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บทคัดยอ 
งานวิจัยเรื่องนี้ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของ

นักศึกษาคณะบัญชีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของ
พฤติกรรมการเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 จากการศึกษาพบวา ปจจัยดาน  
มุงอนาคตควบคุมตนและปจจัยดานเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนมีอิทธิพลในทางบวกตอทั้งพฤติ-
กรรมกอนเรียน ขณะเรียน และหลังเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนในการ
เรียนจากผูปกครองมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมขณะเรียนและหลังเรียน ปจจัยดานการเห็นแบบ  
อยางจากเพื่อนมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมกอนเรียนและขณะเรียน ปจจัยดานความเครียดในการ
เรียนมีอิทธิพลในทางลบตอพฤติกรรมกอนเรียนและหลังเรียน ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีอิทธิ-   
พลทางบวกตอพฤติกรรมกอนเรียน และปจจัยดานเจตคติที่ดีตอครูผูสอนมีอิทธิพลทางลบตอพฤติ-  
กรรมกอนเรียนแตมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมขณะเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 นอกจากนี้ยังพบวา
พฤติกรรมขณะเรียนและพฤติกรรมหลังเรียนมีอิทธิพลทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก   
การบัญชี 1 อยางไรก็ตาม พฤติกรรมกอนเรียนกลับมีอิทธิพลในทางลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 

 
ABSTRACT 

This study examines the factors influencing the behavior of the first year accounting 
students of Bangkok University in studying principles of accounting I course in the first 
semester of academic year 2009.  It also examines the influences of the studying behavior over 
the students’ performance in principles of accounting I course.  The findings reveal that the 
expectation about their future and the attitude toward principles of accounting I course have the 
positive influences over before-class, in-class and after-class studying behaviors, the support 
from parents has the positive influence over in-class and after-class studying behaviors and the 
studying behavior of class mates has the positive influence over before-class and in-class 
studying behaviors whereas the studying stress and anxiety have the negative influence over 
before-class and after-class studying behaviors.  Additionally, the incentive for studying has 
the positive influence over before-class studying behavior and the attitude toward teacher has 
the positive influence over in-class studying behavior but has the negative influence over 
before-class studying behavior.  The findings also reveal that in-class and after-class studying 
behaviors have the positive influences over the students’ performance in principles of 
accounting I course but before-class studying behavior has the negative influence over it. 



 

คํานํา 
การบัญชีถือเปนหนึ่งในวิชาชีพที่มีความสําคัญเปน

อยางยิ่งตอความมั่นคงทางธุรกิจในทุกระดับ โดยเปนวิชา 
ชีพที่ทําการบันทึกรายการทางการเงินซึ่งเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการ ซึ่งจะเกี่ยวของ
โดยตรงกับผลการดําเนินงาน รวมทั้งภาระทางภาษีที่จะ
เกิดขึ้นกับกิจการ  ลักษณะดังกลาวทําใหความถูกตอง
เหมาะสมในการจัดทําบัญชีของกิจการเปนสิ่งที่สําคัญทั้ง
ในแงของธุรกิจและกฎหมาย ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่จําเปน
อยางยิ่งที่ผูใชความรูทางการบัญชีไมวาจะเปนผูใชความ    
รูทางการบัญชีทางตรง ไดแก นักบัญชี และผูใชทางออม 
เชน เจาของกิจการ จะตองไดรับการปลูกฝงความรูเกี่ยวกับ
การบัญชีอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถ
ใชความรูทางการบัญชีใหเกิดประโยชนกับอาชีพและ
กิจการของตนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากความสําคัญของความรูทางการบัญชีดังกลาวขาง 
ตน ทําใหมหาวิทยาลัยกรุงเทพไมเพียงแตเปดสอนหลัก 
สูตรบัญชีบัณฑิตเพื่อสรางนักบัญชีที่มีคุณภาพใหแก
ประเทศเทานั้น แตยังไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาการ
บัญชีสําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ อีกดวย เชน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต เนื่องจากไดเล็งเห็นวานักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจจะกาวไปเปนผูบริหารและเจาของกิจการ    
ในอนาคต ซึ่งความรูความเขาใจในวิชาการบัญชีจําเปน
อยางยิ่งตอการบริหารกิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเปนผูที่จะใชความรู
ทางการบัญชีโดยตรงในอนาคตในเชิงวิชาชีพ ยอมตองมี
พ้ืนฐานความรูเบื้องตนอยางดีพอที่จะนําไปตอยอดองค
ความรู รูจักการประยุกตใชทฤษฎีกับการปฏิบัติเพื่อใชใน
การประกอบอาชีพนักบัญชีในอนาคต โดยวิชาที่สําคัญ
ที่สุดวิชาหน่ึงและถือเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการเรียนรู
วิชาการบัญชี ไดแก วิชาหลักการบัญชี 1 

วิชาหลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting I) เปน
วิชาที่วาดวยการศึกษาถึงความรูทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี วิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทางการ 
เงินจากรายการทางธุรกิจ มาบันทึกตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป สําหรับกิจการใหบริการและกิจการพาณิชย-
กรรม การจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน 
และฐานะการเงินของกิจการ หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยว  
กับภาษีมูลคาเพิ่มที่เกี่ยวของสําหรับกิจการแตละประเภท 

ตลอดจนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 
(คณาจารยคณะบัญชี, 2552) ถือเปนวิชาพื้นฐานทางบัญชี 
ที่สําคัญตอนักศึกษาคณะบัญชี โดยเปนพื้นฐานความรู
สําหรับวิชาบัญชีอื่นๆ อีกหลายวิชาที่เกี่ยวของในชั้นปที่ 2 
ถึงปที่ 4 ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา คุณภาพในการศึกษาวิชา
หลักการบัญชี 1 เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งตอพ้ืนฐานความรู
ทางการบัญชี ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของนักบัญชีและผู  
ใชขอมูลทางการเงินในอนาคต ทั้งนี้การสอบไมผานหรือ
การเพิกถอนวิชาหลักการบัญชี 1 นอกจากจะสงผลกระทบ
ตอพ้ืนฐานความรูทางบัญชีแลว ถึงยังสงผลกระทบกับการ
วางแผนการเรียนของนักศึกษา ซึ่งอาจทําใหการเรียนไม
เปนไปตามหลักสูตรการศึกษาที่กําหนดไวอีกดวย 

วิชาหลักการบัญชี  1 เปนวิชาที่ เนนภาคปฏิบัติ  มี
เนื้อหาที่ซับซอนและคอนขางยาก ดังนั้นในการเรียนวิชา
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งที่นักศึกษาจะ 
ตองเขาช้ันเรียนอยางสม่ําเสมอ ตรงตอเวลา และเอาใจใส 
ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
และนําไปสูการเปนนักบัญชีหรือผูใชความรูทางการบัญชี
ที่มีประสิทธิภาพตอไป อยางไรก็ตาม จากการสังเกตของ
คณาจารยผูสอนวิชาหลักการบัญชี 1 พบวาในปจจุบัน 
นักศึกษาจํานวนมากมีพฤติกรรมการเรียนที่ไมเหมาะสม
ในลักษณะตางๆ เชน การขาดเรียน การเขาช้ันเรียนไมตรง
เวลาตามตารางเรียนของมหาวิทยาลัย การไมต้ังใจเรียน
และพูดคุยขณะเรียน การไมเอาใจใสงานและการบานที่
ไดรับมอบหมาย การละเลยการอานหนังสือเพื่อเตรียมตัว
สอบ พฤติกรรมดังกลาวนอกจากจะสงผลเสียตอคุณภาพ
ในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาโดยตรง  
แลว ยังสงผลกระทบตอคุณภาพในการเรียนโดยรวมของ
นักศึกษาทั้งกลุมในชั้นเรียนนั้นอีกดวย  โดยจะทําให
บรรยากาศในการเรียนการสอนไมราบรื่น สงผลทําให
อาจารยผูสอนรวมทั้งนักศึกษาที่เขาเรียนตรงเวลาและตั้ง 
ใจเรียนเสียสมาธิ นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบตอการรวม
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกอยูในชั้นเรียน ทํา
ใหการเรียนการสอนในชั้นเรียนขาดความตอเนื่อง และ
สงผลเสียตอผลการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ในที่สุด 

ดังนั้น งานวิจัยเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 
1 ของนักศึกษาคณะบัญชีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการ
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ



 

เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อนําผลที่  
ไดจากงานวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน ซึ่งจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาใหดียิ่งขึ้น และสรางพื้นฐานความรูทางการบัญชี
ที่มีคุณภาพใหแกนักศึกษาตอไป 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนและ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนลวนแลวแต
เปนหัวขอทางการศึกษาที่นาสนใจและมีความสําคัญตอ
การพัฒนาการเรียนการสอน อยางไรก็ตาม จากการทบ 
ทวนวรรณกรรมกลับพบวางานวิจัยในอดีตสวนใหญจะให
ความสําคัญกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
มากกวา ซึ่งสะทอนใหเห็นจากจํานวนงานวิจัยในอดีตที่   
มีมากกวานั่นเอง และเมื่อพิจารณางานวิจัยในอดีตที่เกี่ยว 
ของกับการเรียนการสอนวิชาหลักการบัญชี 1 ยังพบวางาน 
วิจัยเกือบทั้งหมดเกี่ยวของกับการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการบัญชีระดับตางๆ โดยยัง
ไมพบงานวิจัยใดที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติ-
กรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยตรงอีกดวย  

สําหรับงานวิจัยที่ เนนศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเรียนเทาที่พบ ไดแก งานวิจัยของ สุมิตตรา  
เจิมพันธ (2545) ซึ่งไดทําการศึกษาอิทธิพลของปจจัยเชิง
สาเหตุ ไดแก จิตลักษณะและประสบการณในการเรียน ที่ 
มีตอพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และงานวิจัยของ ณัฐวัตร 
ลุณหงส (2544) ซึ่งไดทําการศึกษาอิทธิพลของปจจัยทาง
ครอบครัว สังคม และสภาพแวดลอม ที่มีตอพฤติกรรมการ
เรียนโดยทั่วไปของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจาก
การที่ยังไมพบงานวิจัยในอดีตที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดย 
ตรง ทําใหการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เรียนวิชาหลักการบัญชีจึงเปนประเด็นที่นาสนใจ ในทาง
ตรงกันขาม พบวา มีงานวิจัยเปนจํานวนมากที่ทําการศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการบัญชี
ระดับตางๆ โดยตรง เชน วิชาการบัญชีขั้นตน (Caiado   
and Madeira, 2002) วิชาการบัญชีขั้นกลาง (Waples and 
Darayseh, 2005) และ วิชาการบัญชีขั้นสูงและการสอบบัญชี 
(Maksy and Zheng, 2008) โดยไดทําการศึกษาอิทธิพลของ

ปจจัยตางๆ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการบัญชี ซึ่ง
วัดโดยคะแนนสอบปลายภาค (Harrington et al, 2006) 
และผลการศึกษาในรูปของเกรดในรายวิชา (Crawford et 
al, 2003)  

จากงานวิจัยในอดีต พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผล 
สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการบัญชีมีอยูเปนจํานวนมาก เชน 
ปจจัยที่เกี่ยวกับเจตคติของนักศึกษา ไดแก เจตคติเกี่ยว   
กับประโยชนทางธุรกิจที่ไดจากการเรียนวิชาการบัญชี 
(Harrington et al, 2006) ผลการเรียนที่คาดหวัง (Crawford 
et al, 2003) และความเชื่อ ความคิด และความรูสึกเกี่ยวกับ
ศักยภาพของตนเอง (LaiMooi, 2007) ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความสามารถทางการศึกษาของนักศึกษา ไดแก ผลการ
เรียนวิชาบัญชีในอดีต ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรในอดีต 
และคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัย (Caiado and Madeira, 
2002) ผลการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรในอดีต (Keef, 1988) 
คะแนนเฉลี่ยสะสม หรือ GPA ในภาคการศึกษาลาสุดและ
ความรูพ้ืนฐานทางการบัญชี (Waples and Darayseh, 2005) 
และปจจัยอื่นๆ ไดแก อายุของนักศึกษา (Caiado and 
Madeira, 2002) ช้ันปของนักศึกษา วิชาเอกของนักศึกษา 
และจํานวนครั้งที่ขาดเรียน (Crawford et al, 2003) ความ 
เครียดและประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับทางบัญชี 
(Hartnett et al, 2004) ขนาดหองเรียน (Harrington et al, 
2006)  

จากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นวางานวิจัยในอดีต
สวนใหญเนนศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนวิชาการบัญชีเปนหลัก ทั้งนี้ยังไมพบงานวิจัยที่เนน
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชีโดยตรง ไมวา
จะเปนพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียน พฤติกรรมขณะ
เรียน หรือพฤติกรรมหลังเรียน ดังนั้น การศึกษาปจจัยที่
เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี รวม 
ทั้งอิทธิพลของพฤติกรรมการเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ใน 
การเรียนวิชาหลักการบัญชีจึงเปนประเด็นที่แตกตางและ
นาสนใจเชนเดียวกัน  

กรอบแนวคิดในการวิจัยสําหรับงานวิจัยเรื่องนี้ปรับ
มาจาก สุมิตตรา  เจิมพันธ (2545) ซึ่งเปนงานวิจัยที่ศึกษา
อิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีตอพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยใชรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม  (Interactionism 
Model) ในการสรางกรอบแนวความคิดนี้ ทั้งนี้ เนื่องจาก



 

พบวา วิชาคณิตศาสตรมีลักษณะทั่วไปรวมทั้งปญหาที่พบ
ในการเรียนการสอนคลายคลึงกับวิชาหลักการบัญชี 1 
คอนขางมาก เชน เปนวิชาที่ยาก มีความซับซอนในการคิด
คํานวณ เนื่องจากเปนวิชาที่มีความเปนนามธรรมสูง และ
ประสบการณที่ไมดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําให
นักเรียนบางสวนเกิดความทอแทไมอยากเรียน นักเรียน
ขาดการฝกฝนและทบทวนดวยตนเอง มักลอกการบาน เกิด

จากขาดการปลูกฝง ความรับผิดชอบ ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม นักเรียนไมชอบคิด ไมชอบแกปญหา ขาดการ
ฝกฝนและทบทวนดวยตนเองอยางสม่ํ า เสมอ  ทําให
นักเรียนไทยออนคณิตศาสตร (สมวงษ แปลงประสพโชค 
และคณะ, 2549) กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดังภาพที่ 1 
ตอไปนี้ 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
จิตลักษณะเดิม 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เชื่ออํานาจในตน และมุงอนาคต
ควบคุมตน 

 พฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
- พฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียน 
- พฤติกรรมขณะเรียนในชั้นเรียน 
- พฤติกรรมหลังเรียน 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
ประสบการณในการเรียน 
การไดรับการสนับสนุนในการเรียนจากผูปกครอง  
การเห็นแบบอยางจากเพื่อน และการรับรูการปฏิบัติ
จากอาจารยผูสอน 

   

   

จิตลักษณะตามสถานการณ 
ความเครียดในการเรียน การรับรูสาเหตุที่ตนประสบ
ความสําเร็จและความลมเหลวในการเรียน เจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมการเรียน และเจตคติที่ดีตอครูผูสอน 

 ลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลัง 
เพศ วุฒิการศึกษา สาขาที่เรียน ภูมิลําเนา ผลการ
เรียนระดับมัธยมปลาย หรือปวช. ลักษณะการพัก
อาศัย รายไดรวมของครอบครัว การศึกษาของบิดา 
และการศึกษาของมารดา 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ท่ีมา: ปรับมาจาก สุมิตรา เจิมพันธุ (2545) 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและการสุมตัวอยาง 
งานวิจัยเรื่องนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Re-

search) ซึ่งอาศัยขอมูลปฐมภูมิซึ่งไดจากการออกแบบ 
สอบถาม โดยประชากร ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุง-
เทพทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ทั้งนี้ทํา
การสุมตัวอยางโดยวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Judgment 
Sampling) โดยไดเลือกนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะบัญชี มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 191 คน 

แบบสอบถามที่ใชเก็บขอมูลในงานวิจัยเรื่องนี้ประ-
กอบดวยชุดคําถาม 3 สวน ไดแก 

1. ชุดคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 ประกอบดวย 3 ชุดคําถาม ไดแก  

- พฤติกรรมกอนเรียน ประกอบดวย 8 คําถาม โดย
มีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เทากับ 0.697 

- พฤติกรรมขณะเรียน ประกอบดวย 10 คําถาม 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เทากับ 0.867 

- พฤติกรรมหลังเรียน ประกอบดวย 9 คําถาม โดย
มีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เทากับ 0.803 

2. ชุดคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรม
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ประกอบดวย 10 ชุดคําถาม 
ไดแก  



 

 - แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ประกอบดวย 10 คําถาม โดย
มีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เทากับ 0.822 

 - เช่ืออํานาจในตน ประกอบดวย 9 คําถาม โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เทากับ 0.785 

 - มุงอนาคตควบคุมตน ประกอบดวย 10 คําถาม 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เทากับ 0.806 

 - การไดรับการสนับสนุนในการเรียนจากผูปกครอง 
ประกอบดวย 7 คําถาม โดยมีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s 
Alpha เทากับ 0.725 

 - การเห็นแบบอยางจากเพื่อน ประกอบดวย 10 
คําถาม โดยมีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เทากับ 
0.788 

 - การรับรูการปฏิบัติจากอาจารยผูสอน ประกอบ 
ดวย 15 คําถาม โดยมีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha 
เทากับ 0.896 

 - ความเครียดในการเรียน ประกอบดวย 9 คําถาม 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เทากับ 0.760 

 - การรับรูสาเหตุที่ตนประสบความสําเร็จและ
ความลมเหลวในการเรียน ประกอบดวย 10 คําถาม โดยมี
คาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เทากับ 0.786 

 - เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียน ประกอบดวย 
14 คําถาม โดยมีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เทากับ 
0.849 

 - เจตคติที่ดีตอครูผูสอน ประกอบดวย 10 คําถาม 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เทากับ 0.885 

3. ชุดคําถามเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา สาขาที่เรียน ภูมิลําเนา ผลการ
เรียนระดับมัธยมปลาย หรือปวช. ลักษณะการพักอาศัย 
รายไดรวมของครอบครัว การศึกษาของบิดา การศึกษาของ
มารดา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 

ทั้งนี้  ชุดคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 และชุดคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตัว 
กําหนดพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 จะทําการ
วัดโดยคําถามแบบประเมินคา (Rating Scale) ซึ่งแบงเปน 6 
ระดับ ต้ังแต 1 คะแนน ถึง 6 คะแนน โดยคะแนนที่สูงกวา
แสดงพฤติกรรมการเรียนที่ดีกวาหรือมีปจจัยที่ เปนตัว 
กําหนดพฤติกรรมการเรียนในระดับที่สูงกวา การแปล
ความหมายของชวงคะแนนซึ่งแสดงระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติ-
กรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1: ความหมายของชวงคะแนนแสดงระดับความคิดเห็น 

ชวงคะแนน ระดับ 
1.00 – 1.83  แยที่สุด หรือ ตํ่าที่สุด 
1.84 – 2.67  แย หรือ ตํ่า 
2.68 – 3.51  คอนขางแย หรือ ตํ่าขางสูง 
3.52 – 4.35  คอนขางดี หรือ คอนขางสูง 
4.36 – 5.19  ดี หรือ สูง 
5.20 – 6.00  ดีที่สุด หรือ สูงที่สุด 

 
กระบวนการวิเคราะห 
กระบวนการวิเคราะหสําหรับงานวิจัยเรื่องนี้แบงออก 

เปน 4 สวน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1. ทําการวิเคราะหลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง

โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่  
และคารอยละ  

2. ทําการวิเคราะหระดับของพฤติกรรมการเรียนและ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 

1 รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ซึ่ง
วัดโดยคะแนนรวมในวิชาหลักการบัญชี 1 ในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2552 จากคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน โดย
อาศัยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตร-
ฐาน คาสูงสุด และคาต่ําสุด  

3. ทําการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยที่เปนตัวกําหนด
พฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ทั้ง 10 ดาน รวม 
ทั้งอิทธิพลของลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยางที่มีตอ



 

พฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ทั้งพฤติกรรมกอน
เรียน พฤติกรรมขณะเรียน และพฤติกรรมหลังเรียน โดย
อาศัยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ Backward Step-
wise (Backward Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ซึ่งมีสมการที่จะทําการประมาณดังตอไปนี้ 

 

(1) µ+δΣ+βΣ+β=
== jj
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1i01 dxy  

(2) µ+δΣ+βΣ+β=
== jj
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1jii
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1i02 dxy  

(3) µ+δΣ+βΣ+β=
== jj
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กําหนดให y1 = คะแนนพฤติกรรมกอนเรียน, y2 = 
คะแนนพฤติกรรมขณะเรียน และ y3 = คะแนนพฤติกรรม
หลังเรียน และ xi = ตัวแปรอิสระซึ่งแสดงปจจัยที่เปนตัว 
กําหนดพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดย i = 1, 
2, 3, … , 10 กลาวคือ x1 = คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์, x2 = 
คะแนนความเชื่ออํานาจในตน, x3 = การมุงอนาคตควบ  
คุมตนคะแนน, x4 = คะแนนการไดรับการสนับสนุนใน
การเรียนจากผูปกครอง, x5 = คะแนนการเห็นแบบอยาง
จากเพื่อน, x6 = คะแนนการรับรูการปฏิบัติจากอาจารยผู 
สอน, x7 = คะแนนความเครียดในการเรียน, x8 = คะแนน
การรับรูสาเหตุที่ตนประสบความสําเร็จและความลมเหลว
ในการเรียน, x9 = คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียน 
และ x10 = คะแนนเจตคติที่ดีตอครูผูสอน 

นอกจากนี้ยังกําหนดให dj = ตัวแปรหุนของลักษณะ
พ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง โดย j = 1, 2, 3, … , 17 กลาวคือ d1 
= 1 สําหรับเพศหญิง และ 0 หากไมใช, d2 = 1 สําหรับ
นักศึกษาที่จบการศึกษาสายสามัญศึกษา และ 0 หากไมใช, 
d3 = 1 สําหรับสาขาวิทย-คณิต และ 0 หากไมใช, d4 = 1 
สําหรับสาขาศิลป-คํานวณ และ 0 หากไมใช, d5 = 1 สําหรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ 0 หากไมใช, d6 = 1 สําหรับ
ภูมิลําเนากรุงเทพหรือปริมณฑล และ 0 หากไมใช, d7 = 1 
สําหรับ GPA ระหวาง 2.50-3.49 และ 0 หากไมใช, d8 = 1 
สําหรับ GPA 3.50 ขึ้นไป และ 0 หากไมใช, d9 = 1 สําหรับ 
ผูที่อาศัยอยูกับบิดา-มารดา และ 0 หากไมใช, d10 = สําหรับ 
ผูที่อาศัยอยูกับญาติ และ 0 หากไมใช, d11 = 1 สําหรับราย 
ไดครัวเรือน 10,000-30,000 บาท และ 0 หากไมใช, d12 = 1 
สําหรับรายไดครัวเรือน 30,001-50,000 บาท และ 0 หาก

ไมใช, d13 = 1 สําหรับรายไดครัวเรือนสูงกวา 50,000 บาท 
และ 0 หากไมใช, d14 = 1 สําหรับบิดามีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ 0 หากไมใช, d15 = 1 สําหรับบิดามีการ 
ศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี และ 0 หากไมใช, d16 = 1 
สําหรับมารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 0 หาก
ไมใช และ d17 = 1 สําหรับมารดามีการศึกษาสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี และ 0 หากไมใช 

4. ทําการวิเคราะหอิทธิพลของพฤติกรรมการเรียนที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยอาศัย
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ Backward Stepwise 
ซึ่งมีสมการที่จะทําการประมาณดังตอไปนี้ 

 
(4) ε+δΣ+α+α+α+α=

= jj
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กําหนดให z = ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 
1 ซึ่งวัดโดยคะแนนรวมในวิชาหลักการบัญชี 1 ในภาค
เรียนที่  1 ปการศึกษา  2552 จากคะแนนเต็มรวม  100 
คะแนน 
 
ผลจากการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยสําหรับงานวิจัยเรื่องนี้แบงออกเปน 4 
สวน  ซึ่ งสอดคลองกับกระบวนการวิ เคราะห  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
การวิเคราะหลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางประกอบดวยนักศึกษาเพศชายคิดเปน
รอยละ 21.6 และเพศหญิงคิดเปนรอยละ 78.4 โดยนัก-
ศึกษาสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 
คิดเปนรอยละ 86.8 ในขณะที่อีกรอยละ 13.2 สําเร็จการ 
ศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา นอกจากนี้    
ยังพบวานักศึกษารอยละ 39.3 และ 38.2 สําเร็จการศึกษา
ในสาขาวิทย-คณิต และศิลป-คํานวณ ตามลําดับ ในขณะที่
อีกรอยละ 12.0 และ 10.5 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพและสาขาศิลป-ภาษา ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจาก
ภูมิลําเนาของสถานศึกษาเดิม พบวา มีนักศึกษาที่มาจาก
สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคิดเปน
รอยละ 48.2 ในขณะที่มีนักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาใน
ตางจังหวัดคิดเปนรอยละ 51.8 



 

เมื่อพิจารณาจากผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม พบ 
วา มีนักศึกษาเพียงรอยละ 0.5 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํา
กวา 2.00 และเพียงรอยละ 8.9 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระหวาง 2.00-2.49 ในขณะที่นักศึกษารอยละ 38.2, 36.1 
และ 16.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.50-2.99, 3.00-
3.49 และ 3.50 ขึ้นไป นอกจากนี้พบวานักศึกษาสวนใหญ
อาศัยอยูกับบิดามารดาโดยคิดเปนรอยละ 46.6 ในขณะที่
นักศึกษาที่อาศัยอยูหอพักมีสัดสวนต่ํากวาเล็กนอยที่รอย 
ละ 41.9 เมื่อพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 
พบวา ครอบครัวของนักศึกษาสวนใหญคิดเปนรอยละ 

39.3 มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,000-30,000 บาท ในขณะ
ที่อีกรอยละ 20.9 และ 29.8 มีรายไดตอเดือนระหวาง 
30,001-50,000 บาท และสูงกวา 50,000 บาท ตามลําดับ 
และเมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุดของบิดาและ
มารดา พบวาบิดาและมารดาของนักศึกษาสวนใหญมีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี โดยคิดเปนรอยละ 63.0 และ 
69.7 ตามลําดับ ในขณะที่มีนักศึกษาเพียงรอยละ 29.6 และ 
27.1 เทานั้นที่บิดาและมารดามีระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเทา (ดูตารางที่ 2) 
 

 
ตารางที่ 2: การแจกแจงลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

                                 ลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ: 1. ชาย 41 21.6 
 2. หญิง 149 78.4 
วุฒิการศึกษากอนเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา: 1. มัธยมศึกษาชั้นปที่ 6  165 86.8 
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา 25 13.2 
สาขาที่เรียนกอนเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา: 1. วิทย- คณิต 75 39.3 
 2. ศิลป-คํานวณ 73 38.2 
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 23 12.0 
 4. ศิลป-ภาษา และอื่นๆ 20 10.5 
ภูมิลําเนาของสถานศึกษาเดิม: 1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล 92 48.2 
 2. ตางจังหวัด 99 51.8 
ผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม: 1. ต่ํากวา 2.00 1 0.5 
 2. 2.00-2.49 17 8.9 
 3. 2.50-2.99 73 38.2 
 4. 3.00-3.49 69 36.1 
 5. 3.50 ขึ้นไป 31 16.2 
การพักอาศัยขณะศกึษาในระดับอุดมศึกษา: 1. อยูกับบิดา-มารดา 89 46.6 
 2. อยูกับญาติ 22 11.5 
 3. อยูหอพัก 80 41.9 
รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน: 1. ต่ํากวา 10,000 บาท 19 9.9 
 2. 10,000-30,000 บาท 75 39.3 
 3. 30,001-50,000 บาท 40 20.9 
 4. สูงกวา 50,000 บาท 57 29.8 
ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา: 1. ต่ํากวาปริญญาตรี 119 63.0 
 2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 56 29.6 
 3. สูงกวาปริญญาตรี 14 7.4 
ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา: 1. ต่ํากวาปริญญาตรี 131 69.7 
 2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 51 27.1 
 3. สูงกวาปริญญาตรี 6 3.2 

 



 

การวิเคราะหพฤติกรรมการเรียน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติ-
กรรมการเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 

สถิติเชิงพรรณาของคะแนนพฤติกรรมการเรียน 
คะแนนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียน และ
คะแนนรวมในวิชาหลักการบัญชี  1 ซึ่งเปนตัววัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 แสดงดังตารางที่ 
3 ซึ่งจากตาราง พบวานักศึกษาสวนใหญมีการพฤติกรรม
กอนเรียนและพฤติกรรมหลังเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ใน
ระดับคอนขางแย โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมกอน
เรียนและพฤติกรรมหลังเรียนเพียง 3.2209 และ 3.3991 
คะแนน ตามลําดับ อยางไรก็ตาม พบวาคาเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมขณะเรียนมีคาเทากับ 4.0721 คะแนน แสดงให
เห็นวานักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมขณะเรียนวิชาหลัก 
การบัญชี 1 ในระดับคอนขางดี  

เมื่อพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 พบวา นักศึกษาสวนใหญมีปจจัยดาน
การเห็นแบบอยางจากเพื่อนและดานความเครียดในการ
เรียนในระดับคอนขางต่ํา โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนปจจัย
ทั้งสองดานเทากับ 3.2942 และ 3.3965 คะแนน ตามลําดับ  
 

ลักษณะดังกลาวสะทอนใหเห็นวา เพื่อนเปนแบบอยางใน
การเรียนที่ไมคอยดีมากนักในมุมมองของนักศึกษาสวน
ใหญ รวมท้ังนักศึกษาสวนใหญมีความเครียดในการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 ในระดับคอนขางต่ําอีกดวย นอกจาก 
นี้ยังพบวา นักศึกษาสวนใหญมีปจจัยดานแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ดานความเชื่ออํานาจในตน ดานมุงอนาคตควบคุม
ตน ดานการไดรับการสนับสนุนในการเรียนจากผูปกครอง 
ดานการรับรูสาเหตุที่ตนประสบความสําเร็จและความ
ลมเหลวในการเรียน และดานเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการ
เรียนในระดับคอนขางสูง โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนปจจัย
ทั้ง 6 ดานเทากับ 4.2606, 3.5453, 4.2550, 4.2608, 4.3288 
และ 4.1351 คะแนน ตามลําดับ ลักษณะดังกลาวแสดงให
เห็นวา นักศึกษาสวนใหญมีความมุงมั่นในเรียน มีความ
เช่ือมั่นในความสามารถของตน มีความมุงหวังตออนาคต 
มีความเขาใจและการยอมรับในสาเหตุแหงความสําเร็จและ
ลมเหลวในการเรียนของตน และมีเจตคติตอการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 ในระดับคอนขางสูง นอกจากนี้ ยังแสดง
ใหเห็นวาผูปกครองของนักศึกษาสวนใหญใหการสนับ 
สนุนในการเรียนในระดับคอนขางสูงอีกดวย 

 

ตารางที่ 3: สถิติเชิงพรรณาของพฤติกรรมการเรียน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 

ตัวแปร   คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด 
พฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1     
1. พฤติกรรมกอนเรียน 3.2209 0.5949 5.00 1.75 
2. พฤติกรรมขณะเรียน 4.0721 0.5857 5.30 2.20 
3. พฤติกรรมหลังเรียน 3.3991 0.6978 5.33 1.56 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1     
1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 4.2606 0.5662 5.70 3.10 
2. เชื่ออํานาจในตน 3.5453 0.6654 5.22 1.78 
3. มุงอนาคตควบคมุตน 4.2550 0.5072 5.30 2.90 
4. การไดรับการสนับสนุนในการเรียนจากผูปกครอง 4.2608 0.6489 5.57 2.29 
5. การเห็นแบบอยางจากเพื่อน 3.2942 0.6386 4.70 1.70 
6. การรับรูการปฏิบัติจากอาจารยผูสอน 4.6080 0.5440 5.80 3.07 
7. ความเครียดในการเรียน 3.3965 0.9028 5.22 1.00 
8. การรับรูสาเหตุที่ตนประสบความสําเร็จและความลมเหลว 4.3288 0.5568 5.80 2.80 
9. เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียน 4.1351 0.5702 5.57 2.71 
10. เจตคติที่ดีตอครูผูสอน 4.5423 0.5562 5.40 2.60 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบญัชี 1     
1. คะแนนรวมในวิชาหลักการบัญชี 1 76.59 12.490 98 41 



 

สําหรับปจจัยดานการรับรูการปฏิบัติจากอาจารยผู 
สอนและดานเจตคติที่ดีตอครูผูสอน พบวาคาเฉลี่ยของ
คะแนนปจจัยทั้ง 2 ดานดังกลาวมีคาสูงถึง 4.6080 และ 
4.5423 คะแนน ตามลําดับ แสดงใหเห็นวานักศึกษาสวน
ใหญมีปจจัยทั้งสองดานในระดับสูง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ 
นักศึกษาสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอครูผูสอนวิชาหลักการ
บัญชี 1 รูสึกวาครูผูสอนมีการปฏิบัติตอนักศึกษาเปนอยาง
ดีนั่นเอง สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งวัดโดยคะแนน
รวมในวิชาหลักการบัญชี 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2552 จากคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน พบวานักศึกษาสวน
ใหญทําคะแนนไดคอนขางสูง โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนน  
สูงถึง 76.59 คะแนน คะแนนสูงสุดเทากับ 98 คะแนน 
คะแนนต่ําสุดเทากับ 41 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตร-
ฐานเทากับ 12.49 คะแนน 

 

การวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดพฤติกรรม
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 

ผลการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยที่เปนตัวกําหนด
พฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ดวยการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบ Backward Stepwise แสดงดัง
ตารางที่ 4 ทั้งนี้พบวา สมการที่ทําการประมาณทั้ง 3 สมการ 
(สมการพฤติกรรมกอนเรียน พฤติกรรมขณะเรียน และ
พฤติกรรมหลังเรียน) มีนัยสําคัญโดยรวมที่ระดับนัยสําคัญ 
0.10 โดยมีคาสถิติ F เทากับ 14.300, 26.796 และ 43.527 
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา คาสัมประสิทธิ์การกําหนด 
ที่ปรับคาแลว (Adjusted R-Square) ของสมการทั้งสามมี 
คาเทากับ 0.442, 0.493 และ 0.532 ซึ่งแสดงวา ปจจัยทั้ง 
หมดในสมการถดถอยพหุคูณสามารถอธิบายความแปร 
ผันของตัวแปรตามไดรอยละ 44.2, 49.3 และ 53.2 นั่นเอง  

ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 

Variable    พฤติกรรมกอนเรยีน   พฤติกรรมขณะเรยีน     พฤติกรรมหลังเรียน 
      b β   P-Value b β  P-Value b β  P-Value 

Constant 0.621 - 0.137 -0.067 - 0.841 -0.809 - 0.048 
x1 0.205 0.194 0.007 - - - - - - 
x3 0.246 0.209 0.005 0.324 0.279 0.000 0.500 0.362 0.000 
x4 - - - 0.087 0.097 0.087 0.117 0.108 0.044 
x5 0.172 0.185 0.004 0.120 0.130 0.032 - - - 
x7 -0.081 -0.123 0.040 - - - -0.075 -0.098 0.064 
x9 0.319 0.304 0.000 0.266 0.260 0.000 0.453 0.402 0.000 
x10 -0.146 -0.137 0.029 0.148 0.142 0.018 - - - 
d1 - - - 0.160 0.113 0.040 - - - 
d2 -0.262 -0.145 0.012 - - - -0.233 -0.112 0.027 
d3 0.144 0.118 0.050 - - - - - - 
d7 - - - 0.121 0.091 0.095 - - - 
d9 -0.173 -0.144 0.014 - - - - - - 
d13 -0.135 -0.103 0.072 - - - - - - 
d15 0.231 0.102 0.073 - - - - - - 

 ตัวแปรตาม คือ y1 ตัวแปรตาม คือ y2 ตัวแปรตาม คือ y3 
 F-stat for Overall Significance = 14.300 F-stat for Overall Significance = 26.796 F-stat for Overall Significance = 43.527 
 P-value for Overall Significance = 0.00 P-value for Overall Significance = 0.00 P-value for Overall Significance = 0.00 
 Adjusted R-Square = 0.442 Adjusted R-Square = 0.493 Adjusted R-Square = 0.532 

หมายเหตุ 1: ตัวแปรทุกตัวในตารางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ซึ่งไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ Backward Stepwise  
ทั้งนี้ตัวแปรที่ไมรวมอยูในสมการไดแก x2, x6, x8, d4, d5, d6, d8, d10, d11, d12, d14, d16 และd17   



 

หมายเหตุ 2:  
x1 = คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
x3 = การมุงอนาคตควบคุมตนคะแนน 
x4 = คะแนนการไดรับการสนับสนุนในการเรียนจากผูปกครอง 
x5 = คะแนนการเห็นแบบอยางจากเพื่อน 
x7 = คะแนนความเครียดในการเรียน  
x9 = คะแนนทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียน  
x10 = คะแนนทัศนคติที่ดีตอครูผูสอน 

d1 = 1 สําหรับเพศหญิง และ 0 หากไมใช  
d2 = 1 สําหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาสายสามัญศึกษา และ 0 หากไมใช 
d3 = 1 สําหรับสาขาวิทย-คณิต และ 0 หากไมใช 
d7 = 1 สําหรับ GPA ระหวาง 2.50-3.49 และ 0 หากไมใช 
d9 = 1 สําหรับผูที่อาศัยอยูกับบิดา-มารดา และ 0 หากไมใช 
d13 = 1 สําหรับรายไดครัวเรือนสูงกวา 50,000 บาท และ 0 หากไมใช 
d15 = 1 สําหรับบิดามีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี และ 0 หากไมใช 

 
เมื่อทําการพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม 

การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ในแตละดาน พบวาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมกอนเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 มีจํานวน 6 ตัว ไดแก ปจจัย
ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ปจจัยดานมุงอนาคตควบคุมตน 
ปจจัยดานการเห็นแบบอยางจากเพื่อน ปจจัยดานความ 
เครียดในการเรียน ปจจัยดานเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการ
เรียน และปจจัยดานเจตคติที่ดีตอครูผูสอน โดยปจจัยดาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ปจจัยดานมุงอนาคตควบคุมตน ปจจัย
ดานการเห็นแบบอยางจากเพื่อน และปจจัยดานเจตคติที่   
ดีตอพฤติกรรมการเรียน มีอิทธิพลในทางบวกกับพฤติ-
กรรมกอนเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ในขณะที่ปจจัยที่ 
เหลืออีก 2 ดาน มีอิทธิพลในทางลบกับพฤติกรรมกอน
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 

เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ปรับเปน
คามาตรฐานแลว (Standardized Regression Coefficient) 
หรือคา βพบวาปจจัยดานเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียน
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมกอนเรียนมากที่สุด ตาม
ดวยปจจัยดานมุงอนาคตควบคุมตน ปจจัยดานแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ปจจัยดานการเห็นแบบอยางจากเพื่อน ปจจัยดาน
เจตคติที่ดีตอครูผูสอน และปจจัยดานความเครียดในการ
เรียน ตามลําดับ นอกจากนี้เมื่อทําการพิจารณาความแตก 
ตางของพฤติกรรมกอนเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 จําแนก
ตามลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทามี
พฤติกรรมกอนเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ที่ดีกวานักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 นักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาในสาขาวิทย-คณิตมีพฤติกรรมกอนเรียนที่
ดีกวานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาอื่นๆ นักศึกษาที่ 
 

อาศัยอยู กับบิดามารดามีพฤติกรรมกอนเรียนที่แยกวา
นักศึกษาที่อาศัยอยูกับญาติหรืออาศัยอยูหอพัก นักศึกษา
ที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดตอเดือนสูงกวา 50,000 บาท มี
พฤติกรรมกอนเรียนที่แยกวานักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่
มีรายไดตอเดือนต่ํากวานั้น และนักศึกษาที่มีบิดามีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีพฤติกรรมกอนเรียนที่ดีกวา
นักศึกษาที่มีบิดามีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือตํ่ากวา
ปริญญาตรี 

เมื่อทําการพิจารณาพฤติกรรมขณะเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 พบวา มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมขณะเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.10 จํานวน 
5 ตัว ไดแก ปจจัยดานมุงอนาคตควบคุมตน ปจจัยดานการ
ไดรับการสนับสนุนในการเรียนจากผูปกครอง ปจจัยดาน
การเห็นแบบอยางจากเพื่อน  ปจจัยดานเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมการเรียน และปจจัยดานเจตคติที่ดีตอครูผูสอน 
โดยปจจัยทั้ง 5 ดาน ลวนแลวแตมีอิทธิพลในทางบวกตอ
พฤติกรรมขณะเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ทั้งสิ้น และเมื่อ
พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ปรับเปนคามาตร-
ฐานแลว พบวาปจจัยดานมุงอนาคตควบคุมตนเปนปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมกอนเรียนมากที่สุด ตามดวยปจจัย
ดานเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียน ปจจัยดานเจตคติ     
ที่ดีตอครูผูสอน ปจจัยดานการเห็นแบบอยางจากเพื่อน 
และปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนในการเรียนจาก
ผูปกครอง ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษาเพศ
หญิงมีพฤติกรรมขณะเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ที่ดีกวา
นักศึกษาเพศชาย  และนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม   
จากสถานศึกษาเดิมอยูระหวาง 2.50-3.49 มีพฤติกรรมขณะ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ที่ดีกวานักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมจากสถานศึกษาเดิมต่ํากวาหรือสูงกวานั้นอีกดวย 



 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมหลังเรียนวิชาหลัก 
การปญชี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 มีจํานวน
เพียง 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานมุงอนาคตควบคุมตน ปจจัย
ดานการไดรับการสนับสนุนในการเรียนจากผูปกครอง 
ปจจัยดานความเครียดในการเรียน และปจจัยดานเจตคติ   
ที่ดีตอพฤติกรรมการเรียน โดยปจจัยดานมุงอนาคตควบ 
คุมตน ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนในการเรียนจาก
ผูปกครอง และปจจัยดานเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียน 
มีอิทธิพลในทางบวกตอพฤติกรรมหลังเรียนวิชาหลัก    
การบัญชี 1 ในขณะที่ปจจัยดานความเครียดในการเรียนมี
อิทธิพลในทางลบตอพฤติกรรมหลังเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 ทั้งสิ้น และเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การถด 
ถอยท่ีปรับเปนคามาตรฐานแลว พบวาเจตคติที่ดีตอพฤติ-
กรรมการเรียนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมกอน
เรียนมากที่สุด  ตามดวยปจจัยดานมุงอนาคตควบคุม       
ตน ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนในการเรียนจาก
ผูปกครอง และปจจัยดานความเครียดในการเรียนตาม 
ลําดับ นอกจากนี้ ยังพบวานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาประ-
กาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทามีพฤติกรรมหลังเรียน  
วิชาหลักการบัญชี 1 ที่ดีกวานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 อีกดวย 

จากการวิ เคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม    
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ทั้ง 3 ดาน จะเห็นวา ปจจัยที่
สําคัญที่สุด 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานมุงอนาคตควบคุมตน
และปจจัยดานเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียน เนื่องจาก
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนทั้งพฤติกรรม
กอนเรียน ขณะเรียน และหลังเรียน มากที่สุด 2 อันดับแรก 
กลาวคือ หากนักศึกษามีความมุงหวังตออนาคตของตน
มากขึ้นและมีเจตคติตอการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 สูงขึ้น 
จะทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
ดีขึ้น ทั้งพฤติกรรมกอนเรียน ขณะเรียน และหลังเรียน 
นั่นเอง ปจจัยที่มีความสําคัญในอันดับรองลงมา ไดแก 
ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนในการเรียนจากผู 
ปกครองซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมขณะเรียนและหลัง 
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 และปจจัยดานการเห็นแบบอยาง
จากเพื่อนซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมกอนเรียนและขณะ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยหากผูปกครองใหการสนับ 
สนุนในการเรียนมากขึ้น นักศึกษาจะมีพฤติกรรมขณะ
เรียนและหลังเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ดีขึ้น และหาก

นักศึกษาในชั้นเรียนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหแก
กันและกัน นักศึกษาจะมีพฤติกรรมกอนเรียนและขณะ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ดีขึ้น 

การสรางแรงจูงใจในการเรียนใหแกนักศึกษาเปนอีก
หนึ่งปจจัยที่จําเปนตอการสรางพฤติกรรมกอนเรียนที่ดี 
โดยหากนักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น นักศึกษา
จะมีพฤติกรรมกอนเรียนวิชาหลักการบัญชี  1  ดีขึ้น 
ความเครียดในการเรียนเปนปจจัยที่สงผลเสียตอพฤติ-
กรรมกอนเรียนและหลังเรียนวิชาบัญชี 1 โดยหากอาจารย
ผูสอนสามารถทําใหนักศึกษาลดความเครียดในการเรียน
ลงได นักศึกษาจะมีพฤติกรรมกอนเรียนและหลังเรียนวิชา
บัญชี 1 ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยดานเจตคติที่ดีตอ
ครูผูสอนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 แตกตางกัน กลาวคือ นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีตอ
ครูผูสอนจะมีพฤติกรรมกอนเรียนที่แยแตจะมีพฤติกรรม
ขณะเรียนที่ดี ในขณะที่นักศึกษาที่มีเจตคติที่ไมดีตอครู 
ผูสอนจะมีพฤติกรรมกอนเรียนที่ดีแตจะมีพฤติกรรมขณะ
เรียนที่แย นั่นเอง 

 
การวิเคราะหอิทธิพลของพฤติกรรมการเรียนที่มีตอผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 

ผลการวิเคราะหอิทธิพลของพฤติกรรมการเรียนที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ดวยการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ Backward Stepwise 
แสดงดังตารางที่ 5 ทั้งนี้พฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 ทั้งพฤติกรรมกอนเรียน พฤติกรรมขณะเรียน และ
พฤติกรรมหลังเรียน ลวนแลวแตมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซึ่งวัดโดยคะแนนรวมในวิชาหลักการบัญชี 1 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ  0.10 โดยมีคาสัม-
ประสิทธิ์การถดถอยเทากับ -3.484, 4.121 และ 4.025 
ตามลําดับ คาสัมประสิทธิ์ดังกลาวแสดงใหเห็นวาพฤติ-
กรรมขณะเรียนและพฤติกรรมหลังเรียนมีอิทธิพลใน
ทางบวกตอคะแนนรวมในวิชาหลักการบัญชี 1 โดยหาก
นักศึกษามีคะแนนพฤติกรรมขณะเรียนและพฤติกรรม 
หลังเรียนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะทําใหมีคะแนนรวมในวิชา
หลักการบัญชี 1 สูงขึ้น 4.121 และ 4.025 คะแนน ตาม 
ลําดับ ในขณะที่พฤติกรรมกอนเรียนกลับมีอิทธิพลใน  
ทางลบตอคะแนนรวมในวิชาหลักการบัญชี 1 โดยหาก
นักศึกษามีคะแนนพฤติกรรมกอนเรียนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน 



 

จะทําใหมีคะแนนรวมในวิชาหลักการบัญชี 1 ตํ่าลง 3.484 
คะแนน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยท่ีปรับเปนคามาตรฐานแลว พบวาพฤติกรรมหลัง
เรียนมีอิทธิพลตอคะแนนรวมในวิชาหลักการบัญชี 1 มาก
ที่สุด ตามดวยพฤติกรรมขณะเรียนและพฤติกรรมกอน
เรียน ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนรวมในวิชา
หลักการบัญชี 1 ตามลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
พบวา นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทามีคาเฉลี่ยของคะแนนรวมในวิชาหลักการ

บัญชี 1 สูงกวานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยม-
ศึกษาชั้นปที่ 6 นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาน-
ศึกษาเดิมอยูระหวาง 2.50-3.49 จะมีคาเฉลี่ยของคะแนน
รวมในวิชาหลักการบัญชี 1 สูงกวานักศึกษาที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 อยู 5.682 คะแนน และนักศึกษาที่ 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถานศึกษาเดิม 3.50 ขึ้นไป จะมี
คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในวิชาหลักการบัญชี 1 สูงกวา
นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 อยู 14.644 
คะแนน 

 
 
ตารางที่ 5: ผลการวิเคราะหอิทธิพลของพฤติกรรมการเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.10 

Variable                      Coefficient            Std. Error                 Standardized Coefficient                P-Value 
Constant                     56.816                     6.595                                - 0.000 
      y1                    -3.484                     1.799                           -0.169 0.054 
      y2                     4.121                     1.857                            0.197 0.028 
      y3                    4.025                     1.587                            0.229 0.012 
     d2                   -6.585                     2.510                          -0.176 0.009 
     d7                    5.682                    2.849                           0.204 0.048 
     d8                   14.644                    3.301                           0.444 0.000 
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 วัดโดยคะแนนรวมในวิชาหลักการบัญชี 1 
F-Statistic for Overall Significance = 8.510 
P-Value for Overall Significance = 0.000 
Adjusted R-Square = 0.196 
หมายเหตุ 1: ตัวแปรทุกตัวในตารางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ซึ่งไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ Backward Stepwise ทั้งนี้   

ตัวแปรที่ไมรวมอยูในสมการไดแก d1, d3, d4, d5, d6, d9, d10, d11, d12, d13, d14, d15, d16 และd17 
หมายเหตุ 2:  
y1 = คะแนนพฤติกรรมกอนเรียน 
y2 = คะแนนพฤติกรรมขณะเรียน 
y3 = คะแนนพฤติกรรมหลังเรียน  

d2 = 1 สําหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาสายสามัญศึกษา และ 0 หากไมใช 
d7 = 1 สําหรับ GPA ระหวาง 2.50-3.49 และ 0 หากไมใช  
d8 = 1 สําหรับ GPA 3.50 ขึ้นไป และ 0 หากไมใช 

 
ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหอิทธิพลของพฤติกรรม

การเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 
1 ช้ีชัดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ขึ้น 
อยูกับพฤติกรรมขณะเรียนและพฤติกรรมหลังเรียนเปน
อยางมาก กลาวคือ หากนักศึกษามีพฤติกรรมขณะเรียน
และพฤติกรรมหลังเรียนที่ดีขึ้น นักศึกษาจะมีคะแนนรวม

ในวิชาหลักการบัญชี 1 สูงขึ้นนั่นเอง อยางไรก็ตาม หนึ่ง
ประเด็นที่คอนขางผิดปกติคือ พฤติกรรมกอนเรียนกลับ    
มีอิทธิพลในทางลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก 
การบัญชี 1 ทั้งนี้อาจเปนไปไดวานักศึกษาที่มีพฤติกรรม
กอนเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ดี มักไมใหความเอาใจใส
ในขณะเรียนและหลังเรียนมากเทาที่ควร และอาจเปนหนึ่ง



 

สาเหตุที่ทําใหพฤติกรรมกอนเรียนกลับมีอิทธิพลในทาง
ลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ดัง 
กลาว 

 
ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

ปจจัยดานมุงอนาคตควบคุมตนและปจจัยดานเจตคติ
ที่ดีตอพฤติกรรมการเรียน คือ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติ-
กรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มากที่สุด 2 ปจจัยแรก 
โดยเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในทางบวกตอทั้งพฤติกรรมกอน
เรียน พฤติกรรมขณะเรียน และพฤติกรรมหลังเรียน ดังนั้น 
ผูที่มีบทบาทในการกระตุนใหเกิดปจจัยที่สําคัญทั้ง 2 ปจจัย
นี้ หมายรวมทั้งตัวนักศึกษาเอง ผูปกครอง และผูสอน กลาว 
คือ นักศึกษาตองเล็งเห็นความสําคัญของประโยชนใน
อนาคตมากกวาประโยชนในปจจุบัน รวมทั้งความสามารถ
ในการควบคุมตนเอง เพราะเชื่อวาการกระทําของตนจะ
สงผลใหเกิดผลดีตามที่ตนตองการได ซึ่งการที่นักศึกษาจะ
เห็นความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 ไดนั้น ผูสอนจะตองช้ีใหเห็นถึงจุดประสงคและ
ประโยชนของการเรียนรวมถึงการนําไปประยุกตใช การ
แสดงออกของครู ทั้งทางดานการสรางบรรยากาศที่ดีใน
หองเรียน ทักษะการสอน การสรางแรงจูงใจในการเรียน 
รวมถึงปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนในการเรียนจากผู 
ปกครองพบวามีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมขณะเรียน
และหลังเรียน ดังนั้น ผูปกครองควรใหการดูแลใสใจเรื่อง
การเรียนใหมากขึ้น ไตถามความกาวหนาในการเรียนเนื่อง 
จากเปนวิชาที่ยากแกการเขาใจ ควรใหกําลังใจ เมื่อบุตร
หลานทําคะแนนผลสอบไดไมดี ใหรางวัลหรือการชมเชย
เมื่อมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เหลานี้ลวนแตเปนการปรับเปลี่ยน
ใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียน และสงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ที่ดีขึ้นดวย
เชนกัน ในขณะที่ปจจัยดานการเห็นแบบอยางจากเพื่อนมี
อิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมกอนเรียนและขณะเรียน 
นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยดานความเครียดในการเรียนมี
อิทธิพลในทางลบตอพฤติกรรมกอนเรียนและหลังเรียน
วิชาบัญชี 1 ดังนั้น การที่ผูสอนใหความสําคัญกับความ
แตกตางของสติปญญาของนักเรียนแตละคน การเปด
โอกาสใหนักศึกษาถามขอสงสัยตางๆ เพื่อใหนักศึกษามี
กําลังใจในการเรียนมากขึ้น การมอบหมายงานในปริมาณที่
เหมาะสม ชวยทบทวนเนื้อหาเกาที่ตองเกี่ยวของกับเนื้อหา

ใหม สามารถทําใหนักศึกษาลดความเครียดในการเรียนทั้ง
กอนเรียน ขณะเรียน และหลังเรียนได สวนปจจัยดานแรง 
จูงใจใฝสัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมกอนเรียน 
อยางไรก็ตามพบวา ปจจัยดานเจตคติที่ดีตอครูผูสอนกลับมี
อิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมกอนเรียน ซึ่งแสดงวานักศึกษา
ที่มีเจตคติที่ดีตอครูผูสอนมากเทาไร กลับจะมีพฤติกรรม
การเตรียมตัวกอนเรียนที่นอยลง ขอเสนอแนะสําหรับครู 
ผูสอน คือ ครูผูสอนควรมีการเตรียมตัวสําหรับการสอนให
มากขึ้น เนื่องจากนักศึกษามีความคาดหวังไวสูงวาการเขา
เรียนกับครูผูสอนจะทําใหนักศึกษามีความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
และควรมีการมอบหมายงานสําหรับเนื้อหาในการเขาเรียน
ครั้งตอไป สําหรับงานวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางครูผูสอนกับพฤติกรรมการ
เรียนโดยศึกษาปจจัยอื่นที่เฉพาะเจาะจงในดานพฤติกรรม 
เพื่อใหทราบปจจัยที่แทจริงที่มีบทบาทกับความสัมพันธนี้ 
ในขณะที่มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมขณะเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของพฤติกรรมการ
เรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
พบวา พฤติกรรมขณะเรียนและพฤติกรรมหลังเรียนมีอิทธิ-
พลทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
อยางไรก็ตาม พฤติกรรมกอนเรียนกลับมีอิทธิพลในทาง
ลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ซึ่งอาจ
เปนไปไดวานักศึกษาที่มีพฤติกรรมกอนเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 ดี มักไมใหความเอาใจใสในขณะเรียนและหลัง
เรียนมากเทาที่ควร 

อยางไรก็ตาม งานวิจัยเรื่องนี้ยังมีขอจํากัดอยูบางประ 
การ นั่นคือ ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาหลัก 
การบัญชีในกรณีของนักศึกษาคณะบัญชีเทานั้น ทั้งนี้วิชา
หลักการบัญชีเปนวิชาที่เปดสอนใหกับนักศึกษาหลายคณะ
วิชา ทั้งคณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร ลักษณะ
ดังกลาวทําใหผลที่ไดจากงานวิจัยเรื่องนี้อาจไมเหมาะสม
หากจะนําไปปรับใชกับนักศึกษาในคณะวิชาอื่นๆ ที่ไมใช
คณะบัญชี นอกจากนี้ ยังมีขอจํากัดจากการที่กลุมตัวอยาง
ในงานวิจัยเรื่องนี้ เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน
เทานั้น ทําใหผลที่ไดจากงานวิจัยเรื่องนี้อาจไมเหมาะสม
สําหรับการนําไปปรับใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล
ดวยเชนกัน ซึ่งการนําเอาผลลัพธจากงานวิจัยเรื่องนี้ไปใช
ประโยชนตองคํานึงถึงขอจํากัดดังกลาวทุกครั้ง  
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