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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะบัญชี ภาค
ปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2552 โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 164 คน ซึ่งไดจากการสุม
ตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชคาที  (t-
test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา ระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก นอกจากนี้ปจจัยทางดานเพศ อายุและภูมิลําเนาสงผลตอแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
 
ABSTRACTt 

The objective of this research was to study the achievement motivation of first-year 
Accounting students during the 2009 academic year.  The research sample was 164 first- 
year Bangkok University students, collected using a simple random sampling method.   
This research used a questionnaire as an instrument for data collection.  The statistics    
were percentage, mean, standard deviation, independent t-test, and an analysis of one-    
way Variance (ANOVA). The result showed that first-year Accounting students have 
significantly high achievement motivation.  Moreover, there was no significant difference 
between the students’ sex, age and place of birth which would affect achievement 
motivation.  

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันประเทศตางๆ เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศ
ไทย เปดเสรีทางการคา (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย, ธันวาคม, 2549) จึงมีการลงทุนขามชาติ
ทําใหธุรกิจมีขนาดใหญขึ้นและมีการแขงขันกันสูงขึ้น 
ธุรกิจที่จะอยูรอดและเจริญเติบโตไดตองมีผูบริหารที่มี
ความสามารถสูง มีการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดรวดเร็ว
ถูกตอง ผูบริหารจึงตองการระบบขอมูลสารสนเทศที่รวด 
เร็วและถูกตองแมนยํา (ผองศรี  วาณิชยศุภวงศ, 2537: 255, 
อางถึงใน พัฒนสุดา  โตตอบ, 2552) ขอมูลสารสนเทศ

สวนหนึ่งที่สําคัญและใชในการตัดสินใจ คือ งบการเงิน  
ซึ่งมีนักบัญชีเปนผูจัดทํา ความสามารถของนักบัญชีสวน
หนึ่งเกิดจากวิชาความรูที่ไดศึกษามาในระดับปริญญาตรี 
หากคณะบัญชีของแตละสถาบันการศึกษาสามารถสราง
ผูเรียนใหมีความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีไดเต็มที่
ยอมหมายความวา ผูบริหารมีโอกาสไดงบการเงินอยาง
รวดเร็วทันเวลาและถูกตอง การจัดการศึกษาของคณะ  
บัญชีจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
(2550-2554) ไดบรรจุการพัฒนาคุณภาพคนเปนหนึ่งใน



 

ยุทธศาสตรของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนา
คุณภาพคนตองใชปจจัยหลายประการ ซึ่งปจจัยทางดาน
การศึกษาถือเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
คนที่ เปรียบเสมือนเฟองจักรสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม การประกาศใชพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลกระทบใหเกิดการปฏิรูป
การศึกษาทุกระดับ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) มีการเนนหนักในเรื่อง
การปรับปรุงหลักสูตร และการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 
เพื่อพัฒนาความคิดและการแกปญหาของนักศึกษา ตลอด
ถึงการพัฒนาคุณคาและวัฒนธรรมของไทย และเพื่อให
ภาคธุรกิจมั่นใจวาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เทาเทียมกันหรือเทียบเคียงกันได
อยางนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษา  
ทั้งในและตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาในฐานะที่ เปนหนวยงานกํากับและสงเสริมการ
ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา จึงจัดทํากรอบมาตร- 
ฐานคุณวุฒิ เพื่อเปนกลไกหรือเครื่องมือชวยในการนําแนว 
นโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม    
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และที่
กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม (ประ 
กาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนสถาบันการ 
ศึกษาหนึ่งที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ควบคูกับมีคุณธรรม จึงตองปรับปรุงหลักสูตรและปรับ 
เปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อพัฒนาความคิดและการแกปญหา
ของนักศึกษา โดยใหนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู 
ตามความสนใจของแตละคน การที่นักศึกษาจะประสบ
ความสําเร็จตามแนวทางดังกลาวไดนั้น มีปจจัยหลายประ-
การทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ซึ่งเปนแรงจูงใจ  
ใฝสัมฤทธิ์ใหนักศึกษามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
เรียนใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวอยางดี   
ที่สุด แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนองคประกอบสําคัญที่สง 
เสริมใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิผลไมวา
จะเปนกิจกรรมดานการทํางานหรือการศึกษา ทั้งนี้ วิทเทค
เกอร (Whittaker, 1970, p.170, อางถึงใน เสถียร  อุตวัต, 

2551) กลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทําใหเกิดพลังการแขง 
ขัน มีความมานะบากบั่นรวมทั้งมีจิตใจจดจออยูกับงานที่ทํา  

เกษตรชัย และหีม (2550) กลาววาแรงจูงใจมีบทบาท
สําคัญตอพฤติกรรมการเรียนรู นักเรียนที่ต้ังใจเรียนสูง   
มักประสบความสําเร็จในการเรียนรู เปนความปรารถนาที่
จะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี พยายาม 
เอา ชนะอุปสรรค มีความพยายามที่จะทําใหสัมฤทธิ์ผล  
ไดมาตรฐานดีเยี่ยมกวาคนอื่นๆ นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์สูง จะเปนคนที่มีความปรารถนาแรงกลาที่จะรับ 
ภาระหรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ไมชอบเกี่ยง
งาน เปนคนที่ต้ังเปาหมายไวสูงกวาปกติและเปนคนที่มี
ความตองการอยางแรงกลาที่จะใหผูอื่นประเมินหรือบอก
สิ่งที่เขาทํา ทั้งนี้แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธทาง 
บวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเปนเพราะผูที่มีแรง จูง
ใจใฝสัมฤทธิ์สูงมีความตองการที่จะกระทําสิ่งตางๆ ให
บรรลุเปาหมายและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสําคัญใน
การกระตุนบุคคลใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยนัก-
ศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ยอมมีความปรารถนาที่  
จะปรับปรุงตนเองใหเกงและมีความรอบรูมากกวาคนอื่นๆ 
มีความพยายามและความทะเยอทะยานในการปรับปรุงตน 
เองใหดีขึ้น ทําสิ่งที่ปรารถนาใหประสบความสําเร็จตาม   
ที่คาดหวัง จึงมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในการเรียน
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา ผูที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่า 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญกร  คําแวง (2552: 31) 
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ในการเรียนของนักศึกษาคณะบัญชี ช้ันปที่ 1 เพื่อเปนแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
ใหเหมาะสมกับนักศึกษา และเพื่อใหทราบวาทางคณะ 
ควรจัดกิจกรรมกระตุนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มากนอยเพียงใด 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
คณะบัญชี ช้ันปที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวางขอ 
มูลประชากร (เพศ อายุ และภูมิลําเนา) ของนักศึกษาคณะ
บัญชี ช้ันปที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 



 

สมมติฐาน 
1.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะบัญชี ช้ันป

ที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยูในระดับมาก 
2.  เพศ อายุและภูมิลําเนาของนักศึกษาคณะบัญชี ช้ัน

ปที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผลตอแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

ไดองคความรูเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาคณะบัญชี ช้ันปที่ 1 ภาคปกติ ปการศึกษา 2552   
ที่อาจารยผูสอนในปการศึกษาถัดไปสามารถนํามาใชเปน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรที่ปรับปรุง
ใหมใหเหมาะสมกับนักศึกษา  

 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (Achievement) หมายถึง ความ
ตองการที่จะกระทําสิ่งตางๆใหไดประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตนเองวางไว ซึ่งแตละคนจะมีระดับความตอง 
การแตกตางกันไป (วิภาพร  มาพบสุข, 2542) หรือความ
ปรารถนาที่จะกระทําสิ่งตางๆ ใหไดดีที่สุดและประสบ
ความสําเร็จ (โยธิน  ศันสนยุทธ และคณะ, 2533) และให
ไดผลดีเยี่ยม (วิไลวรรณ  ศรีสงคราม และคณะ, 2549) 

ประเภทของแรงจูงใจ แบงออกไดเปน 2 ประเภท 
ดังนี้ 

1.  แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motives) ฮัล ดอลลารด 
และมิลเลอร (Hull, Dollard and Miller อางถึงใน วิภาพร  
มาพบสุข, 2542: 262) กลาววา แรงจูงใจปฐมภูมิเปนแรง 
จูงใจที่ไมไดเกิดจากการเรียนรู แตเกิดจากความตองการ
ทางชีวภาพหรือรางกาย และเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอ  
การมีชีวิตของบุคคลหรือสัตวแตละสกุล วิไลวรรณ  ศรี-
สงคราม และคณะ (2549) กลาววา แรงจูงใจปฐมภูมิเปน
แรงจูงใจเพื่อการดํารงชีวิตอยูและสัมพันธกับความตอง 
การของอินทรีย เปนแรงจูงใจที่ทําใหเกิดพฤติกรรมตอบ 
สนองในทันทีหรืออยางเรงดวน ซึ่งตรงกับ ศิริโสภาคย  
บูรพาเดชะ (2532)  

2.  แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motives) ฮัล ดอล-
ลารด และมิลเลอร (Hull, Dollard and Miller อางถึงใน 
วิภาพร  มาพบสุข, 2542: 262) กลาววา แรงจูงใจทุติยภูมิ
เปนความตองการทางจิตหรือทางสังคมที่เปนการเรียนรู 

แรงจูงใจชนิดนี้ที่สําคัญ ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แรงจูง 
ใจใฝอํานาจ และแรงจูงใจใฝสัมพันธ ซึ่งตรงกับ วิไลวรรณ  
ศรีสงคราม และคณะ (2549) 

ความสําคัญของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตอการเรียน วิภา-
พร  มาพบสุข (2542) , มอรแกน (Morgan, 1951, อางถึงใน 
โยธิน  ศันสนยุทธ และคณะ, 2533), เดวิด แมคเคลแลนด 
และจอหน แอทคินสัน (David McClelland and John 
Atkinson, อางถึงใน วิไลวรรณ  ศรีสงคราม และคณะ, 
2549) กลาวถึงความสําคัญของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอการ
เรียนวา ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักเปนผูที่มีผลการ
เรียนดี 

การวัดแรงจูงใจ 
วิภาพร  มาพบสุข (2542) ไดกลาวถึงการวัดแรงจูงใจ

วาสามารถทําได 4 วิธี คือ 
1.  วัดจากอัตราการกระทํากิจกรรมเชน ดูจากผลการ

ทํางานเมื่อเราใหแรงจูงใจชนิดตางๆ 
2.  วัดจากอัตราการเคลื่อนไหวทั่วไป เชน การตื่นตัว

และการกระตือรือรนในการแสดงพฤติกรรม 
3.  วัดจากการเลือกตอบสนองเปาหมายตางๆ  
4.  วัดจากการเอาชนะอุปสรรค 
คุณลักษณะของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
แม็ค เคลแลนด  ( McClelland อ า งถึ ง ใน  วิภาพร         

มาพบสุข, 2542: 273) ไดสรุปคุณลักษณะของผูที่มีแรงจูง 
ใจใฝสัมฤทธิ์สูง ดังนี้ 

1.  เปนผูที่มีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตน
และตั้งมาตรฐานความเปนเลิศในการทํางาน 

2.  เปนผูต้ังวัตถุประสงคในการทํางาน 
3.  เปนผูที่มีความพยายาม อดทนจนถึงจุดหมายปลาย 

ทาง 
4.  เปนผูที่มีการวางแผนระยะยาว 
5.  เปนผูที่ตองการขอมูลผลยอนกลับของผลงานที่ทํา 
6.  เมื่อผูนั้นทํางานประสบผลสําเร็จมักจะอางสาเหตุ

ภายใน เชน ความสามารถและความพยายามของตนเอง 
ปจจัยท่ีสงผลตอระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
จากการทบทวนวรรณกรรมดานงานวิจัยทั้งในประ- 

เทศและตางประเทศ พบวา ปจจัยที่สงผลตอระดับแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์มีหลายปจจัย ไดแก 

ปจจัยดานเพศ กรีน เอชมาลินดา (Green, H. Malin-
da,1995) พบวา เพศที่ตางกันสงผลตอระดับแรงจูงใจใฝ



 

สัมฤทธิ์แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ปรียาภรณ  เพ็ญ
สุขใจ (2541), นพรัตน  เอี่ยมอดุง (2539), ซาลิล่ี, ทารา-
แบดการ อารชานา (Salili, Tarabadkar, Archana S.,1978) 
พบวา เพศชายมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวาเพศหญิง ใน 
ขณะที่ซาลิล่ี, ฟาริเดห (Salili, Farideh ,1996) พบวา 
คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เพศหญิงสูงกวาเพศชาย และ 
สุพัตรา  แกววิชิต (2548), พระมหาธานินทร ฐิติวีโร (อิน
ทวี) (2545) พบวา เพศสงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไม
แตกตางกัน 

ปจจัยดานอายุ พระมหาธานินทร ฐิติวีโร (อินทวี) 
(2545), สุเนตร  หัสขันธ (2544), กนิษฐา  ฐิติวัฒนา (2542) 
พบวา อายุที่แตกตางกันสงผลตอระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญแต โสภณ  ผดุงจันทร 
(2546) พบวา อายุตางกันสงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ปจจัยดานภูมิลําเนา พระมหาธานินทร ฐิติวีโร (อิน
ทวี) (2545) พบวา นักเรียนที่มีภูมิลําเนาตางกันสงผลตอ
ระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
แตฮาบีแบช เอลิแอส และวาน ราฟาเอล อับดุล ราฮัม 
(Habibah Elias and Wan Rafaei Abdul Rahman, 1995) 
พบวา นักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตเมืองมีแรงจูงใจใฝสัม-
ฤทธิ์สูงกวาที่มีภูมิลําเนาในชนบท 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey re-
search) โดยประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาช้ันปที่ 
1 คณะบัญชี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2552 จํานวน 248 คน ทั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยาง 
ตามวิธีของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane’) ที่ระดับความ
เช่ือมั่นรอยละ 95 สัดสวนความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 164 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย 
(Simple Random Sampling)  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ไดปรับ
มาจากพระมหาธานินทร ฐิติวีโร (อินทวี) (2545: 76-79) 
ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เก็บขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ผูตอบแบบสอบถาม  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบ
ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด 

เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็น 
ดวยนอยที่สุด 

ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ผูวิจัยเชิญผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยา จํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา (Content validity) โดย   
ใชดัชนี IOC (Index of item-objective congruence) แลว
ปรับแกใหเหมาะสม นําไปทดลองใช (Tryout) กับนัก-
ศึกษาคณะบัญชี จํานวน 40 คน หาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
ทั้งชุดเทากับ 0.91 ซึ่งหมายความวา เครื่องมือมีระดับความ
เช่ือมั่นสูง 

 
การรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้น 
ปที่ 1 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในชวงกลางภาค
การศึกษาที่  2 ปการศึกษา  2552 (25 พฤศจิกายน  - 6 
ธันวาคม 2552) โดยการขอความรวมมือจากอาจารยผูสอน
วิชาหลักการบัญชีสําหรับนักศึกษาคณะบัญชี ในการแจก
และเก็บแบบสอบถาม 

  
การวิเคราะหขอมูล 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปร
อิสระ (Independent variable) ไดแก เพศ อายุ และภูมิ-
ลําเนา โดยมี 2 ลักษณะ คือ มาตรานามบัญญัติ (Nominal 
scale) ที่เปนขอมูลประเภทที่แบงเปน 2 กลุม ซึ่งเปนตัว
แปรแบบทวิภาค (Dichotomy) ไดแก เพศและภูมิลําเนา 
และมาตราเรียงลําดับ (Ordinal scale) ไดแก อายุ และตัว
แปรตาม (Dependent variable) คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) ทดสอบคาสถิติโดยใช t-test และ One-way Anova   

3. เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย 
1.00  -  1.50 = เหน็ดวยนอยที่สุด 
1.51  -  2.50 =  เห็นดวยนอย 
2.51  -  3.50  =  เห็นดวยปานกลาง 
3.51  -  4.50 =   เห็นดวยมาก 
4.51  -  5.00 =   เห็นดวยมากที่สุด   

 



 

ผลการวิจัย 
สวนที่ 1  
ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 
จากการเก็บรวบรวมขอมูล นักศึกษาคณะบัญชี ช้ันป

ที่ 1 จํานวน 164 คน สวนใหญเปนนักศึกษาหญิง จํานวน 
138 คน (รอยละ 84.1) และมีนักศึกษาชาย จํานวน 26 คน 

(รอยละ 15.9) สําหรับอายุสวนใหญอยูในชวง 19 – 20 ป 
จํานวน 102 คน (รอยละ 62.2) ชวงอายุ 17 -18 ป จํานวน 
56 คน (รอยละ 34.2) และชวงอายุ 21 -22 ป จํานวน 6 คน 
(รอยละ 3.6) และภูมิลําเนาสวนใหญเปนนักศึกษาที่อยูตาง 
จังหวัด จํานวน 106 คน (รอยละ 64.6) และอยูกรุงเทพ-
มหานคร จํานวน 58 คน (รอยละ 35.4)  

 
ตารางที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของนักศึกษา 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 
 หญิง 

26 
138 

15.9 
84.1 

อายุ   
          17 - 18 
          19 - 20 
          21 – 22 

56 
102 

6 

34.2 
62.2 
3.6 

ภูมิลําเนา   
 กรุงเทพมหานคร 
 ตางจังหวัด 

58 
106 

35.4 
64.6 

 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
คาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เฉลี่ยโดยรวมของนักศึกษา

เทากับ 3.66 (SD = .42) ซึ่งถือวาอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับ  
ที่ 1 2 และ 3 ไดแก “ขาพเจาเห็นดวยกับคํากลาวที่วา ความ
พยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น” “ขาพเจามีความ
ต้ังใจแนวแน เพื่อบรรลุเปาหมายของการเรียนแตละวิชา” 
และ “ขาพเจาตัดสินใจสมัครเขาเรียนคณะบัญชี มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพดวยตนเอง” โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 

(SD. = .63), 3.99 (SD = .66) และ 3.99 (SD = .86) 
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยปานกลาง 
ในอันดับที่ 1 2 และ 3 ไดแก “ขาพเจาใชเวลาวางหลังเลิก
เรียนสําหรับการทบทวนบทเรียนเสมอ” “ขาพเจาชอบ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่อาจารยสอน” 
และ “เมื่อเกิดอาการงวงนอนขณะอานหนังสือ ขาพเจาจะ
หาวิธีแกไขเพื่อใหอานหนังสือตอได” โดยมีคาเฉลี่ย 3.04 
(SD = .67), 3.05 (SD = .58) และ 3.29 (SD = .86) ตาม 
ลําดับ 

 
ตารางที่ 2 คาสถิติพ้ืนฐานของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

ขอความ Mean SD ระดับ 
ขาพเจาเห็นดวยกับคํากลาวที่วา “ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น” 4.44 .63 มาก 
ขาพเจามีความตั้งใจแนวแน เพื่อบรรลุเปาหมายของการเรียนแตละวิชา 3.99 .66 มาก 
ขาพเจาตัดสินใจสมัครเขาเรียนคณะบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพดวยตนเอง 3.99 .86 มาก 
ขาพเจาจะฝาฟนปญหาตางๆ เพื่อใหการเรียนบรรลุเปาหมาย 3.95 .70 มาก 
เมื่อขาพเจาทําคะแนนสอบไดนอย ขาพเจาจะอานและทบทวนวิชานั้นใหมากขึ้น 3.93 .68 มาก 
แมงานที่ไดรับมอบหมายจะไดคะแนนนอย ขาพเจาก็จะพยายามอยางเต็มที่ 3.87 .70 มาก 



 

ถึงแมวาวิชาที่เรียนจะยาก ขาพเจาจะตั้งใจเรียนใหเต็มที่ 3.85 .76 มาก 
ขณะที่เรียนขาพเจาตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนตลอดเวลา 3.81 .69 มาก 
ขาพเจาตั้งใจทํางานทุกอยางที่อาจารยมอบหมาย 3.79 .74 มาก 
แมการเรียนจะลําบากเพียงไร ขาพเจาจะไมยอทอ 3.75 .79 มาก 
เมื่อพบขอบกพรองในการเรียน ขาพเจาจะพยายามหาทางแกไข 3.71 .71 มาก 
ขาพเจาชอบคนควาหาความรู เพื่อนํามาใชในการศึกษาพัฒนาการเรียน 3.65 .73 มาก 
ขาพเจารูสึกกระตือรือรนเมื่อถึงวันและเวลาที่เรียน 3.62 .70 มาก 
ขาพเจาจะคอยประเมินผลการเรียนของทุกวิชาอยางสม่ําเสมอ เพื่อหาขอบกพรอง
และแนวทางแกไข 

3.56 .83 มาก 

ไมเพียงแตจะเรียนใหสําเร็จเทานั้น ขาพเจาคอยตรวจสอบขอบกพรองในการเรียน
ดวย 

3.49 .71 ปานกลาง 

สิ่งแวดลอมการเรียนจะเปนอยางไรก็ตาม ขาพเจาก็ยังมีสมาธิแนวแนในการเรียน
อยางเต็มที่ 

3.48 .71 ปานกลาง 

ขาพเจาสนใจเรียนทุกวิชาเทาๆ กัน 3.41 .79 ปานกลาง 
ขาพเจาจะพยายามเอาชนะความงวงและออนเพลีย เมื่ออานหนังสือหรือทําการบาน 3.41 .86 ปานกลาง 
ขาพเจาชอบคนควาหาความรู เพื่อนํามาใชในการศึกษาพัฒนาการเรียน 3.37 .71 ปานกลาง 
เมื่อเกิดอาการงวงนอนขณะอานหนังสือ ขาพเจาจะหาวิธีแกไขเพื่อใหอานหนังสือ
ตอได 

3.29 .86 ปานกลาง 

ขาพเจาชอบคนควาหาความรูเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่อาจารยสอน 3.05 .58 ปานกลาง 
ขาพเจาใชเวลาวางหลังเลิกเรียนสําหรับการทบทวนบทเรียนเสมอ 3.04 .67 ปานกลาง 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใฝสัมฤทธิ์เฉลี่ย 3.66 .42  

 
สวนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน 
1.  จากตารางที่ 3 พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เฉลี่ยของ

นักศึกษาหญิงสูงกวานักศึกษาชาย โดยนักศึกษาหญิง เทา 
กับ 3.68 (SD= .41) และนักศึกษาชาย เทากับ 3.53 (SD 

=.48) และพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวางนักศึกษาหญิง
กับนักศึกษาชายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวางนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 

เพศ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนฯ t-test p-value 
ชาย 3.53 .48 -1.72 .09 
หญิง 3.68 .41 

P < .05 
 



2.  จากตารางที่ 4 พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เฉลี่ยของ
นักศึกษาที่มีอายุระหวาง 17 -18 ป สูงกวานักศึกษาที่มีอายุ
ชวงอื่น โดยนักศึกษาที่มีอายุชวง 17 -18 ป มีคาเฉลี่ย 3.74 
(SD = .44) นักศึกษาที่มีอายุชวง 19 - 20 ป มีคาเฉลี่ย 3.61  
 

(SD = .40) และนักศึกษาที่มีอายุชวง 21 - 22 ป มีคาเฉลี่ย 
3.59 (SD = .54) และพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวางนัก-
ศึกษาที่มีชวงอายุตางกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวางนักศึกษาที่มีอายุตางกัน 
อายุ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนฯ p-value 

17-18 3.74 .44  
.20 19 – 20 3.61 .40 

21 – 22 3.59 .54 
P < .05 
 

3.  จากตารางที่ 5 พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เฉลี่ยของ
นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครสูงกวานักศึกษา
ที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัด โดยนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในกรุง-
เทพมหานคร เทากับ 3.71 (SD = .43) และที่มีภูมิลําเนาใน

ตางจังหวัดเทากับ 3.63 (SD = .41) และพบวาแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ระหวางนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร
และที่มีภูมิลําเนาในตางจังหวัดแตกตางกันอยางไมมีนัย-
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวาง นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครและที่มีภูมิลําเนาใน

ตางจังหวัด 
ภูมิลําเนา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนฯ t-test p-value 

กรุงเทพมหานคร 3.71 .43 1.10 .28 
ตางจังหวัด 3.63 .41 

 
อภิปรายผล 

1.  นักศึกษาเพศหญิงมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมแตก 
ตางจากนักศึกษาเพศชายอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลอง  
กับการศึกษาของ สุพัตรา  แกววิชิต (2548) ที่วิจัยพบวา 
ปจจัยดานเพศมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวม
ไมแตกตางกัน แตขัดแยงกับกรีน เอช มาลินดา (Green, H. 
Malinda, 1995) ที่ทําการวิจัยพบวา เพศมีอิทธิพลตอแรง 
จูงใจใฝสัมฤทธิ์แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ปรียา-
ภรณ  เพ็ญสุขใจ (2541) นพรัตน  เอี่ยมอดุง (2539) และ   
ทาราแบดการ อารชานา (Tarabadkar, Archana S., 1978) 
พบวา เพศชายมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวาเพศหญิง และ
ซาลิล่ี ฟาริเดห (Salili, Farideh, 1996) พบวา คะแนนแรง 
จูงใจใฝสัมฤทธิ์เพศหญิงมีสูงกวาเพศชาย ทั้งนี้ ผูวิจัยคิดวา
การที่นักศึกษาเพศหญิงและเพศชายของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
คณะบัญชี มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมแตกตางกันนั้น อาจ

เนื่องจากการศึกษาในคณะบัญชีไมวาจะเปนนักศึกษาเพศ
ชายหรือเพศหญิงตองใชความมุมานะเปนอยางสูงจึงจะ
สามารถสําเร็จการศึกษาได  

2.  นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร มีแรง 
จูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมแตกตางจากนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาใน
ตางจังหวัดอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา 
ของพระมหาธานินทร ฐิติวีโร (อินทวี) (2545) ที่วิจัยพบวา 
นักเรียนที่มีภูมิลําเนาตางกัน ตางก็มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
ในระดับมาก แตขัดแยงกับฮาบีแบช เอลิแอส และวาน 
ราฟาเอล อับดุล ราฮัม (Habibah Elias and Wan Rafaei 
Abdul Rahman, 1995) ที่พบวา นักเรียนที่มีภูมิลําเนาใน
เขตเมืองมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่มีภูมิลําเนา
ในชนบท ซึ่งผูวิจัยคิดวาการที่นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาตาง 
กันแตมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมแตกตางกันนั้น อาจเนื่อง 
จากนักศึกษาที่เขามาศึกษาในคณะบัญชีตางมีความตั้งใจ  



 

ที่จะเปนนักบัญชีที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ ทําใหมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนไมแตกตางกัน 

3.  นักศึกษาที่มีอายุตางกันมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับพระมหา-
ธานินทร  ฐิติวีโร (อินทวี) (2545) สุเนตร  หัสขันธ (2544) 
และกนิษฐา  ฐิติวัฒนา (2542) แตขัดแยงกับ โสภณ  ผดุง-
จันทร (2546) ที่พบวา อายุตางกันสงผลตอแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์แตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยคิดวาการที่นักศึกษาที่มีอายุ
ตางกันแตมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมแตกตางกันนั้น อาจ
เนื่องจากชวงหางระหวางอายุของนักศึกษาที่เปนกลุม
ตัวอยางไมแตกตางกันมากนัก  

 
ขอเสนอแนะ 

1.  สําหรับการเรียนการสอน นักศึกษาคณะบัญชี ช้ัน
ปที่ 1 มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์โดยรวมอยูในระดับมาก แสดง
วานักศึกษานาจะมีความพรอมในการทํากิจกรรมดานการ
เรียนที่นักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรูโดยมีครูเปนผูช้ี 
แนะ ซึ่งการที่นักศึกษามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่ไมแตกตาง
กันในแตละปจจัยทําใหผูสอนสามารถจัดกิจกรรมไดงาย 
โดยไมตองคํานึงถึงความแตกตางของเพศ อายุ และภูมิ-
ลําเนาของผูเรียน รวมทั้งผูสอนควรจัดกิจกรรมเสริมแรง 
จูงใจใฝสัมฤทธิ์ในขอคําถามที่คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
อยูในระดับปานกลาง เพื่อกระตุนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใน
ขอคําถามเหลานั้นใหสูงขึ้น นอกจากนี้ผูที่เกี่ยวของกับ  
การพัฒนาหลักสูตรยังอาจพิจารณาสรางหลักสูตรเพื่อผลิต
บัณฑิตดานบัญชีที่มีทั้งคุณภาพและมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ในการทํางานสูง เมื่อบัณฑิตเหลานี้ไปทํางานก็จะมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ของตนอยางดีที่สุดเปนผล   
ใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนา  

2.  สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาปจจัย
ทางดานอื่นที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เพิ่มเติม เชน ผล
การเรียนในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทา อาชีพของบิดา
มารดา ความคาดหวังของมารดา ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางนักศึกษาคณะบัญชีกับ
นักศึกษาคณะอื่นที่เรียนวิชาบัญชี ทั้งนี้เพื่อปรับกิจกรรม
ตางๆ ที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
กลุมของนักศึกษาและสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ครอบคลุม
ดานตางๆ แกนักศึกษาใหมากขึ้น  
 

บรรณานุกรม 
กนิษฐา  ฐิติวัฒนา. (2542). แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และความ

ตองการพัฒนาตนเองของนายชางเทคนิค สังกัดกรม
ทางหลวง. คนเมื่อ 20 มกราคม 2553, จาก http://www 
1.stkc.go.th/library.php?app=libraryDatabaseDetail.p
hp&id=29047&pubid=11 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. (2549). ทบทวนทิศทาง 
การเจรจาการคาเสรีของไทย. คนเมื่อ 16 ตุลาคม 2552, 
จาก http://www.thaifta.com/thaifta/Home/ strategy/ 
tabid/52/Default.aspx 

เกษตรชัย และหีม. (2550). องคประกอบในการพยากรณ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. 
วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษย-
ศาสตร, 13(3), 435-453. 

ธัญกร  คําแวง. (2552). องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร. คนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552, 
จาก http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/ 
123456789/1527 

นพรัตน  เอี่ยมอดุง. (2539). การศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ดานกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี. 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ, จุฬา-
ลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ปรียาภรณ  เพ็ญสุขใจ. (2541). แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน: กรณีศึกษาจากนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 
ภาคพิเศษ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ, มหาวิทยาลัยศรี-
นครินทรวิโรฒ. 

พัฒนสุดา  โตตอบ. (2552). ระบบสารสนเทศที่ดีของสถาน 
ศึกษา. คนเมื่อ 26 มกราคม 2553, จาก http://www. 
kroobannok.com/blog/7762 

พระมหาธานินทร  ฐิติวีโร (อินทวี). (2545). การศึกษาแรง 
จูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา: 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ. คน
เมื่อ 16 ตุลาคม 2552, จาก http://202.28.52.4/En/the- 
siscontent_desc.php?ct=1&t_id=78 



 

โยธิน  ศันสนยุทธ. (2533). จิตวิทยา. กรุงเทพฯ: ศูนยสง 
เสริมวิชาการ. 

วิภาพร  มาพบสุข. (2542). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: ศูนย
สงเสริมวิชาการ. 

วิไลวรรณ  ศรีสงคราม, สุชัญญา  รัตนสัญญา, โรจนรวี  
พจนพัฒนพล, และพีรพล  เทพประสิทธิ์. (2549). 
จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น. 

ศิริโสภาคย  บูรพาเดชะ. (2532). จิตวิทยาธุรกิจ. กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย. 
คนเมื่อ 17 ตุลาคม 2552, จาก http://www.mua.go. 
th/users/bhes/bhes3/nqf_12_07_50/d2.pdf  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง 
ชาติ. (2549). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
คนเมื่อ 16 ธันวาคม 2552, จาก http://www.ldd.go.th/ 
Thai-html/05022007/PDF/PDF01/ index.htm 

สุชาต  ประสิทธิ์รัฐสินธุ. (2548). การใชสถิติในงานวิจัยอยาง
ถูกตองและไดมาตรฐานสากล. กรุงเทพฯ: สามลดา. 

สุเนตร  หัสขันธ. (2544). การศึกษาความสัมพันธระหวาง
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานกับความสําเร็จ
ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร. 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ, 
สถาบันราชภัฎสกลนคร. 

สุพัตตรา  แกววิชิต. (2548). แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ, มหา-
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เสถียร  อุตวัต. (2551). ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์. คนเมื่อ 
16 ธันวาคม 2552, จาก http://gotoknow.org/blog/ 
sathian/169890 

โสภณ  ผดุงจันทร. (2546). ความสัมพันธระหวางองคประ- 
กอบหาประการของบุคลิกภาพ. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร. 

Elias', H., & Rahman, W. R. A. (1995). Achievement 
Motivation of University Students. Pertanika J. 
Soc. Sci. & Hum, 3(1), 1-10. 

Green, H. M. (1995). Influences of job type, job 
status, and gender on achievement motivation. 
Current Psychology, 14(2), 159-165. 

Morgan, H. H. (1951). An analysis of structured and 
unstructured test results of achieving and non-
achieving  high ability college students. Un-
published doctoral dissertation, University of 
Michigan. 

Tarabadkar, A. S. (1978). Achievement motivation 
and sources of job satisfaction/dissatisfaction in 
processional and non-professional working men 
and women. Retrieved November 9,2009, from 
http://www.library.iitb.ac.in/~mnj/gsdl/cgi-bin/li- 
brary?e=d-00000-00---0PHD--00-1--0-10-0---0--
-0prompt-10---8-------0-1l--11-zh-50---20-help ---
10-3-1-00-0011-1-0gbk-00&cl=CL2&d=HASH 
cffbf4a3de3a04f4dd3be2&x=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารยสุจินต  เพิ่มพิทักษ สําเร็จการศึกษา บธ.ม. มหา-
วิทยาลัยเกษตรศาสตร และ บช.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปจจุบันเปนอาจารยประจําคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มีผลงานทางวิชาการประเภทตํารา ไดแก 1) การตรวจสอบ
และการควบคุมภายใน และ 2) การบัญชีตนทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียนารถ  ล้ิมสุทธิวัน สําเร็จการศึกษา 
บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ วท.บ. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปจจุบันเปนอาจารยประจําคณะ
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผลงานทางวิชา การประเภท
ตํารา ไดแก 1) การบัญชีสินทรัพย 2) การบัญชีหนี้สินและ
สวนของเจาของ และ 3) การบัญชีช้ันสูง 1 
 
 


