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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงวิเคราะหปจจัยเพื่อสรางสมการ
พยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยปจจัยที่ทําการศึกษาประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก 
ปจจัยภูมิหลังของผู เรียน  ปจจัยผู เรียน  ปจจัยผูสอน  และปจจัยสภาพแวดลอมใน
มหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะ
บัญชี ช้ันปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาหลักการบัญชี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2552 จํานวน 192 คน ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 77.46 จาก 100 คะแนน) โดยคาเฉลี่ยของ
แตละปจจัยเปนดังนี้ ปจจัยผูสอน (คาเฉลี่ย 4.49 จาก 5 คะแนน) และปจจัยภูมิหลังของ
ผูเรียนดานแรงเสริมจากบิดามารดา (คาเฉลี่ย 4.21 จาก 5 คะแนน) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด ปจจัยสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 4.11 จาก 5 คะแนน) และปจจัยผูเรียน 
(คาเฉลี่ย 3.97 จาก 5 คะแนน) มีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก จากการวิเคราะหพบวาปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก ปจจัยภูมิหลังของผูเรียนดานความรู
พ้ืนฐานเดิม ปจจัยผูเรียนดานนิสัยในการเรียน ทัศนคติตอวิชาเรียน ความมุงหวังในการ
นําไปใชประโยชน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สวนปจจัยผูสอนและปจจัยสภาพแวดลอมใน
มหาวิทยาลัยไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน นอกจากนี้ผูวิจัยไดนําผลการ
วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ไปสรางสมการ 
โดยปจจัยเหลานี้สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได   
(R2 = 30.4) 

 
 
 



ABSTRACT 
This survey research aimed to compare Bangkok University students’ 

learning achievement in Principles of Accounting I, investigate factors relating to 
learning achievement, and analyze factors to create an equation to predict learning 
achievement. The four factors included students’ background information, student 
factor, teacher factor, and campus environment. The research instrument was a 
questionnaire.  The subjects in this study were 192 Accounting students enrolled in 
Principles of Accounting I in the first semester of 2009 academic year. The 
findings revealed that the students’ learning achievement was at a moderate level 
( X  = 77.46 from 100). The statistical analyses of each factor yielded that the 
mean scores the teacher factor ( X  = 4.49 from 5) and background information 
factor regarding parental reinforcement ( X  = 4.21 from 5) were at the highest 
level while campus environment factor ( X  = 4.11 from 5) and the student factor 
were at a high level ( X  = 3.95 from 5).  The factors relating to students’ learning 
achievement were prior knowledge of their background information and learning 
habits of student factor, learning attitude towards subject, expectation of 
implementation, and achievement motivation.  However, the teacher and campus 
environment factors were not related to learning achievement.  An equation was 
created based on the analysis of the factors influencing students’ learning 
achievement in Principles of Accounting I.  These factors can be used to explain 
the variance of the learning achievement (R2 = 30.4) 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

วิชาหลักการบัญชี  1 หรือวิชาการบัญชีช้ันตน  1 
(Principles of Accounting I) เปนวิชาที่มีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอเสนทางสูวิชาชีพบัญชี ดังจะเห็นไดจากขอกําหนด
สภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิการ 
ศึกษาของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
พ.ศ. 2549 ขอ 3 (1) และ(2) (อางอิง ราชกิจจานุเบกษา   
เลมที่ 123 ตอนพิเศษ 70 ง, หนา 43, ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2549) ไดกําหนดให ผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการ
บัญชี หรือประกาศนียบัตรไมตํ่ากวาปริญญาทางการบัญชี 
และตองเปนผูที่เคยศึกษาและสอบผาน 8 รายวิชา ไดแก 
วิชาการบัญชีช้ันตน และวิชาการบัญชีช้ันกลาง 3 รายวิชา 
วิชาการบัญชีช้ันสูง 2 รายวิชา วิชาการบัญชีตนทุน 1 ราย 
วิชา วิชาการสอบบัญชี 1 รายวิชา และวิชาการภาษีอากร 1 
รายวิชา  

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนคณะวิชาที่จัด
การศึกษาวิชาชีพบัญชีระดับปริญญาตรี ดําเนินการจัด   
การเรียนการสอนโดยตระหนักถึงความสําคัญในการจัด
หลักสูตรเพื่อผูที่สําเร็จการศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพไดรับการยอมรับจากสภาวิชาชีพบัญชีและเปนที่ 
 

 

ตองการของตลาดแรงงาน คณะบัญชีจึงไดกําหนดใหมี     
8 รายวิชาดังกลาว และวิชาหลักการบัญชี 1 เปนวิชาพื้น
ความรูและเปนวิชาเอกบังคับวิชาแรกที่นักศึกษาคณะ 
บัญชีทุกคนจะตองเรียนและสอบผาน เพื่อนําความรูไป   
ใชในการศึกษาตอยอดในการเรียนวิชาบัญชีเลมตอไป 
นอกจากนั้นในการจัดการเรียนการสอน คณะบัญชียัง   
ตองการใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียน ซึ่ง
ปจจัยหนึ่งที่เปนตัวช้ีวัดถึงการประสบความสําเร็จในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาหลักการบัญชี 1 คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งเปนผลมาจากองคประกอบ
ทางดานสติปญญา และที่ไมใชสติปญญา (Anastasi, 1970: 
142 อางในอารมย สนานภู, 2540: 17-18) 

นอกจากนี้การประสบความสําเร็จในการเรียนยังมี 
อีกหลายปจจัย ไดแก พ้ืนความรูเดิมกอนเขาศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย การตัดสินใจเลือกเรียนคณะบัญชีซึ่งบาง  
ครั้งไมใชเปนการตัดสินใจของนักศึกษาเอง แตเปนการ
ตัดสินใจของผูปกครองหรือตัดสินใจเรียนตามเพื่อน 
เหลานี้ทําใหนักศึกษาขาดความตั้งใจในการเรียน เกิดความ
เบื่อหนายเขาเรียนไมตรงเวลาหรือขาดเรียน สงผลให
นักศึกษาไมสามารถทําความเขาใจในเนื้อหาที่อาจารยสอน
ในหองเรียนได เพราะวิชาหลักการบัญชี 1 มีเนื้อหาแตละ 
 

 



บทที่ตอเนื่องกัน ดังนั้น หากนักศึกษาไมเขาใจบทแรกๆ 
จะสงผลอยางยิ่งตอการเรียนในบทหลังๆ นอกจากนี้วิชา  
นี้ยังเปนวิชาที่นักศึกษาจะตองฝกปฏิบัติ เมื่อนักศึกษา   
เรียนไมเขาใจก็จะไมสามารถทําแบบฝกหัดได ซึ่งสงผล    
ใหนักศึกษาไมอยากเขาเรียนในที่สุด 

เนื่องจากความสําคัญของวิชาหลักการบัญชี 1 รวมถึง
การที่มีนักศึกษาคณะบัญชีบางสวนยังไมประสบความ 
สําเร็จในการเรียน ดังที่กลาวมาขางตน จึงทําใหคณะผูวิจัย
สนใจศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เพื่อเปนประโยชนแกนักศึกษาคณะบัญชี อาจารย 
และผูปกครอง ใชเปนแนวทางชวยกันแกไขปรับปรุง 
สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการ
เรียน ซึ่งจะชวยลดปญหาทางการเรียนและความสูญเปลา
ทางการศึกษา 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ที่มีปจจัยภูมิหลังของผูเรียนดานเพศ ความรูพ้ืน- 
ฐานเดิม และอาชีพของบิดามารดาที่แตกตางกัน 

2.  เพื่อหาความสัมพันธของปจจัยภูมิหลังของผูเรียน
ดานรายไดของครอบครัว รายไดของนักศึกษา และแรง
เสริมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง ปจจัยผูเรียน ปจจัยผู 
สอน และปจจัยดานสถานศึกษา กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบัญชี มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ 

3.  เพื่อสรางสมการเพื่อพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบัญชี มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  เปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน คุณภาพการสอน สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย  
และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะบัญชี มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ 

2.  เปนแนวทางใหกับผูสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ตอไป 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัย

ตางๆ โดยแบงการศึกษาเปน 3 สวน คือ 
1.  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา    

มีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไวดังนี้  
อรวรรณ  เจือจันทร (2536 : 6) ใหความหมายผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง ความรู ความเขาใจ และ
ความสําเร็จในการเรียน ซึ่งแสดงใหเห็นดวยคะแนนสอบ 

Millman & Greene (1989 อางในกรมวิชาการ 2536: 
21) ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง 
ปริมาณและลักษณะของความรู การจัดองคประกอบและ
โครงสรางของความรูที่บุคคลไดรับ รวมถึงสามารถใช
ความรูใหเปนประโยชนในการแกปญหา ในการคิดเชิง
สรางสรรค หรือในการประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล 
และในการศึกษาคนควาตอไป  

Good (1973: 7, อางในอรัญญา  นามแกว, 2538: 49) 
ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง ความรู
หรือทักษะที่เกิดจากการเรียน ซึ่งพิจารณาจากคะแนนสอบ
หรือคะแนนที่ไดจากงานที่ผูสอนมอบหมายหรือทั้งสอง
อยาง 

จากความหมายขางตนจึงกลาวสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ความรูและทักษะที่ไดรับจากการ
เรียนที่ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการประมวลความ   
รู ในการคิดวิเคราะห โดยผลของความสําเร็จวัดไดจาก
คะแนนที่ผูเรียนไดรับ 

2.  ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา   
มีวรรณกรรมและงานวิจัยที่กลาวถึงปจจัยที่สงผลตอผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ไวดังนี้ 

Benjamin S. Bloom. (1976: 160) กลาววา องค-
ประกอบที่มีอิทธิพลตอระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมี 3 
ปจจัย ปจจัยที่หนึ่ง คือ คุณสมบัติดานความรู หมายถึง การ
เรียนรูที่จําเปนตอการเรียนซึ่งเปนสิ่งที่มีมากอนการเรียน
เรื่องนั้น ปจจัยที่สอง คือ คุณลักษณะดานจิตพิสัย หมายถึง 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติที่มีตอวิชาเรียน ตอโรงเรียน 
และมโนภาพเกี่ยวกับตนเองของผูเรียน และปจจัยที่สาม 
คือ คุณภาพของการสอน ประกอบดวย การใหคําปรึกษา
แนะนําชวยเหลือ แรงเสริมจากผูสอน การสอนที่ผูเรียน    
มีสวนรวม  และแสดงผลสะทอนกลับเพื่อให ผู เรียน    



ทราบถึงผลลัพธจากการกระทําของตนเองและการแกไข
ขอบกพรอง 

Anastasi (1970: 142 อางใน อารมย  สนานภู 2540: 17-
18) กลาววา องคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนมี 2 ปจจัย ปจจัยที่หนึ่ง คือ ปจจัยทางดานสติปญญา 
เปนความสามารถของบุคคลที่เกิดจากความสามารถที่ติด   
ตัวมาแตกําเนิด และมาจากการสะสมประสบการณ ซึ่งแสดง 
ออกไดหลายทาง เชน สมรรถภาพทางสมอง ความถนัดทาง 
การเรียน ความคิดสรางสรรค และความสามารถในการแก 
ปญหา ปจจัยที่สอง คือ ปจจัยทางดานที่ไมใชสติปญญา 
ไดแก ทัศนคติที่มีตอวิชาที่เรียน รูปแบบการเรียน สภาพ 
แวดลอมของสถานศึกษา คุณภาพการสอนของครู การคบ
เพื่อน และการศึกษาของบิดามารดา 

Robert J. Harvighurst and Bernice L. Neugarten. 
(1969: 157) กลาววา องคประกอบที่สงผลตอระดับผล-
สัมฤทธิ์ในการเรียนมี 4 ปจจัย ปจจัยที่หนึ่ง คือ ความ 
สามารถที่ติดตัวมาแตกําเนิด ปจจัยที่สอง คือ ชีวิตและการ
อบรมในครอบครัว ปจจัยที่สาม คือ ประสิทธิภาพของ
โรงเรียน และปจจัยที่สี่ คือ ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง      
และความมุงหวังในอนาคต  

นอกจากนี้การศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวกับปจจัยที่มี     
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอื่นๆ สามารถสรุปไดเปน    
4 ปจจยัหลัก ดังนี้ 

ปจจัยทางดานภูมิหลังของผูเรียน  
ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบ 

ดวย เพศ (Lin Mei Tan& Fawzi Laswas, 2008; ฉัตรปวีณ 
จรัสวรารัตน, 2550; เรืองรอง  จรูญพงษศักดิ์, 2545) ความ 
รูพ้ืนฐานเดิม (Fiona H. Rohde & Marie Kavanagh, 2009; 
Lin Mei Tan& Fawzi Laswas, 2008; ศรัณยา  บุนนาค  
และสิทธิชัย  ลิมาพร, 2551; ลลิดา  สาสาย, 2550; อภิญญา 
อิงอาจ, 2547; Michaela Rankin, Mark Silverster, Mark 
Vallely & Anne Wyatt, 2003; เรืองรอง  จรูญพงษศักดิ์, 
2545; คะนึงนิจ พันธุรัตน, 2545; นิพนธ  สินพูน, 2545; 
อดิศักดิ์   พงษพูลผลศักดิ์ ,  ไพบูลย   เกียรติโกมล และ         
ปยะมาศ  เจริญพันธุวงศ, 2544) ระดับการศึกษาบิดามารดา 
(ดวงเนตร  พัฒธณี, 2550; อดิศักดิ์ พงษพูลผลศักดิ์ และ 
คนอื่นๆ, 2544) อาชีพบิดามารดา (อดิศักดิ์ พงษพูลผล-
ศักดิ์ และคนอื่นๆ, 2544) รายไดของครอบครัว (ฉัตรปวีณ  
จรัสวรารัตน, 2550) และแรงเสริมจากบิดามารดา (ฉัตร-

ปวีณ  จรัสวรารัตน, 2550; อภิญญา  อิงอาจ, 2547; คนึงนิจ 
พันธุรัตน, 2545) อยางไรก็ตาม มีนักวิจัยบางทานระบุวา 
ไมพบความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
เพศ (ยงยุทธ  กิจสันทัด, 2546) และความรูพ้ืนฐานเดิม 
(ฉัตรปวีณ  จรัสวรารัตน, 2550 และยงยุทธ  กิจสันทัด, 
2546) 

ปจจัยผูเรียน  
ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบ  

ดวยนิสัยในการเรียน (สุพัตรา  วะยะลุน, 2551; ศรัณยา  
บุนนาค และสิทธิชัย  ลิมาพร, 2551; ดวงเนตร  พัฒธณี, 
2550; ฉัตรปวีณ  จรัสวรารัตน, 2550; อภิญญา  อิงอาจ, 
2547; Naser K & Peel M J, 1998) การปรับตัวของ
นักศึกษา (เปรมพร  มั่นเสมอ, 2545; อดิศักดิ์  พงษพูลผล
ศักดิ์ และคนอื่นๆ, 2544) ความมุงหวังในการนําวิชาไปใช
ประโยชน (ศรัณยา  บุนนาค และสิทธิชัย  ลิมาพร, 2551; 
อดิศักดิ์  พงษพูลผลศักดิ์ และคนอื่นๆ, 2544) ทัศนคติตอ
วิชาที่เรียน (สุพัตรา  วะยะลุน, 2551; ศรัณยา  บุนนาค และ
สิทธิชัย  ลิมาพร, 2551; อภิญญา  อิงอาจ, 2547; คนึงนิจ 
พันธุรัตน ,  2545; อดิศักดิ์   พงษ พูลผลศักดิ์  และคน        
อื่นๆ, 2544) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Mostafa M. Maksy & 
Lin Zheng, 2008; สุพัตรา  วะยะลุน, 2551; ดวงเนตร 
พัฒธณี, 2550;  ฉัตรปวีณ  จรัสวรารัตน, 2550; อภิญญา  
อิงอาจ, 2547; Michaela Rankin, et al., 2003; ยงยุทธ      
กิจสันทัด, 2546; เรืองรอง  จรูญพงษศักดิ์, 2545; อดิศักดิ์ 
พงษพูลผลศักดิ์ และคนอื่นๆ, 2544)  

ปจจัยผูสอน  
ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบ 

ดวย คุณภาพการสอน (สุพัตรา  วะยะลุน, 2551; อภิญญา         
อิงอาจ, 2547; ยงยุทธ  กิจสันทัด, 2546; เรืองรอง  จรูญ-
พงษศักดิ์, 2545; อดิศักดิ์  พงษพูลผลศักดิ์ และคนอื่นๆ, 
2544) แรงเสริมจากผูสอน (สุพัตรา  วะยะลุน, 2551; Naser 
K & Peel M J, 1998) บุคลิกภาพของผูสอน (มัทนา        
ปนมวง, 2536) และสัมพันธภาพระหวางผูสอนกับผูเรียน 
(มัทนา  ปนมวง, 2536) อยางไรก็ตาม ศรัณยา  บุนนาค 
และสิทธิชัย  ลิมาพร (2551) ระบุวาไมพบความสัมพันธ
ระหวางอาจารยผูสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ปจจัยสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย  
ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ อาคาร

สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ (สุพัตรา  วะยะลุน, 2551) 



อยางไรก็ตาม ยงยุทธ  กิจสันทัด (2546) ระบุวาไมพบความ 
สัมพันธระหวางอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.ปจจัยท่ีสามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับวิชาหลักการบัญชี 1 พบวามี
การศึกษาไวเฉพาะตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ 
แตยังไมปรากฏงานวิจัยใดที่ศึกษาปจจัยพยากรณผล-
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรที่
สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่
พบ ไดแก Mostafa M. Maksy & Lin Zheng (2008) พบวา
ตัวแปรที่มีความสามารถในการพยากรณผลการเรียนวิชา 
การบัญชีช้ันสูง ไดแก เกรดที่นักศึกษาไดรับในวิชาการ
บัญชีช้ันกลางและเกรดเฉลี่ยสะสม และนิพนธ  สินพูน 
(2545) ศึกษาพบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไดแก ความรูพ้ืนฐานเดิม 
ความถนัดดานจํานวน พฤติกรรมการเรียนและพฤติกรรม
การสอนคณิตศาสตร เชนเดียวกับ คนึงนิจ  พันธุรัตน 
(2545) ศึกษาพบวา ตัวแปรพยากรณที่ดีในการทํานายผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ไดแก ความรูพ้ืนฐาน

เดิม ความถนัดทางการเรียน และความคาดหวังของบิดา
มารดาที่มีตอการเรียนของบุตร การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะผูวิจัย
สามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ประกอบดวย 

 1) ปจจัยภูมิหลังของผูเรียน ไดแก เพศ ความรูพ้ืน-
ฐานเดิม ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดา
มารดา รายไดของครอบครัว และแรงเสริมจากบิดามารดา 

 2) ปจจัยผูเรียน ไดแก นิสัยในการเรียน การปรับตัว
ของผูเรียน ความมุงหวังในการนําวิชาไปใชประโยชน 
ทัศนคติตอวิชาที่เรียน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

 3) ปจจัยผูสอน ไดแก คุณภาพการสอน แรงเสริมจาก
ผูสอน บุคลิกภาพของผูสอน และสัมพันธภาพระหวางผูสอน
กับผูเรียน  

 4) ปจจัยสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ไดแก อาคาร
สถานที่ และเครื่องมือและอุปกรณ ทําใหไดกรอบแนวคิด
สําหรับงานวิจัยนี้ ดังนี้ 

 
 

ปจจัยภูมิหลังของผูเรียน 
ปจจัยผูเรียน 
ปจจัยผูสอน 
ปจจัยสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

แผนภาพ 1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของ
นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1: ปจจัยภูมิหลังของผูเรียน ปจจัยผูเรียน 
ปจจัยผูสอน และปจจัยสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย มี
ความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการ
บัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

สมมติฐานที่ 2: ปจจัยภูมิหลังของผูเรียน ปจจัยผูเรียน 
ปจจัยผูสอน และปจจัยสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย 
สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 ของนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยกลุมประชากรที่ทําการศึกษา คือ นักศึกษาคณะบัญชี 
ช้ันปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาหลักการบัญชี 1 ภาค
การศึกษาที่ 1 ในชวงปการศึกษา 2551–2555 จํานวนประ-
มาณ 1,240 คน และกําหนดกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกนักศึกษาคณะบัญชี ช้ันป 
ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาหลักการบัญชี 1 ภาคการ- 
ศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 ทั้งหมดจํานวน 248 คนเปน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาหลักการบัญช ี1 



ตัวแทนของกลุมประชากร แตไดรับแบบสอบถามกลับ  
คืนจํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 77.42 ของกลุมตัวอยาง 
ตัวแปรในการวิจัย  

ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย ประกอบดวย 
1.  ตัวแปรตน คือ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน วิชาหลักการบัญชี 1 ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ  
1.1 ปจจัยภูมิหลังของผูเรียน ไดแก เพศ ความรู

พ้ืนฐานเดิม ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดา
มารดา รายไดของครอบครัว และแรงเสริมจากบิดามารดา
หรือผูปกครองตามการรับรูของผูเรียน 

1.2 ปจจัยผูเรียน ไดแก นิสัยในการเรียน การปรับ 
ตัวของนักศึกษา ทัศนคติตอวิชาหลักการบัญชี 1 ความมุง 
หวังในการนําวิชาไปใชประโยชน และแรงจูงใฝสัมฤทธิ์ 

1.3 ปจจัยผูสอน ไดแก คุณภาพการสอน แรง
เสริมจากผูสอน บุคลิกภาพของผูสอน และสัมพันธภาพ
ระหวางผูสอนกับผูเรียน 

1.4 ปจจัยสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ไดแก 
อาคารสถานที่ และเครื่องมือและอุปกรณ 

2.  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก 
การบัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งผู  
ตอบแบบสอบถามทําความเขาใจและตอบแบบสอบถาม
ดวยตนเอง แบบสอบถามพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิด   
และทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน โดยแบงเปน 8 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามปจจัย
ภูมิหลังของนักศึกษา และตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 8 ใชคําถาม
แบบประเมินคา 5 ระดับ (ระดับที่ 1 = นอยที่สุด ระดับที่   
5 = มากที่สุด) และมีการแปลผล ดังนี้ คาเฉลี่ย 1.00–1.80 
คือ นอยที่สุด 1.81–2.60 คือ นอย 2.61–3.40 คือ ปานกลาง 
3.41–4.20 คือ มาก และ 4.21–5.00 คือ มากที่สุด โดยใชวัด
ตัวแปรตอไปนี้ 

ตอนที่ 2 แรงเสริมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง 
ตอนที่ 3 นิสัยในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1  
ตอนที่ 4 การปรับตัวและความคาดหวังของนักศึกษา  
ตอนที่ 5 ทัศนคติตอวิชาหลักการบัญชี 1 และความ

มุงหวังในการนําวิชาหลักการบัญชี 1ไปใชประโยชน 
ตอนที่ 6 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก 

การบัญชี 1 

ตอนที่ 7 คุณภาพการสอน  แรงเสริมจากผูสอน 
บุคลิกภาพของผูสอน และสัมพันธภาพระหวางผูสอน    
กับผูเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 

ตอนที่ 8 สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่สรางขึ้นมี
วิธีดําเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 

1.  ความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) 
คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิทางดาน

สถิติและทางดานการวิจัย จํานวน 3 ทาน พิจารณาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบขอคําถามดานเนื้อหา และ
ภาษาที่ใชในแบบสอบถามวามีความถูกตองและสมบูรณ
มากเพียงใด เพื่อนํามาปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความ
สมบูรณมากขึ้น และนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน  

2.  การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
คณะผู วิจัยนํ าขอมูลที่ เก็บรวบรวมไดจากกลุม

ตัวอยางทดลอง 30 ชุด ไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น   
ของแบบสอบถาม โดยวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดผลการ
วิเคราะหความเชื่อมั่นของปจจัยภูมิหลังของผูเรียนดาน 
แรงเสริมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง ปจจัยผูเรียน ปจจัย
ผูสอน และปจจัยสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย เทากับ 
0.951, 0.946, 0.958 และ 0.876 ตามลําดับ ซึ่งหมายความ
วาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับสูง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะผู วิจัยทําการแจกแบบสอบถามใหกับกลุม
ตัวอยางในชั้นเรียนวิชาหลักการบัญชี 2 ภาคการศึกษาที่    
2 ปการศึกษา 2552 ซึ่งมีทั้งหมด 248 คน โดยไดรับความ
รวมมือจากอาจารยผูสอนในการแจกและเก็บแบบสอบ 
ถามคืน จํานวนที่ไดรับกลับคืน 192 คน คิดเปนรอยละ 
77.42 ของกลุมตัวอยาง 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลไดใชสถิติพรรณนาและอนุมาน 
ดังนี้ 

1.  สถิติพรรณนา ใชวิเคราะหปจจัยภูมิหลังของผู 
เรียนดานเพศ ความรูพ้ืนฐานเดิม อาชีพและระดับการ 
ศึกษาของบิดามารดา โดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



2.  สถิติอนุมาน สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษา
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีปจจัยภูมิหลังของผู 
เรียนดานเพศ ความรูพ้ืนฐานเดิม อาชีพและระดับการ 
ศึกษาของบิดามารดาที่แตกตางกัน โดยใชสถิติทดสอบ t 
(t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) สวนการ
หาความสัมพันธของปจจัยภูมิหลังของผูเรียนดานรายได
ของครอบครัว รายไดของนักศึกษา และแรงเสริมจากบิดา
มารดาหรือผูปกครอง ปจจัยผูเรียน ปจจัยผูสอน และปจจัย
ดานสถานศึกษา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชคาสัม-
ประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation  
Coefficient) และสําหรับการสรางสมการเพื่อพยากรณผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

คณะผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 8 
ตอน ดังนี้ 

1.  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ ช้ันปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2552 จํานวน 192 คน ผูตอบแบบสอบ 
ถามเกือบรอยละ 80 เปนเพศหญิง โดย 3 ใน 4 ของผูตอบ
แบบสอบถาม จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สาย
วิทยและสายศิลปคํานวณ และเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรง-
เรียนเดิม อยูในชวง 2.51-3.50 ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 
70 ไมเคยเรียนวิชาบัญชีมากอน ระดับการศึกษาสูงสุดของ
บิดาและมารดาต่ํากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย
ประมาณรอยละ 50 ระดับปริญญาตรีประมาณรอยละ 25 
บิดามารดามีอาชีพไมเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีมากกวา 
รอยละ 80 รายไดของครอบครัวเฉลี่ยประมาณ 50,000 บาท  
ตอเดือน รายไดของนักศึกษาเฉลี่ยประมาณ 7,000 บาท  
ตอเดือน  

2.  การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 คือ 
คะแนนสอบรวมที่นักศึกษาแตละคนไดรับจากคะแนน 
เต็ม  100 คะแนน  คณะผู วิจัยไดแบงระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

ทางการเรียนออกเปน 3 ระดับ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย
ของชวงคะแนนที่ใชในการตัดเกรดวิชาหลักการบัญชี 1 
ในปปจจุบันและยอนหลัง 2 ป (ปการศึกษา 2550–2552) 
ไดดังนี้ ระดับดี (คาเฉลี่ยของชวงคะแนนในการตัดเกรด A 
และ B+ หรือ 82–100 คะแนน) ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
ของชวงคะแนนในการตัดเกรด B C+ และ C หรือ 55 – 81 
คะแนน) ระดับต่ํา (คาเฉลี่ยของชวงคะแนนในการตัดเกรด 
D+ D และ F หรือ 0 – 54 คะแนน) จากการวิเคราะหผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาหลักการบัญชี 1 ในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ย 77.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.44 คาต่ําสุด 41.00 
และคาสูงสุด 98.00  

นอกจากนั้น  การวิเคราะหแตละปจจัยที่มีความ 
สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1    
มีรายละเอียดดังนี้ 

ปจจัยภูมิหลังของผูเรียน 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับแรงเสริมจาก

บิดามารดาหรือผูปกครองมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.21) โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ที่สุด ไดแก แรงเสริมจากบิดามารดาเกี่ยวกับการบอกให
ต้ังใจเรียน การชี้ใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของการ 
ศึกษา การใหกําลังใจสนับสนุนสงเสริมเกี่ยวกับการเรียน
อยางเต็มที่ การเปนแบบอยางที่ดีใหนักศึกษายึดมั่นและ
ปฏิบัติตาม การช่ืนชมและใหกําลังใจเมื่อมีผลการเรียนดี 
การเอาใจใสติดตามผลการเรียนและการรับฟงความคิด 
เห็นของนักศึกษา 

ปจจัยผูเรียน 
การวิเคราะหปจจัยผู เรียน  แบงออกเปน  5 สวน  

ไดแก ความมุงหวังในการนําไปใชประโยชน ทัศนคติตอ
วิชาหลักการบัญชี 1 การปรับตัวของนักศึกษา แรงจูงใจ  
ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนิสัยในการเรียน มีคาเฉลี่ย
รวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.97) จากการพิจารณาแตละ
สวนพบวา ความมุงหวังในการนําวิชาหลักการบัญชี 1 ไป
ใชประโยชนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.42) 
ทัศนคติตอวิชาหลักการบัญชี 1 การปรับตัวของนักศึกษา 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 และ
นิสัยในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( X  = 4.01, 3.80, 3.80 และ 3.71 ตามลําดับ) 

 



ปจจัยผูสอน  
การวิเคราะหปจจัยผูสอน แบงออกเปน 4 สวน ไดแก 

บุคลิกภาพของผูสอน  คุณภาพการสอน  สัมพันธภาพ
ระหวางผูสอนและผูเรียน และแรงเสริมจากผูสอนมีคา 
เฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.49) จากการ
พิจารณาแตละสวนพบวาแตละสวนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุดเชนกัน ดังนี้ บุคลิกภาพของผูสอน คุณภาพการ
สอน สัมพันธภาพระหวางผูสอนและผูเรียน และแรงเสริม
จากผูสอน ( X  = 4.52, 4.50, 4.50 และ 4.42 ตามลําดับ) 

ปจจัยสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย  
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

แบงออกเปน 2 สวน ไดแก เครื่องมือและอุปกรณ และ
อาคารสถานที่ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.11) 
จากการพิจารณาแตละสวนพบวาแตละสวนมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากเชนกัน ( X  = 4.11 และ 4.10 ตามลําดับ) 

3.  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาที่มีปจจัยภูมิหลังของ
ผูเรียนดานเพศ ความรูพื้นฐานเดิม ระดับการศึกษาของ
บิดามารดา อาชีพของบิดามารดาตางกัน 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาที่มีปจจัยภูมิหลังของ

ผูเรียนดานเพศ ความรูพ้ืนฐานเดิม ระดับการศึกษาของบิดา
มารดา อาชีพของบิดามารดาตางกัน พบวา นักศึกษาที่มี
ความรูพ้ืนฐานเดิม ไดแก การที่นักศึกษาเคยเรียนวิชาบัญชี
มากอนที่จะเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ระดับการศึกษากอน
เขาคณะบัญชี เกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิมแตกตาง 
กันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่
เคยเรียนบัญชีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 สูงกวานักศึกษาที่ไมเคยเรียนบัญชี นักศึกษาที่จบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาบัญชี 1 สูงกวานักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปที่ 6 สาย
ศิลปภาษา สายวิทย และสายศิลปคํานวณ ตามลําดับ และ
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิม 3.51-4.00 
และ 3.01-3.50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี 1 สูง
กวานักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิม ตํ่ากวา 
2.00 2.00-2.50 และ 2.51-3.00 ตามลําดับ สวนนักศึกษาที่มี
เพศ อาชีพบิดาเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี อาชีพมารดา
เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี ระดับการศึกษาของบิดา ระดับ
การศึกษาของมารดาที่แตกตางกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักบัญชี 1 ที่ไมแตกตางกัน รายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 1 และ 2 

 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ระหวางปจจัยภูมิหลังของนักศึกษาคณะบัญชี  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปจจัยภูมิหลัง n X  SD. t p 
เพศ ชาย 40 74.60 12.08 1.643 .102 

หญิง 152 78.22 12.47   
เคยเรียนวิชาบัญชี เคย 57 82.51 11.78 3.776 .000* 

ไมเคย 135 75.33 12.14   
อาชีพบิดาเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี เกี่ยวของ 15 79.13 10.93 .540 .590 

ไมเกี่ยวของ 177 77.32 12.58   
อาชีพมารดาเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี เกี่ยวของ 35 78.26 11.86 .416 .678 

ไมเกี่ยวของ 157 77.29 12.60   
* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
 



ตารางที่ 2  การวิเคราะหความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ระหวางปจจัยภูมิหลัง 
  ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปจจัยภูมิหลัง กลุมของตัวแปร X  SD. F p 
ระดับการศึกษากอนเขา
คณะบัญชี 
 

- มัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย 76.18 13.26 3.295 .022* 
- มัธยมศึกษาปที่ 6 สายศิลปคํานวณ 76.90 12.13   
- มัธยมศึกษาปที่ 6 สายศิลปภาษา 75.06   9.04   
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 84.67 11.38   

เกรดเฉลี่ยสะสม 
จากโรงเรียนเดิม 
 

- ตํ่ากวา 2.00 65.67   4.04 9.103 .000* 
- 2.01- 2.50 72.31 14.91   
- 2.51 - 3.00 73.54 11.19   
- 3.01 - 3.50 79.63 12.44   

 - 3.51 - 4.00 86.72   7.62   
ระดับการศึกษาของบิดา - ตํ่ากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย 78.01 12.89   .658 .579 

- อนุปริญญา 75.00 12.93   
- ปริญญาตรี 78.31 11.69   

 - สูงกวาปริญญาตรี 75.15 11.50   
ระดับการศึกษาของ
มารดา 
 

- ตํ่ากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย 77.54 12.99   .045 .987 
- อนุปริญญา 76.68 11.14   
- ปริญญาตรี 77.59 12.48   

 - สูงกวาปริญญาตรี 78.40   6.23   

* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภูมิหลัง
ของผูเรียนดานรายไดของครอบครัว รายไดของนักศึกษา 
แรงเสริมจากบิดามารดาหรือปกครอง กับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภูมิหลัง
ของผูเรียนดานรายไดของครอบครัว รายไดของนักศึกษา  

แรงเสริมจากบิดามารดาหรือปกครอง กับผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 พบวา รายไดของครอบครัว 
รายไดของนักศึกษา และแรงเสริมจากบิดามารดาหรือ
ผูปกครองไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชาหลักบัญชี 1 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 รายละเอียดปรากฏ  
ในตารางที่ 3  

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3  คาสัมประสิทธิสหสมัพันธแบบเพียรสัน (r) ระหวางปจจัยภูมิหลังของผูเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                  วิชาหลักการบัญชี 1  

ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
r p 

รายไดของครอบครัว -.039 .596 
รายไดของนักศึกษา -.088 .227 
แรงเสริมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง -.102 .159 

 
5.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยผูเรียน

กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
จากการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัย

ผูเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1      
มีความสัมพันธในทิศทางบวกระดับต่ํา (r = 0.392) เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา นิสัยในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 
1 ทัศนคติตอวิชาหลักการบัญชี ความมุงหวังในการนําวิชา
หลักการบัญชี 1 ไปใชประโยชน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มีความสัมพันธกับผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ในทางบวกระดับ
ตํ่าถึงปานกลางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (r = 0.307, 
0.297, 0.160 และ 0.430 ตามลําดับ) แสดงวา นักศึกษาคณะ
บัญชีที่มีนิสัยในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ทัศนคติ     

ตอวิชาหลักการบัญชี ความมุงหวังในการนําวิชาหลักการ
บัญชี 1 ไปใชประโยชน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 สูงมีแนวโนมที่จะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 สูง และในทางตรงขาม
นักศึกษาคณะบัญชีที่มีนิสัยในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 
1 ทัศนคติตอวิชาหลักการบัญชี ความมุงหวังในการนําวิชา
หลักการบัญชี 1 ไปใชประโยชน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ตํ่ามีแนวโนมที่จะมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ตํ่าดวย สวนเรื่อง
การปรับตัวของนักศึกษาไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 รายละเอียดปรากฏใน
ตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  คาสัมประสิทธิสหสมัพันธแบบเพียรสัน (r) ระหวางปจจัยผูเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

  หลักการบัญชี 1  

ปจจัยผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
r p 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 .430 .000* 
นิสัยในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 .307 .000* 
ทัศนคติตอวิชาหลักการบัญชี 1 .297 .000* 
ความมุงหวังในการนําวิชาหลักการบัญชี 1 ไปใชประโยชน .160 .026* 
การปรับตัวของนักศึกษา .110 .127 

รวม .392 .000* 
* มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
 



6.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยผูสอน
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 

จากการศึกษาพบวา ไมมีความสัมพันธระหวางปจจัย
ผูสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ทั้ง

โดยรวมและรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 รายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (r) ระหวางปจจัยผูสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1  

ปจจัยผูสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
r p 

คุณภาพการสอนวิชาหลักการบัญชี 1 -.015 .838 
แรงเสริมจากผูสอนวิชาหลักการบัญชี 1 -.012 .838 
บุคลิกภาพของผูสอนวิชาหลักการบัญชี 1 -.120 .096 
สัมพันธภาพระหวางผูสอนกับผูเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 -.115 .112 

รวม -.057 .430 
 

7.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
สภาพ แวดลอมภายในมหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 

จากการศึกษาพบวา ไมมีความสัมพันธระหวางปจจัย 

ดานสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ทั้งโดยรวมและรายดาน ที่
ระดับนัยสําคญั 0.05 รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (r) ระหวางปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1  

ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
r p 

อาคารสถานที่ -.095 .193 
เครื่องมือและอุปกรณ -.058 .430 

รวม -.080 .275 
 

8.  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบัญชี 

การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบัญชี ดวย
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ(Enter Multiple 
Regression Analysis ) โดยตัวแปรที่จะใชในการวิเคราะห
ไดจากการคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลักการบัญชี 1 ไดแก ปจจัยภูมิหลังของผู  
 

เรียนดานการเคยเรียนบัญชี ระดับการศึกษากอนเขาคณะ
บัญชี และเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิม ปจจัยผูเรียน
ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 
นิสัยในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ทัศนคติตอวิชาหลัก 
การบัญชี 1 และความมุงหวังในการนําวิชาหลักการบัญชี 1 
ไปใชประโยชน ผลการวิเคราะหมีดังนี้  

เมื่อนําตัวแปรขางตนไปเขาสมการพบวาตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มี 
 



จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก ปจจัยภูมิหลังของผูเรียนดานการ
เคยเรียนบัญชี และเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิม 3.51-
4.00 ปจจัยผูเรียนดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

หลักการบัญชี 1 ดานความมุงหวังในการนําวิชาหลักการ
บัญชี 1 ไปใชประโยชน สวนตัวแปรอื่นๆ ไมมีอิทธิพล    
ดังตารางที่ 7  

 
ตารางที่ 7 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) ทุกตัวแปร 

ปจจัย 
สัมประสิทธ์ิ
ความถดถอย 

(B) 

สัมประสิทธ์ิความ
ถดถอยมาตรฐาน 

(Beta) 
t p 

ระดับการศึกษากอนเขาคณะบัญชี      
         มัธยมศึกษาปที่ 6 สายศิลปคํานวณ -1.446 -.057 -.824 .411 
         มัธยมศึกษาปที่ 6 สายศิลปภาษา -2.472 -.057 -.881 .379 
         ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1.265 .034 .428 .669 
เกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิม 2.01-2.50 -.361 -.008 -.055 .957 
เกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิม 2.51-3.00 1.866 .074 .298 .766 
เกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิม 3.01-3.50  7.302 .281 1.152 .251 
เกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิม 3.51-4.00 12.738 .368 1.971 .050* 
การเคยเรียนวิชาบัญชี 4.766 .175 2.354 .020* 
นิสัยในการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 .560 .019 .214 .831 
ทัศนคติตอวิชาหลักการบัญชี 1 1.810 .065 .640 .523 
ความมุงหวังในการนําวิชาหลักการบัญชี 1 ไปใชประโยชน -5.030 -.202 -2.445 .015* 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 10.020 .438 4.452 .000* 

คาคงที่ = 46.252 R=0.612 R2=0.374 F=8.931 p=.000* 
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

จากตัวแปรดังกลาวนําไปสร างสมการดวยการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Re-
gression Analysis) ตอไปจนไดสมการที่เหมาะสม ดังนี้  

สมการพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบัญชีในรูปคะแนนดิบ (Ŷ ) และ
คะแนนมาตรฐาน ( YZ ˆ ) 
 

=Ŷ 40.339 + 8.965 1X  + 8.828 2X  + 5.724 3X   และ 
=YZ ˆ 0.392

1XZ + 0.255
2XZ + 0.211

3XZ  
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบัญชีอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงตามลําดับดังนี้ แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี 1 ( 1X ) เกรดเฉลี่ยสะสม
จากโรงเรียนเดิม 3.51-4.00 ( 2X ) และการเคยเรียนวิชา

บัญชี  ( 3X )  โดยคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณ  (R) 
เทากับ 0.552 โดยปจจัยเหลานี้สามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได (R2) รอยละ 
30.4 รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 8 



ตารางที่ 8 สัมประสิทธิ์ความถดถอยปจจัยที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษา
คณะบัญชี  

ปจจัย สัมประสิทธ์ิความ
ถดถอย (B) 

สัมประสิทธ์ิความ
ถดถอยมาตรฐาน (Beta) t p 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี ( 1X ) 8.965 .392 6.405 .000* 
เกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิม 3.51-4.00 ( 2X ) 8.828 .255 4.147 .000* 
การเคยเรียนวิชาบัญชี ( 3X ) 5.724 .211 3.439 .001* 
คาคงที่ = 40.339 R=0.552 R2=0.304 F=27.432 p=.000* 

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

ผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้ 
1.  ปจจัยภูมิหลังของผูเรียนดานความรูพ้ืนฐานเดิม ที่

แตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 
1 ที่แตกตางกัน แตเพศที่แตกตางกัน และอาชีพของบิดา
มารดาที่แตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก 
การบัญชี 1 ไมแตกตางกัน 

2.  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาหลักการบัญชี 1 คือ ปจจัยภูมิหลังของผู เรียนดาน
ความรูพ้ืนฐานเดิม และปจจัยผูเรียนทุกดานยกเวนดาน  
การปรับตัวของนักศึกษา แตปจจัยภูมิหลังของผูเรียนดาน
รายไดของครอบครัว รายไดของนักศึกษา และแรงเสริม
จากบิดามารดาหรือผูปกครอง ปจจัยผูสอน และปจจัยดาน
สถานศึกษา ไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.  ปจจัยที่มีอิทธิพลสามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษาคณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดแก ปจจัยผูเรียนดานแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี 1 ปจจัยภูมิหลังของผูเรียน
ดานเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิม 3.51-4.00 และการ
เคยเรียนวิชาบัญชี 

ปจจัยที่มีความสัมพันธและปจจัยที่สามารถพยากรณ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการบัญชี 1 ของนักศึกษา
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อพิจารณาแตละปจจัย 
ตามกรอบแนวคิดปรากฏผลดังนี้  

1.  ปจจัยภูมิหลังของผูเรียนเฉพาะดานพื้นความรูเดิม 
มีความสัมพันธและเปนปจจัยพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  

2.  ปจจัยผูเรียนทุกดานยกเวนดานการปรับตัวของ
นักศึกษา มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่ง
ดานที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ ดาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.  ปจจัยผูสอนทุกดาน ไมมีความสัมพันธและไมเปน
ปจจัยพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.  ปจจัยสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยทุกดาน ไมมี
ความสัมพันธและไมเปนปจจัยพยากรณผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียน 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ไดแก ปจจัยภูมิ
หลังของผู เรียนดานความรู พ้ืนฐานเดิมที่นักศึกษาเคย   
เรียนวิชาบัญชีมากอนที่จะเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ระดับ
การศึกษากอนเขาคณะบัญชี และเกรดเฉลี่ยสะสมจาก
โรงเรียนเดิม ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 มีเนื้อหาใกลเคียงกับที่นักศึกษาไดเคยเรียนมาแลว 
ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 สูงกวา
นักศึกษาที่ไมเคยเรียน อีกทั้งการศึกษาในระดับประกาศ-
นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะมีการเรียนวิชาบัญชีอยูในหลัก 
สูตร ทําใหนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก 
การบัญชี 1 สูงกวานักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 นอกจากนี้ เกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิม
เปนสิ่งที่บอกถึงระดับสติปญญา ความเพียรพยายามและ 
 



ความตั้งใจของนักศึกษาในการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาที่ได 
รับเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิมสูง ก็นาจะเปนผูที่มี
สติปญญา ความเพียรพยายามและความตั้งใจในระดับที่สูง
กวานักศึกษาที่ไดรับเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิมใน
ระดับที่ตํ่ากวาดวย ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ Fiona H. 
Rohde & Marie Kavanagh (2009); ศรัณยา บุนนาค และ
สิทธิชัย ลิมาพร (2551); Lin Mei Tan & Fawzi Laswas 
(2008); Michaela Rankin et al (2003)  

สําหรับปจจัยผูเรียน พบวา นักศึกษาที่มีนิสัยในการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ดีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวานักศึกษาที่มีนิสัยในการเรียนที่ไมดี สอดคลองกับผล
วิจัยของ ศรัณยา  บุนนาค และสิทธิชัย  ลิมาพร (2551); 
ดวงเนตร  พัฒธณี (2550); Naser K & Peel M J (1998) 
สวนทัศนคติตอวิชาหลักการบัญชี 1 พบวานักศึกษาที่มี
ทัศนคติที่ดีตอวิชาหลักการบัญชี 1 จะมีผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนสูงกวานักศึกษาที่มีทัศนคติที่ไมดี สอดคลอง    
กับผลวิจัยของศรัณยา   บุนนาค  และสิทธิชัย  ลิมาพร 
(2551) ในดานความมุงหวังในการนําไปใชประโยชนพบวา 
นักศึกษาที่มีความมุงหวังในการนําไปใชประโยชนสูงจะ  
มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกวานักศึกษาที่มีความมุงหวัง
ตํ่าสอดคลองกับผลวิจัยของศรัณยา  บุนนาค และสิทธิชัย 
ลิมาพร (2551) นอกจากนั้นยังพบวานักศึกษาที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกวานักศึกษา 
ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า สอดคลองกับผลวิจัยของ Mos-
tafa M. Maksy & Lin Zheng (2008); ดวงเนตร  พัฒธณี 
(2550);Machaela et al (2003); ยงยุทธ  กิจสันทัด (2546) 

ในงานวิจัยนี้พบวา ปจจัยผูสอน ไมมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน โดยที่ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย
ของปจจัยผูสอนอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
อาจารยผูสอนวิชาหลักการบัญชี 1 ทุกทานมีคุณภาพการ
สอนดีมากและอยูระดับที่ใกลเคียงกัน เมื่อนํามาวิเคราะห
จึงทําใหไมพบความแตกตาง ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับผล
วิจัยของศรัณยา  บุนนาค และสิทธิชัย  ลิมาพร (2551) ที่
พบวา อาจารยผูสอนไมมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนเชนเดียวกัน 

สําหรับดานปจจัยสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย   
ผลการวิเคราะหก็พบวา ไมมีความความสัมพันธกับผล 
สัมฤทธิ์ในการเรียน ทั้งนี้ เนื่องจากวิชาบัญชีไมตองใช
เครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอนที่เปนพิเศษ ซึ่ง   

ผลที่ไดสอดคลองกับผลวิจัยของยงยุทธ กิจสันทัด (2546) 
ที่ไมพบความสัมพันธระหวางเครื่องมือและอุปกรณกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชนกัน 

จากผลการวิจัยขางตนจะพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษามีความสัมพันธกับปจจัยที่เกี่ยวกับตัว
นักศึกษาเอง ไมวาจะเปนความรูพ้ืนฐาน นิสัยในการเรียน 
ทัศนคติ ความมุงหวังในการนําไปใชประโยชน และแรง 
จูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดังนั้น ผูสอนควรชี้แนะใหผูปกครองและ
นักศึกษาทราบ เพื่อจะไดหาวิธีที่จะสงเสริมปจจัยที่มีผล 
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น อัน
จะสงผลใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก 
การบัญชี 1 ที่ดีขึ้น มีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนวิชาบัญชีตอไป 
และเปนนักวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 
ขอจํากัดในการนําผลการวิจัยไปใช 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปน
นักศึกษาคณะบัญชี ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากจะนํา
ผลที่ไดไปปรับใชกับวิชาบัญชีช้ันกลาง ช้ันสูง วิชาอื่น 
หรือสําหรับนักศึกษาคณะอื่น นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ หรือนักศึกษาในระดับอื่นที่ไมใชระดับอุดมศึกษา 
ผลที่ไดรับอาจแตกตางไปจากนี้ 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการสังเคราะหเปรียบ 

เทียบผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาอื่น เชน วิชาการบัญชีช้ันกลาง หรือช้ันสูง และ
จากกลุมตัวอยางอื่น เชน นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
เพื่อใหทราบถึงปจจัยรวมกันและปจจัยที่แตกตางกัน 

2.  ในการศึกษาครั้งตอไปอาจทําการศึกษาความ 
สัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี  
1 วาสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก      
การบัญชีอื่นๆ ในระดับมากนอยเพียงใด หากพบวามีผล 
กระทบในระดับมากจะทําใหนักศึกษาตระหนักถึงความ 
สําคัญของวิชาหลักการบัญชี 1 มากยิ่งขึ้น 
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ทางวิชาการ บทความทางวิชาการ ไดแก 1) การวัดมูลคาเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 2) Securitization and 
Subprime Loan 3) สินคาคงเหลือหนึ่งในสิ่งสําคัญของธุรกิจ: 
ประเด็นการรับรูและการวัดมูลคา 4) OPTIONS: สิทธิเพื่อ
บริหารความเสี่ยงและผลตอบแทน ประเภทตํารา ไดแก       
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บัญชีสินทรัพย (แตงรวม) 4) การบัญชีช้ันสูง 2 (แตงรวม) 
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นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนา
ภาควิชาบัญชีการเงิน คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มี
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