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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 และเพื่อให้ได้แนวทางในการเรี ยน
การสอนที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ของนักศึกษาหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประชากรในการวิจยั
คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 79 คน โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิ งพรรณนา และการวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน (inferential
statistics) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ประกอบด้วย 1) ปั จจัยด้านส่ วนตัวผูเ้ รี ยน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านความมุ่งหวังในการนาไปใช้ประโยชน์ ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านพฤติกรรมในการเรี ยน และด้านความรู ้พ้นื ฐานเดิมของผูเ้ รี ยน
โดยความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้งหมด สามารถอธิบายตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 66.067 2) ปั จจัยด้านผูส้ อน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติที่ดีของ
ผูส้ อน และการส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ โดยความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้งหมด สามารถอธิ บายตัวบ่งชี้ ได้ร้อยละ 68.456 3. ปั จจัย
ด้านสภาพแวดล้อม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมี ปฏิ สัมพันธ์กับกลุ่ มเพื่อน ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่ เอื้ อต่ อการเรี ยน ด้านแรงเสริ มจาก
ครอบครัว โดยความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้งหมด สามารถอธิบายตัวบ่งชี้ ได้ร้อยละ 74.574 และแนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ด้านส่ วนตัวผูเ้ รี ยน คือนักศึกษาที่ความต้องการประสบความสาเร็ จ และมีเป้าหมาย ความคาดหวัง
ความเชื่ อมัน่ ที่จะประสบความสาเร็ จในอนาคตเมื่อจบการศึกษา มีการพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึนทั้งด้านความรู ้ และด้านสติปัญญาด้านความ
มุ่งหวังในการนาไปใช้ประโยชน์ มีความตรงต่อเวลาและกระตือรื อร้นในการเรี ยน ก่อนสอบทุกครั้งมีการอ่านและทบทวนเนื้อหารายวิชาที่
จะสอบ ด้านผูส้ อน คืออาจารย์ควรให้ความสาคัญและมีความใส่ ใจกับนักศึกษา มีการให้คาปรึ กษาในรายวิชาที่นอกเหนือจากในชัว่ โมงสอน
มีการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการเรี ยน มีการร่ วมกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความคุน้ เคยให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา ด้าน
สภาพแวดล้อม คือการมีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อน มีการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน และสามารถปรับตัวให้เข้า
กับเพื่อนได้ มีการให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการทางานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่ วมในการนาเสนอแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
กับกลุ่มเพื่อน
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Abstract
The purposes of the research were to study factors affecting achievement of the cost accounting 2 course, and to find the teaching
model guideline of this course, in bachelor of accountancy program, Kanchanaburi Rajabhat University. The samples were the 79 students
who enrolled the cost accounting 2 course during the first semester in 2018. By collecting data from the entire population. The research
instrument was questionnaires. The data was analyzed by descriptive statistics and inferential statistics which factor analysis was used.
The result was found that, the factors affecting the achievement of cost accounting 2 course were 1) 4 personal characters of
students that were the anticipation of knowledge applying, the process learning, the learning behavior and the prior knowledge of learner.
The total variance was able to explain the indicators at the percentage of 69.067. 2) 2 personal characters of instructors that were the good
attitude of the teacher and the learning skills encouragement. The total variance was able to explain the indicators at the percentage of
68.456, and 3) 3 environmental factors that were the interaction with friends, the environment that enhance the studying and the family
supplement. The total variance was able to explain the indicators at the percentage of 74.574 and instructional guidelines that contribute to
the academic achievement of cost accounting 2. In the private factor, the student who desired to be successful and had goals, expectations,
and confidence to be a success in the future upon graduation. There was self-improvement in both knowledge and intelligence in the prospect
of utilization. Be punctual and enthusiastic with reading and review of the course content about learning before the examination. In the
teaching aspect, teachers should give importance and care to students. Counseling was provided for subjects other than teaching hours.
Learning motivation was strengthened participation in relationship activities, team building and create a good relationship between teachers
and students. In the environment aspect, it was about interacting with a group of friends. Have friend-assisted learning, having a good
relationship with friends and can adapt to friends. There was mutual assistance in the assigned group work. Participation was sharing opinion
feedback with a group of friends
Keywords : Academic Achievement, Cost Accounting 2, Kanchanaburi Rajabhat University

บทนา
ปั จ จุ บ ันสั งคมและเศรษฐกิ จ เปลี่ ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เป็ นผลมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ซึ่ งนาไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วิชาการ กฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่ งผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผล
กระทบต่อวิชาชี พต่างๆ รวมถึ งวิชาชี พทางการบัญชี หลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ต เป็ นหลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559 ที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจัดการเรี ยนการสอนให้มีความทันสมัยเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 วัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาเมื่อสาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรแล้ว มีความรู ้ความสามารถ เป็ นนักบัญชีที่มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบวิชาชีพการบัญชีสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นและสังคมอาเซี ยน เป็ นนักบัญชีที่มีจรรยาบรรณ
แห่ งวิชาชี พบัญ ชี ตามคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ข องหลักสู ตร เป็ นนักบัญ ชี ที่ ส ามารถปรั บ ตัวให้เข้ากับ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม ก้าวทันเทคโนโลยี และนาความรู ้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอาเซี ยน ตามปรัชญาของหลักสู ตร คือ สร้างนัก
บัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอาเซี ยน [1]
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.
2553) ได้ให้แนวทางการจัดการศึกษาไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู ้อย่างบูรณาการ โดยกาหนดเรื่ องที่นกั ศึกษาจาเป็ นต้อง
เรี ยนรู ้และทาการปฏิรูปการเรี ยนการสอนและการประเมินผลที่เป็ นระบบการเรี ยนการสอนที่พึงปรารถนาโดยมีการจัดสื่ อและ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรี ยนให้เกิดกับ
นัก ศึ ก ษา ซึ่ งสอดคล้อ งกับ จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รบัญ ชี บ ัณ ฑิ ต ก าหนดให้นัก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในวิ ช าชี พ บัญ ชี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

62

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (May - August) 61 - 70 (2020) Vol. 10, No. 2

โดยนาไปใช้ในการค้นคว้าพัฒนาตนเองให้เจริ ญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถนาความรู ้และทักษะ
ในวิชาชีพบัญชีไปสู่ การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถสร้างอาชีพให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ และภูมิใจในวิชาชีพ
ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา โครงสร้ า งของหลั ก สู ตรเป็ นหมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิ การ มีจานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 129 หน่ วยกิต รายวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 (Cost Accounting 2) รหัสวิชา
35223002 หมวดวิชาเอกบังคับ และเป็ นวิชาที่สาคัญอีกหนึ่งในวิชาที่หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิตทาการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งนักศึกษา
ในหลักสู ตรทุกคนจะต้องเรี ยนและสอบผ่าน และเป็ นวิชาที่สาคัญอย่างยิง่ ต่อเส้นทางสู่ วิชาชีพบัญชี ซึ่ งข้อกาหนดของสภาวิชาชี พ
เรื่ องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตกาหนดให้ผขู ้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบ
บัญชีตอ้ งสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการบัญชี หรื อประกาศนี ยบัตรไม่ต่ากว่าปริ ญญาทางการบัญชี และต้องเป็ นผูท้ ี่
เคยศึกษาและสอบผ่าน 8 วิชา ซึ่ งวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 เป็ น 1 ใน 8 ของรายวิชาดังกล่าว ในการจัดการเรี ยนการสอน หลักสู ตรยัง
ต้องการให้นกั ศึกษาประสบความสาเร็ จในการเรี ยน ซึ่ งปั จจัยหนึ่ งที่เป็ นตัวชี้วดั ถึงการประสบความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนการ
สอนวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2 คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ซึ่ งจากการที่ได้ทาการสอนในรายวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2
พบว่า มี นักศึ กษาส่ วนใหญ่ทาแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ร้ อยละ 50 และโดยลักษณะของรายวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2
เนื้ อหาในบทจะเน้นถึง ความเข้าใจที่ชดั เจนในความหมายและประเภทของต้นทุน ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งนี้ จะทาให้เกิดแนวคิดเพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชี ตน้ ทุนต่อไป ระบบต้นทุนต่างๆ ขั้นตอนการคิดคานวณต้นทุน และต้นทุนไปการ
วิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ จะมีสูตรมากมายซึ่ งยากแก่การจดจา อีกทั้งหากนักศึกษาขาดความตั้งใจในการเรี ยน เกิดความ
เบื่อหน่ายเข้าเรี ยนไม่ตรงเวลาหรื อขาดเรี ยน ส่ งผลให้นกั ศึกษาไม่สามารถทาความเข้าใจในเนื้ อหาที่อาจารย์สอนในห้องเรี ยน และ
ไม่สามารถทาแบบฝึ กหัดได้ ซึ่ งผูส้ อนจะประสบปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่นกั ศึกษาส่ วนใหญ่ทาแบบทดสอบแต่
ละครั้งไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนด โดยการทาแบบทดสอบจะแบ่งออกเป็ น 3 ครั้ง แต่ละครั้งคะแนนเต็ม 20 คะแนน แต่นกั ศึกษาส่ วน
ใหญ่ทาแบบทดสอบแต่ละครั้งได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนควรได้รับการปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้การเรี ยนใน
รายวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2 (Cost Accounting 2) สัมฤทธิ์ ผลตามจุ ดประสงค์ของการจัดการเรี ยนการสอน และนักศึกษาประสบ
ความสาเร็ จในการเรี ยน ผูว้ ิจยั จึ งได้สนใจศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2 เพื่อให้ทราบว่ามี
ปั จจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ช่วยให้นกั ศึกษาประสบความสาเร็ จในการเรี ยน ลดปั ญหาทางการเรี ยนและ
ความสู ญเปล่าทางการศึกษา และใช้เป็ นแนวทางช่วยแก้ไข ปรับปรุ ง ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้การจัดการเรี ยนการสอนให้บงั เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนครอบคลุ มจุ ดประสงค์เชิ งพฤติ กรรมทั้งทางด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัย คุ ณธรรมและจริ ยธรรม ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และเป็ นหลักทางวิชาการ
ของท้องถิ่น มุ่งพัฒนาสังคมให้เกิดความอยูด่ ีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ยกระดับคุ ณภาพการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา การวิจัย สร้ างองค์ความรู ้ จัดการความรู ้ บริ การวิชาการและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าการบัญ ชี ต ้น ทุ น 2 ของนัก ศึ ก ษาหลัก สู ต รบัญ ชี บัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. เพื่อให้ได้แนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ต่อการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ของนักศึกษาหลักสู ตรบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา การวิจยั ครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี้ ภายใต้ภายใต้เครื่ องมือวิจยั และนิยามศัพท์ ได้แก่ (1)
ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 และ (2) แนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 ของนักศึกษาหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 79 คน ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม
2562 [2]
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจยั ครั้งนี้กาหนดพื้นที่การวิจยั ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ องนี้เป็ นงานวิจยั ประยุกต์ (applied research)
เครื่ องมือการวิจยั และการพัฒนาเครื่ องมือ
1. เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1.1 แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามและความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ประกอบด้วย คาถามแบบปลายปิ ด (close-ended question) ทั้งแบบเลือกตอบและแบบแสดง
ความคิดเห็ นเป็ นระดับตามเกณฑ์ที่กาหนด และคาถามแบบปลายเปิ ด (open-ended question) และแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(rating scale) เพื่อให้ผตู ้ อบให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วยคาถามปลายเปิ ด (open-ended question) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2
2. การพัฒนาเครื่ องมือ
การทดสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อการวิจยั ก่ อนเก็บรวบรวมข้อมู ลมาใช้ในการวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณ เพื่อให้เกิ ดความ
แม่นยาของเครื่ องมื อในการวัด โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบหาค่าความเที่ ยงตรง (validity) ด้วยการนาแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั ได้
พัฒนาขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทาการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) จานวน 3 ท่าน แล้วจึงนาผล
การตรวจสอบมาปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC: Index of
Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป [3] หลังจากนั้นได้นาเครื่ องมือการวิจยั ไปหาค่าความเชื่อมัน่ ด้วยการนาไปทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha-Coefficient) เฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.86
การรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็ นข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้คือ
1.1 การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งสารวจภาคสนาม โดยเข้าไปสอบถามโดยใช้เครื่ องมือ
วิจยั ที่เตรี ยมไว้ล่วงหน้า เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
1.2 การเก็บข้อมูลเชิ งเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้เทคนิ คการจัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
เป็ นการประชุ มร่ วมระหว่างนักวิจยั กับตัวแทนตัวแทนนักศึ กษาเพื่อจัดทาแนวทางในการเรี ยนการสอนที่ ส่งผลต่อการเรี ยน
วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ของนักศึกษาหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อแสดงการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) และ
ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Factor Analysis ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยเข้าไปสอบถามโดยใช้เครื่ องมือ
วิจยั ที่ เตรี ยมไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วย คาถามแบบปลายปิ ด (close-ended question) แบบเลือกตอบและคาถามแบบปลายเปิ ด
(open-ended question) และแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) เพื่อให้ผูต้ อบให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ แบ่งเป็ น 3
ตอน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลกาหนดระดับความคิดเห็นโดยใช้มาตรวัด [4] แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) กาหนดช่วง
ระดับของความคิดเห็น ออกเป็ น 5 ระดับ เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น มีการแบ่งอันตรภาคชั้น
โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย [4]
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้เทคนิ คการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการ
ประชุมร่ วมระหว่างนักวิจยั กับตัวแทนนักศึกษาเพื่อจัดทาแนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2
ของนักศึกษาหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าการบัญ ชี ต ้นทุ น 2 ของนักศึ กษาหลักสู ตรบัญ ชี บ ัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ของนักศึกษาหลักสู ตร
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 โดยรวม
ปัจจัยที่ส่งผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
S.D.
การแปลผล
x
1. ด้านส่ วนตัวผูเ้ รี ยน
4.12
0.40
มาก
2. ด้านผูส้ อน
4.21
0.51
มาก
3. ด้านสภาพแวดล้อม
4.08
0.41
มาก
รวม
4.14
0.39
มาก
จากตารางที่ 1 ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2 ของนักศึกษา โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 โดยรวม อยูใ่ น
ระดับมาก โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แ ก่ ด้า นผูส้ อน ด้ว ยค่ า เฉลี่ ย 4.21 รองลงมา คือ ด้านส่ วนตัวผูเ้ รี ยน ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านสภาพแวดล้อม ด้วยค่าเฉลี่ย 4.08 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2
การตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ KMO (Kaiser-Meger-Olkin) และ Bartlett's Test
ใช้ท ดสอบสมมติ ฐ านจะเป็ นค่ า สถิ ติ ที่ มี ก ารแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square ถ้า ค่ า ไคสแควร์ มี ค่ า มากหรื อค่ า Sig
ในการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ (α) จะปฏิเสธ H0 หรื อยอมรับ H1 นั่นคือ ตัวแปรที่ ทดสอบมี ความสัมพันธ์กนั จึ งสามารถใช้
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เทคนิคการวิเคราะห์ Factor Analysis ได้ดงั แสดงตามตารางที่ 2-7
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ด้านส่ วนตัว
ผูเ้ รี ยน และผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเมทริ กสหสัมพันธ์
การทดสอบ
ผลการทดสอบ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.755
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
543.330
df
105
Sig.
.000
จากตารางที่ 2 ค่า Bartlett's Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากับ 543.330 ได้ค่า Significant เท่ากับ
.000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 จึ งปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปร ทั้ง 15 ตัว มี ความสัมพันธ์กนั จึ งเหมาะสมในการใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ Factor
Analysis ได้
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจของปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชี ตน้ ทุ น 2 ด้าน
ส่ วนตัว
ผูเ้ รี ยน
องค์ ประกอบ
จานวนตัวแปร ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ ค่ าความร่ วมกัน
1 ด้านความมุ่งหวังในการนาไปใช้ประโยชน์
5
0.607-0.847
0.539-0.776
2 ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้
4
0.520-0.856
0.596-0.845
3 ด้านพฤติกรรมในการเรี ยน
3
0.535-0.749
0.439-0.661
4 ด้านความรู ้พ้นื ฐานเดิมของผูเ้ รี ยน
4
0.558-0.848
0.556-0.790
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ด้านผูส้ อน
และผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเมทริ กสหสัมพันธ์
การทดสอบ
ผลการทดสอบ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Samplinqg Adeuacy
.880
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
965.542
df
105
Sig.
.000
จากตารางที่ 4 ค่า Bartlett's Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากับ 965.542 ได้ค่า Significant เท่ากับ
.000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 จึ งปฏิ เสธ H0 แสดงว่าตัวแปร ทั้ง 15 ตัว มี ความสัมพันธ์กนั จึ งเหมาะสมในการใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ Factor
Analysis ได้
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ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจของปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชี ตน้ ทุ น 2 ด้าน
ผูส้ อน
องค์ ประกอบ
จานวนตัวแปร ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
ค่ าความร่ วมกัน
1 ด้านเจตคติที่ดีของผูส้ อน
11
0.582-0.845
0.527-0.837
2 ด้านการส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้
4
0.626-0.884
0.599-0.837
ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ด้าน
สภาพแวดล้อม และผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบ
ผลการทดสอบ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.767
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
571.085
df
105
Sig.
.000
จากตารางที่ 6 ค่า Bartlett's Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากับ 571.086 ได้ค่า Significant เท่ากับ
.000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 จึ งปฏิ เสธ H0 แสดงว่าตัวแปร ทั้ง 15 ตัว มี ความสัมพันธ์กนั จึ งเหมาะสมในการใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ Factor
Analysis ได้
ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งส ารวจของปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น วิ ช าการบัญ ชี ต ้น ทุ น 2
ด้านสภาพแวดล้อม
องค์ ประกอบ
จานวนตัวแปร ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ ค่ าความร่ วมกัน
1 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อน
6
0.638-0.830
0.647-0.825
2 ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่เอื้อต่อการเรี ยน
4
0.582-0.854
0.660-0.814
3 ด้านแรงเสริ มจากครอบครัว
4
0.769-0.950
0.789-0.908
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อให้ได้แนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการแบบมี ส่วนร่ วมระหว่างผูว้ ิจยั และ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อระดมความคิดเห็ นเกี่ยวกับแนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการ
บัญชีตน้ ทุน 2 ตามองค์ประกอบปั จจัยที่สกัดได้ จากตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 ราย คณะผูว้ ิจยั จึงได้สรุ ปรวบรวมข้อมูลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อจัดทาแนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ดังนี้
1. แนวทางในการเรียนการสอนทีส่ ่ งผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 จาแนกตามปัจจัยด้ านส่ วนตัวผู้เรียน
1.1 ด้านความมุ่งหวังในการนาไปใช้ประโยชน์ นักศึกษาที่ความต้องการประสบความสาเร็ จ และมีเป้าหมาย ความ
คาดหวัง ความเชื่ อมัน่ ที่ จะประสบความสาเร็ จในอนาคตเมื่ อจบการศึ กษา มี การพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึ นทั้งด้านความรู ้ และด้าน
สติปัญญา จะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทาให้มีระดับผลการเรี ยนที่ดีข้ ึน
1.2 ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ นักศึกษาที่ มีความรั บผิดชอบต่องานหรื อการบ้านที่ ผูส้ อนมอบหมาย มี ความตรงต่อ
เวลาและกระตือรื อร้นในการเรี ยน ก่อนสอบทุกครั้งมีการอ่านและทบทวนเนื้ อหารายวิชาที่จะสอบ จะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ทาให้มีระดับผลการเรี ยนที่ดีข้ ึน
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1.3 ด้านพฤติกรรมในการเรี ยน นักศึกษาที่เข้าชั้นเรี ยนอย่างสม่าเสมอ มีความมัน่ ใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทา กล้า
พูด กล้าแสดงออก กล้าซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในรายวิชาที่เรี ยนกับอาจารย์ผสู ้ อน และมีความพึงพอใจในการเรี ยน จะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู ง
1.4 ด้านความรู ้พ้ืนฐานเดิมของผูเ้ รี ยน นักศึกษาเลือกเรี ยนในสาขาที่ตรงกับความสนใจ และความถนัดของตนเอง
และเคยมีพ้ืนฐานความรู ้เกี่ยวกับวิชาด้านบัญชีมาตอนระดับมัธยมศึกษา จะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทาให้มีระดับผลการ
เรี ยนที่ดีข้ ึน
2. แนวทางในการเรียนการสอนทีส่ ่ งผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 จาแนกตามปัจจัยด้ านผู้สอน
2.1 ด้านเจตคติ ที่ดีของผูส้ อน อาจารย์ควรให้ความสาคัญและมี ความใส่ ใจกับ นักศึ กษา มี การให้คาปรึ กษาใน
รายวิชานอกเหนื อจากในชัว่ โมงสอน มี การเสริ มสร้ างแรงจู งใจในการเรี ยน มี การร่ วมกิ จกรรมสัมพันธ์ สร้ างความคุน้ เคยให้
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา จะช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนของนักศึกษาส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทาให้มีระดับ
ผลการเรี ยนที่ดีข้ ึน
2.2 ด้า นการส่ ง เสริ ม ทัก ษะการเรี ย นรู ้ ผู ส้ อนควรมี ก ารช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ น วางแผนการเรี ยน มี การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนจากการเรี ยนรู ้จริ งประสบการณ์จริ ง [7] และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น การจดบันทึก
คาบรรยาย การศึกษาค้นความด้วยตนเอง การอ่านการเขียนรายงาน การนาเสนอรายงาน มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
อย่างเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชา รวมทั้งให้คาปรึ กษาในรายวิชานอกเหลือจากเวลาสอน
3. แนวทางในการเรี ย นการสอนที่ ส่ งผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าการบั ญ ชี ต้ น ทุ น 2 จ าแนกตามปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อม
3.1 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อน มีการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้ มีการให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการทางานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่ วมในการนาเสนอ
แสดงความคิดเห็นร่ วมกันกับกลุ่มเพื่อน จะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทาให้มีระดับผลการเรี ยนที่ดีข้ ึน
3.2 ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่ เอื้ อต่อการเรี ยน คือสภาพแวดล้อมภายในห้องเรี ยน การมี เครื่ องมือและอุปกรณ์
สิ่ งอานวยความสะดวกในการเรี ยน เช่น มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพียงพอในการเรี ยนวิชาระบบสาระสนเทศทางการบัญชี มีเครื่ อง
พิมพ์ดีดเพียงพอในการเรี ยนเสริ มทักษะพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ และสภาพแวดล้อมภายนอก เช่ น มี สัญญาณอิ นเทอร์ เน็ตที่ ใช้
ประกอบการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และอาคารสถานที่หอ้ งเรี ยน
3.3 ด้านแรงเสริ มจากครอบครัว ครอบครัวของนักศึกษาให้การสนับสนุนทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับการเรี ยน เช่น ค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ในศึกษา ความสะดวกในการเดินทางมาเรี ยน ที่พกั อาศัยระหว่างศึกษาเล่าเรี ยน รวมทั้งการได้รับกาลังใจ ได้รับความรักความ
เข้าใจ และการได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 พบว่า ด้านประวัติ
ภูมิหลัง ด้านทัศนคติและนิสัยในการเรี ยน ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านคุณภาพการสอน ด้านแรงเสริ มจากผูส้ อน ด้านบุคลิกภาพ
ของผูส้ อน ด้านครอบครัว ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน และด้านสภาพแวดล้อมในการเรี ยน ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 [5, 6]
และผลจากการศึกษาแนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 พบว่า แนวทางใน
การเรี ยนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ด้านผูเ้ รี ยน คือนักศึกษาที่ความต้องการประสบความสาเร็ จ
และมีเป้าหมาย ความคาดหวัง ความเชื่อมัน่ ที่จะประสบความสาเร็ จในอนาคตเมื่อจบการศึกษา มีการพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึนทั้งด้าน
ความรู ้และด้านสติปัญญา จะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน [5] นักศึกษาที่ มีความรั บผิดชอบต่องานหรื อการบ้านที่ ผูส้ อน
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มอบหมาย มี ความตรงต่อเวลาและกระตื อรื อร้ นในการเรี ยน ก่อนสอบทุ กครั้ งมี การอ่านและทบทวนเนื้ อหารายวิชาที่ จะสอบ
นักศึกษาที่เข้าชั้นเรี ยนอย่างสม่าเสมอ มีความมัน่ ใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทา กล้าพูดกล้าแสดงออก กล้าซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ
ในรายวิชาที่ เรี ยนกับอาจารย์ผูส้ อน และมีความพึงพอใจในการเรี ยน [7] นักศึกษาเลือกเรี ยนในสาขาที่ ตรงกับความสนใจ และ
ความถนัดของตนเอง และเคยมีพ้ืนฐานความรู ้เกี่ยวกับวิชาด้านบัญชีมาตอนระดับมัธยมศึกษา จะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ทาให้มีระดับผลการเรี ยนที่ดีข้ ึน [6] ด้านผูส้ อน คืออาจารย์ควรให้ความสาคัญและมีความใส่ ใจกับนักศึกษา มีการให้คาปรึ กษาใน
รายวิชาที่ นอกเหนื อจากในชัว่ โมงสอน มีการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการเรี ยน มี การร่ วมกิ จกรรมสัมพันธ์ สร้างความคุน้ เคยให้
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา ผูส้ อนควรมีการช่วยเหลือ สนับสนุน วางแผนการเรี ยน มีการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนจากการเรี ยนรู ้ จริ งประสบการณ์ จริ ง [5] และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเอง เช่ น การจดบันทึ กคาบรรยาย
การศึกษาค้นความด้วยตนเอง การอ่านการเขี ยนรายงาน การนาเสนอรายงาน มี การประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสมและครอบคลุมเนื้ อหาในรายวิชา รวมทั้งให้คาปรึ กษาในรายวิชานอกเหลือจากเวลาสอน และด้านสภาพแวดล้อม คือ
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อน ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่เอื้อต่อการเรี ยน [5] และด้านแรงเสริ มจากครอบครัว และแรงจูงใจ
จากการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา การเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพมีผลในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา [9] อีกทั้ง การเรี ยนรู ้ที่เน้น
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิจากแหล่งเรี ยนรู ้จริ ง [8] และความต้องการประสบความสาเร็ จมีความสัมพันธ์กบั ทางบวกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู ง หมายความว่า ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งจะมีแรงจูงใจในด้านการอย่างประสบความสาเร็ จสู ง [10] และ
แนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2 ด้านส่ วนตัวผูเ้ รี ยน คือนักศึกษาที่ความต้องการ
ประสบความสาเร็ จ และมีเป้ าหมาย ความคาดหวัง ความเชื่อมัน่ ที่จะประสบความสาเร็ จในอนาคตเมื่อจบการศึกษา มีการพัฒนา
ตนเองให้ดี ข้ ึ น ทั้ง ด้า นความรู ้ แ ละด้า นสติ ปั ญ ญาด้า นความมุ่ ง หวัง ในการน าไปใช้ป ระโยชน์ [5] มี ค วามตรงต่ อ เวลาและ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย น ก่ อ นสอบทุ ก ครั้ งมี ก ารอ่ า นและทบทวนเนื้ อ หารายวิ ช าที่ จ ะสอบ ด้า นผูส้ อน คื อ อาจารย์ค วรให้
ความสาคัญและมีความใส่ ใจกับนักศึกษา มีการให้คาปรึ กษาในรายวิชาที่นอกเหนื อจากในชัว่ โมงสอน มีการเสริ มสร้างแรงจูงใจ
ในการเรี ยน มีการร่ วมกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความคุน้ เคยให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม คือ
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อน มีการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
เพื่อนได้ [9] และควรมีการให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการทางานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่ วมในการนาเสนอแสดง
ความคิดเห็นร่ วมกันกับกลุ่มเพื่อน

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าการบัญ ชี ต ้น ทุ น 2 ของนัก ศึ ก ษาหลัก สู ต รบัญ ชี บัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. นักศึกษาควรนาผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2 ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาอื่น จากกลุ่มตัวอย่างอื่นเพื่อให้
ทราบถึงปั จจัยร่ วมกันและปั จจัยที่แตกต่างกัน
2.2 ควรวิเคราะห์รูปแบบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาอื่นของนักศึกษาหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
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