การศึกษาในระดับสูง และมีลักษณะด้านความเป็น
คน (Manhood) ที่มีความสมบูรณ์ 2 ด้าน คือ คนดี 
เป็นการพิจารณาลักษณะในแง่รายบุคคล พลเมืองดี
เป็นการพิจารณาลักษณะในแง่ของกลุ่ม นอกจาก
ความเป็นคนดีและพลเมืองดีแล้ว ครูที่ดีจะต้องรอบรู้
ในเรื่องปัจจัยมนุษย์ (Human ware) ปัจจัยข่าวสาร 
(Info ware) ปัจจัยการจัดการ (Manage ware) 
และปัจจัยองค์กร (Or aware)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) ได้
อธิบายถึง เจตคติของครูอาชีวศึกษา หมายถึง การมี
จิตวิญญาณของความเป็นมืออาชีพ ในสาขาวิชาชีพที่
ตนเองได้ศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝน และปฏิบัติการสอน
อยู่ มีจิตใจรักงานสอน มีความเสียสละ ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และยังรวมถึงพฤติกรรมที่
แสดงออกมาแต่สิ่งที่ดีงาม ถือปฏิบัติเป็นประจ ามี
ความประสงค์ที่จะปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อ
สังคม จึงต้องมีลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งสามประการ 
คือ มีความสามารถในการสอน มีความรู้สึกดี และ
ความรู้ทั่วไป (General Knowledge)  

แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและการนิเทศ
การศึกษากับสถานประกอบการ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542) ได้อธิบายถึง
การฝึกอาชีพนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคลว่า
มีความต้องการ ความถนัด ความสนใจ ความพอใจ
ในอาชีพใด รวมทั้งความสามารถ สติปัญญาของ
บุคคล นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
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วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีท าให้อาชีพมีเพ่ิมขึ้น และ
เปลี่ยนไปตามกาลสมัย ท าให้การประกอบอาชีพ
แตกต่างกันออกไป สามารถแบ่งวิธีการฝึก เป็นการ
ฝึกอย่างไม่เป็นแบบแผน (Informal Apprentice 
Training) การฝึกจากระบบอุตสาหกรรม (Industri-
alized Training) และ การฝึกจากสถานศึกษา (In-
stitutionalized Training) 

ระบบความช่วยเหลือของสถานศึกษาและ
ผู้ประกอบการ (Cooperative Education Pro-
gram) เป็นการเรียนในสถานศึกษา ซึ่งอาจจะมีทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งการฝึกงานภาคปฏิบัติจาก
โรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจทั้งเอกชนและรัฐบาล 
เป็นการฝึกความช านาญ  

ระบบการฝึกระหว่างท างาน (On the Job 
Training) เป็นการฝึกโดยที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือ
หน่วยงานธุรกิจรับเข้าท างานแล้วหรืออยู่ในระหว่าง
ทดลองการท างาน จัดให้มีการฝึกงานระยะสั้น ขณะ
ท างานตามลักษณะงานที่สถานประกอบการต้องการ
ให้ท า 

Glickman (1981) ให้ความคิดเกี่ยวกับการ
นิเทศว่าเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับงานและหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งเป็น
การสอนในเรื่องหลักสูตร การจัดครูเข้าสอน การจัด
สื่อการสอนสิ่งอ านวยความสะดวก การเตรียมและ
พัฒนาครูรวมทั้งการประเมินผลการเรียนการสอน  

ทินโน  ขวัญดี (2553) ได้อธิบายถึง สถาน
ประกอบการ คือ สถานที่ที่ประกอบการกิจการ 
กิจกรรม ทั้งในภาคธุรกิจ ที่มุ่งหวังผลก าไรและ
ภาครัฐที่มุ่งหวังการให้บริการสาธารณะ แต่โดยความ
มุ่งหวังทั้งของสองภาคส่วนต่างต้องการประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการประกอบการทั้งสิ้น ซึ่ ง
ประกอบด้วยกลไกที่ซับซ้อนแตกต่างกันด้วยขนาด
ของกิจการนั้น ๆ โดยทั่วไปในองค์กรใดก็ตาม มัก
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ กระบวนการ
ของกิจกรรม เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
ที่แตกต่าง พฤติกรรมบุคคลและองค์กร ความเห็นที่
แตกต่างและความขัดแย้ง อย่างไรก็ตามในสถาน
ประกอบการก็ประกอบไปด้วยการปลีกย่อยที่
มองเห็นได้ชัดเจน  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 ปรัชญา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการ
บัญชี มีความเข้าใจรู้ถึงบทบาทของการบัญชี มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานระดับเทคโนโลยีด้านการ
บัญชี สามารถประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพเพ่ือ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง คิดวิเคราะห์ด้านการ
วิจัยเพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการบัญชี มุ่งมั่นใน
การพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการท างาน สอดคล้องกับ
คว า มต้ อ ง ก า ร ขอ งสั ง คม  ชุ ม ช นแล ะส ถา น
ประกอบการ 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความเข้าใจ และรู้ถึงความส าคัญของการบัญชี  มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี
เพ่ือสร้างทักษะการปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่ เ หมาะสม ในการปฏิบั ติ ง านด้ านการบัญชี           
มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางานได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ปฏิบัติงานและ
จัดการงานบัญชีทุกภาคส่วนได้อย่างครบวงจร       
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มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย             
คิดวิ เคราะห์อย่างเป็นระบบ น าผลการวิจัยมา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น วิ ช า ชี พ ก า ร บั ญ ชี ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 ระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค 1 ปี
การศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่           
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแต่ละ
ภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า    
18 สัปดาห์และก าหนดให้ลงทะเบียนไม่เกิน 22 
หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
ก าหนดให้ลงทะเบียนไม่เกิน 9 หน่วยกิต การคิด
หน่วยกิตต่อภาคการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้
เวลาบรรยายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ      
1หน่วยกิต รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 36 ชั่วโมงค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต รายวิชา
ฝึกงานหรือฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงมีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบ
ทวิภาคีไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต 
การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 
ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้ า งหลักสู ตร  แบ่ ง เป็ นหมวดวิ ช า
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 ที่ก าหนดไว้ตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  51  หน่วยกติ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกติ 
รวมตลอดหลักสูตร 75  หน่วยกิต 
 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. สถานที่ในการวิจัย หอประชุม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาล าปาง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 สาขาการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจ จ านวน 210 คน  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ 
เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งแนวคิดที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้
ศึกษาและท าวิจัยมาแล้ว ซึ่งแบบสอบถามที่ได้สร้าง
ขึ้นนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ เกรด
เฉลี่ยสะสม และรายได้ผู้ปกครอง/เดือน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง       
มีอยู่ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและเนื้อหา ด้าน
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ด้ า น ห้ อ ง เ รี ย น
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ/อุปกรณ์การเรียน ด้าน
สถานประกอบการ และด้านความเชื่อมั่นเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (เพ่ิมเติม) โดยลักษณะ
ของแบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามปลายเปิด  
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยจัดท าแบบสอบถาม  เพ่ือให้นักศึกษาชั้น ปวส. ปีที่ 2 
สาขาวิชาการบัญชี ตอบแบบสอบถาม 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือหาค่าความถี่ (Fre-
quency) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ 
อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้ผู้ปกครอง/เดือน
ของผู้ตอบแบบสอบถามมาหาค่าความถี่ (Frequen-
cy Distributions) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง โดยใช้ค่าสถิติ เชิ ง
พรรณนาในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean :  ̅ ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาน าเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบค าบรรยายตามรายละเอียดดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละผู้ตอบ
แบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 206 98.1 
ชาย    4   1.9 
รวม 210       100 

จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 98.1และเป็น
เพศชายคิดเป็นร้อยละ  1.9 

 
 
 

ตารางที่  2 แสดงจ านวน และร้อยละผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
18 - 20 ปี 203 96.7 
21 - 23 ปี    7   3.3 

รวม 210 100 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุ 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 96.7  และอายุ 
21-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ตารางที่  3 แสดงจ านวน  และร้อยละผู้ ตอบ
แบบสอบถาม  จ าแนกเกรดเฉลี่ยสะสม 

เกรดเฉลี่ยสะสม จ านวน ร้อยละ 
2.00 – 2.50 42 20.0 
2.51 – 3.00 78 37.1 
3.01 – 3.50 50 23.8 
3.51 – 4.00 40 19.0 

รวม 210 100 

จากตารางที่  3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51- 3.00 คิดเป็นร้อย
ละ  37.1 รองลงมาคือเกรดเฉลี่ยสะสม  3.01- 3.50  
คิดเป็นร้อยละ 23.8  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.50 
คิดเป็นร้อยละ 20.0 และน้อยที่สุดคือเกรดเฉลี่ย
สะสม 3.51- 4.00 คิดเป็นร้อยละ 19.0 

ตารางที่   4 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกรายได้ผู้ปกครอง/เดือน 

รายได้ผู้ปกครอง/เดือน จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000   บ. 107 51.00 
10,001– 20,000 บ.  83 39.50 
มากกว่า 20,000  บ.  20   9.50 

รวม 210 100.00 
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จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ปกครองของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ผู้ปกครอง/เดือนต่ า
กว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมามี
รายได้ 10,001-20,000 บาท /เดือน คิดเป็นร้อยล
39.5 และมีรายได้มากกว่า 20,000  บาท/เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 9.5   

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญา ตรี  ห ลั ก สู ต ร เ ทค โน โ ลยี บัณ ฑิ ต 
สาขา วิชาการบัญชี  (ต่ อ เนื่ อ ง )  วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาล าปาง 

 
ตารางที่  5 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางด้านหลักสูตรและเนื้อหา 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ด้านหลักสูตรและเนื้อหา 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.1 ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 47.6 45.2 7.1 - - 4.40 
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและการแบ่งวิชา 19 71.4 9.5 - - 4.10 
1.3 รายวิชาเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของ
ผู้เรยีน 24.3 63.8 11.9 - - 4.12 

1.4 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 29.5 48.1 21.4 0.5 0.5 4.06 
1.5จ านวนรายวิชา/หน่วยกิตและเวลาที่เรียนใน
สถานประกอบการ 21.4 62.4 16.2 - - 4.05 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.15 
(มาก) 

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบด้าน
หลักสูตรและเนื้อหาซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยรวมใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15)  ซึ่งเมื่อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจจ านวน    
3  ล าดับ   

พบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.40)  รองลงมาคือรายวิชา
เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน  (ค่าเฉลี่ย 
4.12)  และโครงสร้างหลักสูตรและการแบ่งวิชาใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) ตามล าดับ 

 

ตารางที่  6 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2.1 มีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาชีพ 55.7 42.4 1.9 - - 4.54 
2.2 มีความรู้และเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 50.0 45.2 4.8 - - 4.45 
2.3 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 36.2 53.3 10.5 - - 4.26 
2.4 มีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเนื้อหาวิชาที่
เปลี่ยนแปลง 31.0 58.6 10.5 - - 4.20 

2.5 มีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่
หลากหลาย 19.0 60.0 20.5 0.5 - 3.98 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.29 
(มาก) 

จากตารางที่  6  พบว่าผู้ตอบแบบสอบ
ด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
โดยรวมในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.29)  ซึ่งเมื่อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ
จ านวน 3  ล าดับ   

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มี      
วุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาชีพในระดับมาก  
(ค่า เฉลี่ ย   4.54)   รองลงมาคือมีความรู้และ
เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค่าเฉลี่ย  4.45)  
และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ใน  
ระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.26)  ตามล าดับ 

ตารางที่  7 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ด้านห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ/อุปกรณ์การเรียน 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการและ 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์การเรียน 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3.1 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการแยกจากระดบั 
ปวช. และปวส. 35.6 48.6 14.8 1.0 - 4.19 

3.2 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมสีภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะต่อการเรียน 23.3 50.0 25.8 2.4 - 3.93 

3.3 เครื่องมือ/อุปกรณ์ การเรียนทันสมัยและ
เพียงพอต่อผู้เรยีน 22.9 55.2 20.5 1.0 0.5 3.99 

3.4 วัสดสุนับสนุนการเรียนเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 25.2 54.8 19.0 1.0 - 4.04 



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 

9 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมือ/

อุปกรณ์การเรียน 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3.5 ห้องสมุดทันสมัย สืบค้นข้อมลูได้อย่าง
เหมาะสม 27.5 50.0 21.0 1.0 0.5 4.03 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.04 
(มาก) 

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบด้าน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ/อุปกรณ์
การเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี  โดยรวมในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย  4.04)  ซึ่งเมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของ
คะแนนระดับความพึงพอใจจ านวน  3  ล าดับ  

พบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใ จ
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการแยกจากระดับ ปวช . 
และ ระดับ ปวส .ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19) 
รองลงมาคือมีวัสดุสนับสนุนการเรียนเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน(ค่าเฉลี่ย 4.04) และ
ห้องสมุดทันสมัย สืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย 4.03)  ตามล าดับ 

ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ด้านสถานประกอบการ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ด้านสถานประกอบการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4.1 มีศักยภาพที่จะฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 27.6 63.4 9.0 - - 4.19 
4.2 ความเหมาะสมของที่ตั้งและสภาพแวดล้อม
ของสถานประกอบการ 26.2 55.2 17.6 0.5 - 4.07 

4.3 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมยัและเพียงพอต่อ
การฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 21.4 60.5 17.6 0.5 - 4.03 

4.4 มีครฝูึกท่ีมีความสามรถฝึกปฏบิัติทักษะวิชาชีพ
ให้ผู้เรียน 38.6 50.0 11.4 - - 4.27 

4.5 รายได้ทีไ่ด้รับจากสถานประกอบการระหว่าง
ฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 25.7 56.2 17.1 1.0 - 4.07 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.12 
(มาก) 
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จากตารางที่ 8  พบว่าผู้ตอบแบบสอบด้าน
สถานประกอบการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยรวมใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) ซึ่ งเมื่อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจจ านวน 3 
ล าดับ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมี
ครูฝึกที่มีความสามรถฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพให้

ผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย 4.27) รองลงมาคือมีศักยภาพที่
จะฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.19)  แ ล ะ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ที่ ตั้ ง แ ล ะ
สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการและรายได้ที่
ได้รับจากสถานประกอบการระหว่างฝึกปฏิบัติ
ทักษะวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย  4.07) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ด้านความเชื่อมั่นเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ด้านความเชื่อมั่นเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5.1 มีศักยภาพในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 41.0 51.0 8.0 - - 4.33 
5.2 มีเกียรติและศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับหลักสตูร
ปริญญาตรีในสถานศึกษาอ่ืน 41.5 49.0 9.0 0.5 - 4.31 

5.3 ภาคภูมิใจในตนเองและสถาบนัการศึกษา 48.6 43.8 7.1 0.5 - 4.40 
5.4 เป็นที่ยอมรบัของสถานประกอบการ และองค์กร
อื่นๆ 45.7 45.7 8.6 - - 4.37 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.35 
(มาก) 

จากตารางที่ 9  พบว่าผู้ตอบแบบสอบ
ด้านความเชื่อมั่นเมื่อส าเร็จการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.35)  ซึ่งเมื่อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ
จ านวน 3 ล าดับ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันการศึกษาในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.40)  รองลงมาคือเป็นที่ยอมรับ
ของสถานประกอบการ  และองค์ กร อ่ืน  ๆ            
(ค่าเฉลี่ย 4.37) และมีศักยภาพในวิชาชีพเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  (ค่ า เฉลี่ ย   4.33)  ตามล าดั บ

 
ตารางที่ 10 แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
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ที ่ รายการ 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

การแปล
ผล 

1 ด้านหลักสูตรและเนื้อหา 4.15 0.47 มาก 
1.1 ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 4.40 0.62 มาก 
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและการแบ่งวิชา 4.10 0.53 มาก 
1.3 รายวิชาเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน 4.12 0.59 มาก 
1.4 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4.06 0.76 มาก 
1.5 จ านวนรายวิชา/หน่วยกิต และเวลาที่เรียนในสถานประกอบการ 4.05 0.61 มาก 
2 ด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.29 0.45 มาก 

2.1 มีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาชีพ 4.54 0.54 มากที่สุด 

2.2 มีความรู้และเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.45 0.59 มาก 
2.3 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.26 0.63 มาก 
2.4 มีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเนื้อหาวิชาที่เปลี่ยนแปลง 4.20 0.61 มาก 
2.5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 3.98 0.64 มาก 
3 ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ/อุปกรณ์การเรียน 4.04 0.59 มาก 

3.1 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการแยกจากระดับ ปวช. และปวส. 4.13 0.71 มาก 
3.2 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะต่อการเรียน 3.93 0.78 มาก 
3.3 เครื่องมือ/อุปกรณ์ การเรียนทันสมัยและเพียงพอต่อผู้เรียน 3.99 0.72 มาก 
3.4 วัสดุสนับสนุนการเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 4.04 0.69 มาก 
3.5 ห้องสมุดทันสมัย สืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 4.03 0.75 มาก 
4 ด้านสถานประกอบการ 4.12 0.47 มาก 

4.1 มีศักยภาพท่ีจะฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 4.19 0.58 มาก 
4.2 ความเหมาะสมของที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ 4.07 0.69 มาก 
4.3 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 4.03 0.64 มาก 
4.4 มีครูฝึกท่ีมีความสามรถฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียน 4.27 0.65 มาก 
4.5 รายได้ที่ได้รับจากสถานประกอบการระหว่างฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 4.07 0.68 มาก 
5 ด้านความเช่ือมั่นเมื่อส าเร็จการศึกษา 4.35 0.54 มาก 

5.1 มีศักยภาพในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 4.33 0.62 มาก 
5.2 มีเกียรติและศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับหลักสูตรปริญญาตรีในสถานศึกษาอื่น 4.31 0.65 มาก 
5.3 ภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันการศึกษา 4.40 0.64 มาก 
5.4 เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ และองค์กรอื่นๆ 4.37 0.64 มาก 

รวม 4.19 0.40 มาก 
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จากตารางข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาล าปางในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40ซึ่งเมื่อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ
จ านวน 3  ล าดับพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพึง
พอใจด้านความเชื่อมั่นเมื่อส าเร็จการศึกษาใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 รองลงมาคือด้าน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45และด้าน
หลักสูตรและเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 โดยมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47ตามล าดับ 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงที่มีอายุ 18-20 ปี มีเกรดเฉลี่ยสะสม 
2.51-3.00  และผู้ปกครองมีรายได้/เดือนต่ ากว่า 
10,000 บาท 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ล าปาง จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบด้าน
หลักสูตรและเนื้อหา ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยรวมใน
ระดั บม าก  ( ค่ า เ ฉ ลี่ ย  4 . 1 5 )  พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจระยะเวลาที่ศึกษาใน
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
ด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29) พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจที่อาจารย์ประจ า

หลักสูตรมีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาชีพใน
ระดับมาก (ค่ า เฉลี่ ย  4 .54 )  ด้ านห้อง เรี ยน
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ/อุปกรณ์การเรียน ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.04) 
พบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการแยกจากระดับ ปวช. 
และระดับ ปวส.ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19) ด้าน
สถานประกอบการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยรวมใน
ระดับมาก  ( ค่ า เฉลี่ ย  4 . 12 )   พบว่ าผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมีครูฝึกที่มีความสาม
รถฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพให้ผู้ เรียน (ค่าเฉลี่ย 
4.27) ด้านความเชื่อมั่นเมื่อส าเร็จการศึกษา ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.35) 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามภาคภูมิใจในตนเองและ
สถาบันการศึกษาในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่
สามารถตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.40 

อภิปรายผล 
จากสรุปผลการวิจัยที่ได้ ผู้วิจัยอภิปราย

ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 98.1 และเป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 1.9 มีอายุระหว่าง 18-20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 96.7 และอายุ 21-23 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 3.3 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 คิดเป็นร้อย
ละ  37.1 รองลงมาคือเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 
คิดเป็นร้อยละ 23.8 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.50 
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คิดเป็นร้อยละ 20.0 และน้อยที่สุดคือเกรดเฉลี่ย
สะสม 3.51 -4.00 คิดเป็นร้อยละ 19.0 และ
ผู้ปกครองมีรายได้/เดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 51.0 รองลงมามีรายได้ 10,001 -
20,000 บาท/เดือนคิดเป็นร้อยละ 39.5 และมี
รายได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือนคิดเป็นร้อยละ 
9.5 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุ 18-20 ปี มีเกรดเฉลี่ย
สะสม 2.51-3.00 และผู้ปกครองมีรายได้/เดือนต่ า
กว่า 10 ,000 บาท ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็น
ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ  

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ล าปาง จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบด้าน
หลักสูตรและเนื้อหาซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยรวมใน
ระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.15) ซึ่งเมื่อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจจ านวน   
3 ล าดับ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40)  รองลงมาคือ รายวิชา
เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย 
4.12) และโครงสร้างหลักสูตรและการแบ่งวิชาใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) ด้านอาจารย์ประจ า
หลักสูตรซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี  โดยรวมในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.29) เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของคะแนน
ระดับความพึงพอใจจ านวน 3 ล าดับ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาชีพใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.54) รองลงมาคือมีความรู้
และเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค่าเฉลี่ย 4.45) 
และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในระดับ
ม า ก  ( ค่ า เ ฉ ลี่ ย   4 . 2 6 )  ด้ า น ห้ อ ง เ รี ย น
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ/อุปกรณ์การเรียน   

ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.04)  ซึ่งเมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับ
ความพึงพอใจจ านวน 3 ล าดับ  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมี ค ว าม พึ งพอ ใจห้ อ ง เ รี ย น /
ห้องปฏิบัติการแยกจากระดับ ปวช. และ ระดับ 
ปวส. ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19)  รองลงมาคือ 
มีวัสดุสนับสนุนการเรียนเพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.04) และห้องสมุด
ทันสมัย สืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 
4.03) ด้านสถานประกอบการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) ซึ่งเมื่อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ
จ านวน 3  ล าดับ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจมีครูฝึกที่มีความสามรถฝึกปฏิบัติ
ทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย 4.27) รองลงมา
คือมีศักยภาพที่จะฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพในระดับ
มาก  (ค่าเฉลี่ย 4.19) และความเหมาะสมของที่ตั้ง
และสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการและ
รายได้ที่ได้รับจากสถานประกอบการระหว่างฝึก
ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.07) ด้านความ
เชื่อมั่นเมื่อส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยรวม
ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.35) ซึ่งเมื่อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจจ านวน 3 
ล าดับ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามภาคภูมิใจใน
ตน เองและสถาบันการศึกษา ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.40) รองลงมาคือเป็นที่ยอมรับของ
สถานประกอบการและองค์กรอ่ืนๆ(ค่าเฉลี่ย 4.37) 
และมีศักยภาพในวิชาชีพเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
(ค่าเฉลี่ย 4.33) สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ล าปางในระดับมาก มีค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.19       
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โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 ซึ่งเมื่อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ
จ านวน 3 ล าดับ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพึง
พอใจด้านความเชื่อมั่นเมื่อส าเร็จการศึกษาใน
ระดับมาก มีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4 .35 โดยมีค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 รองลงมาคือ ด้าน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 และด้าน
หลักสูตรและเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 โดยมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ด้านการ
พัฒนาหลักสู ตร  การจั ดการ เ รี ยนการสอน 
บุคคลากร ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ/
อุปกรณ์การเรียน สถานประกอบการ และความ
เชื่อมั่นเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง เพ่ือให้ผู้เข้า
รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมีความรู้ 
ความสามารถ พัฒนาตนเอง สู่สถานประกอบการ
ที่ยอมรับมากขึ้น และเป็นแนวทางในการจัดหา
บุคคลากร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความรู้
ความสามารถที่ มี คุณภาพ โดยใช้หลั กสู ตร
เทคโนโลยีบัณฑิตได้อย่างเชี่ยวชาญ  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ในโอกาสต่อไปผู้ศึกษาอาจารท าการวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ๆ  เพ่ือเป็นแนวทาง
ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างหลากหลาย 
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