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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

ในการเลือกงานท่ีสมัคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญช ี  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเลือกงานท่ีสมัคร งานวิจัยนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  

จากนักศกึษาสาขาการบัญชรีะดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจ านวนประชากรท้ังสิ้น 

197 ราย โดยสามารถเก็บข้อมูลประชากรได้จริง จ านวน 192 ราย (คิดเป็นร้อยละ 97.5 ของประชากรท้ังหมด)   

และน าข้อมูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย  

 จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี ศึกษาภาคปกติ เกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 มีวัตถุประสงค์ภายหลังจบการศึกษาจาก

มหาวทิยาลัยคือ หางานท า โดยเป็นงานท่ีตรงสายอาชพี และเลือกที่จะท างานที่กรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อนักศกึษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเลือกงานท่ีสมัครท้ัง 11 ด้าน สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยความส าคัญ ได้ดังนี้  ความ

มั่นคงของงาน ความก้าวหน้าในอาชพีระยะยาว ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ความรับผิดชอบในงาน การพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด งานท่ีมีความท้าทาย สวัสดกิาร ค่าตอบแทน

ท่ีเป็นตัวเงิน การมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ และ วามรับผิดชอบตอ่สังคม ตามล าดบั 

ABSTRACT  

The research on Factors Affecting Accounting Students of Faculty of Business Administration, Chiang Mai 

University Towards Choosing Jobs to Apply purposes to study factors which may affect the accounting students of 

the faculty of Business Administration, Chiang Mai University in selecting jobs to apply. Questionnaire was used to 

collect data from 197 students of the faculty of Business Administration, Chiang Mai University. Data was actually 
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collected from 192 students; 97.5 per cent of all the 197 students. The data were then analyzed using percentage, 

average, frequency and standard deviation. 

It was revealed from the study that most of the accounting students of Faculty of Business Administration, 

Chiang Mai University were female, aged 21 with the average grade of 2.50-2.99. Their future goals after 

graduating from the university are to apply for jobs in the field of their qualifications; mostly focus on jobs in 

Bangkok, Thailand. 

The factors affecting students of the faculty of Business Administration, Chiang Mai University in selecting 

their future careers are as follows sequentially from high to low; Job Security, Long-term Career Prospects, 

Managerial Relationships, Working Conditions, Responsibilities given, Marketability, Interest, Fringe Benefit, Payment, 

Involvement in Decision Making and Social Responsibility respectively.  

บทน า  

การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) ของประเทศไทย  

ท่ีจะเกิดขึ้นในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นั้น มีเป้าหมายหลักเพื่อผลประโยชน์หลักทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี

ระหว่างประเทศสมาชิก ส่งผลให้องค์กรต่างๆ รวมถึงบริษัทในประเทศไทยต้องตระหนักและปรับตัว เตรียมพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกดิขึน้ เพื่อให้องค์กรสามารถแขง่ขันและสามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่งยั่งยืน 

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีเป็นหนึ่งในข้อตกลงร่วม Mutual Recognition Agreement (MRA) ของประเทศ

สมาชิก AEC ซึ่งจะท าให้ผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพท้ัง 7 ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักส ารวจ นักบัญช ี        

ทันตแพทย์ แพทย์ มีตลาดงานท่ีเปิดกว้างมากขึ้น สามารถเลือกท างานได้อย่างอิสระภายในประเทศสมาชิก AEC ซึ่งอาจ

เป็นท่ีมาของการเกิดปัญหาที่เรียกว่าสมองไหลของทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย หากพิจารณาถึงโอกาสการเคลื่อนย้าย

แรงงานท่ีมีทักษะสูงเหล่านี้ กลุ่มลูกจ้างเอกชน ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก และนักบัญชี ซึ่งมีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของจ านวน   

ผู้ประกอบอาชีพท้ัง 7 สาขาวิชาชีพ เป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสเคลื่อนย้ายแรงงานสูงกว่ากลุ่มอื่น และจากการส ารวจภาวะการ

ท างานของประชากร พ.ศ.2555 พบว่าจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีจ านวนไม่

เพยีงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศ (ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, 2556: ออนไลน์) จึงเป็นเร่ืองท่ีองค์กรต่างๆ ในประเทศ

ไทยต้องให้ความส าคัญเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อให้องค์กรของตนเป็นท่ีต้องการเข้ามาสมัครงาน อาจกล่าวได้วา่องค์กรตา่ง ๆ ตอ้ง

มกีารวางแผนเพื่อรับมือกับภาวะท่ีองค์กรกลายเป็นทางเลือกของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้องค์กรในประเทศไทยสามารถ

แข่งขันกับองค์กรตา่ง ๆ ภายในประเทศสมาชกิ AEC ในการจูงใจให้ทรัพยากรบุคคลต้องการอยากจะร่วมงานกับองค์กรได้ 

ดังนัน้องค์กรตา่ง ๆ ควรตอ้งทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลในการเลอืกงานท่ีสมัครของนักศึกษาสาขาการบัญชี 

จังหวัดเชยีงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีความส าคัญทางภูมิศาสตร์เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ท่ี

ส าคัญของภาคเหนือ และยังเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  นอกจากนั้นคณะอนุกรรมการจัดท าและ

ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติของ
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ภูมิภาค (ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชยีงใหม่, 2557: ออนไลน์) จึงท าให้แรงงานในจังหวัดเชยีงใหม่มีทางเลือกมาก

ขึน้ในการสมัครงาน หากประเทศไทยเข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยท่ีต้ังอยูใ่นจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีบทบาทส าคัญในการผลิตบัณฑิตสาขาต่าง 

ๆ รวมถึงสาขาวิชาบัญชีป้อนเข้าสูต่ลาดแรงงานในภูมภิาคนี้ ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถผลิตนักบัญชีซึ่งเป็น

ผลผลิตจากนักศึกษาสาขาการบัญชีของคณะบริหารธุรกิจได้ปีการศึกษาละประมาณ 200 คน (งานบริการการศึกษา  

คณะบริหารธุรกิจ, 2556: แฟม้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์) ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อนักศึกษา

ระดับ ปริญญาตรีสาขาการบัญช ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ (นักศึกษาสาขาการบัญชีฯ) ในการเลือกงานท่ี

สมัคร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย์แก่องค์กรต่าง ๆ ให้เป็นท่ีจูงใจและต้องการเข้ามาสมัคร

งานของทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญเหล่านี้ต่อไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อนักศกึษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ในการเลือกงานท่ีสมัคร ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของงาน  (Job Factors)   ท่ีมีส่วนส าคัญต่อ        

การตัดสินใจเลือกท างานในองค์กรของบุคคล 11 ปัจจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) งานท่ีมี

ความท้าทาย (Interest) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน (Pay)  สวัสดกิาร (Fringe Benefit) สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Working 

Conditions) ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร (Managerial Relationships) ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว 

(Long-term Career Prospects) ความรับผิดชอบในงาน (Responsibilities given) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(Involvement in Decision Making) การพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด (Marketability) และความมั่นคง

ของงาน (Job Security) ตามกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาของนิตยา เจรียงประเสริฐและศรัญญา กันตะบุตร (2553)  

ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีพัฒนามาจากกรอบแนวคิดของ McGinty & Reitsch (1992) และ Teo & Poon (1994) และ Moy & Lee 

(2002)  

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา              

ขอบเขตเนื้อหาการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ในการเลือกงานท่ีสมัคร เป็นการศึกษาองค์ประกอบของงาน 11 ด้าน ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ท างานในองค์กรของบุคคล ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน (Pay) สวัสดกิาร (Fringe Benefit) สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(Working Conditions) ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร (Managerial Relationships) ความก้าวหนา้ในอาชพีระยะ

ยาว (Long-term Career Prospects) ความรับผิดชอบในงาน (Responsibilities given) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(Involvement in Decision Making) การพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด (Marketability)  

ความมั่นคงของงาน (Job Security) ความรับผิดชอบตอ่สังคม (Social Responsibility) และงานท่ีมีความท้าทาย (Interest)  
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2. ขั้นตอนการศกึษา 

การศึ กษา เ ร่ือ ง ปัจจั ย ท่ีมี ผลต่ อนั กศึ กษาระดั บป ริญญาตรีสาขาการ บัญชี  คณะบริหาร ธุ รกิ จ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ในการเลอืกงานท่ีสมัคร มขีั้นตอนท่ีส าคัญดังนี้ 

2.1 รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้น 

2.2 สร้างแบบสอบถาม 

2.3 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.4 วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 

2.5 จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ นักศึกษาสาขาการบัญชีระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจ านวนประชากรท้ังสิ้น 197 ราย (งานบริการการศึกษา, คณะบริหารธุรกิจ, 2556: 

แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาจากประชากรท้ังหมด เนื่องจากผู้ศึกษาท าการเก็บข้อมูลจาก

ประชากรดังกล่าวในชั้นเรียน ซึ่งในวันท่ีท าการเก็บข้อมูลมีนักศึกษาขาดเรียนจ านวน 5 ราย จึงท าให้เก็บข้อมูลได้จริง   

192 ราย (คดิเป็นร้อยละ 97.5 ของประชากรท้ังหมด) 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมคิือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ แผนการศึกษา (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) 

เกรดเฉลี่ย สาขาอาชพีทางบัญชีท่ีสนใจท างาน 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเลือกงานท่ีสมัครซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  (Pay) สวัสดิการ (Fringe Benefit) 

สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Conditions) ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร (Managerial 

Relationships) ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว (Long-term Career Prospects) ความรับผิดชอบในงาน (Responsibilities 

given)การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Involvement in Decision Making) การพัฒนาความช านาญตามความต้องการของ

ตลาด (Marketability) ความมั่นคงของงาน (Job Security) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และงานท่ีมี

ความท้าทาย (Interest) 

ส่วนท่ี  3 ปัญหาและข้อ เสนอแนะเ ร่ืองปัจจัย ท่ีมีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญช ี  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ในการเลอืกงานท่ีสมัคร 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) น าเสนอในรูปของตารางประกอบค า

บรรยาย 
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ผลการศึกษา  

ผลการศึกษา เ ร่ือง ปัจจัย ท่ีมีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการ บัญชีคณะบริหารธุรกิ จ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ในการเลอืกงานท่ีสมัคร แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสาขาการบัญชีฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี ศึกษาภาคปกติ  เกรดเฉลี่ย  

2.50 – 2.99 มีวัตถุประสงค์ภายหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคือ  หางานท า โดยเป็นงานท่ีตรงสายอาชีพ และเลือก

ท่ีจะท างานท่ีกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมใ่นการเลอืกงานท่ีสมัคร 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลอืกงานท่ีสมัคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 

ส่วนองค์ประกอบท้ัง 11 ประการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือกงานท่ีสมัคร  

เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความมั่นคงของงาน ค่าเฉลี่ย 4.34 ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว ค่าเฉลี่ย 4.26

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ค่าเฉลี่ย 4.20 สภาพแวดลอ้มในการท างาน ค่าเฉลี่ย 4.09 ความรับผิดชอบใน

งาน ค่าเฉลี่ย 4.06 การพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด ค่าเฉลี่ย 4.05 งานท่ีมีความท้าทาย ค่าเฉลี่ย 

4.05 สวัสดิการ ค่าเฉลี่ย 3.94 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ค่าเฉลี่ย 3.89 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 3.74  

ความรับผิดชอบตอ่สังคม ค่าเฉลี่ย 3.64 ตามล าดับ โดยแตล่ะด้านมีรายละเอยีดดังนี้ 

ด้านคา่ตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือกงานท่ี

สมัคร ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินในระดับมาก  ส่วนรายประเด็นย่อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับ

มากกับปัจจัยในการเลือกงานท่ีสมัคร ได้แก่ เงินเดือน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัคร  ค่าเฉลี่ย 4.14 เงินได้พิเศษ 

เชน่ เบีย้เลีย้ง มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 3.78 และ เงนิโบนัส มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัคร 

ค่าเฉลี่ย 3.77 

ด้านสวัสดิการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือกงานท่ีสมัคร  

ด้านสวัสดกิารในระดับมาก ส่วนรายประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากกับปัจจัยในการ

เลือกงานท่ีสมัคร ได้แก่ สวัสดิการอื่นท่ีส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัคร  

ค่าเฉลี่ย 4.03 สวัสดกิารดา้นสุขภาพ มคีวามส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 4.03 และ สวัสดิการสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อของพนักงาน มีความส าคัญตอ่การเลอืกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 3.78 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือก

งานท่ีสมัครด้านสภาพแวดล้อมในการท างานในระดับมาก ส่วนรายประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญในระดับมากกับปัจจัยในการเลอืกงานท่ีสมัครได้แก่ ความปลอดภัยในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือก

งานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 4.31 และ ความสะดวกสบายในการท างาน มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 3.88 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยในการเลอืกงานท่ีสมัครด้านความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ในระดับมาก ส่วนรายประเด็นย่อย พบว่า 
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ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากกับปัจจัยในการเลอืกงานท่ีสมัครได้แก่ ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงาน

และผู้บริหาร/หัวหน้างาน มีความส าคัญตอ่การเลอืกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 4.33 และ ความเอาใจใส่พนักงานของผู้บริหาร 

มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 4.07 

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญกับปัจจัยในการ

เลอืกงานท่ีสมัคร ดา้นความก้าวหนา้ในอาชีพระยะยาว ในระดับมาก ส่วนรายประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญในระดับมากกับปัจจัยในการเลอืกงานท่ีสมัครได้แก่ โอกาสก้าวหน้าในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือก

งานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 4.40 โอกาสปรับเลื่อนต าแหน่ง มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 4.24 และ โอกาส 

ในการเรียนรู้ มีความส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 4.15 

ด้านความรับผิดชอบในการท างานผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือก

งานท่ีสมัครด้านความรับผิดชอบในการท างาน ในระดับมาก ส่วนรายประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญในระดับมากกับปัจจัยในการเลอืกงานท่ีสมัครได้แก่ การได้รับมอบหมายงานอยา่งเหมาะสม มีความส าคัญต่อ

การเลอืกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 4.10 และ ความรับผิดชอบตามหน้าท่ีการงานท่ีมีความเหมาะสมมคีวามส าคัญต่อการเลือก

งานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 4.03 

ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ ผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือก

งานท่ีสมัคร ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในระดับมาก ส่วนรายประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญในระดับมากกับปัจจัยในการเลือกงานท่ีสมัครได้แก่ การได้มีร่วมในการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 

มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 3.82  การมโีอกาสได้แก้ไขปัญหาในการท างานด้วยตนเอง มีความส าคัญ

ต่อการเลือกงานท่ีสมัคร  ค่าเฉลี่ย 3.74 และ การมีโอกาสตัดสินใจร่วมกับผู้บริหาร/หัวหน้างาน มีความส าคัญต่อการ

เลอืกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 3.67 

ด้านการพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  

ให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือกงานท่ีสมัคร ด้านการพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด ในระดับมาก 

ส่วนรายประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากกับปัจจัยในการเลือกงานท่ีสมัครได้แก่   

การได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 4.12 และ การได้รับการ

ฝึกอบรมท่ีเหมาะสม มีความส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 3.99 

ด้านความมั่นคงของงาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือกงานท่ี

สมัคร ด้านความมั่นคงของงาน ในระดับมาก ส่วนรายประเด็นย่อย พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก

ท่ีสุดกับปัจจัยในการเลือกงานท่ีสมัคร ด้านความมั่นคงในการท างาน  ค่าเฉลี่ย 4.65 และ ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญในระดับมากกับปัจจัยในการเลอืกงานท่ีสมัครด้านโอกาสที่ท่านจะถูกปลดออกจากงาน ค่าเฉลี่ย 4.03 

ด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือกงาน

ท่ีสมัคร ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับมาก  ส่วนรายประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญใน

ระดับมากกับปัจจัยในการเลือกงานท่ีสมัคร ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคมของบริษัท มีความส าคัญต่อการเลือก

งานท่ีสมัคร  ค่าเฉลี่ย 3.65 และ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัคร 

ค่าเฉลี่ย 3.64 
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ด้านงานท่ีมีความท้าทาย ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือกงานท่ี

สมัครด้านงานท่ีมีความท้าทาย ในระดับมาก ส่วนรายประเด็นย่อย พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก

กับปัจจัยในการเลอืกงานท่ีสมัคร ได้แก่ งานท่ีท าจะมีความน่าสนใจ มคีวามส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 4.23 

และ งานท่ีท้าทายความรู้ความสามารถ มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 3.89 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญช ี  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ในการเลอืกงานท่ีสมัคร  

 จากข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถน ามาจ าแนกเป็นประเด็นดังน้ี ปัจจัยอื่นท่ีมีผลต่อการเลือกงาน

ท่ีสมัครได้แก่ สถานท่ีตั้งของท่ีท างาน การเดินทาง และระยะทาง ความถี่ 22 สภาพแวดล้อม/สภาพสังคมของท่ีท างาน 

ความถี่ 11 ค าแนะน าและความคิดเห็นของบุคคลใกล้ชิด (ครอบครัว รุ่นพี่) ความถี่ 8 การประชาสัมพันธ์บริษัท ความถี่ 5 

ชื่อเสียงของบริษัท ความถี่ 3 ค่าครองชีพ ความถี่ 3 และ วันเวลาท างาน วันหยุด ความถี่ 3 

ส่วนที่ 4 ระดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเลือกงานท่ีสมัคร จ าแนกตามเพศ อายุ แผนการศึกษา เกรดเฉลี่ย ทางเลือกในอนาคตหลัง

จบการศึกษา การเลอืกท างานตามสายอาชพี และสถานท่ีท างาน (จังหวัด) 

จ าแนกตามเพศพบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการ

เลอืกงานท่ีสมัคร ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 โดยปัจจัยหลักที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความก้าวหน้าในอาชีพ

ระยะยาว มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.26 งานท่ีมีความท้าทาย มีความส าคัญต่อการ

เลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 ความมั่นคงของงาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.17 ตามล าดับ ปัจจัยยอ่ยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน มีความส าคัญต่อการ

เลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 โอกาสก้าวหนา้ในการท างาน มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ย 4.39 งานท่ีท ามีความน่าสนใจ มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัคร ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 

ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ีสมัคร ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.02 โดยปัจจัยหลักที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงของงาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ี

สมัคร ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.26 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 

4.22 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  ความมั่นคงในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือก

งานท่ีสมัครในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.71 โอกาสก้าวหนา้ในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ย 4.40 ความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่างพนักงานและผู้บริหาร/หัวหน้างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 ตามล าดับ 

จ าแนกตามอายุพบวา่ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุ 20 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการ

เลอืกงานท่ีสมัคร ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.92 โดยปัจจัยหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  ความมั่นคงของงาน  

มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 ความก้าวหนา้ในอาชพีระยะยาว มีความส าคัญต่อ

การเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 ความสัมพันธ์ของพนักงานและผู้บริหาร มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ี
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สมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่  ความเอาใจใส่พนักงาน

ของผู้บริหาร มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.67 โอกาสปรับเลื่อนต าแหน่ง  

มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.67 โอกาสก้าวหน้าในการท างาน มีความส าคัญต่อ

การเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.67 ความมั่นคงในการท างาน มคีวามส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครใน

ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.67 โอกาสท่ีท่านจะถูกปลดออกจากงาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก

ท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.67 ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุ 21 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ีสมัครใน

ภาพรวม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 โดยปัจจัยหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  ความมั่นคงของงาน  

มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว มีความส าคัญต่อการ

เลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.26 ความสัมพันธ์ของพนักงานและผู้บริหาร มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ี

สมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.17 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน  

มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.66 โอกาสก้าวหน้าในการท างาน มีความส าคัญต่อ

การเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 ความปลอดภัยในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุ 22 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือก

งานท่ีสมัครในภาพรวม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.06 โดยปัจจัยหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงของ

งาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 ความสัมพันธ์ของพนักงานและผู้บริหาร 

มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว มีความส าคัญต่อการ

เลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงใน

การท างาน มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานและ

ผู้บริหาร/หัวหน้างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 โอกาสก้าวหน้าในการท างาน  

มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.46 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุ 23 ปี  

ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ีสมัครในภาพรวม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 โดยปัจจัยหลักท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงของงาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 

4.50 การพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 

4.38 งานท่ีมีความท้าทาย มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.75 งานท่ีท ามีความน่าสนใจ มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุดค่าเฉลี่ย  4.75 การได้รับ

การพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุ 24 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ีสมัครในภาพรวม ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.81 โดยปัจจัยหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4 ล าดับแรก ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความส าคัญต่อการ

เลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 การพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาดและงานท่ีมีความท้า

ทาย มีความส าคัญตอ่การเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 ความก้าวหนา้ในอาชพีระยะยาว มีความส าคัญต่อ

การเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ เงินเดือน  

มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 ความปลอดภัยในการท างาน มคีวามส าคัญต่อการ
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เลือกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.75 ความมั่นคงในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครใน

ระดับมากที่สุด คา่เฉลี่ย 4.75 ตามล าดับ 

จ าแนกตามแผนการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่ศกึษาภาคปกติ ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 

ด้านในการเลือกงานท่ีสมัคร ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 โดยปัจจัยหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่   

ความมั่นคงของงาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว  

มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร  

มคีวามส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก 

ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64 โอกาสก้าวหน้าใน

การท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.42 ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานและ

ผู้บริหาร/หัวหน้างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม  

ท่ีศึกษาภาคพิเศษ ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลอืกงานท่ีสมัครในภาพรวม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 โดย

ปัจจัยหลักที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงของงาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.33 ความก้าวหนา้ในอาชพีระยะยาว มีความส าคัญตอ่การเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 งานท่ีมี

ความท้าทาย มีความส าคัญตอ่การเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 

3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.71 

โอกาสก้าวหน้าในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.34 ความปลอดภัยในการ

ท างาน มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 ตามล าดับ 

จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยรวมพบวา่  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีเกรดเฉลี่ยรวมต่ ากว่า 2.49 ให้ความส าคญั

กับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ีสมัครในภาพรวม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 โดยปัจจัยหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 

ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงของงาน มีความส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 ความก้าวหน้าใน

อาชีพระยะยาว มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 สภาพแวดล้อมในการท างาน  

มคีวามส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก 

ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 โอกาสก้าวหน้าใน

การท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.30 และ โอกาสปรับเลื่อนต าแหน่ง  

มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีเกรดเฉลี่ยรวม     

2.50 – 2.99 ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ีสมัครในภาพรวม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07  

โดยปัจจัยหลักที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงของงาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ย 4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.27 ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 

ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ี

สมัครในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.60 ความปลอดภัยในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.46 และโอกาสก้าวหน้าในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.43 

ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีเกรดเฉลี่ยรวม 3.00 – 3.49 ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ี
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สมัครในภาพรวม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 โดยปัจจัยหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงของงาน  

มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว มีความส าคัญต่อการ

เลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร มีความส าคัญต่อการเลอืกงานท่ี

สมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน 

มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.75 โอกาสก้าวหน้าในการท างาน มีความส าคัญต่อ

การเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร/หัวหน้างาน  

มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีเกรดเฉลี่ยรวม  

สูงกว่า 3.50 ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ีสมัครในภาพรวม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07  

โดยปัจจัยหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ี

สมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 ความมั่นคงของงาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 

ความสมัพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร มีความส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.24 ตามล าดับ 

ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับ

มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 โอกาสก้าวหนา้ในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 

โอกาสปรับเลื่อนต าแหนง่ มีความส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 ตามล าดับ 

จ าแนกตามทางเลือกในอนาคตหลังจบการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาและ  

หางานท า ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ีสมัคร ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 โดยปัจจัยหลักท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงของงาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 

ความก้าวหนา้ในอาชพีระยะยาว มีความส าคัญตอ่การเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 ความสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงานและผู้บริหาร มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.65 โอกาสก้าวหน้าในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42  

ความปลอดภัยในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.36 ตามล าดับผู้ตอบ

แบบสอบถาม ท่ีจบการศึกษาและศึกษาต่อ ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ีสมัครในภาพรวม  

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.99 โดยปัจจัยหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงของงาน มีความส าคัญต่อ

การเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 ความก้าวหนา้ในอาชีพระยะยาว มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัคร

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ย 4.12 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน มีความส าคัญ

ต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.64 โอกาสก้าวหน้าในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ี

สมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.31 และ ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร/หัวหน้างาน มีความส าคัญต่อการ

เลอืกงานท่ีสมัคร ค่าเฉลี่ย 4.31 ตามล าดับ 

จ าแนกตามการเลือกท างานตามสายอาชีพพบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือกท างานตรงสายอาชีพ  

ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ีสมัคร ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 โดยปัจจัยหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงของงาน มีความส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 ความก้าวหน้า
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ในอาชพีระยะยาว มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและ

ผู้บริหารและสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.24 ตามล าดับ 

ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับ

มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66 โอกาสก้าวหนา้ในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43 

และ ความปลอดภัยในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 ตามล าดับ  

ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีเลือกท างานไม่ตรงสายอาชีพ ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ีสมัครใน

ภาพรวม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 โดยปัจจัยหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  ความมั่นคงของงาน  

มคีวามส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41 งานท่ีมีความท้าทาย มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ี

สมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน  

มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 งานท่ีท าจะมีความน่าสนใจ มีความส าคัญต่อการ

เลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 และ ความปลอดภัยในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.44 ตามล าดับ 

จ าแนกตามการเลือกสถานท่ีท างาน (จังหวัด) จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือก

ท างานที่จังหวัดกรุงเทพ ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 โดยปัจจัย

หลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 ความมั่นคงของงาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร มีความส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 ตามล าดับ 

ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับ

มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.61โอกาสก้าวหน้าในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42  

และความปลอดภัยในการท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 ตามล าดับ  

ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีเลือกท างานจังหวัดอื่นๆ ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ีสมัครในภาพรวม  

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 โดยปัจจัยหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  ความมั่นคงของงาน มีความส าคัญต่อ

การเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.52 ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ี

สมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหารและสภาพแวดล้อมในการท างาน  

มคีวามส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 ล าดับแรก 

ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.85 โอกาสก้าวหนา้ใน

การท างาน มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.60 และ ความปลอดภัยในการท างาน  

มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีเลือกท างาน

ต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับปัจจัยท้ัง 11 ด้านในการเลือกงานท่ีสมัครในภาพรวม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 โดย

ปัจจัยหลักที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหารและการพัฒนาความช านาญ

ตามความตอ้งการของตลาด มีความส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัว

เงินและสวัสดิการ มีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัครในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.67 สภาพแวดล้อมในการท างาน
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ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว ความรับผิดชอบในงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและงานท่ีมีความท้าทาย  

มคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัครในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 ตามล าดับ ปัจจัยยอ่ยท่ีมีคา่เฉลี่ย สูงสุด ค่าเฉลี่ย 5.00 

(ระดับมากท่ีสุด) 8 ปัจจัยย่อย ได้แก่ เงินโบนัสมีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัคร  เงินได้พิเศษ เช่น เบ้ียเลี้ยงมี

ความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัคร สวัสดิการด้านสุขภาพมีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัคร สวัสดิการสนับสนุน

ด้านการศกึษาตอ่ของพนักงานมีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ีสมัคร ความเอาใจใส่พนักงานของผู้บริหารมีความส าคัญ

ต่อการเลือกงานท่ีสมัคร ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร/หัวหน้างานมีความส าคัญต่อการเลือกงานท่ี

สมัคร การได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการท างานมีความส าคัญตอ่การเลอืกงานท่ีสมัคร และการได้รับการฝึกอบรม

ท่ีเหมาะสมมคีวามส าคัญต่อการเลอืกงานท่ีสมัคร 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

การศึกษาปัจจัยท่ีมผีลตอ่นักศกึษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญช ีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน

การเลือกงานท่ีสมัครในคร้ังนี้    ผู้ศึกษาได้น ากรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาของนิตยา   เจรียงประเสริฐ  และศรัญญา   

กันตะบุตร (2553)  ท่ีได้กล่าวถึงองคป์ระกอบของงาน 11 ด้าน ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีพัฒนามาจากกรอบแนวคิดของ McGinty & 

Reitsch (1992) Teo & Poon (1994) และ Moy & Lee (2002) ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และ

งานท่ีมีความท้าทาย (Interest) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน (Pay) สวัสดิการ (Fringe Benefit) สภาพแวดล้อมในการท างาน 

(Working Conditions) ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร (Managerial Relationships) ความก้าวหนา้ในอาชพีระยะ

ยาว (Long-term Career Prospects) ความรับผิดชอบในงาน (Responsibilities given) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(Involvement in Decision Making) การพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด (Marketability) และความมั่นคง

ของงาน (Job Security) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีนักศึกษาสาขาการบัญชีฯ ให้ความส าคัญมากท่ีสุดในการตัดสินใจ

เลอืกงานท่ีสมัคร ได้แก่ ปัจจัยดา้นความมั่นคงของงาน ส่วนปัจจัยท่ีนักศึกษาสาขาการบัญชีฯ ให้ความส าคัญในการเลือก

งานท่ีสมัครน้อยท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา 

เจรียงประเสริฐและศรัญญา กันตะบุตร (2553)  ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการ

ท างานกับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ซึ่งเป็นการศึกษาความส าคัญขององค์ประกอบงาน 11 ด้านท่ีมีผล

ตอ่การตัดสนิใจเลอืกงานของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดในการเลือก

ท างานกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร  ส่วน

ปัจจัยท่ีมีความส าคัญนอ้ยท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ปัจจัยท่ีมีความส าคัญมาก

ท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว ส่วนปัจจัยท่ีมีความส าคัญน้อยท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ  

นอกจากนั้น ผลการศึกษายังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของ นิตยา เจรียงประเสริฐและคณะ (2553)  

ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุภานุวงศ ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอ่การท างาน

กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม” ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อองค์ประกอบงาน 11 ด้าน ของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) กับ บริษัทขนาดใหญ่ ของนักศกึษามหาวทิยาลัยสุภานุวงศ ์ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ี
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มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงท่ีสุดในการเลือกท างานของนักศึกษาคือ ปัจจั ยด้านความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว  

ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านความมั่นคงของงานอีกท้ังยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ   

Teo & Poon (1994) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การเลือกท างานกับธุรกิจขนาดย่อม(SMEs) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สิงคโปร์” ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสนิใจเลอืกท างานกับธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) และธุรกิจข้ามชาติ (Multinational 

Companies-MNCs) ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาบริหารธุรกิจและสาขาบัญชีของมหาวิทยาลัย Nanyang Technological 

University ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะของงาน 10 ด้าน ได้แก่ 1) ค่าตอบแทน 2) สวัสดิการ 

3) สภาพแวดล้อมในการท างาน 4) คุณภาพและความสัมพันธ์กับผู้บริหาร 5) ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว 6)  

การมอบความรับผิดชอบในงาน 7) การมอบอ านาจด าเนินการ 8) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 9) การพัฒนาความ

ช านาญตามความต้องการของตลาด 10) ความมั่นคงของงาน นักศึกษาท่ีสนใจจะเข้าท างานกับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)  

มคีวามคิดเห็นว่าปัจจัยคุณภาพและความสัมพันธ์กับผู้บริหารมีความส าคัญ เนื่องจากขนาดขององค์กรท่ีมีขนาดเล็กกว่า 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจึงเป็นสิ่งท่ีนักศึกษาค านึงถึง ส่วนนักศึกษาท่ีสนใจจะเข้าท างานกับธุรกิจข้ามชาติ (MNCs) 

นั้นให้ความสนใจกับปัจจัยค่าตอบแทน เนื่องจากความคาดหวังว่าบริษัทข้ามชาติ (MNCs) เป็นบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่  

มเีงินทุนสูง และสามารถสร้างผลตอบแทนได้มาก จึงท าให้นักศกึษาคาดหวังท่ีจะได้คา่ตอบแทนท่ีมากตามไปด้วย  

การศึกษาของ Moy & Lee (2002) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การเลือกท างานของนักศึกษาบริหารธุรกิจระหว่างธุรกิจ

ขนาดย่อม (SMEs) หรือธุรกิจข้ามชาติ (Multinational Companies-MNCs)” ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกงาน

ของนักศกึษาสาขาบริหารธุรกิจของมหาวทิยาลัย Hong Kong Baptist University ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคดิเห็นท่ีมี

ต่อคุณลักษณะของงาน 9 ด้าน ได้แก่ 1) ค่าตอบแทน 2) สวัสดิการ 3) สภาพแวดล้อมในการท างาน 4) คุณภาพและ

ความสมัพันธ์กับผู้บริหาร 5) ความก้าวหน้าในอาชพีระยะยาว 6) การมอบหมายความรับผิดชอบในงาน 7) การมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ 8) การพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด 9) ความมั่นคงของงาน ผลการศึกษาพบว่า

นักศกึษาให้ความส าคัญกับปัจจัย ความก้าวหนา้ในอาชพีระยะยาว มากที่สุด 

จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่าผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญช ี  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเลือกงานท่ีสมัคร ในคร้ังนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยท้ังหมดข้างต้น 

เนื่องมาจากประชากรในงานวิจัยท่ีมีความแตกต่างกันในบริบทของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา 

วัฒนธรรมและค่านยิมซึ่งเปลี่ยนแปลงตามแต่ละประเทศ ซึ่งส่งผลตอ่การให้ความส าคัญตอ่ปัจจัยต่างๆในการเลือกท างาน

ของนักศกึษา นอกจากนี้ ขอบเขตการวิจัยขา้งต้นได้ก าหนดขอบเขตขนาดขององค์กร ทัง้องคก์รในระดับ ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม SMEs บริษัทจ ากัด (มหาชน) (Corporate Company) และ ธุรกิจข้ามชาติ (Multinational Companies-MNCs) 

เป็นต้น ซึ่งขอบเขตนี้ท าให้ความคาดหวังของนักศึกษาแตกต่างกันออกไปประกอบกับลักษณะการด าเนินงานของบริษัทท่ี

แตกต่างกัน ท าให้นักศึกษามีความคาดหวังในแต่ละปัจจัยแตกต่างกันออกไป ประกอบกับเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีค่า

ครองชีพต่ า เมื่อเทียบกับอีกหลายๆเมืองท่ีเป็นเมืองเศรษฐกิจแห่งอื่นของโลก (สื่อดังมะกันยกเชียงใหม่ติดโผ..., 2555: 

ออนไลน์) นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านอื่นๆ รวมถึงค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน แต่ให้

ความส าคัญกับปัจจัยดา้นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารและปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว ส่วน

นักศึกษามหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าในอาชีพระยะ

ยาวเนื่องจากนักศึกษาเลือกท่ีจะท างานกับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ในท้องถิ่น เพราะหากเปิดเสรีอาเซียน เศรษฐกิจลาว
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จะเติบโตขึ้น จากการพัฒนาประเทศผ่านการลงทุน  การจ้างแรงงานในประเทศ การท่องเท่ียว การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค และการคมนาคมของลาว  ประชาชนก็จะมีรายได้มากขึ้น ความเจรญิด้านต่าง ๆ ก็จะตามมา ส่วนประเทศ

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความแตกต่างหลากหลายและความเป็นสากล   ประเทศนี้  จึงดึงดูดนักลงทุน นักธุรกิจและ     

นักบริหารองค์กรได้จากท่ัวโลก (สิงค์โปรในวันนี้, 2553: ออนไลน์) ท าให้มีองค์กรชั้นน ามากมายรวมถึงนักธุรกิจและคน

จากหลายชาติท่ีเดินทางเข้ามาท างานท่ีสิงคโปร์  นักศึกษาสิงคโปร์จึงให้ความส าคัญกับปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงานและผู้บริหาร เพราะต้องท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานท่ีหลากหลายเชื้อชาติ ประกอบกับให้ความส าคัญกับ

ค่าตอบแทนเพราะการได้ท างานในองค์กรชัน้น าหรอืองค์กรข้ามชาติย่อมให้ผลตอบแทนสูง เชน่เดียวกันกับนักศกึษาฮ่องกง

ท่ีให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าในอาชพีระยะยาว 

ข้อค้นพบ 

1. นักศกึษาสาขาการบัญชีฯ ให้ความส าคัญกับความมั่นคงในการท างานในการเลือกงานท่ีสมัครมากท่ีสุด และให้

ความส าคัญกับโอกาสก้าวหน้าในการท างานรองลงมา ไม่ว่าจะจ าแนกด้วยปัจจัย เพศ แผนการศึกษา หรือ

ทางเลือกในอนาคตหลังจบการศึกษา 

2. นักศึกษาสาขาการบัญชีฯ ไม่ว่าจะมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ใด ให้ความส าคัญกับความมั่นคงในการท างาน  

ในการเลอืกงานท่ีสมัครมากที่สุด 

3. นักศกึษาท่ีเลือกท างานในประเทศไทยให้ความส าคัญกับความมั่นคงในการท างาน ในการเลือกงานท่ีสมัครมาก

ท่ีสุด และให้ความส าคัญกับโอกาสก้าวหนา้ในการท างานรองลงมา 

4. นักศกึษาท่ีเลอืกท างานต่างประเทศให้ความส าคัญกับค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน สวัสดิการ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บริหาร และการได้พัฒนาตนเอง ในการเลอืกงานท่ีสมัครมากที่สุด 

5. สถานท่ีตั้งของท่ีท างาน การเดินทาง ระยะทาง สภาพแวดล้อม สภาพสังคม ชุมชนโดยรอบสถานท่ีท างาน 

ค าแนะน าและความคิดเห็นของรุ่นพี่และบุคคลในครอบครัวมผีลตอ่การเลอืกท่ีท างานของนักศึกษา  

6. นักศกึษามคีวามกังวลเกี่ยวกับความสามารถทางดา้นภาษาต่างชาติในการเลอืกงานท่ีสมัครของตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึ กษา ปั จจั ย ท่ีมี ผ ลต่ อนั ก ศึ กษาร ะดั บป ริญญาต รีส าขากา ร บัญชี  คณะบ ริห าร ธุ รกิ จ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ในการเลือกงานท่ีสมัคร ผู้ศึกษาจึงเสนอข้อเสนอแนะให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของ

นักศกึษาสาขาการบัญชฯี ในการเลอืกสมัครงานกับองค์กร ดังนี้ 

ส าหรับองค์กรขนาดเล็กทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่ต้องการดึงดูดนักศกึษาสาขาการบัญชีฯ  

เข้ามาร่วมงานกับองค์กร  

1. เนื่องจากนักศึกษาสาขาการบัญชีฯ ให้ความส าคัญกับความมั่นคงในการท างาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้อยา่งรวดเร็วและสะดวก องคก์รสามารถสื่อสารขอ้มูลดังต่อไปนี้ได้ผ่านเว็บไซต์ 
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น าเสนอข้อมูลขององคก์ร ท้ังประวัตคิวามเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมไปจนถึงข้อมูลแผนผังโครงสร้างองค์กร 

และต าแหนง่งานภายในองค์กรท่ีละเอียด ครบถ้วน แสดงถึงความใส่ใจและค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับในอนาคตผ่านสื่อ

ตา่งๆ จะท าให้องค์กรมภีาพลักษณ์ท่ีด ีเพราะองค์กรท่ีมีความพร้อมในทุกดา้นจะสรา้งความน่าเชื่อถอื น าไปสู่ความเชื่อมั่น

ในความมั่นคงขององค์กรนัน้ๆ ในระยะยาว 

องค์กรควรเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรแก่บุคคลภายนอก  เช่น ผลประกอบการ งบแสดงฐานะ

ทางการเงิน งบก าไรขาดทุน เป็นต้น ข้อมูลเหลา่นีเ้ป็นขอ้มูลท่ีนักศกึษาสาขาการบัญชฯี และบุคคลท่ัวไปท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ให้ค าแนะน าในการตัดสนิใจเลอืกสมัครงาน สามารถรับรู้และเข้าถึงได้ ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัท 

บริษัทท่ีมีความน่าเชื่อถอืจะท าให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นว่าองคก์รมีความมั่นคง 

2. เนื่องจากนักศึกษาสาขาการบัญชฯี ให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว ดังนั้นนอกจากการแสดง

ความน่าเชื่อถือของบริษัทแล้ว องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าในการท างานแก่พนักงาน 

ผ่านการมโีครงสร้างการท างานที่ชัดเจน ตามสายงาน และแผนผังองค์กรโดยจัดท า การวเิคราะห์งาน (Job Analysis) ได้แก่ 

ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) คุณสมบัติในต าแหน่ง (Job Specification) เพื่อเป็นฐานในการประเมินผลการ

ท างานที่เป็นระบบในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหนง่ และประเมินโดยยึดหลักคุณธรรม (Merit System) เน้นบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถเพื่อก้าวสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น นอกจากนี้โครงการท่ีให้ทุนการศึกษาสนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อก็เป็นส่วน

หนึ่งท่ีสร้างโอกาสในการเรียนรู้และ สนับสนุนโอกาสในการปรับเลื่อนต าแหน่งและความก้าวหน้าในการท างาน  โครงการ

พัฒนาบุคลากร เพ่ิมความรู้และทักษะในการท างาน โดยส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาตนเองเพื่อการท างานให้กับองค์กร 

เช่น โครงการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในความก้าวหน้าในสายงานและการ

เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้องค์กรควรน าเสนอผ่านหน้าเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาสาขาการบัญชีฯ 

สามารถรับรู้และเขา้ถึงข้อมูลได้ 

3. เนื่องจากนักศึกษาสาขาการบัญชฯี ค านึงถงึความสะดวกสบายในการเดินทางมาท างาน ดังนัน้องค์กรควรจัดให้มี

สวัสดิการเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางมาท างานของบุคลากร เช่น จัดให้มีรถรับส่งระหว่ างท่ีพักกับท่ีท างาน 

เพื่อให้บุคลากรเดินทางมาท างานได้สะดวก 

4. เนื่องจากนักศึกษาสาขาการบัญชีฯ ให้ความส าคัญกับค าแนะน าของรุ่นพี่ท่ีเรียนจบไปแล้ว  ดังนั้นรุ่นพี่จึงเป็น

ช่องทางในการสื่อสารท่ีส าคัญ ท่ีสามารถท าหน้าท่ีบอกต่อหรือให้ค าแนะน า รวมถึงเป็นตัวแทนขององค์กรในการ

ประชาสัมพันธ์องค์กรตอ่ไปยังรุ่นนอ้งได้ เช่น การท าป้ายโฆษณา ผ่านทางสื่อท้ังช่องทางออนไลน์และช่องทางปกติโดยใช้

รูปภาพ หรือบทสัมภาษณ์ของรุ่นพี่ท่ีท างานแล้ว หรือการจัดกิจกรรมรับสมัครงานท่ีมหาวิทยาลัยการพูดประชาสัมพันธ์

องคก์รก็สามารถใชรุ่้นพี่ท่ีจบมาจากสถาบันน้ันเป็นช่องทางในการสื่อสารไปยังนักศึกษา 

5. เนื่องจากนักศึกษาสาขาการบัญชีฯ ให้ความส าคัญกับสภาพสังคมบริเวณท่ีท างาน ดังนั้นองค์กรควรมีการดูแล

สภาพแวดล้อมบริเวณท่ีตั้งท่ีท างานให้น่าอยู่ อาจมีการสนับสนุนชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานท่ีตั้งขององค์กรให้มีร้านค้า  

มสีถานท่ีพักผ่อนหรือสวนสาธารณะ เป็นต้น เพื่อให้สังคมโดยรอบและบุคลากรขององค์กรมคีุณภาพชีวิตท่ีดี 
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ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการดึงดูดนักศกึษาสาขาการบัญชฯี เข้ามาร่วมงานกับองค์กร  

1. เนื่องจากนักศึกษาสาขาการบัญชีฯ ให้ความส าคัญกับความมั่นคง ซึ่งกระบวนการสรรหานักศึกษาท่ีจะมาเป็น

บุคลากรขององค์กรก็เป็นช่องทางหนึ่งท่ีจะสื่อสารเร่ืองความมั่นคงไปยังนักศึกษาได้ ดังนั้นองค์กรท่ีมีเงินทุนสามารถสรร

หานักศกึษาท่ีเก่งและมศีักยภาพผ่านการจัดแคมปัสทัวร์เพื่อรับสมัครงานในแต่ละมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ โดยการ

จัดแคมปัสทัวร์นั้นสามารถสอดแทรกประวัติความเป็นมาขององค์กร กิจกรรมท่ีองค์กรท า ต าแหน่งงานและเส้นทางการ

เตบิโตในสายงานท่ีองค์กรก าหนดไวแ้ละสื่อสารไปยังนักศกึษาผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การพูดแนะน าองค์กรของทีมงานฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์ การกล่าวเปิดงานของผู้บริหารขององค์กร การจัดอบรมในหัวข้อท่ีเป็นท่ีสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา วิธีการน าเสนอต่างๆเหล่านี้จะท าให้นักศึกษารับรู้ถึงการวางแผนและการจัดการท่ีดี ความเป็นมืออาชีพของ

องคก์รซึ่งสื่อถึงวา่องค์กรนัน้มคีวามนา่เช่ือถือและความมั่นคงในการท างาน  

2. เนื่องจากนักศึกษาสาขาการบัญชฯี ให้ความส าคัญกับความมั่นคง ดังนั้นองค์กรควรให้สวัสดิการในการท างานท่ี

มีคุณค่าแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ เช่นการให้ค่าตอบแทนเต็มจ านวนส าหรับช่วงหยุดพักร้อน ให้ค าปรึกษากับบุคลากร

เกี่ยวกับเร่ืองความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นการเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของบุคลากรนอกเหนือจากการท างาน แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการรับผิดชอบบุคลากรขององค์กรท่ีมีความมั่นคง 

3. เนื่องจากนักศึกษาสาขาการบัญชีฯ ให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว ดังนั้นองค์กรควร

สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรูค้วามสามารถของตนเองผ่านการอบรมในสภาพแวดล้อมท่ีมีความหลากหลาย องค์กร

ท่ีมีเงินทุนและมีสาขาในต่างประเทศสามารถจัดสรรให้บุคลากรได้ไปอบรม หรือท างานในสาขาต่างประเทศ เพื่อเป็นการ

พัฒนาความรู้ความสามารถอีกท้ังเปิดโลกทัศน์ของบุคลากรให้สามารถเติบโตขึ้นภายในสายอาชีพ สอดคล้องกับการ

ด าเนินธุรกิจขององค์กร และส่งผลให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้า น ามาซึ่งชื่อเสียงขององค์กรซึ่ง

ส่งผลตอ่ความม่ันคงและความนา่เช่ือถือขององค์กรด้วยเชน่กัน 

ซึ่งข้อเสนอแนะเหลา่นี ้องคก์รจะต้องท าการสื่อสารให้นักศกึษาหรือผู้ท่ีต้องการสมัครงานกับองค์กรรู้ โดยท าการ

สื่อสารไปยังช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงนักศึ กษาได้  ซึ่ งช่องทางท่ีสะดวก และสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วก็คือ  

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ขององคก์ร ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ตามสถาบันการศกึษา เป็นต้น 
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