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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 และเพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการเรียน

การสอนท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ของนกัศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ประชากรในการวจิยั 
คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 79 คน โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential 
statistics) ใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis)  
 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นส่วนตวัผูเ้รียน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นความมุ่งหวงัในการน าไปใชป้ระโยชน์ ดา้นกระบวนการเรียนรู้ ดา้นพฤติกรรมในการเรียน และดา้นความรู้พื้นฐานเดิมของผูเ้รียน 
โดยความแปรปรวนขององคป์ระกอบทั้งหมด สามารถอธิบายตวับ่งช้ีไดร้้อยละ 66.067 2) ปัจจยัดา้นผูส้อน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเจตคติท่ีดีของ
ผูส้อน และการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ โดยความแปรปรวนขององคป์ระกอบทั้งหมด สามารถอธิบายตวับ่งช้ี ไดร้้อยละ 68.456 3. ปัจจยั
ด้านสภาพแวดล้อม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีปฏิสัมพนัธ์กับกลุ่มเพื่อน ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไปท่ีเอ้ือต่อการเรียน ด้านแรงเสริมจาก
ครอบครัว โดยความแปรปรวนขององคป์ระกอบทั้งหมด สามารถอธิบายตวับ่งช้ี ไดร้้อยละ 74.574 และแนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้นส่วนตวัผูเ้รียน คือนกัศึกษาท่ีความตอ้งการประสบความส าเร็จ และมีเป้าหมาย ความคาดหวงั 
ความเช่ือมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จในอนาคตเม่ือจบการศึกษา มีการพฒันาตนเองให้ดีข้ึนทั้งดา้นความรู้และดา้นสติปัญญาดา้นความ
มุ่งหวงัในการน าไปใชป้ระโยชน์ มีความตรงต่อเวลาและกระตือรือร้นในการเรียน ก่อนสอบทุกคร้ังมีการอ่านและทบทวนเน้ือหารายวิชาท่ี
จะสอบ ดา้นผูส้อน คืออาจารยค์วรใหค้วามส าคญัและมีความใส่ใจกบันกัศึกษา มีการใหค้  าปรึกษาในรายวชิาท่ีนอกเหนือจากในชัว่โมงสอน 
มีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน มีการร่วมกิจกรรมสัมพนัธ์ สร้างความคุน้เคยให้ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างอาจารยก์บันกัศึกษา ดา้น
สภาพแวดลอ้ม คือการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อน มีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้
กบัเพื่อนได ้มีการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท างานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย มีส่วนร่วมในการน าเสนอแสดงความคิดเห็นร่วมกนั
กบักลุ่มเพื่อน 
 

ค าส าคญั : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  การบญัชีตน้ทุน 2  มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
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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 
 
 

บทน า   
 ปัจจุบันสังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากการพฒันาทางเทคโนโลยี  ซ่ึงน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ วิชาการ กฎเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ซ่ึงผลของการเปล่ียนแปลงน้ีส่งผล
กระทบต่อวิชาชีพต่างๆ รวมถึงวิชาชีพทางการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต เป็นหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจดัการเรียนการสอนใหมี้ความทนัสมยัเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี พ.ศ. 2553 วตัถุประสงคเ์พื่อให้
นกัศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรแลว้ มีความรู้ความสามารถ เป็นนกับญัชีท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการ
ประกอบวิชาชีพการบญัชีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาครัฐ เอกชน ทอ้งถ่ินและสังคมอาเซียน เป็นนกับญัชีท่ีมีจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพบัญชีตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของหลกัสูตร เป็นนักบัญชีท่ีสามารถปรับตวัให้เขา้กับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม กา้วทนัเทคโนโลยี และน าความรู้สู่การพฒันาทอ้งถ่ินและสังคมอาเซียน ตามปรัชญาของหลกัสูตร คือ สร้างนกั
บญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญในวชิาชีพ  มีจรรยาบรรณ  กา้วทนัเทคโนโลย ี เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินและสังคมอาเซียน [1] 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 
2553) ไดใ้หแ้นวทางการจดัการศึกษาไวว้า่การจดัการศึกษาตอ้งเนน้ความรู้อยา่งบูรณาการ โดยก าหนดเร่ืองท่ีนกัศึกษาจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้และท าการปฏิรูปการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีเป็นระบบการเรียนการสอนท่ีพึงปรารถนาโดยมีการจดัส่ือและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการพฒันาการเรียนให้เกิดกบั
นักศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ก าหนดให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพบัญชี   
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โดยน าไปใชใ้นการคน้ควา้พฒันาตนเองใหเ้จริญกา้วหนา้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีและสามารถน าความรู้และทกัษะ
ในวิชาชีพบญัชีไปสู่การปฏิบติังานในวิชาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ และภูมิใจในวิชาชีพ
ท่ีได้ศึกษา  โครงสร้างของหลักสูตรเ ป็นหมวดวิชา ท่ีสอดคล้องกับ ท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 129 หน่วยกิต รายวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 (Cost Accounting 2) รหัสวิชา 
35223002 หมวดวชิาเอกบงัคบั และเป็นวิชาท่ีส าคญัอีกหน่ึงในวิชาท่ีหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตท าการจดัการเรียนการสอนซ่ึงนกัศึกษา
ในหลกัสูตรทุกคนจะตอ้งเรียนและสอบผา่น และเป็นวิชาท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่อเส้นทางสู่วิชาชีพบญัชี ซ่ึงขอ้ก าหนดของสภาวิชาชีพ 
เร่ืองหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคุณวฒิุการศึกษาของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตก าหนดใหผู้ข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบ
บญัชีตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการบญัชี หรือประกาศนียบตัรไม่ต ่ากวา่ปริญญาทางการบญัชี และตอ้งเป็นผูท่ี้
เคยศึกษาและสอบผา่น 8 วชิา ซ่ึงวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 เป็น 1 ใน 8 ของรายวิชาดงักล่าว ในการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรยงั
ตอ้งการให้นกัศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน ซ่ึงปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นตวัช้ีวดัถึงการประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนการ
สอนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงจากการท่ีไดท้  าการสอนในรายวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 
พบว่า มีนักศึกษาส่วนใหญ่ท าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 50 และโดยลกัษณะของรายวิชาการบญัชีตน้ทุน 2  
เน้ือหาในบทจะเนน้ถึง ความเขา้ใจท่ีชดัเจนในความหมายและประเภทของตน้ทุนในลกัษณะต่าง ๆ ทั้งน้ีจะท าให้เกิดแนวคิดเพ่ือ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบับญัชีตน้ทุนต่อไป ระบบตน้ทุนต่างๆ ขั้นตอนการคิดค านวณตน้ทุน และตน้ทุนไปการ
วิเคราะห์เพ่ือช่วยในการตดัสินใจ จะมีสูตรมากมายซ่ึงยากแก่การจดจ า  อีกทั้งหากนกัศึกษาขาดความตั้งใจในการเรียน เกิดความ
เบ่ือหน่ายเขา้เรียนไม่ตรงเวลาหรือขาดเรียน ส่งผลใหน้กัศึกษาไม่สามารถท าความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีอาจารยส์อนในหอ้งเรียน และ
ไม่สามารถท าแบบฝึกหัดได ้ ซ่ึงผูส้อนจะประสบปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่ท าแบบทดสอบแต่
ละคร้ังไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด โดยการท าแบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 คร้ัง แต่ละคร้ังคะแนนเตม็ 20 คะแนน แต่นกัศึกษาส่วน
ใหญ่ท าแบบทดสอบแต่ละคร้ังไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็  
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหก้ารเรียนใน
รายวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 (Cost Accounting 2) สัมฤทธ์ิผลตามจุดประสงค์ของการจดัการเรียนการสอน และนักศึกษาประสบ
ความส าเร็จในการเรียน ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 เพ่ือให้ทราบวา่มี
ปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช่วยให้นกัศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน ลดปัญหาทางการเรียนและ
ความสูญเปล่าทางการศึกษา และใชเ้ป็นแนวทางช่วยแกไ้ข ปรับปรุง ส่งเสริมสนับสนุนให้การจดัการเรียนการสอนให้บงัเกิด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้ งทางด้านพุทธพิสัย ทกัษะพิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ตาม
คุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงค์ สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัท่ีเนน้การเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นหลกัทางวิชาการ
ของทอ้งถ่ิน มุ่งพฒันาสังคมให้เกิดความอยูดี่มีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิจัย สร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้ บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีชุมชน ทอ้งถ่ินและสังคม  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
 2. เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ของนกัศึกษาหลกัสูตรบญัชี
บณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
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ขอบเขตของการวจิัย  
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวจิยัคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ี ภายใตภ้ายใตเ้คร่ืองมือวิจยัและนิยามศพัท ์ไดแ้ก่ (1) 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 และ (2) แนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเรียนวชิาการบญัชี
ตน้ทุน 2 ของนกัศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน  79 คน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2562 [2] 

3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี การวจิยัคร้ังน้ีก าหนดพ้ืนท่ีการวจิยัไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 งานวจิยัเร่ืองน้ีเป็นงานวจิยัประยกุต ์(applied research) 
 เคร่ืองมือการวิจยัและการพฒันาเคร่ืองมือ 

1. เคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี  
 1.1 แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามและความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดว้ย ค าถามแบบปลายปิด (close-ended question) ทั้งแบบเลือกตอบและแบบแสดง
ความคิดเห็นเป็นระดบัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และค าถามแบบปลายเปิด (open-ended question) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) เพื่อใหผู้ต้อบใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
 1.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบดว้ยค าถามปลายเปิด (open-ended question) เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูล
เชิงคุณภาพจากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2  
 2. การพฒันาเคร่ืองมือ 
      การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูลมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือให้เกิดความ
แม่นย  าของเคร่ืองมือในการวดั โดยผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (validity) ดว้ยการน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้
พฒันาข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญท าการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จ านวน 3 ท่าน แลว้จึงน าผล
การตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญโดยคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of 
Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป [3] หลงัจากนั้นไดน้ าเคร่ืองมือการวจิยัไปหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยการน าไปทดสอบ
กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) เฉล่ียอยูท่ี่ 0.86 
 การรวบรวมข้อมูล  
 การรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ีคือ  
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ีคือ 
 1.1 การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงส ารวจภาคสนาม โดยเขา้ไปสอบถามโดยใชเ้คร่ืองมือ
วจิยัท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้ เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 1.2 การเก็บขอ้มูลเชิงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชเ้ทคนิคการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
เป็นการประชุมร่วมระหว่างนักวิจยั กบัตวัแทนตวัแทนนักศึกษาเพ่ือจดัท าแนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเรียน
วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ของนกัศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 



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

65 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากเอกสาร บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากหน่วยงานต่าง ๆ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวจิัย 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อแสดงการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และ
ทดสอบสมมุติฐาน ไดแ้ก่ ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ Factor Analysis ดงัน้ี 
  1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ การเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามโดยเขา้ไปสอบถามโดยใชเ้คร่ืองมือ
วิจยัท่ีเตรียมไวล่้วงหน้า ประกอบดว้ย ค าถามแบบปลายปิด (close-ended question) แบบเลือกตอบและค าถามแบบปลายเปิด 
(open-ended question) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เพื่อให้ผูต้อบให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ แบ่งเป็น 3 
ตอน โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลก าหนดระดบัความคิดเห็นโดยใชม้าตรวดั [4] แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ก าหนดช่วง
ระดบัของความคิดเห็น ออกเป็น 5 ระดบั เกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น มีการแบ่งอนัตรภาคชั้น
โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย [4]  

2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชเ้ทคนิคการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
ประชุมร่วมระหวา่งนกัวิจยั กบัตวัแทนนกัศึกษาเพ่ือจดัท าแนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 
ของนกัศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis)  

 

ผลการวจิัย 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี แบ่งตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีตน้ทุน 2  
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ของนกัศึกษาหลกัสูตร
บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1  ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาการบญัชีตน้ทุน 2 โดยรวม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน x  S.D. การแปลผล 
1. ดา้นส่วนตวัผูเ้รียน 4.12 0.40 มาก 
2. ดา้นผูส้อน 4.21 0.51 มาก 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 4.08 0.41 มาก 

รวม 4.14 0.39 มาก 
 

 จากตารางที่ 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ของนกัศึกษา โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 โดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ได้แก่ ด้านผูส้อน ด้วยค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมา คือ ดา้นส่วนตวัผูเ้รียน ดว้ย
ค่าเฉล่ีย 4.12 ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.08 ตามล าดบั  
การวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบัญชีต้นทุน 2 
 การตรวจสอบความเหมาะสมของการใชก้ารวิเคราะห์องค์ประกอบ KMO (Kaiser-Meger-Olkin) และ Bartlett's Test  
ใช้ทดสอบสมมติฐานจะเป็นค่าสถิติท่ีมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ  Chi-Square ถ้าค่าไคสแควร์มีค่ามากหรือค่า Sig  
ในการทดสอบนัยส าคญัทางสถิติ (α) จะปฏิเสธ H0 หรือยอมรับ H1 นั่นคือ ตวัแปรท่ีทดสอบมีความสัมพนัธ์กนัจึงสามารถใช้
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เทคนิคการวิเคราะห์ Factor Analysis ไดด้งัแสดงตามตารางท่ี 2-7 
ตารางที่ 2  แสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้นส่วนตวั
ผูเ้รียน และผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเมทริกสหสัมพนัธ์ 

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 เท่ากบั 543.330 ไดค้่า Significant เท่ากบั 
.000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตวัแปร ทั้ง 15 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัจึงเหมาะสมในการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ Factor 
Analysis ได ้
ตารางที่ 3  แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้น

ส่วนตวั 
ผูเ้รียน 

องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร ค่าน า้หนักองค์ประกอบ ค่าความร่วมกนั 
1 ดา้นความมุ่งหวงัในการน าไปใชป้ระโยชน์ 5 0.607-0.847 0.539-0.776 
2 ดา้นกระบวนการเรียนรู้ 4 0.520-0.856 0.596-0.845 
3 ดา้นพฤติกรรมในการเรียน 3 0.535-0.749 0.439-0.661 
4 ดา้นความรู้พ้ืนฐานเดิมของผูเ้รียน 4 0.558-0.848 0.556-0.790 

 

ตารางที่ 4  แสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้นผูส้อน        
และผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเมทริกสหสัมพนัธ์ 

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 เท่ากบั 965.542 ไดค้่า Significant เท่ากบั 
.000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตวัแปร ทั้ง 15 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัจึงเหมาะสมในการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ Factor 
Analysis ได ้
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ตารางที่ 5  แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้น
ผูส้อน 

องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร ค่าน า้หนักองค์ประกอบ ค่าความร่วมกนั 
1 ดา้นเจตคติท่ีดีของผูส้อน 11 0.582-0.845 0.527-0.837 
2 ดา้นการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ 4 0.626-0.884 0.599-0.837 

 

ตารางที่ 6  แสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้น
สภาพแวดลอ้ม 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 

 

จากตารางท่ี 6 ค่า Bartlett's Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากบั 571.086 ไดค้่า Significant เท่ากบั 
.000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตวัแปร ทั้ง 15 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัจึงเหมาะสมในการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ Factor 
Analysis ได ้
ตารางที่ 7  แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจัยท่ี ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุน 2                      
ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร ค่าน า้หนักองค์ประกอบ ค่าความร่วมกนั 
1 ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือน 6 0.638-0.830 0.647-0.825 
2 ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีเอ้ือต่อการเรียน 4 0.582-0.854 0.660-0.814 
3 ดา้นแรงเสริมจากครอบครัว 4 0.769-0.950 0.789-0.908 

 

วตัถุประสงค์ข้อที ่2 เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผูว้ิจยั และ
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี เพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ
บญัชีตน้ทุน 2 ตามองคป์ระกอบปัจจยัท่ีสกดัได ้จากตวัแทนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 20 ราย คณะผูว้ิจยัจึงไดส้รุปรวบรวมขอ้มูลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจดัท าแนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดงัน้ี 

1. แนวทางในการเรียนการสอนทีส่่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบัญชีต้นทุน 2 จ าแนกตามปัจจัยด้านส่วนตัวผู้เรียน 

1.1 ดา้นความมุ่งหวงัในการน าไปใชป้ระโยชน์ นกัศึกษาท่ีความตอ้งการประสบความส าเร็จ และมีเป้าหมาย ความ 

คาดหวงั ความเช่ือมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จในอนาคตเม่ือจบการศึกษา มีการพฒันาตนเองให้ดีข้ึนทั้ งดา้นความรู้และดา้น

สติปัญญา  จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท าใหมี้ระดบัผลการเรียนท่ีดีข้ึน 

1.2 ดา้นกระบวนการเรียนรู้ นักศึกษาท่ีมีความรับผิดชอบต่องานหรือการบา้นท่ีผูส้อนมอบหมาย มีความตรงต่อ 
เวลาและกระตือรือร้นในการเรียน ก่อนสอบทุกคร้ังมีการอ่านและทบทวนเน้ือหารายวิชาท่ีจะสอบ จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ท าใหมี้ระดบัผลการเรียนท่ีดีข้ึน 
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1.3 ดา้นพฤติกรรมในการเรียน นกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนอย่างสม ่าเสมอ มีความมัน่ใจในตนเอง กลา้คิด กลา้ท า กลา้
พดู กลา้แสดงออก กลา้ซกัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในรายวชิาท่ีเรียนกบัอาจารยผ์ูส้อน และมีความพึงพอใจในการเรียน จะมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง 

1.4 ดา้นความรู้พ้ืนฐานเดิมของผูเ้รียน นกัศึกษาเลือกเรียนในสาขาท่ีตรงกบัความสนใจ และความถนดัของตนเอง 
และเคยมีพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกบัวิชาดา้นบญัชีมาตอนระดบัมธัยมศึกษา จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท าใหมี้ระดบัผลการ
เรียนท่ีดีข้ึน 

2. แนวทางในการเรียนการสอนทีส่่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบัญชีต้นทุน 2 จ าแนกตามปัจจัยด้านผู้สอน  
2.1 ดา้นเจตคติท่ีดีของผูส้อน อาจารยค์วรให้ความส าคญัและมีความใส่ใจกบันักศึกษา มีการให้ค  าปรึกษาใน

รายวิชานอกเหนือจากในชัว่โมงสอน มีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน มีการร่วมกิจกรรมสัมพนัธ์ สร้างความคุน้เคยให้
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา จะช่วยส่งเสริมการเรียนของนกัศึกษาส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท าใหมี้ระดบั
ผลการเรียนท่ีดีข้ึน 

2.2 ดา้นการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ ผูส้อนควรมีการช่วยเหลือ สนับสนุน วางแผนการเรียน มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจากการเรียนรู้จริงประสบการณ์จริง [7]  และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคน้ควา้ดว้ยตนเอง  เช่น การจดบนัทึก
ค าบรรยาย การศึกษาคน้ความดว้ยตนเอง การอ่านการเขียนรายงาน การน าเสนอรายงาน มีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
อยา่งเหมาะสมและครอบคลุมเน้ือหาในรายวชิา รวมทั้งใหค้  าปรึกษาในรายวชิานอกเหลือจากเวลาสอน 

3. แนวทางในการเรียนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2  จ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม  

3.1 ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือน มีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือน และสามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัเพ่ือนได ้มีการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท างานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย มีส่วนร่วมในการน าเสนอ
แสดงความคิดเห็นร่วมกนักบักลุ่มเพ่ือน จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท าใหมี้ระดบัผลการเรียนท่ีดีข้ึน 

3.2 ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีเอ้ือต่อการเรียน คือสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียน การมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียน เช่น มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอในการเรียนวิชาระบบสาระสนเทศทางการบญัชี มีเคร่ือง
พิมพ์ดีดเพียงพอในการเรียนเสริมทกัษะพิมพ์ดีดไทย-องักฤษ และสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีใช้
ประกอบการคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม รวมทั้งบรรยากาศในการเรียนรู้ และอาคารสถานท่ีหอ้งเรียน 

3.3 ดา้นแรงเสริมจากครอบครัว ครอบครัวของนกัศึกษาใหก้ารสนบัสนุนทุก ๆ ดา้นเก่ียวกบัการเรียน เช่น ค่าใชจ่้าย
ท่ีใชใ้นศึกษา ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน ท่ีพกัอาศยัระหวา่งศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งการไดรั้บก าลงัใจ ไดรั้บความรักความ
เขา้ใจ และการไดรั้บความอบอุ่นจากครอบครัว 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 พบวา่ ดา้นประวติั

ภูมิหลงั  ดา้นทศันคติและนิสัยในการเรียน ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ดา้นคุณภาพการสอน ดา้นแรงเสริมจากผูส้อน ดา้นบุคลิกภาพ
ของผูส้อน ดา้นครอบครัว ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 [5, 6]  

และผลจากการศึกษาแนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2  พบวา่ แนวทางใน
การเรียนการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้นผูเ้รียน คือนกัศึกษาท่ีความตอ้งการประสบความส าเร็จ 
และมีเป้าหมาย ความคาดหวงั ความเช่ือมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จในอนาคตเม่ือจบการศึกษา มีการพฒันาตนเองใหดี้ข้ึนทั้งดา้น
ความรู้และดา้นสติปัญญา  จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน [5] นักศึกษาท่ีมีความรับผิดชอบต่องานหรือการบา้นท่ีผูส้อน
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มอบหมาย มีความตรงต่อเวลาและกระตือรือร้นในการเรียน ก่อนสอบทุกคร้ังมีการอ่านและทบทวนเน้ือหารายวิชาท่ีจะสอบ 
นกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนอยา่งสม ่าเสมอ มีความมัน่ใจในตนเอง กลา้คิด กลา้ท า กลา้พูดกลา้แสดงออก กลา้ซักถามขอ้สงสัยต่าง ๆ  
ในรายวิชาท่ีเรียนกบัอาจารยผ์ูส้อน และมีความพึงพอใจในการเรียน [7] นักศึกษาเลือกเรียนในสาขาท่ีตรงกบัความสนใจ และ
ความถนดัของตนเอง และเคยมีพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกบัวิชาดา้นบญัชีมาตอนระดบัมธัยมศึกษา จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ท าใหมี้ระดบัผลการเรียนท่ีดีข้ึน [6] ดา้นผูส้อน คืออาจารยค์วรใหค้วามส าคญัและมีความใส่ใจกบันกัศึกษา มีการใหค้  าปรึกษาใน
รายวิชาท่ีนอกเหนือจากในชัว่โมงสอน มีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน มีการร่วมกิจกรรมสัมพนัธ์ สร้างความคุน้เคยให้
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา ผูส้อนควรมีการช่วยเหลือ สนบัสนุน วางแผนการเรียน มีการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนจากการเรียนรู้จริงประสบการณ์จริง [5] และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคน้ควา้ดว้ยตนเอง  เช่น การจดบนัทึกค าบรรยาย 
การศึกษาคน้ความดว้ยตนเอง การอ่านการเขียนรายงาน การน าเสนอรายงาน มีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลายอย่าง
เหมาะสมและครอบคลุมเน้ือหาในรายวิชา รวมทั้งให้ค  าปรึกษาในรายวิชานอกเหลือจากเวลาสอน และดา้นสภาพแวดลอ้ม คือ 
ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือน ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีเอ้ือต่อการเรียน [5] และดา้นแรงเสริมจากครอบครัว  และแรงจูงใจ
จากการเรียนรู้ของนกัศึกษา การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมีผลในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา [9] อีกทั้ง การเรียนรู้ท่ีเนน้
ประสบการณ์จากการปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้จริง [8]  และความตอ้งการประสบความส าเร็จมีความสัมพนัธ์กบัทางบวกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง หมายความวา่ ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีแรงจูงใจในดา้นการอยา่งประสบความส าเร็จสูง [10] และ
แนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้นส่วนตวัผูเ้รียน คือนกัศึกษาท่ีความตอ้งการ
ประสบความส าเร็จ และมีเป้าหมาย ความคาดหวงั ความเช่ือมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จในอนาคตเม่ือจบการศึกษา มีการพฒันา
ตนเองให้ดีข้ึนทั้ งด้านความรู้และด้านสติปัญญาด้านความมุ่งหวงัในการน าไปใช้ประโยชน์ [5] มีความตรงต่อเวลาและ
กระตือรือร้นในการเรียน ก่อนสอบทุกคร้ังมีการอ่านและทบทวนเน้ือหารายวิชาท่ีจะสอบ ด้านผูส้อน คืออาจารย์ควรให้
ความส าคญัและมีความใส่ใจกบันกัศึกษา มีการให้ค  าปรึกษาในรายวิชาท่ีนอกเหนือจากในชัว่โมงสอน มีการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียน มีการร่วมกิจกรรมสัมพนัธ์ สร้างความคุน้เคยใหค้วามสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้ม คือ 
นกัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือน มีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือน และสามารถปรับตวัให้เขา้กบั
เพื่อนได ้[9] และควรมีการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท างานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย มีส่วนร่วมในการน าเสนอแสดง
ความคิดเห็นร่วมกนักบักลุ่มเพ่ือน 

 

ข้อเสนอแนะ  
จากการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. นกัศึกษาควรน าผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ไปประยุกตใ์ชเ้พื่อ

ก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน  
2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1 ควรทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาอ่ืน จากกลุ่มตวัอย่างอ่ืนเพ่ือให้
ทราบถึงปัจจยัร่วมกนัและปัจจยัท่ีแตกต่างกนั 

2.2 ควรวิเคราะห์รูปแบบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาอ่ืนของนกัศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยั
ราชภฏักาญจนบุรี 
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