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เจตคติและปัจจัยที่มีผลความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเจตคติและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการ

บัญช ีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่
ระมาด และอ าเภอพบพระ จ านวนทั้งหมด 359 คน เครื่องมือในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยเจตคติการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก พบว่า เจตคติในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประกอบอาชีพและรายได้มีระดับเจตคติที่ดีมากที่สุด อยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะเจตคติเรื่องการส าเร็จสาขาวิชาการบัญชี สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือประกอบอาชีพ
ส่วนตัวได้ ประกอบกับมีความคิดว่างานบัญชีมีคุณลักษณะเฉพาะตรงความต้องการของตลาดและมีโอกาสสูงในการ
เข้าท างานในบริษัทช้ันน า  รองลงมามีเจตคติที่ดีต่อด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เป็นสาขาวิชาที่มีเนื้อหาทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีได้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อผู้ที่ศึกษาต่อสาขาวิชาการบัญชีต้องมีความ
อดทนมุ่งมั่นในการเรียน เพราะเป็นการเรียนที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความระเอียดรอบคอบ และด้านด้านสังคม 
อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องงานด้านการบัญชีเป็นอาชีพที่สังคมยอมรับเพราะเป็นอาชีพที่สามารถ
ขับเคลื่อนย้ายในกลุ่ม AEC  

ผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อส่วนใหญ่
เป็นเรื่องการเลือกเรียนที่ตรงกับความรู้ บุคลิกภาพ และความถนัดของตนเอง มีระดับปัจจัยการเลือกมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 รองลงมาเลือกเพราะคิดว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถประกอบอาชีพที่ตนเองต้องการ
ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และคิดว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถที่จะหางานท าได้ง่ายกว่าสาขาวิชาอื่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ตามล าดับ   
ค าส าคัญ: เจตคติในการศึกษา / ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ / สาขาวิชาการบัญชี 

 
Abstract 

This research aims to study the level of attitudes and factors affecting the demand for 
further study in accounting of high school students, or equivalent, in the special economic zone 
in Tak Province. The sample groups used in this study are 359 high school students, or in 
equivalent educational background, in the special economic zone in Tak Province: Mae Sot 
District, Mae Ramat District, and Mae Ramard District. The study used questionnaires to collect 
data and analyzed data with the SPSS program to find percentage, mean, and standard deviation. 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 1) 287 

 

The study on attitude toward further study in accounting of high school students, or 
equivalent, in the special economic zone in Tak Province found that the overall attitude is 
strongly agree, with the average of 4.34. When analyzed on each aspect, it showed that 
occupation and income aspect has the best attitude level in strongly agree. This is particular 
highlighted in the attitude about graduated in accounting faculty to be able to be self-employed 
or freelancing. Moreover, there’s also the attitude regarding accounting field that it has a unique 
feature which meets the market’s demand and have a high probability of working in the leading 
companies. Next is the good attitude towards teaching and learning in the level of strongly agree, 
with the average of 4.30, especially in studying accounting as a field with updated content and is 
possible to apply technology in the study. This is the same as the positive attitude towards those 
who study accounting which requires patience and commitment because this field of study 
demands comprehension and circumspect. Finally, the social aspect has the attitude level of 
strongly agree, especially in the accounting profession as a socially accepted profession because 
it is one of the professions that can move around within the AEC areas. 

Results of the study on factors affecting further study in accounting of high school 
students, or equivalent, in the special economic zone in Tak Province showed that the factor 
that affects most decisions is choosing the faculty that meets personal knowledge, personality, 
and aptitude. This factor is the most common selection, with the average of 4.86. The second 
option is thinking that one can have a career of his or her choice, with the average of 4.84. The 
last factor is thinking that, after graduated, they can find a job easier than studying in other fields, 
with the average of 4.79, respectively.  
Keywords: Attitude toward further study / factors in choosing field of the study / accounting 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาในประเทศไทย เป็นการศึกษาที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย โดยภาครัฐจะเข้า
มาดูแลโดยตรง และเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา 
ส าหรับการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทยนั้น ได้ก าหนดให้พลเมืองไทยต้องจบการศึกษาอย่างน้อยท่ีสุดในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น และต้องเข้ารับการศึกษาอย่างช้าสุดเมื่ออายุ 7 ปี ซึ่งการศึกษาภาคบังคับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับช้ันประถมศึกษา 6 ปีและมัธยมศึกษา 6 ปี นอกจากนี้แล้วการศึกษาขั้น
พื้นฐานยังรวมถึงการศึกษาปฐมวัยอีกด้วย ทั้งนี้รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตาม
ความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส่วนการบริหารและการควบคุมการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจะด า เนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ซึ่ ง เป็นแผนกหนึ่ งของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันการศึกษาในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) 
        ระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งเน้นความเจริญงอกงามทางสติปัญญา
และความคิด เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการเน้นเฉพาะสาขาวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้และ ความช านาญทั้งใน
ด้านทฤษฎีและวิชาชีพ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายสาขาให้ผู้เรียนได้เลือกมากมาย เช่น สาขาวิชากลุ่มเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ สาขาวิชากลุ่มศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดยสาขาวิชาการบัญชี
เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีการเปิดการเรียนการสอนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการบัญชีเป็นการช่วยอ านวยให้การ
บริหารงานของกิจการด าเนินไปได้อย่างราบรื่น งานบัญชีช่วยการเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล น าเสนอข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลหลายฝ่ายๆ อาทิ เจ้าของกิจการ เจ้าหนี้ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ในปัจจุบันการบัญชีจึงเป็นวิชาชีพท่ีมีความต้องการสูง เนื่องจากหน่วยงานทุกหน่วยงานจ าเป็นต้องมีผู้ท าบัญชี อีกทั้ง
บัญชีน้ันเป็นอาชีพท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
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        ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดับเจตคติและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชา
การบัญชีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยการใช้
แบบสอบถาม ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะสามารถมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดการศึกษา และเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาการบัญชีต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาระดับเจตคติต่อการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
        2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาด้านความต้องการศึกษาต่อและความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล กลุ่มนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยเป็นกลุ่มที่คาดว่า
มีความต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ได้แก่ โรงเรียนในอ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

  

 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างใช้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตอ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่
ระมาด และอ าเภอพบพระ จ านวน 359 คน โดยการใช้ตาราส าเร็จของทาโร่ยา มาเน่ และใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อวัดระดับเจตคติและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
ศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 เจตคติต่อการศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาการบัญชี ตอนที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี และตอนที่ 4 ความต้องการ
ศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวิธีการด าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1. วางแผนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามเจตคติและความต้องการต่อการศึกษาต่อในสาขาวิชา
การบัญชีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในอ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก 

2. จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและความต้องการต่อการศึกษา
ต่อในสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในอ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด และ
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

3. ลงพื้นที่น าแบบสอบถามไปให้แก่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตอ าเภอแม่
สอด อ าเภอแม่ระมาดและอ าเภอพบพระ ท้ังหมด 9 แห่ง  

4. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและน ามาแปลผล 
5. จัดท ารูปเล่มเพื่อรายงานผลจากการรวบรวมข้อมูลในแบบสอบถาม 

- ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
- เจตคติต่อการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี 
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกสาขาวิชา
เพื่อศึกษาต่อ 
 

ความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชา
การบัญชี 
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สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 ส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.60 รองลงมาอายุ 20 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 สอบถามผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ทั้งหมด 9 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสรรพวิทยา จ านวน 76 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 รองลงมาเป็นโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 ซึ่งจ าก
การศึกษานักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดา จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาอาศัยอยู่หอพัก 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 สถานภาพบิดามารดานั้นส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.40 รองลงมาคือ แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 12.30 และหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 8.10 ส่วนใหญ่บิดาประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 20.10 และรับราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 19.80 ส่วนใหญ่มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.30 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 27.30 และท างานบริษัทเอกชน/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 15.00 รายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่
รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทกับรายได้ 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.80 รองลงมาคือ 20,001-25,000 
บาทกับ25,001-30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 13.6และรายได้ 15,001-20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 12.00 

ผลการวิจัยเจตคติการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก พบว่า เจตคติในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประกอบอาชีพและรายได้มีระดับเจตคติที่ดีมากที่สุด อยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 โดยเฉพาะเจตคติเรื่องการส าเร็จสาขาวิชาการบัญชี สามารถประกอบอาชีพอิสระ
หรือประกอบอาชีพส่วนตัวได้ ประกอบกับมีความคิดว่างานบัญชีมีคุณลักษณะเฉพาะตรงความต้องการของตลาด
และมีโอกาสสูงในการเข้าท างานในบริษัทช้ันน า  รองลงมามีเจตคติที่ดีต่อดา้นการเรียนการสอน อยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เป็นสาขาวิชาที่มีเนื้อหาทันสมัย 
สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีได้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อผู้ที่ศึกษาต่อสาขาวิชา
การบัญชีต้องมีความอดทนมุ่งมั่นในการเรียน เพราะเป็นการเรียนท่ีต้องอาศัยความเข้าใจและความระเอียดรอบคอบ 
และด้านด้านสังคม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 โดยเฉพาะเรื่องงานด้านการบัญชีเป็นอาชีพ
ที่สังคมยอมรับเพราะเป็นอาชีพท่ีสามารถขับเคลื่อนย้ายในกลุ่ม AEC 

ผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อส่วนใหญ่เป็นเรื่องการ
เลือกเรียนที่ตรงกับความรู้ บุคลิกภาพ และความถนัดของตนเอง มีระดับปัจจัยการเลือกมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.86 รองลงมาเลือกเพราะคิดว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถประกอบอาชีพที่ตนเองต้องการได้  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.84 และคิดว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถที่จะหางานท าได้ง่ายกว่าสาขาวิชาอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.79 ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องเจตคติและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก พบว่า เจตคติต่อการศึกษาต่อใน
สาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตากที่มี
ระดับเจตคติมากที่สุด คือ ด้านการประกอบอาชีพและรายได้โดยเฉพาะเจตคติเรื่องการส าเร็จสาขาวิชาการบัญชี 
สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือประกอบอาชีพส่วนตัวได้ ประกอบกับมีความคิดว่างานบัญชีมีคุณลักษณะเฉพาะ
ตรงความต้องการของตลาดและมีโอกาสสูงในการเข้าท างานในบริษัทช้ันน า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์เจ้า 
สุภรรุ่งเจริญ และ นภดล ยุทธสุขประเสริฐ (2549) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในด้านต่างๆ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านความสะดวกในการ
เดินทาง ด้านความมุ่งหวังของตนเอง ด้านอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และด้านความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ 
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความจ าเป็นของการประกอบอาชีพเป็นอันดับแรก 
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ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประกอบอาชีพเป็นที่มาของรายได้เพื่อน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิตซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย
สี่ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม  และยารักษาโรค ในอดีตสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เป็นผู้
จัดหาให้แก่สมาชิกด้วยการผลิตขึ้นใช้เองในครอบครัวโดยไม่จ าเป็นต้องใช้เงินซื้อหา ปัจจุบันการด ารงชีวิตในสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีการศึกษามากข้ึน ความรู้ที่ได้รับจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้มา
ซื้อปัจจัยสี่และสิ่งของอื่น ๆ ในการด ารงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ตนเอง  ครอบครัว และสังคม อาชีพมีอยู่
มากมายควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่มีความถนัดและความสนใจ  สุจริต  มีความมั่นคงในชีวิตและมีรายได้
เพียงพอความจ าเป็นของการประกอบอาชีพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
งานวิจัยเรื่อง เจตคติและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ต่อการวางแผนการจัดการศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชา
การบัญชีต่อไป  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเจตคติและปัจัยต่อความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชีในเขตพื้นที่จังหวัด
ตากทั้งหมดหรือในเขตพื้นที่ในระดับภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เห็นภาพรวมด้านที่
ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
 2. ควรท าการศึกษาถึงความต้องการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี เพื่อเป็นในแนวทางในจัดการจัดการ
เรียนการสอนและแนะแนวการศึกษา 
 2.3 ควรท าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปี
ที่ 6 ระหว่างแต่ละอ าเภอ เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี 
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