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หวัขอ้สารนิพนธ์ การศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ 
 ปริญญาโท สาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ท่ี สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ช่ือผูเ้ขียน สายชล  บุญนวม 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร. ศิริเดช  คาํสุพรหม 
สาขาวิชา การบญัชี  
ปีการศึกษา 2554 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัเร่ือง การศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ ปริญญาโท
สาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  การศึกษา
เป็นกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ มีคุณธรรม  มีความรู้ มีความสามารถ  เป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและพฒันาอาชีพในอนาคต  ดงันั้นการศึกษานบัว่าเป็นส่ิงท่ีมีความ
จาํเป็นและมีความสําคญัอย่างยิ่งในการพฒันาคน เพื่อให้คนนาํความรู้ ความสามารถท่ีไดรั้บไป
พฒันาตนเอง สงัคมและประเทศชาติ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การวิจยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ 
ปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ในลกัษณะการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากร
ท่ีศึกษา คือ พนกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จาํนวน 400 
คน โดยใชสู้ตรของอภินนัท ์ จนัตะนี (2549 : 39)  ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยกาํหนดระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 95%  และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)    โดยการ
ทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถามดว้ยสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า   ครอนบาค หรือ 
Cronbachs’s alpha  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สูตร Frequencies สาํหรับการหาค่าเฉล่ียและร้อยละ เพื่อ
อธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  และใช ้ Factor Analysis  โดยใชโ้ปรแกรม SPSS สาํหรับการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนัก
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 ผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขา
การบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ประกอบดว้ย 
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องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตรเป็นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขา
การบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ดา้นความรู้ทางการบญัชี-การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และด้านความรู้ทางด้านองค์กรและธุรกิจ รองลงมาคือองค์ประกอบด้านสถาบันการศึกษา  
องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ  และองคป์ระกอบดา้นเหตุผลส่วนตวั  
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Abstract 

 

 The research is to study the elements having effects on the decision to further study 

the master’s degree in accounting of the accountants in Bangkok after finished the bachelor’s 

degree. This study is the process of development of human resources for having quality, ethics, 

knowledge and capability as guidelines for future occupation and development. Thus, the study is 

a necessary and important matter to develop people, to apply the received knowledge and 

capability for themselves, society and the country efficiently. 

 The purpose of this research is to study the elements having effects on the decision to 

study the master’s degree in accounting of the accountants in Bangkok after graduating a 

bachelor’s degree. This research is a quantitative research in the form of survey research using the 

questionnaire as the tool in collecting data. The studied population is 400 accountants in Bangkok 

with a bachelor’s degree by using the Apinant Chantanee’s formula (2006:39) with unknown 

population. The confidence level was set at 95% and the convenience sampling was used to 

collect data. The collected data was tested the reliability of the questionnaires by the Cronbach’s 

alpha coefficient. The data was analyzed using the frequency formula for finding the mean and 

percentage to explain the general data of the sampling group. This research used the factor 

analysis in the statistical package for the social sciences (SPSS) for analyzing the factors having 
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effects on the decision to continue studying the master’s degree in Accounting of the Accountants 

in Bangkok after graduated the Bachelor’s Degree.   

 The result of the research is found the elements effecting the decision comprised the 

curriculum which is one of the factors having the most effect on the decision to further study for 

the master’s degree in accounting. This curriculum element consists of the knowledge on 

accounting-finance and relevant information technology and the knowledge on organization and 

business. They are followed by the elements on educational institution, profession and personal 

reasons respectively. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 
1.1 ทีม่าของงานวจัิย 

 การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ มีคุณธรรม  มีความรู้ มี
ความสามารถ  ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัในสังคมให้อยู่อย่างสงบสุข และเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและพฒันาอาชีพในอนาคต  เป็นการสร้างโอกาสในดา้นต่าง ๆ ใหก้บัคนและสังคม
มากข้ึน พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (หนงัสือราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม
ท่ี 116 ตอนท่ี 74 ก ปี 2542) มีความประสงคจ์ะปฏิรูปการศึกษา  และสนบัสนุนใหป้ระชาชนไดรั้บ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน ดงันั้นการศึกษานับว่าเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นและมีความสําคญัอย่างยิ่งในการ
พฒันาคน เพื่อให้คนนาํความรู้ ความสามารถท่ีไดรั้บไปพฒันาตนเอง สังคมและประเทศชาติ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8  (พ.ศ. 2540 – 2544) สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ให้ความสาํคญัต่อการพฒันาคนเป็นพิเศษ 
จึงมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของคนให้เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาหรือศูนยร์วมของการพฒันา
ประเทศ 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9  ( พ.ศ. 2545 – 2549) สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ไดใ้ห้ความสาํคญัดา้นการศึกษามากยิ่งข้ึน 
โดยไดมี้การปฏิรูปการศึกษาทุกระดบั เพ่ือนาํความรู้ไปพฒันาและสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน 
สงัคม และประเทศชาติ  ใหส้ามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นการเสริมสร้างทุนของ
ประเทศทั้งทุนทางสงัคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ขม้แขง็อยา่ง
ต่อเน่ือง ยดึ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” และอญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
แนวทางปฏิบติั เพ่ือมุ่งสู่ “สังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั” ดงันั้นยุทธศาสตร์การพฒันาคนและ
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สังคมไทยจึงให้ความสาํคญัลาํดบัสูงกบัการพฒันาคุณภาพคน เน่ืองจาก “คน” เป็นทั้งเป้าหมาย
สุดทา้ยท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์และผลกระทบจากการพฒันา 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ไดใ้ห้ความสําคญัเก่ียวกบัการเผชิญกบั
กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วและซบัซอ้นมาก
ยิง่ข้ึน เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัท่ีจะเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 จึงจาํเป็นตอ้งนาํภูมิคุม้กนัท่ีมีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้
เขม้แขง็ข้ึนมาใชใ้นการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันาประเทศให้
กา้วหนา้ต่อไปเพื่อประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยนืของสงัคมไทย 
 การศึกษาเป็นส่ิงท่ีสาํคญั  จึงเป็นเหตุให้สถาบนัอุดมศึกษาไดก่้อตั้งข้ึนเป็นจาํนวนมาก 
ทั้งสถาบนัการศึกษาของรัฐบาลและของสถาบนัการศึกษาของเอกชน ตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง ในยคุโลกาภิวฒัน์ จึงจาํเป็นตอ้งมีการแข่งขนัสูง 
 การศึกษาวิชาชีพทางการบัญชีเป็นเป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีความสําคัญต่อธุรกิจทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  เพราะบญัชีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานและแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ ทาํให้เจา้ของกิจการ ผู ้
ลงทุน นาํขอ้มูลต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบนัการ
ประกอบธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นดา้นการส่ือสาร ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการ
ลงทุน ทาํใหแ้ต่ละธุรกิจตอ้งมีการแข่งขนัโดยสร้างกลยทุธ์ต่าง ๆ เพื่อความอยูร่อดของธุรกิจ 
 สาํหรับในประเทศไทยนกัวิชาชีพบญัชีไดร้วมตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือ พ.ศ. 2491 โดยผู ้
ประกอบวิชาชีพการบญัชีร่วมกนัก่อตั้งเป็นสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย โดยมีวตัถุประสงคจ์ะพฒันาวิชาชีพบญัชีใหเ้ทียบเท่าระดบัสากล  มีความพยายามท่ีจะยกฐานะ
วิชาชีพทางบญัชีให้เป็นองค์กรอิสระท่ีสามารถทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลวิชาชีพทางการบญัชีไดด้ว้ย
ตนเอง ในปี พ.ศ. 2496  ไดมี้กรอบแนวคิดท่ีจะจดัตั้งสภาการบญัชีข้ึนโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ต่อมาความพยายามของกลุ่มวิชาชีพก็ประสบความสําเร็จในปี  2547 โดยรัฐบาลได้ออก
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547  และไดย้กเลิก
พระราชบญัญติัผูส้อบบญัชี พ.ศ. 2505 จึงก่อให้เกิด “สภาวิชาชีพบญัชี” เป็นสถาบนัทางวิชาชีพ
ทางการบญัชีและมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีช่ือเป็นทางการว่า “สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ”์  และยงัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาพนัธ์นกับญัชีสากล (International Federation of 
Accountants-IFAC)  จึงเป็นผลให้วิชาชีพบญัชีไทยไดมี้การยกระดบัมาตรฐานของวิชาชีพบญัชี 
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โดยไดน้าํเอากรอบแนวคิดของมาตรฐานทางวิชาชีพระหว่างประเทศมาใช ้และหรือเผยแพร่ใหน้กั
บญัชีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ฏิบติัหรือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน (สงกรานต ์ไกยวงษ์
,2551)  โดยสมาพนัธ์นกับญัชีสากล ไดอ้อกมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาํหรับนกัวิชาชีพ
บญัชี (International Accounting Education Standard for Professional Accountants : IES) จาํนวน 8 
ฉบบั เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกไดถื้อปฏิบติัตาม รวมถึงประเทศไทยดว้ย 
 จากสภาวการณ์ดังกล่าว  จึงเป็นมูลเหตุและแรงจูงใจให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษา
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชี ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาว่ามีองคป์ระกอบ
อะไรบา้งท่ีใชใ้นการตดัสินใจ เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทสาขาการบญัชี   โดยขอ้มูลท่ีได ้จะเป็น
ประโยชน์ต่อสถาบนัการศึกษา ในการนาํผลท่ีไดไ้ปวางแผนจดัการการศึกษา การพฒันาหลกัสูตร 
การแนะแนว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ศึกษาต่อ   
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ ปริญญาโทสาขาการ

บญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

1.3 ขอบเขตของงานวจัิย 

  การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโท

สาขาการบญัชี ประชากร คือ พนักงานบญัชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสําเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี 

  ขอบเขตของระยะเวลา 

  ขอบเขตของเวลาในการวิจยัคร้ังน้ี มีระยะเวลาในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจาก พนกังาน

บญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในเดือนมกราคม- กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 

2555 
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1.4 นิยามศัพท์ 

  องค์ประกอบ หมายถึง เหตุอนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลทาํให้นกัศึกษาตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา

ต่อ ปริญญาโทสาขาการบญัชี 

  ดา้นเหตุผลส่วนตวั ไดแ้ก่  

   เพื่อเพิ่มพนูความรู้และความสามารถ 

   เพื่อพฒันาตนเองใหก้า้วทนัยคุสมยั 

   ตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวิต 

   ยกระดบัฐานะทางสงัคม 

   เป็นเกียรติแก่วงศต์ระกลู 

   ตอ้งการไดรั้บวฒิุเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน 

   มีการยอมรับมากข้ึนจากสถานประกอบการเม่ือจบการศึกษา  

   ตอ้งการรับปริญญามหาบณัฑิต 

  ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ ไดแ้ก่  

   ตอ้งการเปล่ียนอาชีพ 

   เป็นวิชาชีพท่ีมัน่คงและกา้วหนา้ 

   ตอ้งการนาํความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 

   เป็นอาชีพท่ีสงัคมและตลาดแรงงานตอ้งการ  

   มีโอกาสเป็นเจา้ของกิจการในอนาคต 

  ดา้นสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่  

   ความน่าเช่ือถือและการยอมรับของสถานประกอบการท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั  

   ช่ือเสียงของสถาบนัทางดา้นวิชาการเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

   ค่าหน่วยกิตและค่าบาํรุงการศึกษามีความเหมาะสม 

   หอ้งเรียน อาคาร สถานท่ี มีเพียงพอต่อความตอ้งการ 

   สถานศึกษาใกลท่ี้ทาํงาน 

   สถานศึกษาใกลท่ี้พกัอาศยั 

   สถานท่ีจอดรถมีเพยีงพอกบัความตอ้งการ 
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  ดา้นหลกัสูตร 

   ความรู้ทางการบญัชี-การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

   ความรู้ทางดา้นองคก์รและธุรกิจ  

   ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  การตัดสินใจ หมายถึง การตกลงใจ 

  การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบัญชี หมายถึง การพิจารณาตดัสินใจของ

นกัศึกษาในการเลือกสมคัรเขา้ศึกษาต่อมหาวิทยาลยัท่ีตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีนกัศึกษาสนใจ 

  พนักงานบัญชี หมายถึง พนกังานบญัชีท่ีทาํงานในบริษทัท่ีตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

  มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับนักวิชาชีพบัญชี (International 

Accounting Education Standard for Professional Accountants : IES) หมายถึง เกณฑก์ารศึกษา

ท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งประเทศ ซ่ึงมีเง่ือนไขและแนวทางการปฏิบติัเดียวกนั 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

  สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการวางแผนการจดัการศึกษา  การแนะแนว 

ของมหาวิทยาลยั เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัศึกษามากท่ีสุด 

 

1.6 เค้าร่างงานวจัิย 

  ในการศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการ

บญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบดว้ยส่วน

สาํคญัทั้งหมด 5 บท ดงัน้ี 

  บทท่ี 1 บทนาํ  

  เป็นการอธิบายความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา ท่ีเป็นมูลเหตุและแรงจูงใจ ใหผู้ ้

ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี 

ของนกับญัชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมทั้งวตัถุประสงคข์อง

งานวิจยั ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และนิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
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  บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  เร่ิมจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม เร่ิมจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบั องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชี ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ด้าน องค์ประกอบด้านเหตุผล

ส่วนตวั  องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ  องคป์ระกอบดา้นสถาบนัการศึกษา   และ

องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร 

  บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั 

  ระเบียบวิธีวิจยั เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิจยั ซ่ึงประกอบด้วย การ

กาํหนดรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน คือ การกาํหนดประชากร ขนาดกลุ่มตวัอย่างและวิธีการสุ่ม

ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  บทท่ี 4 ผลการศึกษา 

  เป็นการอธิบายถึงการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย Factor 

Analysis  ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการคน้หาจาํนวนองคป์ระกอบ ดว้ยวิธี  Maximum Likelihood 

Method  เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีจะให้ค่านํ้ าหนกัปัจจยัของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความใกลเ้คียงกบักลุ่ม

ประชากรมากท่ีสุด 

  บทท่ี 5 บทสรุปผลการศึกษา 

  บทสรุปผลการศึกษาเป็นการนาํเสนอผลการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั  ขอ้จาํกดัของงานวิจยั และ

ขอ้เสนอสาํหรับงานวิจยัในคร้ังต่อไป 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษา เร่ือง องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโท สาขา
การบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจยัไดท้าํการ
รวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาเป็นกรอบในการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวความคิดจากสมาพนัธ์นกับญัชีสากล (International Federation of  
  Accountants: IFAC) 

2.2 IES 2: มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 2  “โปรแกรมการศึกษาทาง 
  วิชาชีพบญัชี”  
 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
  2.3.1 องคป์ระกอบดา้นเหตุผลส่วนตวั 
  2.3.2 องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
  2.3.3 องคป์ระกอบดา้นสถาบนัการศึกษา 
  2.3.4 องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร 

 
2.1 แนวความคิดจากสมาพันธ์นักบัญชีสากล (International Federation of Accountants : 
IFAC) 
  จากการท่ีสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภเ์ป็นสมาชิก IFAC  ใชค้าํอธิบายและ
องคป์ระกอบของทกัษะความเป็นมืออาชีพของนักบญัชีวิชาชีพตามกรอบของ IFAC ดว้ย ทาง
สมาพนัธ์นกับญัชีสากล (International Federation of Accountants : IFAC)  กาํหนดทกัษะดงักล่าว
ไวใ้นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับนักวิชาชีพบญัชี  (International Accounting 
Education Standard for Professional Accountants : IES) งานวิจยัน้ีจะกล่าวถึงมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
คือ โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี (IES 2) โดยทาํการสรุปเน้ือหาท่ีสําคญัของมาตรฐาน
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การศึกษาระหว่างประเทศสาํหรับนกัวิชาชีพบญัชี (IES) (สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์
,2551) 
 
2.2 IES 2: มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที ่2  “โปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบัญชี” 
  มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบบัท่ี 2 เก่ียวกบัเร่ือง โปรแกรมการศึกษาทาง
วิชาชีพ ไดก้ล่าวถึง ความรู้หลกัของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชีประกอบดว้ย 
  1) ดา้นความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ครอบคลุมดา้น 
   การบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 
   การบญัชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร 
   ภาษีอากร 
   กฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์
   การตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี 
   ค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
  ส่วนประกอบความรู้ดา้นการบญัชี การเงินและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงตอ้งพฒันาและ
ผสมผสาน ความรู้ ทกัษะ ค่านิยม จริยธรรมและทศันคติ ทางวิชาชีพบญัชี จากแหล่งอ่ืนมารวมไว้
ในหัวขอ้การเรียนต่าง ๆ ท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทุกคนจาํเป็นตอ้งศึกษา ความรู้ดงักล่าวจะทาํให้
นกัศึกษาไดท้ฤษฏีและวิชาการเชิงปฏิบติัทางการบญัชี ทกัษะทางปัญญาซ่ึงรวมถึงความเขา้ใจใน
ค่านิยมและจริยธรรมทางวิชาชีพ ส่วนประกอบน้ีจาํเป็นอยู่ในระหว่างศึกษาเพื่อให้ได้คุณวุฒิ
ทางการบญัชี ไดแ้ก่ 

(ก) ประวติัของวิชาชีพบญัชีและแนวความคิดทางบญัชี 
(ข) เน้ือหา แนวคิด โครงสร้างและวิธีการจดัทาํรายงานการดาํเนินงานองคก์รเพื่อการ 

ใชท้ั้งภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการในการตดัสินใจทางการเงิน และ
ต่อการวดัผลท่ีสาํคญัของบทบาทของสารสนเทศทางการบญัชีในการสนองความตอ้งการเหล่านั้น 

(ค) มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชี ของประเทศและระหวา่งประเทศ 
(ง) กฎเกณฑข์อ้บงัคบัทางการบญัชี 
(จ) การบญัชีบริหาร ซ่ึงรวมถึงการวางแผน และการงบประมาณ การจดัการตน้ทุนการ 

ควบคุมคุณภาพ การวดัผลการดาํเนินงาน และการวดัผลตามเกณฑม์าตรฐาน 
(ฉ) แนวคิด วิธี และกระบวนการของการควบคุมท่ีทาํใหเ้กิดความถูกตอ้งและแม่นยาํ 

ของขอ้มูลทางการเงิน และการเกบ็รักษาสินทรัพยข์องธุรกิจ 
(ช) ภาษีอากรและผลกระทบต่อการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร 
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(ซ) ความรู้ทางสภาพแวดลอ้มของกฎหมายธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ท่ีสมกบับทบาทของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในประเทศหน่ึง ๆ 

(ฌ) ลกัษณะของการสอบบญัชีและบริการอ่ืนในการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพท่ี
รวมถึงการวดัผลความเส่ียงและการสืบการฉอ้โกง และฐานความรู้และวิธีการปฏิบติังานดงักล่าว 

(ญ) ความรู้ด้านการเงินและการจดัการการเงิน ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์รายงานทาง
การเงิน ความรู้ดา้นเคร่ืองมือทางการเงินและตลาดทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศ และการ
จดัการทรัพยากรทางเงิน 

(ฎ) จรรยาบรรณและความรับผิดชอบทางวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ี
สัมพนัธ์กับทั้ งสภาพแวดลอ้มทางวิชาชีพและภาคสาธารณชน (ดูมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศ ฉบบัท่ี 4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ) 

(ฏ) ประเดน็ทางการบญัชีสาํหรับรัฐบาลและองคก์รไม่แสวงหาผลกาํไร และ 
(ฐ) การใชว้ิธีวดัผลการดาํเนินงานท่ีไม่เป็นตวัเงินในภาคธุรกิจ 

 2) ดา้นความรู้ทางองคก์รและธุรกิจ ครอบคลุมดา้น  
- เศรษฐศาสตร์ 
- สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
- บรรษทัภิบาล 
- จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ 
- ตลาดทางการเงิน 
- วิธีการเชิงปริมาณ 
- พฤติกรรมองคก์ร 
- การจดัการและการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
- การตลาด 
- ธุรกิจระหวา่งประเทศและโลกาภิวฒัน์ 

 การศึกษาดา้นองคก์รและธุรกิจทาํใหบุ้คคลท่ีจะมาเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีความรู้
เร่ืองสภาพแวดลอ้มท่ีผูว้า่จา้งและลูกคา้ดาํเนินงานอยู ่นอกจากน้ี การศึกษาดา้นองคก์รและธุรกิจ ยงั
อธิบายเน้ือหาของการนาํไปใชซ่ึ้งทกัษะทางวิชาชีพทั้งหมดท่ีไดใ้นกระบวนการก่อนมีคุณสมบติั
เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ การท่ีมีความสามารถเขา้ใจไดน้ั้นมีความแตกต่างจากการมีความสามารถและ
การมีประสบการณ์ในการท่ีจะดาํเนินการ มีส่วนร่วม    ตลอดจนช่วยในการจดัการองคก์รและธุรกิจ 
การศึกษาดา้นองคก์รและธุรกิจครอบคลุมถึง 
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(ก) ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์มหาภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(ข) ความรู้ดา้นธุรกิจและตลาดการเงิน และการทาํงานของตลาดการเงิน 
(ค) การนาํวิธีการเชิงปริมาณและสถิติไปใชแ้กปั้ญหาธุรกิจ 
(ง) การเขา้ใจถึงบรรษทัภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
(จ) การเขา้ใจถึงองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีองคก์รดาํเนินงานอยู่ รวมถึงปัจจยัหลกั 

ดา้นเศรษฐกิจ กฎหมาย  กรเมือง สังคม วิชาการ แรงผลกัดนัทางสังคมและวฒันธรรมระหว่าง
ประเทศ และอิทธิพลและค่านิยมของปัจจยัเหล่าน้ี  

(ฉ) การเขา้ใจถึงประเดน็ทางสภาพแวดลอ้มและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
(ช) การเขา้ใจถึงพลวตัของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวิธี

สร้างและจดัการความเปล่ียนแปลงในองคก์ร 
(ซ) การเขา้ใจถึงประเด็นเร่ืองบุคลากรและทรัพยากรมนุษย ์การจดัการคน การจดัการ

โครงการ และการตลาด 
(ฌ) การเข้าใจถึงเร่ืองการสนับสนุนการตัดสินใจและกลยุทธ์ ซ่ึงรวมถึงการให้

คาํปรึกษาทางธุรกิจ การจดัการเชิงกลยทุธ์ และการจดัการทัว่ไป 
(ญ) การเขา้ใจถึงความเส่ียงขององคก์รและการดาํเนินงาน 
(ฎ) ความรู้พื้นฐานด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ และวิธีดําเนินธุรกิจ

ระหวา่งประเทศและกระบวนการกระแสโลกาภิวฒัน์ และ 
(ฏ) ความสามารถในการผสานองคป์ระกอบขา้งตน้เพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 

 3) ดา้นความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  ครอบคลุมดา้น 
- ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบ

สารสนเทศ 
 ผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีหลากหลายไดใ้ชเ้คร่ืองมือและเทคนิคของระบบขอ้มูลซ่ึง
ช่วยการบรรลุเป้าหมายของตนเองและผูอ่ื้น สมรรถนะอยา่งกวา้ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของผูใ้ช ้
มีดงัน้ี 

(ก) ปรับใช้ระบบและเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใช้กับธุรกิจและ
ปัญหาทางบญัชี 

DPU



11 

(ข) แสดงความเขา้ใจระบบธุรกิจและบญัชี และ 
(ค) ปรับใชก้ารควบคุมกบัระบบการทาํงานของตนเอง 

 
2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.3.1 องคป์ระกอบดา้นเหตุผลส่วนตวั 
  ขุนทอง  อินทร์ไทย อา้งอิงใน (จิราภรณ์  ไหวดี, 2542: 28-29) ไดใ้ห้แนวคิดว่า 
การศึกษาในระดบัปริญญาโทไดมี้ผูนิ้ยมเขา้ศึกษาต่อกนัมากข้ึน เน่ืองจากระบบการศึกษาระดบัตน้ 
ๆ ในประเทศไทยไดข้ยายตวัมากข้ึน โดยเฉพาะการขยายการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และใน
ปัจจุบนัน้ีมีอาจารยท่ี์จบการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกจากต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก 
ทาํใหส้ามารถเปิดสอนระดบัปริญญาโทไดก้วา้งขวางยิ่งข้ึน ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนต่อ
ท่ีสาํคญัอีกก็คือ ค่านิยมในปริญญา การไดรั้บปริญญาขั้นสูงจะมีประโยชน์ในการทาํงาน ลกัษณะ
การทาํงานหลายอย่างในประเทศไทยข้ึนอยู่กบัปริญญาไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัประสบการณ์และความรู้
ความสามารถ คนท่ีมีปริญญาสูงเท่านั้นท่ีจะสามารถเล่ือนไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูง ๆ ในบางตาํแหน่งได ้
นอกจากน้ียงัมีสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น เรียนจบปริญญาตรี แลว้ยงัหางานทาํไม่ไดจึ้งเรียนต่อระดบัปริญญา
โท เพื่อชะลอการว่างงาน การเรียนปริญญาโทเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เพราะมี
สถาบนัการศึกษาหลายแห่งเปิดสอนปริญญาโทหลงัเลิกงาน จึงมีผูท่ี้ตอ้งการจะศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมในการศึกษาต่อเป็นจาํนวนมาก โดยสรุปผูว้ิจยัเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษา
ระดบัปริญญาโท ตอ้งการไดรั้บปริญญาขั้นสูง ชะลอการวา่งงาน ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  
  จิตต์อารีย ์ กนกนิรันดร (2541)  ทาํการศึกษาเร่ือง  ความตอ้งการศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาโท  คณะวิ จิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านบุคคลมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในระดบัมาก  โดยสรุปผูว้ิจยัเห็นว่า ปัจจยัดา้นบุคคลมีความสัมพนัธ์
กบัความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
  นิตยา  วฒันาภรณ์ (2530: 89 - 90) ศึกษาเหตุจูงใจของการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท
ของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
1 ของสถาบนัดงักล่าว จาํนวน 583 คน ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกเหตุจูงใจออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะ
สถาบัน ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านการสนับสนุนของผูอ่ื้น และด้านความมุ่งหวงัในการศึกษา 
ผลการวิจยัพบว่า  เหตุจูงใจท่ีทาํให้นกัศึกษาเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท  ของสถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ ได้แก่ เหตุจูงใจทางด้านส่วนตวั รองลงมา คือ เหตุจูงใจด้านลกัษณะของ
สถาบนั ดา้นความมุ่งหวงัในการศึกษา และดา้นการสนบัสนุนของผูอ่ื้น  โดยสรุปผูว้ิจยัเห็นว่าเหตุ
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จูงใจของการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ คือเหตุ
จูงใจทางดา้นส่วนตวั 
 2.3.2 องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
  ปฐม นิคมานนท ์(2528: 321) กล่าววา่ เหตุจูงใจใหผู้ใ้หญ่เขา้มาเรียนเหตุหน่ึงคือ เหตุจูง
ใจดา้นอาชีพ (Vocational Motives) เป็นเหตุท่ีสาํคญัและชดัเจนท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูใ้หญ่วนั
ตน้หรือคนหนุ่มสาว เขา้เรียนเพราะตอ้งการพฒันาตนเองทั้งดา้นอาชีพและดา้นความรู้เพื่อจะไดห้า
งานง่ายข้ึน ประกอบอาชีพไดดี้ข้ึน ไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง หรือเพ่ือใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 
  ศิริชยั  พงษว์ิชยั  และวชัราภรณ์ สุริยาวฒัน์ (2526: 44) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเขา้เป็นนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่า เหตุ
จูงใจท่ีทาํให้นิสิตเลือกศึกษาในคณะบญัชีมากท่ีสุด คือ การคาดว่าเม่ือสาํเร็จการศึกษาสามารถหา
งานไดง่้าย ส่วนการเลือกเรียนตามเพ่ือนเป็นเหตุจูงใจน้อยท่ีสุด  โดยสรุปผูว้ิจยัเห็นว่าปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเขา้เป็นนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คือ การคาด
วา่เม่ือสาํเร็จการศึกษาสามารถหางานไดง่้าย 
  สถาบนัการศึกษาผูใ้หญ่แห่งชาติของประเทศองักฤษ หรือ NIAE. (National Institute 
for Adult Education, 1970) ไดท้าํการสาํรวจหาเหตุผลท่ีทาํใหผู้ใ้หญ่เขา้เรียนในสถานศึกษา พบว่า 
เหตุจูงใจท่ีสาํคญัท่ีสุด เหตุจูงใจดา้นอาชีพ (Vocational Motives) 
  สุทิน นพเกตุ (2534: 5) ไดใ้หท้รรศนะคติในกรณีท่ีมีผูต้อ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญา
โทกนัเป็นจาํนวนมากจน เป็นท่ีวิพากษว์ิจารณ์กนัว่า การศึกษาต่อปริญญาโทเป็นแฟชัน่อยา่งหน่ึง
ในสงัคมปัจจุบนัวา่ เป็นเร่ืองของนกัศึกษาท่ีพยายามจะพฒันาตนเอง เพราะปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจดี
ข้ึน ทาํให้การแข่งขนัค่อนขา้งสูง การไดพ้ฒันาตนเองก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสามารถนาํให้กา้วไปสู่
ความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานได ้
  อัมพร ณ สงขลา (2539, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงเหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
บณัฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ในดา้นลกัษณะสถาบนั ดา้นบริบท
ของสังคม ด้านการประกอบอาชีพและด้านการทาํงานตามความต้องการของผูอ่ื้น และเพื่อ
เปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเข้า ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ผลการวิจยัพบว่า เหตุจูงใจสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการประกอบอาชีพ  รองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะสถาบนั  
 2.3.3 องคป์ระกอบดา้นสถาบนัการศึกษา 
  ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา ถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจประการ
หน่ึง  คือ ความเช่ือถือและศรัทธาในสถาบนัท่ีตนเลือก ดงัขอ้สรุปจากการศึกษาคน้ควา้ของ   Betz 
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Menne el al. (1970: 110-118)  พบวา่ อิทธิพลท่ีมีต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อมหาวิทยาลยั คือ 
การไดรั้บการบริหารทางวิชาการ รวมทั้งช่ือเสียงของสถาบนั  โดยสรุปผูว้ิจยัเห็นว่า การไดรั้บการ
บริการทางวิชาการ  และช่ือเสียงของสถาบัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั เช่นเดียวกบั  McNeese. (1968: 1048-A)  ศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัของนิสิตปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัมิสซิสซิปปี มี 9 ประการ คือ ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั ความพึงพอใจในรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัจดัใหเ้รียน บรรยากาศในมหาวิทยาลยัท่ีอบอุ่น
และเป็นกนัเอง มหาวิทยาลยัมีรากฐานทางวิชาการสูง ปริญญาของมหาลยัมีช่ือเสียง มีโครงการเด่น 
ๆ ในคณะวิชาต่าง ๆ  โดยสรุปผูว้ิจยัเห็นว่าองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัของนิสิตปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัมิสซิสซิปปี มีหลายปัจจยั ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั  
ความพึงพอใจในรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้เรียน บรรยากาศในมหาวิทยาลยัท่ีอบอุ่นและเป็น
กนัเอง มหาวิทยาลยัมีรากฐานทางวิชาการสูง ปริญญาของมหาลยัมีช่ือเสียง และ  Nicholson. 1964: 
(4549-A)  ศึกษาเร่ืององคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกวิทยาลยัของนกัเรียนมธัยมในรัฐ
ไอโอวา ซ่ึงพบวา่ องคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดในการเลือกก็คือสถานท่ีเรียนมีช่ือเสียง ส่วนค่า
เล่าเรียนมีความสาํคญัรองลงมา โดยสรุปผูว้ิจยัเห็นว่าองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือก
วิทยาลยัของนกัเรียนมธัยมในรัฐไอโอวา ไดแ้ก่สถานท่ีเรียนมีช่ือเสีย 
  Trusheimet al., (1990: 295 – 298) ไดท้าํการวิจยัโดยศึกษาทศันคติและการตดัสินใจเขา้
เรียนมหาวิทยาลยัเปิดเดลาแวร์ พบว่า นกัศึกษาเลือกเรียนเพราะคุณภาพทางวิชาการ ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั คุณภาพของวิชาเอกท่ีนกัศึกษาเลือกเรียน โดยสรุปผูว้ิจยัเห็นว่า การศึกษาทศันคติและ
การตดัสินใจเขา้เรียนมหาวิทยาลยัเปิดเดลาแวร์ ได้แก่ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั คุณภาพของ
วิชาเอกท่ีนกัศึกษาเลือกเรียน 
  ชิดชนนี  โพธ์ิสุวฒันากุล (2544) ศึกษาเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
แรงจูงใจด้านการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด โดยเร่ืองระบบการผ่อนผนัค่าเล่าเรียน  และมี
ทุนการศึกษาหรือเงินกูก้ารศึกษาให้  ใชพ้ิจารณาในการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในสถาบนั
ต่าง ๆ  โดยสรุปผูว้ิจยัเห็นวา่ ปัจจยัดา้นค่าเล่าเรียนเป็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท
ของนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
  นวจรรย ์ ชวนะลิขิกร (2538)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการเขา้ศึกษาหลกัสูตรศิลปะศาสตร 
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกริก  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีนกัศึกษา
สนใจเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัเกริก ผลการศึกษาพบว่า 
นักศึกษาและมหาบัณฑิต  มีปัจจัยจูงใจในการเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
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มหาวิทยาลยัเกริก มีปัจจยัจูงใจอยู่ในระดบัสูง 5 ดา้น คือ  1. ความสะดวกสบายในการเดินทาง  2. 
ค่าใชจ่้ายในการศึกษา  3. เกียรติยศช่ือเสียง  4. ตวัหลกัสูตร  5. ช่ือเสียงของมหาลยั   ปัจจยัจูงใจใน
ระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  และปัจจยัจูงใจอยู่ในระดบัตํ่า 1 ดา้น คือ  อาคาร
สถานท่ี  โดยสรุปผูว้ิจยัเห็นว่าปัจจยัในการเขา้ศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
เกริก มีหลายปัจจยัไดแ้ก่ ความสะดวกสบายในการเดินทาง   ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  เกียรติยศ
ช่ือเสียง   ตวัหลกัสูตร   ช่ือเสียงของมหาลยั  
  ยพุดี  สันติวุฒน์ (2546)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของนักศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสําหรับผูบ้ริหาร ผลการวิจยั พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิตสําหรับผูบ้ริหาร  ปัจจยัดา้นบุคคลโดยมีผูต้อบแบบสอบถามลาํดบัแรกท่ีมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากคือ อาจารยผ์ูส้อนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ โดยมีผูต้อบ
แบบสอบถามลาํดบัแรกท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือการมีช่ือเสียงของมหาลยั  ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
โดยมีผูต้อบแบบสอบถามลาํดบัแรกมีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือสถานท่ีเรียนสะดวกต่อการคมนาคม  
ปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยมีผูต้อบแบบสอบถามลาํดบัแรกท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือขั้นตอนการ
รับสมคัรไม่ยุง่ยาก ขั้นตอนและเกณฑใ์นการคดัเลือก และเกณฑก์ารเรียนเพื่อจบหลกัสูตร โดยสรุป
ผูว้ิจยัเห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักศึกษาในหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสําหรับผูบ้ริหาร ได้แก่ อาจารยผ์ูส้อนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ  การมี
ช่ือเสียงของมหาลยั  สถานท่ีเรียนสะดวกต่อการคมนาคม  การรับสมคัรไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนและ
เกณฑใ์นการคดัเลือก และเกณฑก์ารเรียนเพื่อจบหลกัสูตร 
  องัศุโชติ บวรกิติวงศ ์และอภิชยั บวรกิติวงศ ์(2532) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกเขา้
เรียน และแนวโนม้การเลือกสาขาวิชาของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบว่า 
นกัศึกษาท่ีเลือกเขา้เรียนในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีแรงจูงใจเน่ืองมาจากอิทธิพล
ทางดา้นสถาบนัท่ีศึกษา อิทธิพลทางดา้นบุคคล อิทธิพลทางดา้นความจาํเป็น และอิทธิพลทางดา้น
การเงิน โดยสรุปผูว้ิจยัเห็นว่าแรงจูงใจในการเลือกเขา้เรียน และแนวโน้มการเลือกสาขาวิชาของ
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีหลายปัจจยั คือ อิทธิพลทางดา้นสถาบนัท่ี
ศึกษา อิทธิพลทางดา้นบุคคล อิทธิพลทางดา้นความจาํเป็น และอิทธิพลทางดา้นการเงิน 
 2.3.4 องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร 
  กฤษมนัต์ วฒันาณรงค,์ สุภาพร อศัววิโรจน์, จนัทิรา แกว้สูง, คนึงนิจ  ฉลาดธัญกิจ,     
สุภาณี สุพิชญ์ และปิลนัธนา สงวนบุญญพงษ์ (2540)  ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
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พระนครเหนือ ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นหลกัสูตร วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และอาจารย์
ผูส้อน นกัศึกษาระดบับณัฑิตมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก การบริหารทางวิชาการ มีความ
พึงพอใจในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย  
เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้ของแต่ละดา้น พบว่า ดา้นหลกัสูตร นกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ลกัษณะโครงสร้างของหลกัสูตร ความทนัสมยัของหลกัสูตร และเน้ือหาในหลกัสูตร ด้านการ
บริหารทางวิชาการ นักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ การให้บริการของห้องสมุดและ
แหล่งขอ้มูลในการคน้ควา้ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน นักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาจารย์
ผูส้อนมีความรู้ความสามารถในวิชาท่ีสอน อาจารยใ์ห้ความสําคญัต่อคาํปรึกษาของผูเ้รียน ดา้น
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม นักศึกษามีความพึงพอใจปานกลาง ไดแ้ก่ สภาพห้องเรียน สภาพ
หอ้งอาหาร 
  เกรียงศกัด์ิ  แสงจนัทร์ (2549: บทคดัยอ่)  ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยับริหารรัฐกิจมหาวิทยาลยับูรพา  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นิสิตท่ีกาํลังศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
จาํนวน 298 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า เพศ รายได ้
ภาพลกัษณ์ของวิทยาลยั หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน อุปกรณ์การเรียนการสอน และการบริหารจดัการ
ของวิทยาลัย เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา โดยสรุปผูว้ิจยัเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลยับูรพา มีหลายปัจจยั คือ เพศ รายได ้ภาพลกัษณ์ของวิทยาลยั หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน 
อุปกรณ์การเรียนการสอน และการบริหารจดัการของวิทยาลยั    
  อรวรรณ  บรรจงสุทธ์ิ (2546)  ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษาหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาหลกัสูตรบริการ
ธุรกิจมหาบณัฑิตให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรการศึกษา ดา้นความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ด้านความเป็นผูน้าํทางปัญญา ด้านบุคลากร ดา้นเทคโนโลยี ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชน ดา้นวิธีการคดัเลือก และดา้นวิธีการจดัการเรียนการสอนในระดบัมาก 
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  จากงานวิจัยดังกล่าวขา้งตน้  สามารถสรุปได้ว่า การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท นั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่าง ๆ หลายประการ ไดแ้ก่  
   องคป์ระกอบดา้นเหตุผลส่วนตวั 
   องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
   องคป์ระกอบดา้นสถาบนัการศึกษา 
   องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร 
  ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่านั้นลว้นมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจศึกษา
ต่อมากนอ้ยแตกต่างกนัไป DPU



 

 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อให้ทราบถึง
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาการบญัชี ของนกับญัชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  โดยใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
เก็บขอ้มูลจากพนกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีกรอบ
แนวคิดดงัน้ี 
 

 
 
 
 

 
       
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

 

องคป์ระกอบดา้นเหตุผลส่วนตวั 
     
 
    

 
 
 
 

องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 
     
 

องคป์ระกอบดา้นสถาบนัการศึกษา 

องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร 
 

การตดัสินใจในการศึกษาต่อ 
ปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกั
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร 
  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาและกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ พนกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 3.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
  พนกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  โดยก าหนด
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคาดเคล่ือนบวกลบ 5% โดยท าการสุ่มตวัอยา่งพนกังานบญัชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชสู้ตรของอภินนัท ์ จนัตะนี (2549: 39)  ซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนประชากร โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

 

 n   =      
 

    
 

 

                             e  = 0.05 (คลาดเคล่ือนได ้5%  และมีค่าความเช่ือมัน่ 95%) 
              

 n   =      
 

       
 

           

 n   =        
 

      
            

  

 n  =        400   คน 
 

 
 จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งขา้งตน้ดว้ยสูตรของอภินนัท ์ จนัตะนี (2549: 39) 
ท าใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
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3.3 กระบวนการในการท าวจัิย 
 
 
 
 

                                                             
 
 
                  
 
 
 
 
 
  

 
ภาพท่ี 3.2  กระบวนการในการท าวจิยั 
  
 ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างแบบสอบถาม ท่ีได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ และท าการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างท่ีสุ่มไว ้ด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) 
 จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS โดยใชสู้ตร
ดงัน้ี 
 (1) ทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า   
ครอนบาค หรือ Cronbachs’s alpha   
 (2) สูตร Frequencies ส าหรับการหาค่าเฉล่ียและร้อยละ เพื่ออธิบายผลเก่ียวกบัขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 (3) Factor Analysis (EFA) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ส าหรับการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
 โดยผลการศึกษาพบวา่องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโท 

ศึกษาความเป็นมาของปัญหา 

 

ก าหนดวตัถุประสงคง์านวจิยั 

ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั 

ด าเนินการวจิยั 

วเิคราะห์ผลการวจิยั 

สรุปผลการวจิยั 
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สาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่ 
 (1) ดา้นเหตุผลส่วนตวั 
 (2) ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 
 (3) ดา้นสถาบนัการศึกษา 
 (4) ดา้นหลกัสูตร 
 ซ่ึงสามารถอธิบายผลการศึกษาในรูปแบบของตารางหรือรูปภาพ เพื่อให้สามารถท าการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษาไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน (ดูในบทท่ี 4) 
  
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ท่ีมีลักษณะเป็นแบบ Likert Scale เพื่อเก็บข้อมูลจากพนักงานบญัชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 3.4.1  การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  ผูว้จิยัไดท้  าการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวจิยั คือ แบบสอบถามเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ  
ประสบการณ์การท างาน งานท่ีรับผดิชอบ ลกัษณะของธุรกิจ  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบ ประกอบดว้ยค าถามต่อไปน้ี 
  1. องคป์ระกอบดา้นเหตุผลส่วนตวั มีค  าถามดงัน้ี 
   1.1 เพื่อเพิ่มพนูความรู้และความสามารถ 
   1.2 เพื่อพฒันาตนเองใหก้า้วทนัยคุสมยั 
   1.3 ตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวติ 
   1.4 ยกระดบัฐานะทางสังคม 
   1.5 เป็นเกียรติแก่วงศต์ระกลู 
   1.6 ตอ้งการไดรั้บวฒิุเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน 
   1.7 มีการยอมรับมากข้ึนจากสถานประกอบการเม่ือจบการศึกษา 
   1.8 ตอ้งการรับปริญญามหาบณัฑิต 
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  2. องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ มีค  าถามดงัน้ี 
   2.1 ตอ้งการเปล่ียนอาชีพ 
   2.2 เป็นวชิาชีพท่ีมัน่คงและกา้วหนา้ 
   2.3 ตอ้งการน าความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 
   2.4 เป็นอาชีพท่ีสังคมและตลาดแรงงานตอ้งการ 
   2.5 ท าใหมี้โอกาสเป็นเจา้ของกิจการในอนาคต 
  3. องคป์ระกอบดา้นสถาบนัการศึกษา มีค  าถามดงัน้ี 
   3.1 ความน่าเช่ือถือและการยอมรับของสถานประกอบการท่ีมีต่อมหาวทิยาลยั  
   3.2 ช่ือเสียงของสถาบนัทางดา้นวชิาการเป็นท่ียอมรับของสังคม 
   3.3 ค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษามีความเหมาะสม 
   3.4 หอ้งเรียน อาคาร สถานท่ี มีพียงพอ ต่อความตอ้งการ 
   3.5 สถานศึกษาใกลท่ี้ท างาน 
   3.6 สถานศึกษาใกลท่ี้พกัอาศยั 
   3.7 สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบัความตอ้งการ 
  4. องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร  
   4.1 ดา้นทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
    4.1.1 ดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงิน มีค าถามดงัน้ี 
     4.1.1.1 ประเด็นและปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี 
     4.1.1.2  สัมมนาการบญัชี 
     4.1.1.3 ธรรมาธิบาลและจริยธรรมทางวชิาชีพ 
     4.1.1.4 การจดัการทางการเงิน 
     4.1.1.5 การวเิคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินค่า 
    4.1.2 การบญัชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร มีค  าถามดงัน้ี 
     4.1.2.1 นวตักรรมในการบญัชีบริหาร 
     4.1.2.2 การบญัชีตน้ทุนทางกลยทุธ์ 
     4.1.2.3 เคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
     4.1.2.4 การวางแผนและการบริหารภาษีเชิงกลยทุธ์ 
    4.1.3 การภาษีอากร มีค  าถามดงัน้ี 
     4.1.3.1 ภาษีสรรพสามิต 
     4.1.3.2 ภาษีศุลกากร 
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     4.1.3.3 ภาษีสรรพากร 
     4.1.3.4 ภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชี 
    4.1.4 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์มีค  าถามดงัน้ี 
     4.1.4.1 กฎหมาย หา้งหุน้ส่วน และ บริษทัจ ากดั 
     4.1.4.2 กฎหมายมหาชน 
    4.1.5 การตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี มีค าถาม
ดงัน้ี 
     4.1.5.1 การตรวจสอบและการใหค้วามเช่ือมัน่ขั้นสูง 
     4.1.5.2 การตรวจสอบการด าเนินงานและการบริหาร 
    4.1.6 ค่านิยมทางวชิาชีพและจริยธรรมทางวชิาชีพ มีค  าถามดงัน้ี 
     4.1.6.1 ความซ่ือสัตย ์ การใส่ใจ และการรักษาความลบั 
     4.1.6.2 การประพฤติเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
     4.1.6.3 การปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพบญัชี 
   4.2 ดา้นความรู้ทางดา้นองคก์รและธุรกิจ  มีค  าถามดงัน้ี 
    4.2.1 ดา้นความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
    4.2.2 ดา้นความรู้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
    4.2.3 ความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล 
    4.2.4 ดา้นความรู้ดา้นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ 
    4.2.5 ความรู้ดา้นตลาดทางการเงิน 
    4.2.6 ความรู้ดา้นวธีิการเชิงปริมาณ 
    4.2.7 ความรู้ดา้นพฤติกรรมองคก์ร 
    4.2.8 ความรู้ดา้นการจดัการและการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
    4.2.9 ความรู้ดา้นการตลาด 
    4.2.10 ความรู้ดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศและโลกาภิวฒัน์ 
   4.3 ดา้นความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ มีค  าถามดงัน้ี 
    4.3.1 ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    4.3.2 ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    4.3.3 สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    4.3.4 สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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    4.3.5 สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือ 
ผูอ้อกแบบสารสนเทศ 
  โดยแบบสอบถามก าหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกให้ระดบัความคิดเห็นของตวั
แปรในแต่ละองคป์ระกอบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั (Likert Scale) คือ 
  ระดบัคะแนน 5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ 
        มากท่ีสุด  
  ระดบัคะแนน 4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ 
        มาก 
  ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ 
        ปานกลาง 
  ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ 
        นอ้ย 
  ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ 
        นอ้ยท่ีสุด 
  ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีมีการตรวจสอบเน้ือหาและความน่าเช่ือถือให้มีความ
ครบถว้นตามกระบวนการวิจยั และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญและทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ด้วยสัมประสิทธ์ิ
อลัฟ่าครอนบาค หรือ Cronbachs’s alpha 

 
3.5 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้ าเนินการโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณียพ์ร้อม
ซองเปล่าติดแสตมป์ไปให ้พนกังานบญัชีท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 400 ราย 
 
3.6 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

  ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
การศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี โดยใชท้ั้งสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมานประกอบกนัดงัน้ี 

 3.6.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ใชร้ายงานผลเป็นค่าเฉล่ีย และร้อยละ เพื่อ
อธิบายผลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  อายุ   ประสบการณ์การท างาน 
งานท่ีรับผดิชอบ ลกัษณะของธุรกิจ  
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3.6.2  ใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางสถิติ   ได้แก่  การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis)  เพื่อสกดัปัจจยั และค านวณค่า Factor loading โดยวิธี Maximum Likelihood  เพราะวิธี 
Maximum Likelihood (LM) เพราะเป็นวิธีการท่ีให้ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของกลุ่มตวัอย่าง
ใกลเ้คียงกบัประชากรมากท่ีสุด โดยใชโ้ปรแกรม SPSS วิเคราะห์ขอ้มูลองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการศึกษาต่อ  แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแนวคิดของ Linkert 
Scale (อา้งอิงใน บุญธรรม กิจปรีดา บริสุทธ์, 2547, หนา้ 137-138) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และให้ค่าน ้ าหนกัคะแนน
แต่ละระดบั โดยก าหนดความหมายของคะแนน เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย  (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)   
  4.50 - 5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบั   มากท่ีสุด 

  3.50 - 4.49 หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบั  มาก  
  2.50 - 3.49 หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบั  ปานกลาง 
  1.50 - 2.49 หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบั   นอ้ย  

  1.00 - 1.49 หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบั   นอ้ยท่ีสุด 

 

DPU



 

 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาเร่ือง “องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโท

สาขาการบญัชี ของนักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี” ซ่ึงเป็น
การวิจยัเชิงสาํรวจท่ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ
ปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
จากกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จาํนวน 400 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมา 201 ชุด เป็นแบบสอบถาม
ท่ีสมบูรณ์ 188 ชุด คิดเป็น 47%  

จากนั้ นได้นําแบบสอบถามท่ีได้รับตอบกลับ มาทําการทดสอบความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) ดว้ยสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบาค หรือ Cronbachs’s alpha ดว้ยโปรแกรม SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) Version 11.50 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลไดน้าํเสนอ
รูปตาราง รายละเอียดและลาํดบัการนาํเสนอ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 4.1  การวิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

 4.2  การวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 

 4.3  การวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) (คร้ังท่ี 2) 
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6 -10 ปี จาํนว
อยละ 20.70 แ

มากกวา่ 1

ช่วง 20 – 30 ปี
 คิดเป็นร้อยล
ป จาํนวน 4 คน

์การทาํงาน 

รณ์ในการทาํง
วน 48 คน คิด
และ ประสบก

10 ปี 
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ปี  จาํนวน  
ะ 41   อยู่
น คิดเป็น

 

งาน 2 – 5 
ดเป็นร้อย
การณ์การ

DPU



 
ภาพท่ี 4.4 แส

 
 จ
138 คน คิดเป็
คน คิดเป็นร้
หุน้ส่วนจาํกดั
 
 
 
 
 
 
 

9

สดงอตัราส่วน

จากภาพท่ี 4.4
ป็นร้อยละ 73
อยละ 13.80 
ด จาํนวน 7 ค

9  % 

1

นของผูต้อบแ

4  พบว่าผูต้อ
.40  รองลงม
  บริษทั มหา
คน  คิดเป็นร้อ

3.8 %  

แบบสอบถาม 

บแบบสอบถ
าคืออ่ืน ๆ  ได
าชน จาํกดั   จ
อยละ 3.70  

ลกัษณะขอ

73.4%

3.7 % 

 จาํแนกตามลั

ถามส่วนใหญ
ดแ้ก่ หน่วยงา
จาํนวน  17 ค

องธุรกจิ 

%

ลกัษณะของธุ

ญ่เป็นพนกังาน
านราชการ มห
น คิดเป็นร้อย

รกิจ 

นบริษทัจาํกดั
หาวิทยาลยั จํ
ยละ 9.00  

หา้งหุน้ส่วนจํ

บริษทัจาํกดั 

บริษทั มหาชน

อ่ืน ๆ 
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ด  จาํนวน  
าํนวน 26 
และห้าง

ากดั 

น จาํกดั DPU



 
ภาพท่ี 4.5  แ
                รับ
 
 จ
จาํนวน  123
เป็นร้อยละ 1
12 คน คิดเป็น
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สดงจาํนวนจํ
บผดิชอบ 

จากภาพท่ี 4.
 คน คิดเป็นร้

11.20   ดา้นบั
นร้อยละ 6.40

าํนวนและร้อ

5  พบว่าผูต้อ
ร้อยละ 65.40
ญัชีบริหาร   

0  

ลกัษ

อยละของผูต้อ

อบแบบสอบ
0  รองลงมาคื
 จาํนวน  13 ค

ษณะงานทีรั่

อบแบบสอบถ

ถามส่วนใหญ
ือทาํงานดา้น
คน คิดเป็นร้อ

ับผดิชอบ 

ถาม จาํแนกต

ญ่มีลกัษณะก
นการสอบบญั
อยละ 6.90  แล

ามลกัษณะงา

การทาํงานคือ
ญชี  จาํนวน 2
ละดา้นบญัชีภ
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านท่ี 

อ ทาํบญัชี   
21 คน คิด
ภาษีอากร 
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 4.1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการ
บญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
  1) ดา้นเหตุผลส่วนตวั 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามสาํคญัต่อ 

 ดา้นเหตุผลส่วนตวั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อหลกัสูตรปริญญาโทสาขา 
 การบญัชี 

 
คาํถามที ่

 
คาํถาม 

 
Mean 

 
Sts. Dev 

ระดับ         
ความคดิเห็น 

1.1 เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และความสามารถ 4.48 0.571 ระดบัมาก 
1.2 เพ่ือพฒันาตนเองใหก้า้วทนัยคุสมยั 4.41 0.574 ระดบัมาก 
1.3 ตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวิต 4.50 0.590 ระดบัมากท่ีสุด 
1.4 ยกระดบัฐานะทางสังคม 3.91 0.810 ระดบัมาก 
1.5 เป็นเกียรติแก่วงศต์ระกลู 3.91 0.849 ระดบัมาก 
1.6 ตอ้งการไดรั้บวฒิุเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน 4.32 0.675 ระดบัมาก 
1.7 มีการยอมรับมากข้ึนจากสถาน

ประกอบการ 
เม่ือจบการศึกษา 

4.25 0.714 ระดบัมาก 

1.8 ตอ้งการรับปริญญามหาบณัฑิต 4.07 0.811 ระดบัมาก 

 รวม 4.23  ระดับมาก 
      

 จากตารางท่ี 4.1  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อดา้นเหตุผลส่วนตวัใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.23  และให้ความสาํคญัต่อตวัแปรเกือบทุกตวัแปรในระดบัมาก 
ยกเวน้ตวัแปรดา้นตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวิตให้ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.50 
และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ เพื่อเพ่ิมความรู้
และความสามารถ มีค่าเฉล่ีย 4.48  เพื่อพฒันาตนเองให้กา้วทนัยุคสมยั มีค่าเฉล่ีย 4.41  ตอ้งการ
ไดรั้บวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.32  มีการยอมรับมากข้ึนจากสถานประกอบการเม่ือจบ
การศึกษา มีความเฉล่ีย 4.25  ตอ้งการรับปริญญามหาบณัฑิต มีความเฉล่ีย 4.07  ยกระดบัฐานะทาง
สงัคมและเป็นเกียรติแก่วงศต์ระกลู 3.91  
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 2) ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามสาํคญัต่อ 
                  ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อหลกัสูตรปริญญาโท 
                  สาขาการบญัชี 

 
คาํถามที ่

 
คาํถาม 

 
Mean 

 
Sts. Dev 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

2.1 ตอ้งการเปล่ียนอาชีพ 3.25 1.006 ระดบัปานกลาง 
2.2 เป็นวิชาชีพท่ีมัน่คงและกา้วหนา้ 4.23 0.626 ระดบัมาก 
2.3 ตอ้งการนาํความรู้ไปใชใ้นการ

ประกอบอาชีพ 
4.45 0.614 ระดบัมาก 

2.4 เป็นอาชีพท่ีสังคมและ
ตลาดแรงงานตอ้งการ 

4.21 0.676 ระดบัมาก 

2.5 ทาํใหมี้โอกาสเป็นเจา้ของกิจการ
ในอนาคต 

4.06 0.775 ระดบัมาก 

 รวม 4.04  ระดับมาก 
       

 จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อดา้นวิชาชีพ ในระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.04  และให้ความสาํคญัต่อตวัแปรเกือบทุกตวัแปรในระดบัมาก ยกเวน้ดา้น
ต้องการเปล่ียนอาชีพให้ความสําคัญในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย  3.25  และพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ตอ้งการนาํความรู้ไปใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ มีค่าเฉล่ีย 4.45  เป็นอาชีพท่ีมัน่คงและกา้วหน้า  มีความเฉล่ีย 4.23  เป็นอาชีพท่ี
สงัคมและตลาดแรงงานตอ้งการ มีความเฉล่ีย 4.21  และทาํใหมี้โอกาสเป็นเจา้ของกิจการในอนาคต 
มีความเฉล่ีย 4.06 
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 3) ดา้นสถาบนัการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามสาํคญัต่อ 
                    ดา้นสถาบนัการศึกษา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อหลกัสูตรปริญญาโทสาขา 
                    การบญัชี 

 
คาํถามที ่

 
คาํถาม 

 
Mean 

 
Sts. Dev 

ระดับ         
ความคดิเห็น 

3.1 ความน่าเช่ือถือและการยอมรับของ
สถานประกอบการท่ีมีต่อมหาวทิยาลยั 

4.10 0.604 ระดบัมาก 

3.2 ช่ือเสียงของสถาบนัทางดา้นวชิาการ
เป็นท่ียอมรับของสังคม 

4.15 0.611 ระดบัมาก 

3.3 ค่าหน่วยกิตและค่าบาํรุงการศึกษามี
ความเหมาะสม 

4.10 0.713 ระดบัมาก 

3.4 หอ้งเรียน อาคาร สถานท่ี มีเพียงพอ 
ต่อความตอ้งการ 

3.99 0.646 ระดบัมาก 

3.5 สถานศึกษาใกลท่ี้ทาํงาน 3.87 0.877 ระดบัมาก 

3.6 สถานศึกษาใกลท่ี้พกัอาศยั 3.91 0.876 ระดบัมาก 

3.7 สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบัความ
ตอ้งการ 

3.62 0.902 ระดบัมาก 

 รวม 3.96  ระดับมาก 
        

 จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อดา้นสถาบนัการศึกษา ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.96 ให้ความสําคญัทุกตวัแปรในระดับมาก  และพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัในระดับมาก เรียงตามลาํดับ ได้แก่ ช่ือเสียงของสถาบนัทางด้าน
วิชาการเป็นท่ียอมรับของสังคมมีค่าเฉล่ีย  4.15 ความน่าเช่ือถือและการยอมรับของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อมหาวิทยาลยัและ  ค่าหน่วยกิตและค่าบาํรุงการศึกษามีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 
4.10  ห้องเรียน อาคาร สถานท่ี มีเพียงพอต่อความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.99  สถานศึกษาใกลท่ี้พกั
อาศยั มีค่าเฉล่ีย 3.91  สถานศึกษาใกลท่ี้ทาํงาน มีค่าเฉล่ีย 3.87  และสถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบั
ความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.62 
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 4)  ดา้นหลกัสูตร  
  4.1)  ดา้นความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
   4.1.1)  ดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 
    
ตารางท่ี 4.4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามสาํคญั 
                  ดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงิน  

 
คาํถามที ่

 
คาํถาม 

 
Mean 

 
Sts. Dev 

ระดับ         
ความคดิเห็น 

4.1.1.1 ประเดน็และปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐาน
การบญัชี 

4.17 0.648 ระดบัมาก 

4.1.1.2 สัมมนาการบญัชี 4.00 0.709 ระดบัมาก 

4.1.1.3 การบญัชีตน้ทุนทางกลยทุธ์ 4.13 0.674 ระดบัมาก 

4.1.1.4 ธรรมาธิบาลและจริยธรรมทาง
วชิาชีพ 

4.09 0.726 ระดบัมาก 

4.1.1.5 การจดัการทางการเงิน 4.18 0.643 ระดบัมาก 

4.1.1.6 การวเิคราะห์รายงานทางการเงินและ
การประเมินค่า 

4.23 0.698 ระดบัมาก 

 รวม 4.13  ระดับมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัดา้นการบญัชีการเงินและการ
รายงานทางการเงิน ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.13  ใหค้วามสาํคญัทุกตวัแปรในระดบัมาก  
และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
รายงานทางการเงินและการประเมินค่า   มีค่าเฉล่ีย 4.23 การจดัการทางการเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.18  
ประเด็นและปัญหาเก่ียวกับมาตรฐานการบญัชี มีค่าเฉล่ีย 4.17  การบญัชีตน้ทุนทางกลยุทธ์ มี
ค่าเฉล่ีย 4.13  ธรรมาธิบาลและจริยธรรมทางวิชาชีพ มีค่าเฉล่ีย 4.09 และสัมมนาการบญัชี มีค่าเฉล่ีย 
4.00 
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   4.1.2)  ดา้นการบญัชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามสาํคญั 
                     ดา้นการบญัชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร  
 
คาํถามที ่

 
คาํถาม 

 
Mean 

 
Sts. Dev 

ระดบั         
ความคดิเห็น 

4.1.2.1 นวตักรรมในการบญัชีบริหาร 4.02 0.716 ระดบัมาก 
4.1.2.2 เคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียง

ทางการเงิน 
4.14 0.680 ระดบัมาก 

4.1.2.3 การวางแผนและการบริหารภาษีเชิงกลยทุธ์ 4.08 0.661 ระดบัมาก 

 รวม 4.08  ระดับมาก 
        
 จากตารางท่ี 4.5  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อดา้นการบญัชีบริหารและ
การควบคุมทางการบริหาร  ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.08 ให้ความสาํคญัทุกตวัแปรใน
ระดับมาก  และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในระดับมาก เรียงตามลาํดับ ได้แก่ 
เคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.14  การวางแผนและการ
บริหารภาษีเชิงกลยทุธ์ มีค่าเฉล่ีย 4.08  และนวตักรรมในการบญัชีบริหาร มีค่าเฉล่ีย 4.02 
   4.1.3)  ดา้นภาษีอากร   
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามสาํคญั 
                    ดา้นภาษีอากร   

 
คาํถามที ่

 
คาํถาม 

 
Mean 

 
Sts. Dev 

ระดบั         
ความคดิเห็น 

4.1.3.1 ภาษีสรรพสามิต 3.80 0.789 ระดบัมาก 
4.1.3.2 ภาษีศุลกากร 3.88 0.795 ระดบัมาก 

4.1.3.3 ภาษีสรรพากร 4.25 0.683 ระดบัมาก 

4.1.3.4 ภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํบญัชี 4.04 0.748 ระดบัมาก 

 รวม 3.99  ระดับมาก 
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 จากตารางท่ี 4.6  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัดา้นการภาษีอากร  ในระดบั
มาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.99 ให้ความสําคัญทุกตัวแปรในระดับมาก   และพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ภาษีสรรพากร มีค่าเฉล่ีย 4.25  ภาษี
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทาํบัญชี มีค่าเฉล่ีย 4.04  ภาษีศุลกากร มีค่าเฉล่ีย 3.88  และภาษี
สรรพสามิต มีค่าเฉล่ีย 3.80 
   4.1.4)  ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์
 

ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามสาํคญั 
                  ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์

 
คาํถามที ่

 
คาํถาม 

 
Mean 

 
Sts. Dev 

ระดับ         
ความคดิเห็น 

4.1.4.1 กฎหมาย หา้งหุน้ส่วน และ บริษทัจาํกดั 3.98 0.666 ระดบัมาก 
4.1.4.2 กฎหมายมหาชน 3.85 0.645 ระดบัมาก 

 รวม 3.92  ระดับมาก 
      
 จากตารางท่ี 4.7  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัดา้นกฎหมายธุรกิจและ
กฎหมายพาณิชย์ ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.92 และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัทุกตวัแปรในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ กฎหมาย หา้งหุน้ส่วน และ บริษทัจาํกดั 
มีค่าเฉล่ีย 3.98 และกฎหมายมหาชน มีค่าเฉล่ีย 3.85 
   4.1.5)  ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี 
 

ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามสาํคญั 
                  ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี 

 
คาํถามที ่

 
คาํถาม 

 
Mean 

 
Sts. Dev 

ระดับ         
ความคดิเห็น 

4.1.5.1 การตรวจสอบและการใหค้วามเช่ือมัน่ขั้นสูง 4.18 0.678 ระดบัมาก 
4.1.5.2 การตรวจสอบการดาํเนินงานและการบริหาร 4.18 0.678 ระดบัมาก 

 รวม 4.18  ระดับมาก 
  

DPU



36 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัดา้นการตรวจสอบบญัชีและ
การให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชีในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.18 และพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัการตรวจสอบและการใหค้วามเช่ือมัน่ขั้นสูง และ  การตรวจสอบการ
ดาํเนินงานและการบริหาร ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 
   4.1.6)  ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามสาํคญั 
                  ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ   

 
คาํถามที ่

 
คาํถาม 

 
Mean 

 
Sts. Dev 

ระดับความ
คดิเห็น 

4.1.6.1 ความซ่ือสัตย ์ การใส่ใจ และการ
รักษาความลบั 

4.30 0.743 ระดบัมาก 

4.1.6.2 การประพฤติเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี 

4.25 0.750 ระดบัมาก 

4.1.6.3 การปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพ
บญัชี 

4.30 0.729 ระดบัมาก 

 รวม 4.28  ระดับมาก 
        
 จากตารางท่ี 4.9  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและ
จริยธรรมทางวิชาชีพ ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.28   และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัทุกตวัแปรในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์ การใส่ใจ และการรักษา
ความลบั มีค่าเฉล่ีย 4.30  การปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพบญัชี มีค่าเฉล่ีย 4.30 และการประพฤติ
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี มีค่าเฉล่ีย 4.25 
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  4.2)  ดา้นความรู้ทางองคก์รและธุรกิจ   
 
ตารางท่ี  4.10  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามสาํคญั 
                       ต่อดา้นความรู้ทางองคก์รและธุรกิจ   

 
คาํถามที ่

 
คาํถาม 

 
Mean 

 
Sts. Dev 

ระดับ         
ความคดิเห็น 

4.2.1 ความรู้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 3.97 0.682 ระดบัมาก 

4.2.2 ความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล 4.01 0.763 ระดบัมาก 

4.2.3 ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการประกอบ
ธุรกิจ 

3.92 0.716 ระดบัมาก 

4.2.4 ความรู้ดา้นตลาดทางการเงิน 4.12 0.676 ระดบัมาก 

4.2.5 ความรู้ดา้นวธีิการเชิงปริมาณ 4.18 0.691 ระดบัมาก 

4.2.6 ความรู้ดา้นพฤติกรรมองคก์ร 3.96 0.697 ระดบัมาก 

4.2.7 ความรู้ดา้นการจดัการและการตดัสินใจเชิงกล
ยทุธ์ 

3.94 0.656 ระดบัมาก 

4.2.8 ความรู้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 4.07 0.663 ระดบัมาก 

4.2.9 ความรู้ดา้นการตลาด 3.89 0.709 ระดบัมาก 

4.2.10 ความรู้ดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศและ
โลกาภิวฒัน์ 

3.94 0.754 ระดบัมาก 

 รวม 4.00  ระดับมาก 
         
 จากตารางท่ี 4.10  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อดา้นความรู้ทางองคก์ร
และธุรกิจ ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00  ให้ความสําคญัทุกตวัแปรในระดบัมาก  และ
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นวิธีการเชิง
ปริมาณ มีค่าเฉล่ีย 4.18  ความรู้ดา้นตลาดทางการเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.12 ความรู้สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ มีค่าเฉล่ีย 4.07  ความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล มีค่าเฉล่ีย 4.01   ความรู้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ มี
ค่าเฉล่ีย 3.97 ความรู้ดา้นพฤติกรรมองคก์ร มีค่าเฉล่ีย 3.96 ความรู้ดา้นการจดัการและการตดัสินใจ
เชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉล่ีย 3.94 ความรู้ด้านธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวฒัน์ มีค่าเฉล่ีย 3.94   
ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ มีค่าเฉล่ีย 3.92  ความรู้ดา้นการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.89 
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  4.3)  ดา้นความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 
ตารางท่ี 4.11  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามสาํคญั 
                      ต่อดา้นความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 
คาํถามที ่

 
คาํถาม 

 
Mean 

 
Sts. Dev 

ระดับ         
ความคดิเห็น 

4.3.1 ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.15 0.718 ระดบัมาก 
4.3.2 ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.01 0.678 ระดบัมาก 

4.3.3 สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.92 0.693 ระดบัมาก 

4.3.4 สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.96 0.712 ระดบัมาก 

4.3.5 สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของ
ผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบ
สารสนเทศ 

3.95 0.719 ระดบัมาก 

 รวม 4.00  มาก 
       

 จากตารางท่ี 4.11  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อด้านความรู้ทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00  ใหค้วามสาํคญัทุกตวัแปรในระดบั
มาก  และพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ความรู้ทัว่ไป
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย 4.15  ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย 
4.01  สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย 3.96  สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะ
ของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย 3.95  และสมรรถนะทางการ
ควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย 3.92 

 
4.2 การวเิคราะห์ด้วยเทคนิคการวเิคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
  การศึกษาวิจยัเร่ืององคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขา
การบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจยัไดท้าํการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบ โดยใช ้Factor Analysis ไดท้าํการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
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(Frequencies) การทดสอบความน่าเช่ือถือ และการวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่างๆ ก่อน
นาํไปวิเคราะห์ 

 
ตารางท่ี 4.12  ค่าจากการวดัความน่าเช่ือถือขององคป์ระกอบทั้งหมดในแบบสอบถาม 

                                            Reliability Coefficients 

Cronbach's Alpha N of Items 

.9613 55 

 
 ผลลัพธ์ ท่ีได้จากการวัดค่าความน่าเ ช่ือถือในตารางท่ี  4.12 มี ค่าความเ ช่ือมั่น 

(Cronbach’s Alpha) ขององคป์ระกอบทั้งหมดในแบบสอบถามชุดน้ีเท่ากบั 0.9613 ถือว่าเป็นค่า

เช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได ้เน่ืองจากมีค่าเกิน 0.70 ข้ึนไป (Hair et al., 2006) 

 
ตารางท่ี 4.13  การวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบดว้ย KMO and Bartlett’s Test 

  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .906 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7372.934 
 Df 1485 
 Sig. .000 

 
 จากตารางท่ี 4.13 เป็นการใช ้Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) วดัความเหมาะสมของขอ้มูล 
เพื่อใชเ้ทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีไดค้่าเป็น 0.906 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .5 และเขา้ใกลค่้า 1 จึงสรุป
ไดว้า่ ขอ้มูลองคป์ระกอบท่ีมีอยูเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis 
 ส่วน Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร จะมีการ
ประมาณแบบ Chi Square = 7372.934 ไดค้่า Significance = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า
ตวัแปรทุกตวัมีความสมัพนัธ์กนั จึงสมควรใช ้Factor Analysis วิเคราะห์ต่อไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา
, 2549: 23) 
 การใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีการคน้หา
จาํนวนองคป์ระกอบท่ีมีความสามารถในการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีสังเกตได ้ดว้ย
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วิธี Maximum Likelihood Method เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีใหน้ํ้ าหนกัองคป์ระกอบของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีความใกลเ้คียงกบักลุ่มประชากรมากท่ีสุด จากนั้นจึงทาํการเลือกนํ้ าหนักองคป์ระกอบ (Factor 
loading) ท่ีมีค่ามากท่ีสุดในแต่ละองคป์ระกอบ แต่ Factor Loading ท่ีเลือกนั้นตอ้งมีค่าตั้งแต่ .3 ข้ึน
ไป (รสริน ศรีริกานนท,์ 2555, 10 มีนาคม)  ซ่ึงสามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบไดด้งัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 ค่า Total variance Explained จากการทาํ Factor Analysis 
 

Factor 
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 19.266 35.029 35.029 8.397 15.268 15.268 5.206 9.465 9.465 
2 3.533 6.423 41.453 11.667 21.212 36.480 5.146 9.356 18.821 
3 2.912 5.295 46.748 2.386 4.338 40.818 4.287 7.794 26.615 
4 2.165 3.937 50.685 2.471 4.494 45.311 3.046 5.539 32.154 
5 1.895 3.446 54.131 1.741 3.165 48.477 2.509 4.561 36.715 
6 1.601 2.911 57.042 1.687 3.068 51.544 2.358 4.286 41.002 
7 1.556 2.829 59.871 1.165 2.117 53.662 2.330 4.236 45.238 
8 1.258 2.287 62.158 1.255 2.281 55.943 2.067 3.757 48.995 
9 1.221 2.220 64.378 1.165 2.118 58.061 2.000 3.636 52.631 
10 1.136 2.066 66.444 .915 1.664 59.725 1.846 3.356 55.987 
11 1.079 1.961 68.405 .786 1.429 61.154 1.840 3.346 59.333 
12 1.050 1.909 70.314 .728 1.323 62.477 1.478 2.687 62.020 
13 1.031 1.875 72.189 .721 1.311 63.788 .972 1.768 63.788 
14 .957 1.740 73.929       
15 .910 1.654 75.583       
16 .783 1.423 77.007       
17 .721 1.311 78.318       
18 .706 1.284 79.602       
19 .673 1.223 80.825       
20 .637 1.159 81.984       
21 .603 1.096 83.080       
22 .560 1.018 84.098       
23 .524 .952 85.051       
24 .511 .930 85.980       
25 .498 .905 86.885       
26 .481 .874 87.760       
27 .455 .827 88.586       
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ตารางท่ี 4.14  (ต่อ) 
Factor 

 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

28 .425 .772 89.359       
29 .415 .754 90.112       
30 .388 .706 90.818       
31 .360 .655 91.473       
32 .351 .638 92.111       
33 .343 .624 92.735       
34 .334 .608 93.342       
35 .307 .558 93.900       
36 .280 .509 94.409       
37 .270 .490 94.899       
38 .255 .463 95.362       
39 .249 .453 95.815       
40 .239 .434 96.249       
41 .219 .399 96.648       
42 .212 .385 97.032             
43 .202 .366 97.399             
44 .189 .343 97.742             
45 .172 .313 98.054             
46 .160 .290 98.344             
47 .138 .252 98.596             
48 .129 .235 98.831             
49 .124 .226 99.057             
50 .116 .211 99.269             
51 .096 .174 99.443             
52 .094 .171 99.614             
53 .076 .139 99.753             
54 .070 .128 99.881             
55 .066 .119 100.000             

 ในการใชค่้า  Eigenvalues ท่ีมากกว่า 1 เป็นการคาดการณ์ท่ีมากเกินไป ในบางคร้ังอาจ
ใชค้่า Eigenvalues ตํ่ากวา่  1 กไ็ด ้(Zwick and Velicer,1986.) 
 จากตารางท่ี  4.14 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรท่ีได้จากการใช้เทคนิคการวิ เคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) สามารถแบ่งองคป์ระกอบไดท้ั้งหมด 13 ดา้น ซ่ึงอธิบายค่าความ
แปรปรวนของขอ้มูลตวัแปรทั้งหมด (Cumulative %) ไดร้้อยละ 63.788  
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ตารางที่ 4.15 ค่า Rotate Component Matrix(a) จากการทาํ Factor Analysis 
Rotated Factor Matrix (a) 

 
 Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. เพื่อเพิ่มพนูความรู้และความสามารถ           .139 -.006 .108 .156 .793 .001 -.021 .015 .190 .112 -.011 .047 -.196 

2. เพื่อพฒันาตนเองใหก้า้วทนัยคุสมยั .127 .145 .035 .105 .654 .192 .019 -.037 .033 -.017 .072 .051 .160 

3. ตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวิต .133 .087 .145 .031 .528 .263 .102 .028 .150 .000 .141 .068 .073 

4. ยกระดบัฐานะทางสังคม .052 .025 .162 -.007 .167 .738 .139 -.002 .059 -.041 .096 -.023 .075 

5 เป็นเกียรติแก่วงศต์ระกลู .043 .104 .001 -.071 .079 .754 .051 .178 .035 .014 .067 -.053 -.061 

6. ตอ้งการไดร้ับวฒุิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น .232 .181 .117 .131 .278 .399 .064 .201 .138 -.019 .095 -.092 .092 

7. มีการยอมรับมากขึ้นจากสถานประกอบการเมื่อจบการศึกษา .081 .209 .179 .068 .197 .359 .082 .076 .263 .007 .327 .113 .037 

8. ตอ้งการรับปริญญามหาบณัฑิต .081 .105 .141 .035 .063 .399 .111 -.025 .046 .124 .300 .034 .005 

9. ตอ้งการเปลี่ยนอาชีพ .081 -.011 .041 .000 -.123 .097 .134 .159 .065 -.072 .232 -.058 .113 

10. เป็นวิชาชีพที่มัน่คงและกา้วหนา้ .256 .129 .078 .129 .331 .279 .100 .143 .147 .042 .325 -.033 .033 

11. ตอ้งการนาํความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ .235 .070 .224 .339 .439 .085 .011 .061 .174 .071 .260 .022 .179 

12. เป็นอาชีพที่สังคมและตลาดแรงงานตอ้งการ .179 .145 .206 .115 .296 .230 .102 .132 .156 .044 .365 -.042 .047 

13. ทาํใหม้ีโอกาสเป็นเจา้ของกิจการในอนาคต  .056 .093 .067 .036 .207 .167 .165 .126 .093 .069 .507 .048 -.004 

14. ความน่าเชื่อถือและการยอมรับของสถานประกอบการที่มีต่อมหาวิทยาลยั .184 .119 .080 .083 .181 .085 .062 .053 .811 .063 .143 .080 .010 

15. ชื่อเสียงของสถาบนัทางดา้นวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคม .175 .020 .113 .099 .225 .109 .169 .056 .678 .129 .088 .075 .047 

16. ค่าหน่วยกิตและค่าบาํรุงการศึกษามีความเหมาะสม .216 .100 .140 .024 .028 .173 .253 .130 .213 -.077 .231 .020 .095 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)  
 

  Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
17. หอ้งเรียน อาคาร สถานที่ มีเพียงพอต่อความตอ้งการ .190 .036 .261 .048 .057 .225 .223 .053 .270 .049 .246 .045 .076 

18. สถานศึกษาใกลท้ี่ทาํงาน .067 .156 .038 -.071 .001 .187 .721 .057 .179 .013 .089 .019 -.047 

19. สถานศึกษาใกลท้ี่พกัอาศยั .194 .127 .077 .066 .068 .016 .891 .063 .056 .051 .024 .005 .107 

20. สถานที่จอดรถมีเพียงพอกบัความตอ้งการ -.138 .060 .250 .059 .043 .124 .610 .046 -.009 .054 .270 .134 -.059 

21. ประเดน็และปัญหาเกี่ยวกบัมาตรฐานการบญัชี .481 .032 .166 .274 .094 .017 .052 .060 .257 .084 -.011 .093 .263 

22. สัมมนาการบญัชี .328 .293 .276 .147 .043 .077 .104 .132 .092 .140 .130 .171 .444 

23. การบญัชีตน้ทุนทางกลยทุธ์ .461 .205 .226 .068 .203 .041 -.078 .200 .082 .082 .195 .010 .486 

24. ธรรมาธิบาลและจริยธรรมทางวิชาชีพ .353 .153 .273 .167 .159 .204 .134 .188 .175 .111 .333 .085 .124 

25. การจดัการทางการเงิน .625 .179 .063 .186 .055 .123 .101 .095 .165 .084 .067 .138 -.013 

26. การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินค่า .664 .136 .100 .093 .059 .109 .093 .044 .140 .090 .065 .085 -.016 

27. นวตักรรมในการบญัชีบริหาร .567 .222 .226 .125 .201 .063 .020 .187 .015 .073 .080 .028 .098 

28. เครื่องมือทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน .621 .166 .217 .108 .107 .020 .071 .064 .069 .120 -.027 .031 .113 

29. การวางแผนและการบริหารภาษีเชิงกลยทุธ์ .509 .033 .146 .068 .222 .088 -.154 .056 .006 .117 .236 .198 .024 

30. ภาษีสรรพสามิต .171 .268 .251 .123 -.029 .226 .117 .746 .084 .137 .208 .153 .039 

31. ภาษีศุลกากร .305 .300 .218 .089 .017 .204 .087 .668 .042 .186 .174 .168 .032 

32. ภาษีสรรพากร .431 .229 .100 .156 .145 -.037 .082 .297 .107 .317 .088 .164 .179 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)  
 

  Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
33. ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัทาํบญัชี .387 .190 .079 .209 .150 .056 .089 .454 .128 .202 .073 .119 .186 

34. กฎหมาย หา้งหุน้ส่วน และ บริษทัจาํกดั .312 .179 .123 .229 .063 .023 .017 .078 .070 .877 .074 .085 .060 

35. กฎหมายมหาชน .241 .178 .158 .246 .048 .037 .107 .282 .158 .642 .020 .183 .018 

36. การตรวจสอบและการใหค้วามเชื่อมัน่ขั้นสูง .276 .180 .156 .307 .096 -.098 .112 .176 .162 .157 .044 .717 .064 

37. การตรวจสอบการดาํเนินงานและการบริหาร  .386 .152 .210 .304 .104 -.058 .093 .186 .112 .167 .015 .682 .034 

38. ดา้นความซื่อสัตย ์ การใส่ใจ และการรักษาความลบั .301 .186 .275 .697 .122 -.023 .005 .054 .044 .169 .096 .161 .035 

39. การประพฤติเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี .217 .221 .204 .791 .163 .028 .006 .115 .038 .187 .092 .155 .024 

40. การปฏิบตัิตามมาตรฐานวิชาชีพบญัชี .194 .202 .189 .821 .169 -.017 .013 .084 .127 .107 -.008 .118 .040 

41. ดา้นความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ .290 .354 .630 .021 .104 .074 .032 .269 .046 .123 .057 .069 .011 

42. ดา้นความรู้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ .109 .208 .758 .189 .127 .149 .136 .072 .133 .116 -.038 .084 .247 

43. ความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล .152 .268 .627 .208 .100 .183 .115 .113 .023 -.028 .190 .166 .147 

44. ดา้นความรู้ดา้นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ .198 .252 .533 .253 .114 .109 .110 .025 .168 .070 .270 .173 .136 

45. ความรู้ดา้นตลาดทางการเงิน .417 .338 .500 .131 .063 .103 .157 .065 .137 .083 .123 .030 -.014 

46. ความรู้ดา้นวิธีการเชิงปริมาณ .353 .413 .467 .149 .130 .077 .066 .111 .046 .123 .089 .074 -.106 

47. ความรู้ดา้นพฤติกรรมองคก์ร .289 .281 .572 .268 .116 .136 .150 .085 .085 .043 .118 -.011 -.040 

48. ความรู้ดา้นการจดัการและการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ .507 .296 .497 .184 .125 .073 .046 .111 .048 .068 .114 .036 -.097 

 

 

 

 

 

DPU



45 

ตารางที่ 4.15 (ต่อ)  
 

  Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
49. ความรู้ดา้นการตลาด .347 .367 .382 .198 .074 .005 .147 .140 .189 .254 .155 -.006 -.038 

50. ความรู้ดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศและโลกาภิวฒัน์ .341 .500 .332 .111 .161 .024 .087 .238 .015 .071 .174 -.004 -.143 

51. ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ .220 .680 .198 .127 .056 .098 .115 .097 .150 .107 -.199 -.039 .100 

52. ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ .240 .744 .097 .130 .035 .159 .073 .137 .052 .033 -.084 .109 .077 

53. สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ .116 .850 .157 .021 .070 .077 .094 .053 .034 .036 .206 .130 .046 

54. สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ .082 .791 .249 .188 .066 .029 .088 .076 .015 .100 .136 .014 .119 

55. สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบ

สารสนเทศ  

.107 .787 .217 .119 .085 .090 .050 .091 .032 .083 .141 .061 -.011 
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 จากตารางท่ี 4.15 Rotated Component Matrix(a) จะเห็นไดว้า่การวดัค่า Factor Analysis 
เม่ือมีการหมุนแกนปัจจยั  ค่า Factor loading จะไดอ้งคป์ระกอบทั้งหมด 4 ปัจจยั 13 ดา้น โดยตาราง
ท่ี 415 ค่า Rotate Component Matrix(a) ไดแ้สดงแมทริกซ์องคป์ระกอบของตวัแประทั้งหมด 55 ตวั
แปรไวใ้นแต่ละ Factorไวแ้ลว้ และจากการวิเคราะห์ตวัแประ ทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถจดักลุ่มปัจจยัใหม่
ท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
 1) องคป์ระกอบดา้นเหตุผลส่วนตวั ตรงกบั Factor ท่ี 6 จาํนวน 5 ตวัแปร 

 2) องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ ตรงกบั Factor ท่ี 5,11 จาํนวน 7 ตวัแปร 

 3) องคป์ระกอบดา้นสถาบนัการศึกษา ตรงกบั Factor ท่ี 7,9 จาํนวน 5 ตวัแปร 

 4) องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร ตรงกบั Factor ท่ี 1,2,3,4,8,10,12,13 จาํนวน 35 ตวัแปร 

 นอกจากนั้น จะมีตวัแปรอีก 3 ตวั ท่ีไดค้่า Factor Loading นอ้ยกว่า .3 ผูว้ิจยัจึงไดต้ดัตวั
แปรดงักล่าวท้ิง เพราะในการวิเคราะห์ปัจจยัตวัแปรท่ีเลือกนั้นตอ้งมีค่าตั้งแต่ .3 ข้ึนไป (รสริน ศรี
ริกานนท์, 2555, 10 มีนาคม) ซ่ึงตวัแปรทั้ง 3 ตวัไดแ้ก่ ขอ้คาํถามท่ี 9 ตอ้งการเปล่ียนอาชีพ ขอ้
คาํถามท่ี 16 ค่าหน่วยกิตและค่าบาํรุงการศึกษามีความเหมาะสม และขอ้คาํถามท่ี 17 ห้องเรียน 
อาคาร สถานท่ี มีเพียงพอต่อความตอ้งการ  
 สาํหรับรายละเอียดตวัแปรท่ีจดักลุ่มปัจจยัใหม่ตามตารางท่ี 4.15 Rotated Component 
Matrix(a) ทาํใหเ้ห็นถึงนํ้าหนกัของแต่ละองคป์ระกอบ แสดงตามรายละเอียดดงัน้ี 
 1) องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นเหตุผลส่วนตวั 
   
ตารางท่ี 4.16  ดา้นเหตุผลส่วนตวั   

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
1.5 เป็นเกียรติแก่วงศต์ระกลู .754 
1.4 ยกระดบัฐานะทางสังคม .738 
1.6 ตอ้งการไดรั้บวฒิุเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน .399 
1.7 มีการยอมรับมากข้ึนจากสถานประกอบการเม่ือจบการศึกษา .399 
1.8 ตอ้งการรับปริญญามหาบณัฑิต .359 

 
 จากตารางท่ี 4.16  แสดงดา้น “เหตุผลส่วนตวั” ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ย  5 ตวัแปรคือ  
เป็นเกียรติแก่วงศต์ระกูล  ยกระดบัฐานะทางสังคม  ตอ้งการไดรั้บวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน  มีการ
ยอมรับมากข้ึนจากสถานประกอบการเม่ือจบการศึกษา และตอ้งการรับปริญญามหาบณัฑิต 
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 2) องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
 
ตารางท่ี 4.17  ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
1.1 เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และความสามารถ .793 
1.2 เพ่ือพฒันาตนเองใหก้า้วทนัยคุสมยั .654 
1.3 ตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวิต .528 
2.5 ทาํใหมี้โอกาสเป็นเจา้ของกิจการในอนาคต .507 
2.3 ตอ้งการนาํความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ .439 
2.4 เป็นอาชีพท่ีสังคมและตลาดแรงงานตอ้งการ .365 
2..2 เป็นวิชาชีพท่ีมัน่คงและกา้วหนา้ .331 

 

 จากตารางท่ี 4.17 แสดงดา้น “ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ” ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ย  7 ตวัแปรคือ  

เพื่อเพิ่มพนูความรู้และความสามารถ  เพื่อพฒันาตนเองใหก้า้วทนัยคุสมยั  ตอ้งการความกา้วหนา้ใน

ชีวิต ทาํให้มีโอกาสเป็นเจา้ของกิจการในอนาคต  ตอ้งการนาํความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ  เป็น

อาชีพท่ีสงัคมและตลาดแรงงานตอ้งการ  และเป็นวิชาชีพท่ีมัน่คงและกา้วหนา้ 

 3) องคป์ระกอบท่ี 3  ดา้นสถาบนัการศึกษา 
 

ตารางท่ี 4.18  ดา้นสถาบนัการศึกษา 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
3.6 สถานศึกษาใกลท่ี้พกัอาศยั .891 
3.1 ความน่าเช่ือถือและการยอมรับของสถานประกอบการท่ีมีต่อมหาวทิยาลยั .811 
3.5 สถานศึกษาใกลท่ี้ทาํงาน .721 
3.2 ช่ือเสียงของสถาบนัทางดา้นวชิาการเป็นท่ียอมรับของสังคม .678 

3.7 สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบัความตอ้งการ .610 

  
 จากตารางท่ี 4.18 แสดงดา้น “สถาบนัการศึกษา” ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ย 5 ตวัแปรคือ  
สถานศึกษาใกลท่ี้พกัอาศยั ความน่าเช่ือถือและการยอมรับของสถานประกอบการท่ีมีต่อ
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มหาวิทยาลยั สถานศึกษาใกลท่ี้ทาํงาน ช่ือเสียงของสถาบนัทางดา้นวิชาการเป็นท่ียอมรับของสังคม  
และสถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบัความตอ้งการ 
 4) องคป์ระกอบท่ี 4  ดา้นหลกัสูตร 
  4.1 ความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
   4.1.1 ดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงินการ บญัชีบริหาร 
    และการควบคุมทางการบริหาร 
   4.1.2 ดา้นภาษีอากร 
   4.1.3 ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์
   4.1.4 ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี 
   4.1.5 ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
  4.2 ความรู้ทางองคก์รและธุรกิจ 
  4.3 ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ตารางท่ี 4.19   ดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงินการ บญัชีบริหารและการควบคุม 
                    ทางการบริหาร 
 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.1.1.6 การวเิคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินค่า .664 
4.1.1.5 การจดัการทางการเงิน .625 
4.1.2.2 เคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน .621 
4.1.2.1 นวตักรรมในการบญัชีบริหาร .567 
4.1.2.3 การวางแผนและการบริหารภาษีเชิงกลยทุธ์ .509 
4.2.8 ความรู้ดา้นการจดัการและการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ .507 
4.1.1.3 การบญัชีตน้ทุนทางกลยทุธ์ .486 
4.1.1.1 ประเดน็และปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี .481 
4.1.1.2 สัมมนาการบญัชี .444 
4.1.3.3 ภาษีสรรพากร .431 
4.1.1.4 ธรรมาธิบาลและจริยธรรมทางวิชาชีพ .353 

  
 จากตารางท่ี 4.19 แสดงดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงินการ บญัชี
บริหารและการควบคุมทางการบริหาร ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ย 11 ตวัแปรคือ การวิเคราะห์รายงาน
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ทางการเงินและการประเมินค่า การจดัการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความ
เส่ียงทางการเงิน  นวตักรรมในการบญัชีบริหาร  การวางแผนและการบริหารภาษีเชิงกลยทุธ์ ความรู้
ดา้นการจดัการและการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ การบญัชีตน้ทุนทางกลยุทธ์ ประเด็นและปัญหา
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี สัมมนาการบญัชี  ภาษีสรรพากรและธรรมาธิบาลและจริยธรรมทาง
วิชาชีพ 

 
ตารางท่ี 4.20  ดา้นภาษีอากร 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.1.3.1 ภาษีสรรพสามิต .746 
4.1.3.2 ภาษีศุลกากร .668 
4.1.3.4 ภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํบญัชี .454 

  
 จากตารางท่ี 4.20  แสดงดา้นภาษีอากร ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ย 3 ตวัแปรคือ  ภาษี
สรรพสามิต  ภาษีศุลกากร และภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํบญัชี 
 

ตารางท่ี 4.21  ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.1.4.1 กฎหมาย หา้งหุน้ส่วน และ บริษทัจาํกดั .877 
4.1.4.2 กฎหมายมหาชน .642 

 
 จากตารางท่ี 4.21  แสดงดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์ซ่ึงสามารถอธิบาย
ดว้ย  2 ตวัแปรคือ กฎหมายหา้งหุน้ส่วนบริษทัจาํกดั  และกฎหมายมหาชน 

 
ตารางท่ี 4.22 ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.1.5.1 การตรวจสอบและการใหค้วามเช่ือมัน่ขั้นสูง .717 
4.1.5.2 การตรวจสอบการดาํเนินงานและการบริหาร .682 
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 จากตารางท่ี 4.22 แสดงดา้นการตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพ
บญัชี  ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ย 2 ตวัแปรคือ การตรวจสอบและการให้ความเช่ือมัน่ขั้นสูงและการ
ตรวจสอบการดาํเนินงานและการบริหาร 
 
ตารางท่ี 4.23  ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.1.6.3 การปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพบญัชี .821 
4.1.6.2 การประพฤติเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี .791 
4.1.6.1 ความซ่ือสัตย ์ การใส่ใจ และการรักษาความลบั .697 

 
 จากตารางท่ี 4.23 แสดงดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ  ซ่ึงสามารถ
อธิบายดว้ย  3 ตวัแปรคือ  การปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพบญัชี  การประพฤติเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชี  และความซ่ือสตัย ์ การใส่ใจ และการรักษาความลบั 
 

ตารางท่ี 4.24  ดา้นความรู้ทางองคก์รและธุรกิจ 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.2.2 ความรู้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ .758 
4.2.1 ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ .630 
4.2.3 ความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล .627 
4.2.7 ความรู้ดา้นพฤติกรรมองคก์ร .572 
4.2.4 ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ .533 
4.2.5 ความรู้ดา้นตลาดทางการเงิน .500 
4.2.6 ความรู้ดา้นวธีิการเชิงปริมาณ .467 
4.2.9 ความรู้ดา้นการตลาด .382 

 
 จากตารางท่ี 4.24  แสดงดา้นความรู้ทางองคก์รและธุรกิจ ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ย 8 ตวั
แปรคือ  ความรู้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์  ความรู้ด้านบรรษทัภิบาล   
ความรู้ดา้นพฤติกรรมองคก์ร  ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ  ความรู้ดา้นตลาดทาง
การเงิน  ความรู้ดา้นวิธีการเชิงปริมาณ  และความรู้ดา้นการตลาด 
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ตารางท่ี 4.25  ดา้นความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.3.3 สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ .850 
4.3.4 สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ .791 
4.3.5 สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือ

ผูอ้อกแบบสารสนเทศ 
.787 

4.3.2 ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ .744 
4.3.1 ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ .680 
4.2.10 ความรู้ดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศและโลกาภิวฒัน์ .500 

 
 จากตารางท่ี 4.25  แสดงดา้นความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ย 
6 ตวัแปรคือ สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ  สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบ
สารสนเทศ  ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ  ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และความรู้ดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศและโลกาภิวฒัน์ 
 

4.3 การวเิคราะห์ด้วยเทคนิคการวเิคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) (คร้ังที ่2) 

 ผูว้ิจยัไดน้าํองคป์ระกอบทั้ง 13 ดา้น ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์

องคป์ระกอบ (Factor Analysis) คร้ังแรกมาทาํการวิเคราะห์อีกคร้ังหน่ึง โดยทดสอบดว้ย KMO and 

Bartlett’s Test เพื่อศึกษาว่า  แต่ละองคป์ระกอบยงัคงมีความสัมพนัธ์และความเหมาะสมท่ีจะใช้

เทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ต่อไปหรือไม่ ซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์

องคป์ระกอบในแต่ละดา้นดงัน้ี 

 1) องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นเหตุผลส่วนตวั 

 

ตารางท่ี 4.26  ค่าจากการวดัความน่าเช่ือถือของดา้นเหตุผลส่วนตวั  

                                              Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.7676 5 
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 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวดัค่าความน่าเช่ือถือในตารางท่ี 4.26  มีค่าความเช่ือมั่น 

(Cronbach’s Alpha) ของดา้นเหตุผลส่วนตวั เท่ากบั 0.7676  ถือว่าเป็นค่าเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมหรือ

ยอมรับได ้เน่ืองจากมีค่าเกิน 0.70 ข้ึนไป (Hair et al., 2006) 

 
ตารางท่ี 4.27  การวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบดว้ย KMO and Bartlett’s Test   ดา้นเหตุผล 

                      ส่วนตวั 

  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .726 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 242.330 
 Df 10 
 Sig. .000 

 

 จากตารางท่ี 4.27 เป็นการใช ้Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) วดัความเหมาะสมของขอ้มูล 

เพื่อใชเ้ทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีไดค้่าเป็น 0.726 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .5 และเขา้ใกลค่้า 1 จึงสรุป

ไดว้า่ ขอ้มูลองคป์ระกอบท่ีมีอยูเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis 

 ส่วน Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร จะมีการ

ประมาณแบบ Chi Square = 242.330 ไดค่้า Significance = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่าตวั

แปรทุกตวัมีความสมัพนัธ์กนั 

  

ตารางท่ี 4.28  ตารางแสดงการวิเคราะห์ดา้นเหตุผลส่วนตวั 
 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

2.605 52.110 52.110 
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 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงอธิบาย
ค่าความแปรปรวนของขอ้มูลดา้นเหตุผลส่วนตวั (Cumulative %) ไดร้้อยละ 52.110  โดยแสดงถึง
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามรายละเอียดตารางดา้นล่าง 

 

ตารางท่ี 4.29  แสดงตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจดา้นเหตุผลส่วนตวั 
   

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
1.5 เป็นเกียรติแก่วงศต์ระกลู .760 
1.4 ยกระดบัฐานะทางสังคม .752 
1.6 ตอ้งการไดรั้บวฒิุเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน .717 
1.7 มีการยอมรับมากข้ึนจากสถานประกอบการเม่ือจบการศึกษา .713 
1.8 ตอ้งการรับปริญญามหาบณัฑิต .663 

 
 จากตารางท่ี 4.29  จะเห็นไดว้่าเม่ือทาํวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ ดา้นเหตุผล
ส่วนตวั  ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีมีค่า Factor loading สูงท่ีสุดคือ เป็นเกียรติแก่วงศ์
ตระกลู 
 2) องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
 
ตารางท่ี 4.30  ค่าจากการวดัความน่าเช่ือถือขององคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 

                                              Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.7924 5 

 

 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวดัค่าความน่าเช่ือถือในตารางท่ี 4.30  มีค่าความเช่ือมั่น 

(Cronbach’s Alpha) ของดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ เท่ากบั 0.7924  ถือว่าเป็นค่าเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสม

หรือยอมรับได ้เน่ืองจากมีค่าเกิน 0.70 ข้ึนไป (Hair et al., 2006) 
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ตารางท่ี 4.31  การวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบดว้ย KMO and Bartlett’s Test ดา้นท่ี 
                    เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .781 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 263.258 
 Df 10 
 Sig. .000 

 

 จากตารางท่ี 4.31 เป็นการใช ้Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) วดัความเหมาะสมของขอ้มูล 

เพื่อใชเ้ทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีไดค้่าเป็น 0.781 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .5 และเขา้ใกลค่้า 1 จึงสรุป

ไดว้า่ ขอ้มูลองคป์ระกอบท่ีมีอยูเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis 

 ส่วน Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร จะมีการ

ประมาณแบบ Chi Square = 263.258 ไดค่้า Significance = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่าตวั

แปรทุกตวัมีความสมัพนัธ์กนั  

 

ตารางท่ี 4.32  ตารางแสดงการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 

 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

2.741 54.810 54.810 

 
 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงอธิบาย
ค่าความแปรปรวนของขอ้มูลดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ  (Cumulative %) ไดร้้อยละ 54.810  โดย
แสดงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามรายละเอียดตารางดา้นล่าง 
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ตารางท่ี 4.33  แสดงตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
2.4 เป็นอาชีพท่ีสังคมและตลาดแรงงานตอ้งการ .826 
2.5 ทาํใหมี้โอกาสเป็นเจา้ของกิจการในอนาคต .797 
1.1 เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และความสามารถ .760 
1.2 เพ่ือพฒันาตนเองใหก้า้วทนัยคุสมยั .756 
1.3 ตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวิต .745 
2.3 ตอ้งการนาํความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ .751 
2.2 เป็นวิชาชีพท่ีมัน่คงและกา้วหนา้ .687 

 
 จากตารางท่ี 4.33 จะเห็นไดว้า่เม่ือทาํวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ องคป์ระกอบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ ประกอบดว้ย 7 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีมีค่า Factor loading สูงท่ีสุดคือ     เป็น
อาชีพท่ีสงัคมและตลาดแรงงานตอ้งการ  
 3) องคป์ระกอบท่ี 3  ดา้นสถาบนัการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.34  ค่าจากการวดัความน่าเช่ือถือของดา้นท่ี 3 ดา้นสถาบนัการศึกษา 

                                              Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.8012 3 

 
 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวดัค่าความน่าเช่ือถือในตารางท่ี 4.34  มีค่าความเช่ือมั่น 
(Cronbach’s Alpha) ของดา้นสถาบนัการศึกษา  เท่ากบั  0.8012 ถือวา่เป็นค่าเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมหรือ
ยอมรับได ้เน่ืองจากมีค่าเกิน 0.70 ข้ึนไป (Hair et al., 2006) 
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ตารางท่ี 4.35  การวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบดว้ย KMO and Bartlett’s Test ดา้น 
                    สถาบนัการศึกษา 
  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .670 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 194.907 
 Df 3 
 Sig. .000 

 
 จากตารางท่ี 4.35 เป็นการใช ้Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) วดัความเหมาะสมของขอ้มูล 
เพื่อใชเ้ทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีไดค่้าเป็น 0.670 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ .5 จึงสรุปไดว้า่ ขอ้มูลปัจจยัท่ี
มีอยูเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis 
 ส่วน Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร จะมีการ
ประมาณแบบ Chi Square = 194.907 ไดค่้า Significance = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่าตวั
แปรทุกตวัมีความสมัพนัธ์กนั  

 
ตารางท่ี 4.36  ตารางแสดงการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นสถาบนัการศึกษา 
 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

2.154 71.814 71.814 

 
 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงอธิบาย
ค่าความแปรปรวนของขอ้มูลดา้นสถาบนัการศึกษา  (Cumulative %) ไดร้้อยละ 71.814  โดยแสดง
ถึงองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีใน
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามรายละเอียดตารางดา้นล่าง 
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ตารางท่ี 4.37  แสดงตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจดา้นสถาบนัการศึกษา 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
3.1 ความน่าเช่ือถือและการยอมรับของสถานประกอบการท่ีมีต่อ

มหาวทิยาลยั 

.922 

3.2 ช่ือเสียงของสถาบนัทางดา้นวชิาการเป็นท่ียอมรับของสังคม .922 

3.6 สถานศึกษาใกลท่ี้พกัอาศยั .896 
3.5 สถานศึกษาใกลท่ี้ทาํงาน .859 
3.7 สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบัความตอ้งการ .784 

 
 จากตารางท่ี 4.37 จะเห็นไดว้่าเม่ือทาํวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ดา้น
สถาบนัการศึกษา   ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีมีค่า Factor loading สูงท่ีสุดคือ ความ
น่าเช่ือถือและการยอมรับของสถานประกอบการท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั และช่ือเสียงของสถาบนั
ทางดา้นวิชาการเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
 4) องคป์ระกอบท่ี 4  ดา้นหลกัสูตร ประกอบดว้ย ความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
  4.1) ดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงินการ บญัชีบริหาร 
   และการควบคุมทางการบริหาร  
 
ตารางท่ี 4.38  ค่าจากการวดัความน่าเช่ือถือของดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงินการ   
                       บญัชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร 
                                              Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.8802 9 

 
 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวดัค่าความน่าเช่ือถือในตารางท่ี 4.38 มีค่าความเช่ือมั่น 
(Cronbach’s Alpha) ของดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงินการ บญัชีบริหารและการ
ควบคุมทางการบริหาร เท่ากบั 0.8802 ถือว่าเป็นค่าเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได ้เน่ืองจากมีค่า
เกิน 0.70 ข้ึนไป (Hair et al., 2006)  
 

DPU



58 

ตารางท่ี 4.39  การวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบดว้ย KMO and Bartlett’s Test ดา้นการบญัชี 
                       การเงินและการรายงานทางการเงินการ บญัชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร 
  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .886 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 697.012 
 Df 36 
 Sig. .000 

 
 จากตารางท่ี 4.39 เป็นการใช ้Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) วดัความเหมาะสมของขอ้มูล 
เพื่อใชเ้ทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีไดค้่าเป็น 0.886 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .5 และเขา้ใกลค่้า 1 จึงสรุป
ไดว้า่ ขอ้มูลองคป์ระกอบท่ีมีอยูเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis 
 ส่วน Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร จะมีการ
ประมาณแบบ Chi Square = 697.012 ไดค่้า Significance = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่าตวั
แปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนั จึงสมควรใช ้Factor Analysis วิเคราะห์ต่อไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2549: 23) 
 

ตารางท่ี 4.40  ตารางแสดงการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทาง 
                    การเงินการ บญัชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร 
 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

4.065 45.168 45.168 

 
 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงอธิบาย
ค่าความแปรปรวนของขอ้มูลดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงินการ บญัชีบริหารและ
การควบคุมทางการบริหาร (Cumulative %) ไดร้้อยละ 45.168  โดยแสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามรายละเอียดตารางดา้นล่าง 
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ตารางท่ี 4.41   แสดงตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 
                       การบญัชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร 
 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.1.1.2 สัมมนาการบญัชี .899 
4.1.1.3 การบญัชีตน้ทุนทางกลยทุธ์ .899 
4.1.1.6 การวเิคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินค่า .718 
4.1.2.2 เคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน .703 
4.2.8 ความรู้ดา้นการจดัการและการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ .703 

4.1.1.5 การจดัการทางการเงิน .702 
4.1.2.1 นวตักรรมในการบญัชีบริหาร .697 
4.1.3.3 ภาษีสรรพากร .637 
4.1.1.4 ธรรมาธิบาลและจริยธรรมทางวิชาชีพ .637 
4.1.1.1 ประเดน็และปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี .623 
4.1.2.3 การวางแผนและการบริหารภาษีเชิงกลยทุธ์ .617 

 
 จากตารางท่ี 4.41 จะเห็นไดว้่าเม่ือทาํวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ ดา้นการบญัชี
การเงินและการรายงานทางการเงิน การบญัชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร ประกอบดว้ย 
11 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีมีค่า Factor loading สูงท่ีสุดคือ สัมมนาการบญัชี  และการบญัชีตน้ทุนทาง
กลยทุธ์ 
  4.2) ดา้นการภาษีอากร 

 
ตารางท่ี 4.42  ค่าจากการวดัความน่าเช่ือถือของดา้นการภาษีอากร 
                                              Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.8706 3 

 

 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวดัค่าความน่าเช่ือถือในตารางท่ี 4.42  มีค่าความเช่ือมั่น 
(Cronbach’s Alpha) ของดา้นการภาษีอากร เท่ากบั  .8706  ถือว่าเป็นค่าเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมหรือ
ยอมรับได ้เน่ืองจากมีค่าเกิน 0.70 ข้ึนไป (Hair et al., 2006) 
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ตารางท่ี 4.43  การวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบดว้ย KMO and Bartlett’s Test ดา้นการภาษีอากร 

  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .682 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 331.235 
 Df 3 
 Sig. .000 

 

 จากตารางท่ี 4.43 เป็นการใช ้Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) วดัความเหมาะสมของขอ้มูล 
เพ่ือใชเ้ทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีไดค่้าเป็น 0.682 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .5 จึงสรุปไดว้่า ขอ้มูล
องคป์ระกอบท่ีมีอยูเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis 
 ส่วน Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร จะมีการ
ประมาณแบบ Chi Square = 331.235 ไดค่้า Significance = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่าตวั
แปรทุกตวัมีความสมัพนัธ์กนั  

 
ตารางท่ี 4.44  ตารางแสดงการวิเคราะห์ ดา้นการภาษีอากร 
 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

2.385 79.506 79.506 

 
 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงอธิบาย
ค่าความแปรปรวนของขอ้มูลดา้นการภาษีอากร  (Cumulative %) ไดร้้อยละ 79.506  โดยแสดงถึง
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามรายละเอียดตารางท่ี 4.45 
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ตารางท่ี 4.45  แสดงตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจดา้นการภาษีอากร 
 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.1.3.2 ภาษีศุลกากร .933 
4.1.3.1 ภาษีสรรพสามิต .920 
4.1.3.4 ภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํบญัชี .817 

 
 จากตารางท่ี 4.45 จะเห็นไดว้่าเม่ือทาํวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ ดา้นการภาษี
อากร ประกอบดว้ย 3  ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีมีค่า Factor loading สูงท่ีสุดคือ ภาษีศุลกากร 
  4.3) ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์
 

ตารางท่ี 4.46  ค่าจากการวดัความน่าเช่ือถือของดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์

                                              Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.8907 2 

 
 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวดัค่าความน่าเช่ือถือในตารางท่ี 4.46  มีค่าความเช่ือมั่น 
(Cronbach’s Alpha) ของดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์เท่ากบั .8907  ถือวา่เป็นค่าเช่ือมัน่
ท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได ้เน่ืองจากมีค่าเกิน 0.70 ข้ึนไป (Hair et al., 2006) 

 

ตารางท่ี 4.47  การวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบดว้ย KMO and Bartlett’s Test 

  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .514 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 192.346 
 Df 1 
 Sig. .000 
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 จากตารางท่ี 4.47 เป็นการใช ้Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) วดัความเหมาะสมของขอ้มูล 
เพ่ือใชเ้ทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีไดค่้าเป็น 0.514 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .5 จึงสรุปไดว้่า ขอ้มูล
องคป์ระกอบท่ีมีอยูเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis 
 ส่วน Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร จะมีการ
ประมาณแบบ Chi Square = 192.346 ไดค่้า Significance = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่าตวั
แปรทุกตวัมีความสมัพนัธ์กนั 
  
ตารางท่ี 4.48  ตารางแสดงการวิเคราะห์ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์
 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

1.803 90.170 90.170 

 
 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงอธิบาย
ค่าความแปรปรวนของขอ้มูลดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์(Cumulative %) ไดร้้อยละ 
90.170  โดยแสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี 
ของนักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามรายละเอียดตาราง
ดา้นล่าง 

 

ตารางท่ี 4.49  แสดงตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์
 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.1.4.1 กฎหมาย หา้งหุน้ส่วน และ บริษทัจาํกดั .950 
4.1.4.2 กฎหมายมหาชน .950 

 
 จากตารางท่ี 4.49 จะเห็นไดว้่าเม่ือทาํวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ ดา้นกฎหมาย
ธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์ประกอบดว้ย  2 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีมีค่า Factor loading สูงเท่ากนัคือ 
กฎหมายหา้งหุน้ส่วนและบริษทัจาํกดั และกฎหมายมหาชน 
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  4.4) ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี 
 
ตารางท่ี 4.50  ค่าจากการวดัความน่าเช่ือถือของ ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ 
                    ทางวิชาชีพบญัชี 
                                              Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.9249 2 

 
 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวดัค่าความน่าเช่ือถือในตารางท่ี 4.50  มีค่าความเช่ือมั่น 
(Cronbach’s Alpha) ของดา้นการตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี  เท่ากบั  
0.9249 ถือว่าเป็นค่าเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได ้เน่ืองจากมีค่าเกิน 0.70 ข้ึนไป (Hair et al., 
2006) 
 
ตารางท่ี 4.51  การวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบดว้ย KMO and Bartlett’s Test ดา้นการ 
                    ตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี   
  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .511 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 249.871 
 Df 1 
 Sig. .000 

 
 จากตารางท่ี 4.51 เป็นการใช ้Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) วดัความเหมาะสมของขอ้มูล 
เพื่อใชเ้ทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีไดค้่าเป็น 0.511 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .5  จึงสรุปไดว้่า ขอ้มูลท่ีมีอยู่
เหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis 
 ส่วน Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร จะมีการ
ประมาณแบบ Chi Square = 249.871 ไดค่้า Significance = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่าตวั
แปรทุกตวัมีความสมัพนัธ์กนั  
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ตารางท่ี 4.52  ตารางแสดงการวิเคราะห์ ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

1.860 93.011 93.011 

 
 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงอธิบาย
ค่าความแปรปรวนของขอ้มูล ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี 
(Cumulative %) ไดร้้อยละ 93.011   โดยแสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษา
ต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ตามรายละเอียดตารางดา้นล่าง 

 

ตารางท่ี 4.53  แสดงตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ 
                      ทางวิชาชีพบญัชี 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.1.5.1 การตรวจสอบและการใหค้วามเช่ือมัน่ขั้นสูง .964 
4.1.5.2 การตรวจสอบการดาํเนินงานและการบริหาร .964 

 
 จากตารางท่ี 4.53  จะเห็นไดว้่าเม่ือทาํวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ ดา้นการ
ตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี ประกอบดว้ย  2 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีมีค่า 
Factor loading สูงเท่ากนัคือ การตรวจสอบและการให้ความเช่ือมัน่ขั้นสูงและการตรวจสอบการ
ดาํเนินงานและการบริหาร 
   
  4.5) ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
 
ตารางท่ี 4.54  ค่าจากการวดัความน่าเช่ือถือ ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
                                              Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.9302 3 
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 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวดัค่าความน่าเช่ือถือในตารางท่ี 4.54 มีค่าความเช่ือมั่น 
(Cronbach’s Alpha) ของดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ เท่ากบั  .9302  ถือว่าเป็น
ค่าเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได ้เน่ืองจากมีค่าเกิน 0.70 ข้ึนไป (Hair et al., 2006) 
 

ตารางท่ี 4.55 การวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบดว้ย KMO and Bartlett’s Test ดา้นค่านิยม 
                   ทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .757 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 460.057 
 Df 3 
 Sig. .000 

 
 จากตารางท่ี 4.55 เป็นการใช ้Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) วดัความเหมาะสมของขอ้มูล 
เพื่อใชเ้ทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีไดค้่าเป็น 0.757 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .5 และเขา้ใกลค่้า 1 จึงสรุป
ไดว้า่ ขอ้มูลท่ีมีอยูเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis 
 ส่วน Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร จะมีการ
ประมาณแบบ Chi Square = 460.057 ไดค่้า Significance = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่าตวั
แปรทุกตวัมีความสมัพนัธ์กนั  
 
ตารางท่ี 4.56  ตารางแสดงการวิเคราะห์ ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

2.633 87.781 87.781 

 
 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงอธิบาย
ค่าความแปรปรวนของขอ้มูลดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (Cumulative %) ได้
ร้อยละ 87.781  โดยแสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขา
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การบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามรายละเอียด
ตารางดา้นล่าง 

 
ตารางท่ี 4.57  แสดงตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.1.6.2 การประพฤติเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี .946 
4.1.6.3 การปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพบญัชี .945 
4.1.6.1 ดา้นความซ่ือสัตย ์ การใส่ใจ และการรักษาความลบั .920 

 
 จากตารางท่ี 4.57 จะเห็นไดว้่าเม่ือทาํวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ ดา้น ค่านิยม
ทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีมีค่า Factor loading สูง
ท่ีสุดคือ การประพฤติเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
  4.5) ดา้นความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจ 
 

ตารางท่ี 4.58  ค่าจากการวดัความน่าเช่ือถือ ดา้นความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจ 

                                              Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.9202 8 

 

 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวดัค่าความน่าเช่ือถือในตารางท่ี 4.58  มีค่าความเช่ือมั่น 
(Cronbach’s Alpha) ของความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจ  เท่ากบั .9202  ถือว่าเป็นค่าเช่ือมัน่ท่ี
เหมาะสมหรือยอมรับได ้เน่ืองจากมีค่าเกิน 0.70 ข้ึนไป (Hair et al., 2006) 
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ตารางท่ี 4.59 การวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบดว้ย KMO and Bartlett’s Test 

  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .918 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 927.327 
 Df 28 
 Sig. .000 

 
 จากตารางท่ี 4.59 เป็นการใช ้Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) วดัความเหมาะสมของขอ้มูล 
เพื่อใชเ้ทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีไดค้่าเป็น 0.918 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .5 และเขา้ใกลค่้า 1 จึงสรุป
ไดว้า่ ขอ้มูลท่ีมีอยูเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis 
 ส่วน Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร จะมีการ
ประมาณแบบ Chi Square = 927.327 ไดค่้า Significance = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่าตวั
แปรทุกตวัมีความสมัพนัธ์กนั  
 

ตารางท่ี 4.60  ตารางแสดงการวิเคราะห์ ดา้นความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจ 
 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

5.146 64.326 64.326 

 
 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงอธิบาย
ค่าความแปรปรวนของขอ้มูล ดา้นความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจ (Cumulative %) ไดร้้อยละ 64.326  
โดยแสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี  ของนกั
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามรายละเอียดตารางดา้นล่าง 
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ตารางท่ี 4.61  แสดงตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจ 
 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.2.2 ดา้นความรู้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ .832 
4.2.7 ความรู้ดา้นพฤติกรรมองคก์ร .818 
4.2.1 ดา้นความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ .815 
4.2.5 ความรู้ดา้นตลาดทางการเงิน .810 
4.2.3 ความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล .805 
4.2.6 ความรู้ดา้นวธีิการเชิงปริมาณ .796 
4.2.4 ดา้นความรู้ดา้นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ .795 
4.2.9 ความรู้ดา้นการตลาด .741 

 
 จากตารางท่ี 4.61 จะเห็นไดว้่าเม่ือทาํวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ ดา้นองคก์ร
และธุรกิจ ประกอบดว้ย 8 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีมีค่า Factor loading สูงท่ีสุดคือ ดา้นความรู้
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
  4.6) ดา้นความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจ 
 

ตารางท่ี 4.62  ค่าจากการวดัความน่าเช่ือถือ ดา้นความรู้และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                              Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.9172 6 

 
 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวดัค่าความน่าเช่ือถือในตารางท่ี 4.62 มีค่าความเช่ือมั่น 
(Cronbach’s Alpha) ของดา้นความรู้และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เท่ากบั  0.9172 ถือ
วา่เป็นค่าเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได ้เน่ืองจากมีค่าเกิน 0.70 ข้ึนไป (Hair et al., 2006) 
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ตารางท่ี 4.63 การวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบดว้ย KMO and Bartlett’s Test ดา้นความรู้ 
                     และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .861 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 823.186 
 Df 15 
 Sig. .000 

 
 จากตารางท่ี 4.63 เป็นการใช ้Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) วดัความเหมาะสมของขอ้มูล 
เพื่อใชเ้ทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีไดค้่าเป็น 0.861 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .5 และเขา้ใกลค่้า 1 จึงสรุป
ไดว้า่ ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอยูเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis 
 ส่วน Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร จะมีการ
ประมาณแบบ Chi Square = 823.186 ไดค่้า Significance = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่าตวั
แปรทุกตวัมีความสมัพนัธ์กนั  
 

ตารางท่ี 4.64  ตารางแสดงการวิเคราะห์ ดา้นความรู้และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Eigenvalues % of Variance Cumulative % 

3.940 65.664 65.664 

 
 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงอธิบาย
ค่าความแปรปรวนของขอ้มูล ดา้นความรู้และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Cumulative 
%) ไดร้้อยละ 65.664  โดยแสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโท
สาขาการบญัชี ของนักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาม
รายละเอียดตารางดา้นล่าง 
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ตารางท่ี 4.65  แสดงตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ดา้นความรู้และสมรรถนะดา้นเทคโนโลย ี
                   สารสนเทศ 
 

ข้อคาํถาม ตวัแปร Factor Loading 
4.3.4 สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ .884 
4.3.3 สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ .881 
4.3.5 สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมิน

หรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ 
.875 

4.3.2 ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ .792 
4.3.1 ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ .743 
4.2.10 ความรู้ดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศและโลกาภิวฒัน์ .661 

 
 จากตารางท่ี 4.65 จะเห็นไดว้่าเม่ือทาํวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ ดา้นความรู้
และสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีมีค่า Factor loading สูง
ท่ีสุดคือ สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

 
 ผลจากการวิจยัเร่ือง “การศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ
ปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี” 
ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการศึกษาวิจยัและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 งานวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  ซ่ึงจากการศึกษารวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดศึ้กษาในองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
องค์ประกอบดา้นองค์ประกอบด้านเหตุผลส่วนตวั องค์ประกอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
องคป์ระกอบดา้นสถาบนัการศึกษา และองคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ ปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาวิเคราะห์ผล โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญา
โทสาขาการบญัชี  ของนักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จาํนวน 400 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมา 201 ชุด เป็น
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 188 ชุด  จากนั้นผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถามด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  อายุ   ประสบการณ์การทาํงาน งานท่ีรับผิดชอบ ลกัษณะของธุรกิจ ใน
รูปแบบของความถ่ีและร้อยละ  และวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
ในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษา
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ระดบัปริญญาตรี ดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพ่ือสกดัปัจจยั และคาํนวณค่า Factor 
loading โดยวิธี Maximum Likelihood   สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 5.1.1 สรุปผลการวิจยัดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
  1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 88.30  
และเป็นเพศชาย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 
  2) อายุของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปี  จาํนวน  83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.10  รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 41   อยู่
ในช่วง 41 - 50 ปี  จาํนวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 และอาย ุ51 ปีข้ึนไป จาํนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.10 
  3) ประสบการณ์การทาํงานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ทาํงาน 2 – 5 ปี  จาํนวน  68 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20  รองลงมาประสบการณ์ 6 -10 ปี จาํนวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.50   ประสบการณ์ นอ้ยกว่า 2 ปี  จาํนวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 และ 
ประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 10 ปี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 
  4) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัจาํกดั  จาํนวน  138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.40  รองลงมาคืออ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลยั จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.80   บริษทั มหาชน จาํกดั   จาํนวน  17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00  และห้างหุ้นส่วนจาํกดั 
จาํนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.70  
  5) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลกัษณะการทาํงานคือ ทาํบญัชี   จาํนวน  123 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.40  รองลงมาคือทาํงานดา้นการสอบบญัชี  จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20   
ดา้นบญัชีบริหาร   จาํนวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90  และดา้นบญัชีภาษีอากร 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.40  
 5.1.2 สรุปผลการวิจยัดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 
  ผลการวิจยัดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สามารถสรุปองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดเรียงลาํดบั
จากความสาํคญัมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 

1.  องคป์ระกอบดา้นเหตุผลส่วนตวั 
2.  องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
3.  องคป์ระกอบดา้นสถาบนัการศึกษา 
4.  องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร 
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 นอกจากนั้น การวิเคราะห์องคป์ระกอบคร้ังน้ีทาํให้พบตวัแปรของแต่ละองคป์ระกอบ 
ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบดา้นเหตุผลส่วนตวั  ประกอบดว้ยตวัแปร คือ 
- เป็นเกียรติแก่วงศต์ระกลู 
- ยกระดบัฐานะทางสงัคม 
- ตอ้งการไดรั้บวฒิุเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน 
- มีการยอมรับมากข้ึนจากสถานประกอบการเม่ือจบการศึกษา 
- ตอ้งการรับปริญญามหาบณัฑิต 

2. องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ ประกอบดว้ยตวัแปร คือ 
- เป็นอาชีพท่ีสงัคมและตลาดแรงงานตอ้งการ 
- ทาํใหมี้โอกาสเป็นเจา้ของกิจการในอนาคต 
- เพื่อเพิ่มพนูความรู้และความสามารถ     
- เพื่อพฒันาตนเองใหก้า้วทนัยคุสมยั 
- ตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวิต 
- ตอ้งการนาํความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 
- เป็นวิชาชีพท่ีมัน่คงและกา้วหนา้ 

3. องคป์ระกอบดา้นสถาบนัการศึกษา ประกอบดว้ยตวัแปร คือ 
- ความน่าเช่ือถือและการยอมรับของสถานประกอบการท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั 
- ช่ือเสียงของสถาบนัทางดา้นวิชาการเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
- สถานศึกษาใกลท่ี้พกัอาศยั 
- สถานศึกษาใกลท่ี้ทาํงาน 
- สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบัความตอ้งการ 

4. องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร 
ดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงินการบญัชีบริหารและการควบคุม
ทางการบริหาร ประกอบดว้ยตวัแปร คือ 
- สมัมนาการบญัชี 
- การบญัชีตน้ทุนทางกลยทุธ์ 
- การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินค่า 
- เคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
- ความรู้ดา้นการจดัการและการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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- การจดัการทางการเงิน 
- นวตักรรมในการบญัชีบริหาร 
- ภาษีสรรพากร 
- ธรรมาธิบาลและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
- ประเดน็และปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี 
- การวางแผนและการบริหารภาษีเชิงกลยทุธ์ 
ดา้นการภาษีอากร ประกอบดว้ยตวัแปร คือ 
- ภาษีศุลกากร 
- ภาษีสรรพสามิต 
- ภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํบญัชี 
ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์ประกอบดว้ยตวัแปร คือ 
- กฎหมาย หา้งหุน้ส่วน และ บริษทัจาํกดั 
- กฎหมายมหาชน 
ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี ประกอบดว้ยตวั 

แปร คือ 
- การตรวจสอบและการใหค้วามเช่ือมัน่ขั้นสูง 
- การตรวจสอบการดาํเนินงานและการบริหาร 
ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ ประกอบดว้ยตวัแปร คือ 
- การประพฤติเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
- การปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพบญัชี 
- ดา้นความซ่ือสตัย ์ การใส่ใจ และการรักษาความลบั 
ดา้นความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจ ประกอบดว้ยตวัแปร คือ 
- ดา้นความรู้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
- ความรู้ดา้นพฤติกรรมองคก์ร 
- ดา้นความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
- ความรู้ดา้นตลาดทางการเงิน 
- ความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล 
- ความรู้ดา้นวิธีการเชิงปริมาณ 
- ดา้นความรู้ดา้นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ 
- ความรู้ดา้นการตลาด 
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ดา้นความรู้และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ยตวัแปร คือ 
- สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะของผู ้จัดการหรือผู ้ประเมินหรือ

ผูอ้อกแบบสารสนเทศ 
- ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ความรู้ดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศและโลกาภิวฒัน์ 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
  การวิจยัเร่ือง “การศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโท
สาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี”  ผูว้ิจยัได้
วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ดว้ยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis : EFA) เพื่อสกดัปัจจยั และคาํนวณค่า Factor loading โดยวิธี 
Maximum Likelihood  ผลท่ีไดรั้บมีลกัษณะเดียวกนักบังานวิจยัท่ีไดท้าํการศึกษาและรวบรวม
ขอ้มูลไว ้คือ องคป์ระกอบทั้ง 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่         

1.  องคป์ระกอบดา้นเหตุผลส่วนตวั 
2.  องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
3.  องคป์ระกอบดา้นสถาบนัการศึกษา 
4.  องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร 

 เม่ือทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบแลว้ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นเหตุผลส่วนตวั จากผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัเป็นอนัดบั
แรก ไดแ้ก่เป็นเกียรติแก่วงศต์ระกลู ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (นิตยา  วฒันาภรณ์, 2530) ศึกษาเหตุจูงใจของ
การเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  โดยศึกษาจาก
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของสถาบนัดงักล่าว จาํนวน 583 คน ไดแ้ก่  ดา้นเหตุผล
ส่วนตวั  
 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านท่ีเก่ียวขอ้งกับวิชาชีพ   จากผลการศึกษา พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตัวแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ เป็นอาชีพท่ีสังคมและตลาดแรงงานตอ้งการ และปัจจยัย่อยอีก
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ปัจจยั ไดแ้ก่เพื่อเพิ่มพนูความรู้และความสามารถ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั     (สุทิน นพเกตุ, 2534) ไดใ้ห้
ทรรศนะคติในกรณีท่ีมีผู ้ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทกันเป็นจํานวนมากจน  เป็นท่ี
วิพากษว์ิจารณ์กนัว่า การศึกษาต่อปริญญาโทเป็นแฟชัน่อยา่งหน่ึงในสังคมปัจจุบนัว่า เป็นเร่ืองของ
นกัศึกษาท่ีพยายามจะพฒันาตนเอง เพราะปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจดีข้ึน ทาํใหก้ารแข่งขนัค่อนขา้งสูง 
การไดพ้ฒันาตนเองก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสามารถนาํใหก้า้วไปสู่ความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานได ้ ซ่ึง
ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามไม่ใหค้วามสาํคญัคือ ตอ้งการเปล่ียนอาชีพ 
 องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นสถาบนัการศึกษา  จากผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบั
แรก ไดแ้ก่ความน่าเช่ือถือและการยอมรับของสถานประกอบการท่ีมีต่อมหาวิทยาลยัและช่ือเสียง
ของสถาบนัทางดา้นวิชาการเป็นท่ียอมรับของสังคม   และอีกตวัแปร ไดแ้ก่สถานศึกษาใกลท่ี้พกั
อาศยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  (นวจรรย ์ ชวนะลิขิกร,2538)   ศึกษาเร่ือง       ปัจจยัในการเขา้ศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกริก  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ เพื่อศึกษา
ปัจจยัจูงใจท่ีนกัศึกษาสนใจเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกริก ผล
การศึกษาพบว่า “นกัศึกษาและมหาบณัฑิต มีปัจจยัจูงใจในการเขา้ศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัเกริก   มีปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัสูง 5 ดา้น    คือ  1. ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง  2. ค่าใชจ่้ายในการศึกษา  3. เกียรติยศช่ือเสียง  4. ตวัหลกัสูตร  5. ช่ือเสียงของมหาลยั   
ส่วนตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามไม่ให้ความสําคญั ไดแ้ก่ ค่าหน่วยกิตและค่าบาํรุงการศึกษามี
ความเหมาะสม 
 องคป์ระกอบท่ี 4 ดา้นหลกัสูตร สามารถอภิปรายผลรายดา้น ดงัน้ี 
 ดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงินการ บญัชีบริหารและการควบคุม
ทางการบริหาร  จากผลการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ สมัมนาการบญัชี 
 ดา้นการภาษีอากร จากผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก และตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ภาษีศุลกากร  
 ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์จากผลการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัเป็นอนัดบั
แรก ไดแ้ก่ กฎหมาย หา้งหุน้ส่วน บริษทัจาํกดั  และกฎหมายมหาชน  
 ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี จากผลการศึกษา 
พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และตัวแปรท่ีผู ้ตอบ
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แบบสอบถามให้ความสําคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การตรวจสอบและการให้ความเช่ือมัน่ขั้นสูง 
และการตรวจสอบการดาํเนินงานและการบริหาร  
 ด้านค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ จากผลการศึกษา พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตัวแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การประพฤติเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  
 ด้านความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ จากผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัเป็นอนัดบั
แรก ไดแ้ก่ดา้นความรู้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  
 ดา้นความรู้และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการศึกษา พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตัวแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ซ่ึงองค์ประกอบด้านหลกัสูตรสอดคลอ้งกับ กฤษมันต์ วฒันาณรงค์, สุภาพร อศัว
วิโรจน์, จันทิรา แก้วสูง, คนึงนิจ  ฉลาดธัญกิจ, สุภาณี สุพิชญ์ และปิลนัธนา สงวนบุญญพงษ ์
(2540)  ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียน
การสอนของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ด้านหลกัสูตร 
วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และอาจารยผ์ูส้อน นกัศึกษาระดบับณัฑิตมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดบัมาก การบริหารทางวิชาการ และ (เกรียงศกัด์ิ  แสงจนัทร์,2549)  ศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยับริหาร
รัฐกิจมหาวิทยาลยับูรพา  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นิสิตท่ีกาํลงัศึกษาในหลกัสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต จาํนวน 298 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่า “เพศ รายได ้ภาพลกัษณ์ของวิทยาลยั หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน อุปกรณ์การเรียน
การสอน และการบริหารจัดการของวิทยาลัย เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ  
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา”  และ
องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร สอดคลอ้งกบั IES 2 : มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบบัท่ี 2  
“โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี” ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัตวัแปรดา้นหลกัสูตร
กบัทุกตวัแปร 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะกลุ่มของผูท่ี้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และประกอบ
อาชีพแลว้ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษากลุ่มนักศึกษาท่ีกาํลงัจะสําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  เพื่อดูความต้องการในการศึกษาของกลุ่มน้ีเพิ่มเติม  จะได้นําผลการศึกษาไป
ประกอบการพิจารณา การบริหารหลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะนาํไปสู่การพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตรใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของผูเ้รียนและของตลาดแรงงานต่อไป  
 2. ควรศึกษาปัญหา อุปสรรคและความตอ้งการของผูเ้รียนปริญญาโทใหล้ะเอียดในดา้นต่าง ๆ 

 
5.4 ข้อจํากดัของงานวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง “องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ ปริญญาโทสาขาการ
บญัชี ของนักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี” มีขอ้จาํกดัของ
งานวิจยั คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยั เป็นนักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเท่านั้ น  ดังนั้ นผลการวิจัยอาจไม่สามารถใช้ได้กับมหาวิทยาลัยนอกเขต
กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง องค์ประกอบทีมี่ผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบัญชี ของนักบัญชี 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีสํ่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
______________________________________________________________________________ 
คาํช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัเร่ือง องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  เพื่อประกอบการศึกษาระดบัปริญญาโทของผูว้ิจยั หลกัสูตรบญัชีมหาบณัทิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ ผู ้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจากท่าน ขอให้ท่านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ ตามความรู้สึกหรือความเป็นจริง
เก่ียวกบัตวัท่าน ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้  
 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการ           
             บญัชี ของนกับญัชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบั 
             ปริญญาตรี  

 
 ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณท่ีท่านไดส้ละเวลาตอบคาํถามทุกขอ้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น  
 
 
                                                                                               สายชล  บุญนวม 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะการบญัชี 
      มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย �ลงใน � หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง ใหต้รงกบัความเป็น 
               จริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
1. เพศ            

�  ชาย     
�  หญิง 

2. อาย ุ 
�  20 - 30 ปี       
�  31 - 40 ปี    
�  41- 50 ปี    
�  50 ปีข้ึนไป 

3. ท่านมีประสบการณ์ในการทาํบญัชี มาเป็นระยะเวลาก่ีปี 
�  นอ้ยกวา่ 2 ปี      
�  2 - 5 ปี    
�  6 - 10 ปี    
�  10 ปีข้ึนไป 

4. ลกัษณะของการประกอบธุรกิจ 
�  หา้งหุน้ส่วน      
�  บริษทัจาํกดั   
�  บริษทัมหาชนจาํกดั   
�    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................. 

5. ลกัษณะงานท่ีท่านรับผดิชอบ 
 �  การทาํบญัชี    

�  การสอบบญัชี 
�  การบญัชีบริหาร   
�  การวางระบบบญัชี 

 �  การบญัชีภาษีอากร   
�  การศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี  

 �  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................. 
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ตอนที ่2 องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี ของนกั
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี โปรดทาํเคร่ืองหมาย  � ในช่องท่ี
ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน 
 
  ระดบัคะแนน 5   หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อมากท่ีสุด  

ระดบัคะแนน 4   หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อมาก 
ระดบัคะแนน 3   หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2   หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อนอ้ย 
ระดบัคะแนน 1   หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อนอ้ยท่ีสุด 

 

 
ลาํดบั 

 
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ในการศึกษาต่อ 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

1. ด้านเหตุผลส่วนตัว 
1.1 เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และความสามารถ                
1.2 เพ่ือพฒันาตนเองใหก้า้วทนัยคุสมยั      
1.3 ตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวิต      
1.4 ยกระดบัฐานะทางสังคม      
1.5 เป็นเกียรติแก่วงศต์ระกลู      
1.6 ตอ้งการไดรั้บวฒิุเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน      
1.7 มีการยอมรับมากข้ึนจากสถานประกอบการเม่ือ

จบการศึกษา 
     

1.8 ตอ้งการรับปริญญามหาบณัฑิต      
2. ด้านทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชีพ 

2.1 ตอ้งการเปล่ียนอาชีพ      
2.2 เป็นวิชาชีพท่ีมัน่คงและกา้วหนา้      
2.3 ตอ้งการนาํความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ      
2.4 เป็นอาชีพท่ีสังคมและตลาดแรงงานตอ้งการ      
2.5 ทาํใหมี้โอกาสเป็นเจา้ของกิจการในอนาคต       
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ลาํดบั 

 
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ในการศึกษาต่อ 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

3. ด้านสถาบันการศึกษา 
3.1 ความน่าเช่ือถือและการยอมรับของสถาน

ประกอบการท่ีมีต่อมหาวทิยาลยั 
     

3.2 ช่ือเสียงของสถาบนัทางดา้นวชิาการเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 

     

3.3 ค่าหน่วยกิตและค่าบาํรุงการศึกษามีความ
เหมาะสม 

     

3.4 หอ้งเรียน อาคาร สถานท่ี มีเพียงพอ 
ต่อความตอ้งการ 

     

3.5 สถานศึกษาใกลท่ี้ทาํงาน      
3.6 สถานศึกษาใกลท่ี้พกัอาศยั      
3.7 สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบัความตอ้งการ      

4. ด้านหลกัสูตร 
4.1 สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาส่งเสริมความรู้ด้านทางการบัญชี การเงนิ และความรู้ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่  
4.1.1 ดา้นการบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 
4.1.1.1 ประเดน็และปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี      
4.1.1.2 สัมมนาการบญัชี      
4.1.1.3 การบญัชีตน้ทุนทางกลยทุธ์      
4.1.1.4 ธรรมาธิบาลและจริยธรรมทางวิชาชีพ      
4.1.1.5 การจดัการทางการเงิน      
4.1.1.6 การวเิคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมิน

ค่า 
     

4.1.2 ดา้นการบญัชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร 
4.1.2.1 นวตักรรมในการบญัชีบริหาร      
4.1.2.2 เคร่ืองมือทางการเงินและการบริหารความเส่ียง

ทางการเงิน 
     

 4.1.2.3 การวางแผนและการบริหารภาษีเชิงกลยทุธ์      
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ลาํดบั 

 
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ในการศึกษาต่อ 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

4.1.3 ดา้นภาษีอากร  
4.1.3.1  ภาษีสรรพสามิต      
4.1.3.2  ภาษีศุลกากร      
4.1.3.3  ภาษีสรรพากร      
4.1.3.4  ภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํบญัชี      
4.1.4 ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์
4.1.4.1 กฎหมาย หา้งหุน้ส่วน และ บริษทัจาํกดั      
4.1.4.2  กฎหมายมหาชน      
4.1.5 ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี 
4.1.5.1  การตรวจสอบและการใหค้วามเช่ือมัน่ขั้นสูง      
4.1.5.2  การตรวจสอบการดาํเนินงานและการบริหาร       
4.1.6 ดา้นค่านิยมทางวชิาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
4.1.6.1  ดา้นความซ่ือสัตย ์ การใส่ใจ และการรักษา

ความลบั 
     

4.1.6.2  การประพฤติเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี      
4.1.6.3  การปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพบญัชี      
4.2 สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาส่งเสริมความรู้ทางด้านองค์กรและธุรกจิ ได้แก่ 

4.2.1 ดา้นความรู้ทางเศรษฐศาสตร์      
4.2.2 ดา้นความรู้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ      
4.2.3 ความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล      
4.2.4 ดา้นความรู้ดา้นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ      
4.2.5 ความรู้ดา้นตลาดทางการเงิน      
4.2.6 ความรู้ดา้นวธีิการเชิงปริมาณ      
4.2.7 ความรู้ดา้นพฤติกรรมองคก์ร      
4.2.8 ความรู้ดา้นการจดัการและการตดัสินใจเชิงกล

ยทุธ์ 
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ลาํดบั 

 
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ในการศึกษาต่อ 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

4.2.9 ความรู้ดา้นการตลาด      
4.2.10 ความรู้ดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศและ

โลกาภิวฒัน์ 
     

4.3 สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาส่งเสริมความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้แก่ 
4.3.1 ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ      
4.3.2 ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ      
4.3.3 สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ      
4.3.4 สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ      
4.3.5 สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการ

หรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ  
     

4.4 อืน่ ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ข 

IES 2 : มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 2 
“โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี” 
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มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 
ฉบับที ่2 

เร่ือง เนือ้หาของโปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบัญชี 
 
 
สารบัญ                    ย่อหน้าที ่
 
วตัถุประสงค์และขอบเขต        1-3 
บทนํา           4-9 
วนัถือปฏิบัต ิ         10 
เนือ้หาของโปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบัญชี      11-33 
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วตัถุประสงค์และขอบเขต 
 
1  มาตรฐานฉบบัน้ีอธิบายเน้ือหาความรู้ของโปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบญัชีซ่ึงบุคคลท่ี 

พร้อมจะเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีจาํเป็นตอ้งมีเพ่ือท่ีจะมีคุณสมบติัในการเป็นผูป้ระกอบ 
วชิาชีพบญัชี 

2  จุดมุ่งหมายของมาตรฐานฉบบัน้ีคือทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่บุคคลท่ีพร้อมจะเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ 
บญัชีเขา้เป็นสมาชิกขององคก์รสมาชิกของสหพนัธ์นกับญัชีนานาชาติ มีความรู้ทางวิชาชีพ 
บญัชีในขั้นสูงท่ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีไดอ้ยา่งมีสมรรถนะภายใตส้ภาวะ 
แวดลอ้มท่ีซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ประเดน็เร่ืองการดาํรงไวซ่ึ้งสมรรถนะจะ 
กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 7 การพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง 
ต่อเน่ือง 

3  ความรู้หลกัของโปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบญัชีประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 
(ก) ความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ข) ความรู้ทางองคก์รและธุรกิจ และ 
(ค) ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทกัษะทางวชิาชีพท่ีจาํเป็นและเน้ือหาของการศึกษาทัว่ไป ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ 
และทศันคติทางวชิาชีพ และขอ้กาํหนดดา้นประสบการณ์การทาํงานจริงไดรั้บการกาํหนดไว ้
ในมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 3 ทักษะทางวิชาชีพ มาตรฐานการศึกษา 
ระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ และมาตรฐาน 
การศึกษาระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 5 ข้อกาํหนดด้านประสบการณ์การทาํงานจริง 

4  การศึกษาทางวชิาชีพบญัชีอาจจะทาํใหมี้การศึกษาในสภาพแวดลอ้มทางวชิาการ หรือการ 
เรียนในหลกัสูตรการศึกษาโดยตรงเพ่ือเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดค้วามรู้ 
ไม่ตํ่ากวา่การเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี บุคคลท่ีพร้อมจะเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
จาํเป็นตอ้งไดรั้บความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพ ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทาง 
วชิาชีพ และจะตอ้งสามารถผสมผสานความรู้ต่างๆเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั 

5  ส่วนประกอบของโปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบญัชีสามารถนาํไปใชพ้ฒันาทกัษะทาง 
วชิาชีพไดด้ว้ย ความรู้ในปัจจุบนัอาจลา้สมยัไดใ้นภายหลงั ดงันั้น การศึกษาแบบไม่ลึกซ้ึง 
เพ่ือใหไ้ดค้วามรู้จากหวัขอ้วิชาต่างๆกนัจาํนวนมากมายไม่ทาํใหเ้กิดประโยชน์ในระยะยาวต่อ 
ผูท่ี้มีความเป็นไปไดว้า่จะมาเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี และต่อวิชาชีพทกัษะดา้นความรู้ทาง 
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ปัญญาท่ีจาํเป็นนั้นไดร้วมไปถึงความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวเิคราะห์และการประเมินผล 
และตลอดชีวติการทาํงานนั้นตอ้งใหค้วามสาํคญัของทกัษะทางวชิาชีพ ค่านิยม จริยธรรมและ 
ทศันคติ มากกวา่ความรู้ทางวิชาชีพท่ีมี ณ ขณะไดม้าซ่ึงการเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

6  ส่ิงท่ีสาํคญัเท่าๆกนั คือ การพฒันาทกัษะท่ีจะระบุปัญหาเพ่ือท่ีจะทราบไดว้า่ความรู้ใดท่ี 
จาํเป็นในการระบุและแกไ้ขปัญหา และเพ่ือใหท้ราบไดว้า่จะหาความรู้ดงักล่าวจากแหล่งใด 
ในระยะยาวแลว้ การปลูกฝังความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้อยา่งไม่มีวนัส้ินสุด มีความสาํคญัมากกวา่ 
ความรู้ใดๆ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นทกัษะอยา่งหน่ึงท่ีจาํเป็นตอ้งมีทศันคติจาํเป็นตอ้งไดรั้บ 
การพฒันาใหเ้กิดข้ึน และสนบัสนุนดว้ยค่านิยมจากสงัคมท่ีเห็นพอ้งกนั 

7  องคค์วามรู้ท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีจาํเป็นตอ้งมีเพ่ือทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีสมรรถนะนั้นมีการ 
เปล่ียนแปลงและเพ่ิมข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ เง่ือนไขท่ีมีอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินยงัเป็นตวัการท่ีทาํให ้
ฐานความรู้ท่ีจาํเป็นเกิดความแตกต่างข้ึนได ้นอกจากน้ี ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีจะเช่ียวชาญ 
ระหวา่งท่ีอยูใ่นอาชีพ ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ี มาตรฐานฉบบัน้ีจึงกาํหนดเพียงหวัเร่ืองท่ีตอ้งเรียน 
แบบกวา้งๆ บนสมมุติฐานวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีจะตอ้งทาํใหค้วามรู้ของตนมีความ 
ทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ 

8  ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัน้ีมุ่งเนน้ส่วนใหญ่ท่ีความรู้ทางวิชาชีพอนัจาํเป็นต่อการทาํหนา้ท่ี 
ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี มาตรฐานฉบบัน้ียงักล่าวถึงสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ีควรอยูใ่นโปรแกรมการศึกษา สมรรถนะดงักล่าวไดรั้บการระบุไวใ้นแนวปฏิบติัทาง 
การศึกษาระหวา่งประเทศ เร่ืองท่ี 11 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(ปรับปรุงปี ค.ศ. 2003) 1 

9  คาํนิยามศพัทแ์ละคาํอธิบายคาํศพัทท่ี์สาํคญัท่ีใชใ้นมาตรฐานนั้น เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้น 
แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 เม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ.2006 สหพนัธ์นกับญัชีนานาชาติไดมี้ร่างขอ้เสนอใหม่ ฉบบัท่ี 2.1 (Proposed International 
Practice Statement 2.1) เร่ือง “Information Technology for Professional Accountants” และในปัจจุบนัน้ีอยูร่ะหวา่ง 
การปรับปรุงตามขอ้คิดเห็นท่ีไดจ้ากสมาชิก 
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วนัทีถ่ือปฏิบัติ 

10  ใหถื้อปฏิบติัมาตรฐานฉบบัน้ีตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป 

เนือ้หาของโปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบัญชี 

11  การศึกษาทางวิชาชีพบัญชีควรเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการศึกษาก่อนมคุีณสมบัติเป็น 
ผู้ประกอบวชิาชีพ การศึกษาควรมรีะยะเวลายาวนานและลกึเพยีงพอทีจ่ะทาํให้บุคคลที่ 
พร้อมจะเป็นผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีได้ความรู้ทางวชิาชีพทีจ่ําเป็นต่อการมสีมรรถนะทาง 
วชิาชีพ 

12 ส่วนประกอบของความรู้ทางวชิาชีพบัญชีทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาก่อนมคุีณสมบัติ 
เป็นผู้ประกอบวชิาชีพควรประกอบด้วยการศึกษาเต็มเวลาทาํการเป็นระยะเวลาอย่าง 
น้อยสองปี (หรือการศึกษาแบบนอกเวลาทําการที่สามารถเทยีบเท่าได้) 
13 เพือ่ให้ได้ความรู้ทางวชิาชีพ นักศึกษาควรได้รับคุณวุฒิทางการบัญชีหรือคุณสมบัติทาง 
วชิาชีพ 

14  เนือ้หาของการศึกษาทางวชิาชีพบัญชีควรประกอบด้วย: 
(ก) ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน และความรู้ทีเ่กีย่วข้อง 
(ข) ความรู้ด้านองค์กรและธุรกจิ และ 
(ค) ความรู้และสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

15  ความรู้ทางวิชาชีพประกอบดว้ยความรู้ท่ีมิไดเ้ก่ียวกบัวิชาชีพ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ 
เฉพาะตวั ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ทกัษะการติดต่อส่ือสาร และทกัษะดา้นองคก์ร 
และการจดัการท่ีพฒันาไดม้าจากการศึกษาทัว่ไป 

16  หวัขอ้วิชาท่ีกล่าวถึงในมาตรฐานฉบบัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งศึกษาใหจ้บเรียงตามลาํดบัท่ีแสดงไว ้
ตวัอยา่งเช่น การศึกษาทางวชิาชีพบญัชีอาจไดม้าควบคู่ไปกบัการศึกษาทัว่ไปในขณะท่ีกาํลงั 
ศึกษาเพ่ือใหไ้ดคุ้ณวฒิุจากมหาวทิยาลยั หรืออาจจะไดม้าจากการศึกษาขั้นสูงหลงัจากสาํเร็จ 
การศึกษาจากโปรแกรมการศึกษาอ่ืนในระดบัอุดมศึกษา นกัศึกษาอาจมีคุณวฒิุท่ีมิใช่สาขา 
การบญัชี หรือไม่มีคุณวฒิุเลย แต่ศึกษาความรู้ท่ีจาํเป็นจากหวัขอ้วิชาท่ีตอ้งศึกษาทางวชิาชีพ 
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บญัชีโดยผา่นการศึกษาเพ่ือรับการทดสอบความรู้ขององคก์รวิชาชีพ ในกรณีน้ี หลกัสูตรของ 
องคก์รวิชาชีพจาํเป็นตอ้งครอบคลุมทุกหวัขอ้เน้ือหาท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานฉบบัน้ี นอกจากน้ี 
หวัขอ้วิชาและองคป์ระกอบของโปรแกรมการศึกษาอาจผสมผสานกนั เช่น การรวมความรู้ 
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศไวใ้นบางรายวิชาเฉพาะทางบญัชี วธีิน้ีอาจช่วยกระบวนการเรียนรู้ 
และช่วยบุคคลท่ีพร้อมจะเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีใหเ้ขา้ใจวา่องคป์ระกอบต่างๆนั้น 
สมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

17  องคป์ระกอบความรู้จากการศึกษาทางวชิาชีพบญัชีเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงของโปรแกรม 
การศึกษาก่อนมีคุณสมบติัเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ ความรู้อาจไดม้าหรืออาจไม่ไดม้าจาก 
การศึกษาในสถาบนัการศึกษา บางโปรแกรมการศึกษาท่ีไดคุ้ณวฒิุอาจกาํหนดใหมี้การศึกษา 
ทัว่ไปอยา่งนอ้ยสองปีและใชเ้วลาอีกสองปีในการศึกษาทางดา้นบญัชี คุณวฒิุผูเ้ช่ียวชาญ 
ทางการบญัชีอาจรวมการศึกษาทัว่ไปไวภ้ายในสามปี ระยะเวลารวมทั้งเน้ือหาของการศึกษา 
ทัว่ไป การศึกษาทางดา้นบญัชี และประสบการณ์การทาํงานจริง อาจต่างกนัในแต่ละ 
โปรแกรมการศึกษาตราบเท่าท่ีการเทียบสมรรถนะทางวิชาชีพเป็นไปตามเป้าหมาย 

18  ความรู้ดา้นการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งทาํใหเ้กิดพ้ืนความรู้หลกัท่ีจาํเป็นต่อ 
ความสาํเร็จในอาชีพผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ระยะเวลารวมทั้งเน้ือหาของหวัขอ้การเรียนอาจ 
ต่างกนัไปตามส่วนของสงัคมหรือทอ้งถ่ินซ่ึงบุคคลนั้นทาํงานอยู ่เน้ือหาหลกัสูตรดา้นการ 
บญัชีตอ้งเปล่ียนแปลงตวัเองอยูเ่สมอและยงัคงเปล่ียนแปลงต่อไปเพ่ือสนองความตอ้งการ 
ของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป หวัขอ้การเรียนใหม่ๆ จะไดรั้บการเพ่ิมเขา้ไปในเน้ือหาหลกัสูตร 
และการใหค้วามสาํคญัในแต่ละหวัขอ้การเรียนจะมีการเปล่ียนแปลงไป องคก์รสมาชิกอาจ 
ตอ้งเพ่ิมหวัขอ้การเรียนหรือเปล่ียนแปลงสมดุลของโปรแกรมการศึกษาเพ่ือสนองความ 
ตอ้งการท่ีเกิดจากสภาวะแวดลอ้มขององคก์รตนเอง 

19  ความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจช่วยผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีใหเ้ขา้ใจสภาพแวดลอ้มท่ีปฏิบติังาน 
ความรู้อยา่งกวา้งๆ ดา้นธุรกิจ ดา้นองคก์รภาครัฐและองคก์รท่ีไม่แสวงผลกาํไร มีความ 
จาํเป็นต่อผูป้ระกอบวิชาชีพวิชาชีพบญัชี ความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจไดร้วมไปถึงวธีิจดั 
องคก์รวธีิจดัหาเงินทุน และวิธีบริหารงานธุรกิจในสภาพแวดลอ้มระดบัโลกท่ีธุรกิจ 
ดาํเนินงานอยู ่
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20  ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไดแ้ปลงบทบาทของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ผูป้ระกอบ 
วชิาชีพบญัชีไม่เพียงใชข้อ้มูลสารสนเทศและใชท้กัษะการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
แต่ยงัตอ้งมีบทบาทสาํคญัโดยเป็นส่วนหน่ึงของคณะทาํงานเพ่ือประเมิน ออกแบบ และ 
จดัการระบบสารสนเทศเหล่านั้น 

21  นํ้าหนกัของแต่ละหวัขอ้การเรียนสามารถมีความแตกต่างออกไปในแต่ละโปรแกรมการศึกษา 
ความรู้ทั้งสามดา้นมิไดก้าํหนดมาเพ่ือระบุความสาํคญัท่ีต่างกนัหรือระบุลาํดบัของการศึกษา 
การศึกษาความมีสมรรถนะเป็นวธีิท่ีมีประโยชน์ในการตดัสินใจเร่ืองนํ้ าหนกัของแต่ละหวัขอ้ 
ของการเรียน 

22  หวัขอ้การเรียนท่ีระบุต่อไปน้ีเป็นตวัแทนของหวัขอ้การเรียนขั้นตํ่าท่ีตอ้งมีในโปรแกรม 
การศึกษาทางวชิาชีพบญัชี อยา่งไรกต็าม ความลึกซ้ึงและการใหน้ํ้ าหนกัของเร่ืองท่ีจะ 
ครอบคลุมนั้นข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละองคก์รสมาชิกสหพนัธ์นกับญัชีนานาชาติ 
และขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีกาํหนดโดยองคก์รท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย 

23  ความรู้ด้านการบัญชี การเงินและความรู้ทีเ่กีย่วข้องควรครอบคลุมทุกหัวข้อการเรียน 
ดงันี ้
(ก) การบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 
(ข) การบัญชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร 
(ค) ภาษอีากร 
(ง) กฎหมายธุรกจิและกฎหมายพาณชิย์ 
(จ) การตรวจสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวชิาชีพบัญชี และ 
(ฉ) ค่านิยมทางวชิาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 

24 ส่วนประกอบของความรู้ดา้นการบญัชี การเงินและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงตอ้งพฒันาและ 
ผสมผสานความรู้ ทกัษะ ค่านิยม จริยธรรมและทศันคติทางวชิาชีพ จากแหล่งอ่ืนมารวมไวใ้น 
หวัขอ้การเรียนต่างๆ ท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทุกคนจาํเป็นตอ้งศึกษา ความรู้ดงักล่าวจะทาํ 
ใหน้กัศึกษาไดท้ฤษฎีและวิชาการเชิงปฏิบติัทางการบญัชี ทกัษะทางปัญญาซ่ึงรวมถึงความ 
เขา้ใจในค่านิยมและจริยธรรมทางวิชาชีพ ส่วนประกอบน้ีจาํเป็นอยูใ่นระหวา่งศึกษาเพ่ือให ้
ไดคุ้ณวฒิุทางการบญัชี ไดแ้ก่ : 
(ก) ประวติัของวชิาชีพบญัชีและแนวความคิดทางบญัชี 
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(ข) เน้ือหา แนวคิด โครงสร้างและวธีิการจดัทาํรายงานการดาํเนินงานขององคก์รเพ่ือ 
การใชท้ั้งภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการในการ 
ตดัสินใจทางการเงิน และต่อการวดัผลท่ีสาํคญัของบทบาทของสารสนเทศทางการ 
บญัชีในการสนองความตอ้งการเหล่านั้น 
(ค) มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชี ของประเทศและระหวา่งประเทศ 
(ง) กฎเกณฑข์อ้บงัคบัทางการบญัชี 
(จ) การบญัชีบริหาร ซ่ึงรวมถึงการวางแผน และการงบประมาณ การจดัการตน้ทุนการ 
ควบคุมคุณภาพ การวดัผลการดาํเนินงาน และการวดัผลตามเกณฑม์าตรฐาน 
(ฉ) แนวคิด วธีิ และกระบวนการของการควบคุมท่ีทาํใหเ้กิดความถูกตอ้งและแม่นยาํ 
ของขอ้มูลทางการเงิน และการเกบ็รักษาสินทรัพยข์องธุรกิจ 
(ช) ภาษีอากรและผลกระทบต่อการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร 
(ซ) ความรู้ทางสภาพแวดลอ้มของกฎหมายธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ 
กฎหมายเก่ียวกบับริษทั ท่ีสมกบับทบาทของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในประเทศหน่ึงๆ 
(ฌ) ลกัษณะของการสอบบญัชีและบริการอ่ืนในการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวชิาชีพท่ีรวมถึง 
การวดัผลความเส่ียงและการสืบการฉอ้โกง และฐานความรู้และวธีิการปฏิบติังานดงักล่าว 
(ญ) ความรู้ดา้นการเงินและการจดัการการเงิน ซ่ึงรวมถึงการวเิคราะห์รายงานทาง 
การเงิน ความรู้ดา้นเคร่ืองมือทางการเงินและตลาดทุนทั้งภายในประเทศและ 
ระหวา่งประเทศ และการจดัการทรัพยากรทางเงิน 
(ฎ) จรรยาบรรณและความรับผดิชอบทางวชิาชีพของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีสมัพนัธ์ 
กบัทั้งสภาพแวดลอ้มทางวิชาชีพและภาคสาธารณชน (ดูมาตรฐานการศึกษา 
ระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ) 
(ฏ) ประเดน็ทางการบญัชีสาํหรับรัฐบาลและองคก์รไม่แสวงหาผลกาํไร และ 
(ฐ) การใชว้ธีิวดัผลการดาํเนินงานท่ีไม่เป็นตวัเงินในภาคธุรกิจ 

25  องค์ประกอบของความรู้ด้านองค์กรและธุรกจิควรครอบคลุมทุกหัวข้อการเรียน ดงันี ้
(ก) ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ 
(ข) ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 
(ค) ความรู้ด้านบรรษทัภิบาล 
(ง) ความรู้ด้านจรรยาบรรณการประกอบธุรกจิ 
(จ) ความรู้ด้านตลาดทางการเงิน 
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(ฉ) ความรู้ด้านวธีิการเชิงปริมาณ 
(ช) ความรู้ด้านพฤติกรรมองค์กร 
(ซ) ความรู้ด้านการจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
(ฌ) ความรู้ด้านการตลาด และ 
(ญ) ความรู้ด้านธุรกจิระหว่างประเทศและโลกาภิวฒัน์ 

26  การศึกษาดา้นองคก์รและธุรกิจทาํใหบุ้คคลท่ีจะมาเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีมีความรู้เร่ือง 
สภาพแวดลอ้มท่ีผูว้า่จา้งและลูกคา้ดาํเนินงานอยู ่นอกจากน้ี การศึกษาดา้นองคก์รและธุรกิจ 
ยงัอธิบายเน้ือหาของการนาํไปใชซ่ึ้งทกัษะทางวชิาชีพทั้งหมดท่ีไดใ้นกระบวนการก่อนมี 
คุณสมบติัเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ การท่ีมีความสามารถเขา้ใจไดน้ั้นมีความแตกต่างจากการมี 
ความสามารถและการมีประสบการณ์ในการท่ีจะดาํเนินการ มีส่วนร่วม ตลอดจนช่วยการ 
จดัการองคก์รและธุรกิจ 

27 การศึกษาดา้นองคก์รและธุรกิจครอบคลุมถึง 
(ก) ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(ข) ความรู้ดา้นธุรกิจและตลาดการเงิน และการทาํงานของตลาดการเงิน 
(ค) การนาํวธีิการเชิงปริมาณและสถิติไปใชแ้กปั้ญหาธุรกิจ 
(ง) การเขา้ใจถึงบรรษทัภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
(จ) การเขา้ใจถึงองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีองคก์รดาํเนินงานอยู ่รวมถึงปัจจยัหลกั 
ดา้นเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง สงัคม วชิาการ แรงผลกัดนัทางสงัคมและ 
วฒันธรรมระหวา่งประเทศ และอิทธิพลและค่านิยมของปัจจยัเหล่าน้ี 
(ฉ) การเขา้ใจถึงประเดน็ทางสภาพแวดลอ้มและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
(ช) การเขา้ใจถึงพลวตัของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและกลุ่มในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวธีิ 
สร้างและจดัการความเปล่ียนแปลงในองคก์ร 
(ซ) การเขา้ใจถึงประเดน็เร่ืองบุคลากรและทรัพยากรมนุษย ์การจดัการคน การจดัการ 
โครงการ และการตลาด 
(ฌ) การเขา้ใจถึงเร่ืองการสนบัสนุนการตดัสินใจและกลยทุธ์ ซ่ึงรวมถึงการใหค้าํปรึกษา 
ทางธุรกิจ การจดัการเชิงกลยทุธ์ และการจดัการทัว่ไป 
(ญ) การเขา้ใจถึงความเส่ียงขององคก์รและการดาํเนินงาน 
(ฎ) ความรู้พ้ืนฐานดา้นการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ และวธีิดาํเนินธุรกิจระหวา่ง 
ประเทศและกระบวนการกระแสโลกาภิวฒัน์ และ 
(ฏ) ความสามารถในการผสานองคป์ระกอบขา้งตน้เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 
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28  องค์ประกอบของความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศควรครอบคลุมทุกหัวข้อการเรียนและ 
สมรรถนะด้านต่างๆ ดงันี ้
(ก) ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ข) ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ค) สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ง) สมรรถนะของผู้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 
(จ) สมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะของผู้จัดการหรือผู้ประเมนิหรือผู้ออกแบบ 
สารสนเทศ บทบาทใดบทบาทหน่ึงหรือหลายบทบาทรวมกนั 

29  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพ 
บญัชีไดมี้การกาํหนดไวใ้นแนวปฏิบติัทางการศึกษาระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 11 (IEG 11)2 

30  จากขอ้กาํหนดส่วนหน่ึงของการศึกษาก่อนมีคุณสมบติัเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกาํหนดใหทุ้ก 
คนตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งนอ้ยหน่ึงบทบาทในฐานะผูจ้ดัการ ผูอ้อกแบบ หรือผูป้ระเมิน ระบบ 
สารสนเทศ หรือการรวมหลายบทบาทตามท่ีกาํหนดไวใ้นแนวปฏิบติัทางการศึกษาระหวา่ง 
ประเทศฉบบัท่ี 11 (IEG 11) 

31  เม่ือบุคคลท่ีพร้อมจะเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีคุณสมบติัเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีอาชีพ 
เขาเหล่านั้นไดรั้บความคาดหวงัใหมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนประกอบท่ีทาํให ้
เกิดสมรรถนะอยา่งนอ้ยหน่ึงบทบาทท่ีกล่าวมา ทั้งน้ีจะสามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยความสามารถ 
ในการบรรยายหรืออธิบายความสาํคญัของประเดน็ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะใน 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง บุคคลท่ีพร้อมจะเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีจาํเป็นตอ้ง 
สามารถมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพในกิจกรรมท่ีระบุไวใ้นส่วนน้ีโดยการเป็นส่วนหน่ึง
ของกลุ่มหรืออยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลแต่ไม่จาํเป็นตอ้งแสดงความชาํนาญในทุกสมรรถนะ
ตามท่ีระบุไว ้
 
 
 
 
 
2 แนวทางปฏิบติัทางการศึกษาระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 11 (IEG 11) เร่ือง Information Technology for 
Professional Accountants 
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32  ผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีหลากหลายไดใ้ชเ้คร่ืองมือและเทคนิคของระบบขอ้มูลซ่ึง 
ช่วยการบรรลุเป้าหมายของตนเองและผูอ่ื้น สมรรถนะอยา่งกวา้งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาท 
ของผูใ้ช ้มีดงัน้ี 
(ก) ปรับใชร้ะบบและเคร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใชก้บัธุรกิจและ 
ปัญหาทางบญัชี 
(ข) แสดงความเขา้ใจระบบธุรกิจและบญัชี และ 
(ค) ปรับใชก้ารควบคุมกบัระบบการทาํงานของตนเอง 

33  ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอาจไดม้าจากหลายทาง เช่น อาจไดม้าจากการศึกษาในแต่ 
ละรายวชิาต่างๆ หรือจากการผสานความรู้ลงไปในองคค์วามรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจ หรือใน 
องคค์วามรู้ดา้นบญัชีและท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี สมรรถนะอาจไดรั้บมาจากประสบการณ์ การ 
ทาํงานท่ีนอกเหนือจากการศึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนการศึกษาดา้นเทคโนโลย ี
สารสนเทศแบบเป็นทางการนั้น กรณีศึกษา การส่ือสารกบัผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมี 
ประสบการณ์ และวธีิศึกษาทาํนองเดียวกนัถูกนาํมาใชเ้พ่ือส่งเสริมการนาํเสนอประเดน็ต่างๆ 
และช่วยให้นักศึกษาพฒันาทักษะเชิงปฏิบัติรวมเข้ากันกับประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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