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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการ

บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ
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จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ปีการศึกษา 2563 จำนวน 688 คน (สำนักทะเบียน ,14 

กุมภาพันธ์ 2564) จำนวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้การวิจัยจำนวน 253 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น

แบบง่าย ผู้วิจัยได้รับการตอบกลับจำนวน 143 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับ (Response rate) 

56.52% เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะ

ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ได้แก่ ค่าความถี ่ (Frequency) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติ

เชิงอนุมาน (Inferential Analysis) คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  

และ T-Tets /F-Test /one-way Anova   

ผลการวิจัยพบว่า 1.) นักศึกษาสาขาการบัญชีส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงสุดเทอม

ล่าสุด (Grade Point Average : GPA) คือชั้นปีที่ 1 จำนวน 15 คน เกรดเฉลี่ยรวม 3.12 ชั้นปีที่ 2

จำนวน 10 คน เกรดเฉลี่ยรวม 2.74 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 23 คน เกรดเฉลี่ยรวม 3.01 และชั้นปีที่ 4

จำนวน 95 คน เกรดเฉลี่ยรวม 3.11  2.) ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านอาจารย์ 

ปัจจัยด้านด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมค่าMean และค่าStandard deviation 

ของทั้ง 4 ปัจจัย คือ (Mean= 4.17, S.D.= 0.58) 3.) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ 

ปัจจัยด้านผู้เรียนและด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลจากการวิจัยไปปรับใช้และนำไปพัฒนาตัวเอง

รวมถึงมหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลไปใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมใน

มหาวิทยาลัยผู้วิจัย ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัญหาในการเรียนสาขาการบัญชี

ภาคเรียนพิเศษและควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิม 
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บทท่ี 1 

บทนำ 
 

 

1.1  ทีม่าและความสำคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ ความสามารถและมี

พัฒนาการที่สมดุลทั้งทางด้านสติปัญญาจิตใจร่างกายและสังคม เพื่อเสริมสร้างในการพัฒนาความ

เจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของสังคมใน ยุคโลกาภิวัตน์ การศึกษายุคใหม่ต้องเตรียมคนให้มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับเศรษฐกิจใน

ยุคโลกาภิวัตน์ทั้งนี้การศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องบรรลุเป้าหมายในการสร้างบุคคล แห่งการเรียนรู้

องค์กรแห่งการเรียนรู ้และสังคมแห่งการเรียนรู ้เพื ่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่ อน

กระบวนการพัฒนาและยกระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับทุกคน 

และทุกคนตองมีส่วนร่วมผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพในสถานการณ์

ที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไม่สามารถปรับตัวได้ จึงจำเป็นต้องปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยในอนาคตให้มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง คิดดี ทำงานได้ มี

คุณภาพ (สมปอง จันทคง,2562) 

ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ทั้ง

ในห้องและออนไลน์ซึ่งนักศึกษาปรับตัวไม่ทันซึ่งอาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวของ

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในสถานการณ์โควิด-19 

ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการวางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

ให้สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ ส่งผลให้มีสุข ภาพจิตที่ดี 

มีความสุขในการเรียน ตลอดจนเป็น แนวทางในการจัดการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย รวมถึง การปรับปรุงด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา

ประสบความสําเร็จ ในการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต (กรรณิการ์ แสนสุภา,2563) 

ท่ามกลางกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดปรากฏการณ์ทั้งด้านดีและด้าน

ร้าย ประเทศไทยต้องพยายามก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหล่านี้ ในภาวะเช่นนี้ 



2 

 

 
 

การศึกษา คือสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เพราะการศึกษาทำให้คนฉลาด มีเหตุผล คิด

แก้ไขปัญหาเป็น ประเทศไทยจะก้าวไปในทิศทางใดหรือ อยู่ลําดับที่เท่าไหร่ ในสายตาของคนต่างชาติ

นั้นล้วนขึ้นอยู่กับการศึกษา เพราะการศึกษาสร้างคนและคนสร้างชาติ จะช่วยพัฒนาสังคมให้เกิด

ความก้าวหน้าและมีสุข (นายสุพริศร์ สุวรรณิก,2563)         

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา เพราะปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้เกิดความสำเร็จต่อการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี เพื่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณะวิยาการจัดการจะได้นำข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาไปแก้ไขพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาคุณลักษณะบางประการของนิสิต

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้ได้นักศึกษาการบัญชี ที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
        1.2.1 เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

        1.2.2 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแตกต่างกัน 

        1.2.3  เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

1.3  สมติฐานของงานวิจยั 

      H1 :เพศที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแตกต่างกัน 

       H2 :อายุที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแตกต่างกัน 

       H3 :ระบบการศึกษาที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแตกต่างกัน 

       H4 :ระดับชั้นปีที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี  คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแตกต่างกัน 

       H5 :รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแตกต่างกัน 



3 

 

 
 

        H6 :ปัจจัยด้านผู้เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

         H7 :ปัจจัยด้านครอบครัวส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

         H8 :ปัจจัยด้านอาจารย์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

         H9 :ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

1.4   ขอบเขตของงานวิจยั 

        1.4.1  ประชากร นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 688 คน (สำนักทะเบียน,14 กุมภาพันธ์ 2564) 

1.4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 253 คน ที่ได้จากการคำนวนสูตรของ (Yamane Taro)
ผู้วิจัยได้รับการตอบกลับจำนวน 143 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับ (Response rate) 56.52%  
        1.4.3  ขอบเขตด้านเนื้อหา  

      ตัวแปรอิสระ  คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านอาจารย์และด้านสภาพแวดล้อม

ในมหาวิทยาลัย   

      ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

        1.4.4  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

        1.4.5  ขอบด้านระยะเวลา คือ กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.5   นิยามศัพท์เฉพาะ 

        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average : GPA) 

ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

        ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ตัวแปรที่ผู้วิจัยคาดว่าจะมีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา  

        ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ เพศ ระดับชั้น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  การใช้เวลาเพื่อการเรียน 
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        ปัจจัยด้านครอบครัว หมายถึง วุฒิการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครอง การ

สนับสนุนด้านการเรียน การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 

        ปัจจัยด้านอาจารย์ หมายถึง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ การจัดการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผลการเรียน สัมพันธ์ภาพกับนักศึกษา 

        ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย หมายถึง ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อำนวยความ

สะดวกในห้องเรียนและเพ่ือน 

        นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ

อุดรธานี ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ระบบการศึกษาแบบปริญญาตรี (4ปี) และปริญญาตรี (เทียบโอน) ปี

การศึกษา 2563 

1.6  ประโยชน์ที่ได้รับ 

       1.6.1 ทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

       1.6.2 ทราบถึงระดับปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการ

บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

       1.6.3 ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

       1.6.4  เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาการ

เรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 

       การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขา

การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงาน วิจัยที่

เกี่ยวข้องโดยแยกตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.3  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

     2.4  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

       2.5  กรอบแนวคิดของการทำวิจัย 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

         2.1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

              พัฒนาพงษ์ สีกา (2551) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ผลที่เกิด

จากการกระทําของบุคคล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนื่องจากการได้รับประสบการณ์โดยการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสามารถประเมินหรือวัดประมาณค่าได้

จากการทดสอบ หรือการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

              ขนิษฐา บุญภักดี (2552) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงคุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน อาจได้มาจากกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยการ

ทดสอบ เช่น การสังเกต และจากการใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป  

              พิมพ์ประภา อรัญมิตร (2552) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 

คุณลักษณะและความรู้ความสามารถที่แสดงถึงความสําเร็จที่ได้จากการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ซึ่ง

สามารถวัดเป็นคะแนนได้จากแบบทดสอบทางภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือท้ังสองอย่าง 

              วุฒิชัย ดานะ (2553) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับความรู้ 

ความสามารถและทักษะที่ได้รับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาต่างๆ โดยอาศัยเครื่องมือใน

การวัดผลหลังจากการเรียนหรือจากการฝึกอบรม กล่าวโดยสรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 

ความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้ในชั้นเรียนในรายวิชา
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ต่าง ๆ โดยอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถวัดเป็นคะแนนที่ได้จากการทดสอบ หรือเกรด

ที่ได้จากการเรียน 

      2.1.1.1 ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลาย

ลักษณะ โดยจะกล่าวถึง 2 ด้าน ดังนี้ (วนิดา ดีแป้น,2553) 

        1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสมอง จําแนกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

 (1.1) ผลสัมฤทธิ์ด้านความจําเป็นสิ่งที่สําคัญทางการเรียนความจําเป็นตัวเสริม 

ให้เกิดความรู้ความสามารถในการเรียนความจําเป็นผลสัมฤทธิ์พ้ืนฐานก่อนการแสดงความสามารถใน

ระดับสูงขึ้น 

                          (1.2) ผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้าใจ เป็นการแสดงความสามารถในระดับสูงขึ้น 

กว่าความจํา  

(1.3) ผลสัมฤทธิ์ด้านการนําไปใช้ เป็นการนําความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วไปใช้ใน 

สถานการณ์อ่ืนที่เกิดข้ึน ซึ่งเป็นการบรรลุจุดมุ่งหมายของการนําไปใช้ 

(1.4) ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะเนื้อหาให้เป็นส่วนย่อย 

แล้วระบุส่วนย่อยกบัส่วนย่อย หรือส่วนย่อยกับส่วนใหญ่ 

(1.5) ผลสัมฤทธิ์ด้านการสังเคราะห์ เป็นการนําสิ่งที่วิเคราะห์มาผสมผสาน 

เป็นเรื่องใหม ่

(1.6) ผลสัมฤทธิ์ด้านการประเมิน ความสามารถในด้านการประเมินเพ่ือให้ได้ 

คุณค่าบางอย่าง ถือว่าเป็นข้อมูลสุดท้ายของการพัฒนาทางสังคมของผู้เรียนกล่าวโดยสรุปผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านสมองขึ้นอยู่ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละบุคคลซึ่งมีผลต่อ

การเรียนรู้ ได้แก่ ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผล 

2.1.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านจิตใจ เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมและมีขอบเขต 

กว้างมาก ตั้งแต่การรับรู้จนถึงความพึงพอใจในคุณค่า แบ่งย่อยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

1) ขั้นการรับรู้ เป็นระดับตํ่า หมายถึง การที่บุคคลแต่ละคนเปิดใจอยาก 

รับรู้ว่าเกดิอะไรขึ้นภายนอกบ้างคือการรู้ตัวและการตั้งใจรับรู้เพ่ิม 

2) ขั้นการตอบสนอง เป็นขั้นที่นักเรียนได้แสดงตอบต่อคน สิ่งของและ 

ปรากฏการณ ์

3) ขั้นการแสดงคุณค่าเป็นขั้นที่มีการรับรู้คุณค่า 

4) ขั้นการสร้างมโนทัศน์ของคุณค่าเป็นขั้นการสร้างความเข้าใจ 
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5) ขั ้นตอนการแสดงลักษณะ เป็นขั้นการแสดงบุคลิกนิสัยของบุคคลเหล่านั้น

ออกมาสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านจิตใจ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น โดยขึ้นอยู่กับความสามารถ

ของแต่ละบุคคล โดยสามารถแบ่งออกเป็นลําดับขั้นของการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากขั้นของการเปิดใจ

อยากรับรู้สิ่งต่าง ๆ ขั้นของการแสดงออกต่างสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับรู้ ขั้นของการรับรู้คุณค่าของสิ่งที่รับรู้ 

ขั้นของการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบสิ่งที่รับรู้แล้วบันทึกไว้ในสมอง และขั้นสุดท้ายคือขั้นของการ

แสดงลักษณะนิสัยของแต่ละคนออกมา 

2.1.1.3 องค์ประกอบของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ได้กล่าวว่ าผู ้เร ียนจะประสบ

ความสําเร็จทางการศึกษาได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (ขนิษฐา บุญภักด,ี2552) 

1) องค์ประกอบด้านสติปัญญา (Intellectual-Factor) เป็นความสามารถ 

ในการคิดของบุคคล อันเป็นผลมาจากการสะสมของประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงความสามารถที่ติดตัว 

มาแต่กำเนิด โดยความสามารถเหล่านี้วัดได้หลายแบบ เช่น วัดความถนัดทางการเรียน ความคิด

สร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ปัญหาสมรรถภาพทางสมอง เป็นต้น ซึ ่งองค์ประกอบด้าน

สติปัญญาเป็นปัจจัยที่สําคัญท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2) องค์ประกอบที่ไม่ใช่ทางด้านสติปัญญา (Non Intellectual-Factor) เช่น เพศ 

อายุ แผนการเรียน อันดับการเลือก รายได้ของบิดามารดา นิสัยในการเรียน เจตคติใน 

การเรียนตลอดจนสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นต้น 

2.1.1.4 องค์ประกอบที ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนนั ้นแบ่งออกเป็น 

2  ประเภท คือ (น้ำเพชร  สินทอง,2541:16) 

1) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะเดียวกับตัวผู้เรียน  ได้แก่  เชาวน์ปัญญาความ

ถนัดความรู้พื้นฐานหรือความรู้เดิมของนักเรียน และอารมณ์เป็นแรงจูงใจความสนใจ ทัศนคติและ

นิสัยในการเรียน ความนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ตลอดจนการปรับตัวและบุคลิกภาพอ่ืน ๆ 

2) องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อม สิ ่งแวดล้อมทางครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย  ความคาดหวังของบิดามารดา 

อิทธิพลที่มีผลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมตามที่ยอมรับกันว่าสติปัญญาของ
คนได้รับการถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม แต่ยังมีองค์ประกอบอย่างอื่นแทรกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
เช่น ประสบการณ์การเร ียนรู้ ความสนใจ ตลอดจนสิ ่งแวดล้อมที ่เป ็นบุคคลที ่ได้ร ับจากการ
เรียนรู้  สังคมและเศรษฐกิจจากแนวคิดเกี่ยวกับผลการเรียนดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กจะต้องประกอบด้วย  สติปัญญาของเด็ก สิ่งแวดล้อมทาง
ครอบครัวซึ่งหมายถึงการที่เด็กได้รับความรักเอาใจใส่จากครอบครัว  ทางสังคมได้แก่อยู่ในสังคมแห่ง
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การเรียนรู้ไม่ใช่สังคมที่มีแต่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดหรือปัญหาครอบครัว  ตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอน 

จากการศึกษาองค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปได้ว่าผู้เรียนจะประสบ

ความสําเร็จในการเรียนประกอบด้วยองค์ประกอบทางด้านสติปัญญา ซึ่งได้แก่ความรู้ความสามารถ

ของแต่ละบุคคลที ่ได ้จากการสะสมประสบการณ์และระดับสติปัญญาที ่ได ้มาแต่ก ำเนิดและ

องค์ประกอบที่ ไม่ได้เกี ่ยวข้องกับระดับสติปัญญา ซึ ่งมีอยู่ภายในตัวผู ้เร ียนหรืออาจเกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายนอกก็ได้ 

2.1.1.5 การวัดและการประเมินผลการเรียน คือ กระบวนการตรวจสอบผู้เรียนว่าได้

พัฒนาไปถึงจุดหมายปลายทางของหลักสูตรและมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์เป็นไปตามที่ก ำหนด

หรือไม่ รวมทั้งเป็นสิ่งที่ทําให้ทราบว่าผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการวัด

และการประเมินผลการเรียนมีจุดประสงค์ คือ การจัดตําแหน่งเพื่อเป็นการวัดว่าผู้เรียนแต่ละคนมี

ความรู ้หรือทักษะเพียงพอหรือไม่ ซึ ่งจะทําให้ทราบจุดเด่นจุดด้อยของผู ้เรียนเป็นการประเมิน

พัฒนาการของเด็ก แล้วนําไปทํานายเพื่อเป็นการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ

นําไปประเมินค่าซึ่งจะกระทําเมื่อการสอนสิ้นสุดลงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์(Achievement test) ซึ่งนักวัดผลและ

นักการศึกษา มีการเรียกชื่อแตกต่างกัน เช่น แบบทดสอบความสัมฤทธิ์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หรือ

แบบสอบผลสัมฤทธิ์ โดยแบบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ทักษะและความสามารถ

ทางวิชาการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้เพียงใด ประเภทของ

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1) แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของ 

ผู้เรียนเฉพาะกลุ่มที่สอน เป็นแบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างขึ้นใช้กันโดยทั่วไปในสถานศึกษา มีลักษณะ
เป็นแบบทดสอบข้อเขียน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(1.1) แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่กำหนดคําถามหรือปัญหาให้ 
แล้วให้ผู้ตอบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ได้อยางเต็มที่   

(1.2) แบบทดสอบปรนัย หรือแบบให้ตอบสั ้น ๆ เป็นแบบทดสอบที่
กำหนดให้ผู้สอบเขียนตอบสั้น ๆ หรือมีคําตอบให้เลือกแบบจํากัดคําตอบ ผู้ตอบไม่มีโอกาสแสดง
ความรู้ ความคิดได้อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้แบ่งออกเป็น 4 แบบ 
คือ แบบทดสอบถูก - ผิด แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบจับคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 

 2)  แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ทัว่ ๆ ไป ซึ่งสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ (วนิดา ดีแป้น,2553) 
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การวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง เป็นการวัดความสำเร็จทางการเรียน หรือวัด
ประสบการณ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนการสอน โดยวัดตามจุดมุ่งหมายของการสอน
หรือวัดผลสำเร็จจากการศึกษาอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2546)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ รวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็น
ผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณ์ท้ังปวงที่บุคคลได้รับจากการเรียนการสอน ทำให้
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็น
การตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลว่าเรียนแล้วรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใด
มากน้อยเท่าไร  ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในโรงเรียน 
ที่บ้าน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ รวมทั้งความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรมต่างๆ ก็เป็นผลมาจากการฝึกฝนด้วย 
(ไพโรจน์ คะเชนทร์,2556) 

สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้มาตามหลักการวัดและ
ประเมินผล ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความคิดหรือพุทธิพิสัย ด้านอารมณ์และความรูสึกหรือจิตพิสัย 
และด้านทักษะปฏิบัติหรือทักษะพิสัยที่ผู้สอนกำหนดไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  สำหรับผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึงความรู้ความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ใน
บทเร ียนภาษาอ ังกฤษเร ื ่อง  Animal World เร ื ่อง  Leisure Activities และ เร ื ่อง  Jobs และ 
ความสามารถในการนำคำศัพท์ไปใช้ในการอ่าน การพูด การเขียน และการฟัง 

โดยทั่วไปการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะวัดความรู้ความสามารถตามสาระที่เรียน ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นด้านพุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ เครื่องมือที่ใช้วัดส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบ เรียกว่า แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าผู้เรียนเมื่อผ่านกระบวนการเรี ยนการ
สอนแล้วผู้เรียนจะมีความรู้อยู่ในระดับใด เพ่ือที่ผู้สอนจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขพัฒนา และส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ แต่การจะสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ ผู้สอนจะต้องมี
ความรู้เกี ่ยวกับลักษณะของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้าง หลักการสร้าง การเลือกชนิดของ
แบบทดสอบให้เหมาะสมกับเนื้อหาและการนำผลจากการสอบไปใช้ปรับปรุงและสรุปผลการเรียน 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจัจยัที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.2.1 วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน  

พัฒนพงษ์ สีกา (2551) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมี  

7 ด้าน ได้แก่ 

 2.2.1.1 ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วยกลุ่มเพื่อน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมและ

สิ่งแวดล้อมทางครอบครัว 
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 2.2.1.2 ปัจจัยด้านโรงเรียน ประกอบด้วย เป้าหมายและนโยบาย คุณลักษณะทาง 

กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

2.2.1.3 ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ประกอบด้วย พื้นฐานความรู้เดิม คุณลักษณะทางชีว

สังคมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

2.2.1.4 ปัจจัยด้านครูผู้สอน ประกอบด้วยภูมิหลังและรูปแบบการสอน 

2.2.1.5 ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วยปริมาณและคุณภาพการเรียกการ

สอนและหลักสูตร 

2.2.1.6 ปัจจัยด้านวิธีสอน ประกอบด้วยการสอนเป็นรายบุคคล การกระตุ้นหรื อเกม 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนพิเศษ การจัดระบบการเรียนรู้ การ

สอนเป็นทีม ปริมาณการให้การบ้านและการใช้สื่อการสอน 

2.2.1.7 ปัจจัยด้านการสร้างยุทธศาสตร์การเรียนรู้ ประกอบด้วยการเสริมแรง การสร้าง

ความกาวหน้า และการใช้ข้อมูลย้อนกลับ ในการเรียนการสอนนั้นจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว 

มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายองค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อการเรียนมากน้อย

แตกต่าง ดังนี้ 

1) สิ่งแวดล้อมทางบ้าน การศึกษาของพ่อแม่อุปกรณ์ที่เอื ้อต่อการเรียนของ

ผู้เรียน เช่น จํานวนหนังสือท่ีมีในบ้าน การมีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน  

2) กิจกรรมนอกเวลาเรียนของผู้เรียน ได้แก่ การใช้เวลาเรียน หรือทําการบ้าน

หลังเลิกเรียน การดูโทรทัศน์หรือวิดีทัศน์ในแต่ละวันมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนส่วน

ใหญ่แตกต่างกัน 

3) เจตคติของผู้เรียน โดยผู้เรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาหรือมีเจตคติใน 

ทางบวกจะมีคะแนนเฉลี่ยในระดับสูง 

4) วิธีการสอนของครู กลุ่มผู้เรียนที่ผู้สอนให้ทํากิจกรรม หรือสาธิตการทํา 

กิจกรรมในเกือบทุกบทเรียน หรือทุก ๆ บทเรียนจะมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชานั้นสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่

ทํากิจกรรมนี้เพียงบางบทเรียนหรือไม่ได้ทําเลย 

2.2.2 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานศึกษา 

ด้านส่วนตัวของนักเรียน และด้านครอบครัว ดังนี้ (สุรัตน์เตียวเจริญ,2543:53-58) 

2.2.2.1 ปัจจัยด้านสถานศึกษา เป็นสิ่งสำคัญเพราะเวลาส่วนใหญ่ นักเรียนจะอยู่ที่ 
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โรงเรียน โรงเรียนมีหน้าที่ให้การศึกษาแก่เด็ก รวมถึง การจัดการด้าน การบริการด้านวิชาการ 

ตลอดจนการ จัดกิจกรรมต่าง ๆอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา รวมถึงสภาพแวดล้อมที่จะ

ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาส พัฒนาส่วนตัวอย่างเต็มที่  

2.2.2.2 ปัจจัยทางด้านส่วนตัวของนักเรียน โดยแบ่งออก 2 ส่วน ดังนี่ 

       1) เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา  

  สติกกิ้นส์,1994 กล่าวว่า เจตคติ (Attitudes) หมายถึง เป็นความรู้สึกชื่น

ชอบ หรือไม่ชื่นชอบ ความรู้สึกด้านบวก หรือ ด้านลบ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความเกี่ยวเนื่องระหว่าง

ความรู้สึกกับ สิ่งนั้นโดยเฉพาะ เช่น เจตคติต่อครู ผู้บริหาร วิชา กิจกรรมการสอน ฯลฯ  

    คาร์เตอร์ วี กูด,1973 กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง เป็นความ 

ปรารถนาและความพยายามอย่างสูง ของผู้เรียนที่จะศึกษาให้บบรรลุผลสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

และเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทั่วไปของการศึกษา   

     2) พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกอย่าง 

สม่ำเสมอ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจ และมุ่งมั่นที่จะศึกษาหาความรู้ให้บรรลุผล

สัมฤทธิ์พฤติกรรมดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย ความตั้งใจ ความเอาใจใส่ในการเรียน การวางแผนการ

เรียน และการจัดระบบการเรียน มีความมุ่งหมายที่จะแสวงหาความรู้และพัฒนาการให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 

โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความคิดริเริ่มขยันอดทนรับผิดชอบพึ่งตนเองและมีความภูมิใจในผลการ

เรียน (ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์,2538) 

2.2.2.3 ปัจจัยด้านครอบครัว โดยปัญหาที่จะพบอยู่เสมอ ได้แก่  

1) ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว หากพ่อแม่แยกกันอยู่หรือทะเลาะกัน  

พ่อแม่ ลุ่มหลงในอบายมุข ย่อมมีส่วนทำให้เด็กขาดความอบอุน่  

2) พ้ืนความรู้ของพ่อแม่ พ่อแม่บางคนขาดความเข้าใจนักเรียน ขาดความรู้ 

เรื่อง จิตวิทยาก็อาจทำให้เด็กเกิดความคับข้องใจได้  

3) ฐานะทางเศรษฐกิจ ครอบครัวที่ยากจนไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์การ 

เรียนที่จำเป็นให้แก่เด็กบางครอบครัวที่ร่ำรวยอาจส่งเสริมให้เด็กทำในทางท่ีผิดทำให้มีนิสัยฟุ่มเฟ้อ  

2.2.3 สรุปเพิ่มเติมปัจจัยที่สําคัญต่อกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน     

(วนิดา ดีแป้น,2553:20) มี 3 ปัจจัย คือ 

2.2.3.1 ปัจจัยด้านตัวผู้สอน ผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในฐานะให้ความรู้ ผู้สอน 
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ต้องเข้าใจเร ื ่องของหลักสูตรในการจัดการเร ียนการสอน และต้องมีความรู ้ ความสามารถ 

ประสบการณ์มีแนวการสอนที่ดี และมีศรัทธาต่อการประกอบอาชีพครู ย่อมจะสอนให้ผู้เรียนได้รับ

ความรู้ประสบการณ์เป็นอย่างดี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอนต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ 

และประสบการณ์ของผู้สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงประสิทธิภาพที่น่า

พอใจของนักเรียนด้วย 

2.2.3.2 ปัจจัยด้านการสอน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการให้ผู้เรียนเรียนรู้และ 

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียน ทั้งนี้จะ

สอนโดยเน้นเนื้อหาและการจัดกิจกรรมทุกด้านที่จะพัฒนาเกี่ยวกับวิชาเรียน  

2.2.3.3 ปัจจัยด้านสังคม เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับบริบททางสังคม เช่น การเป็นส่วน 

หนึ่งของสังคมท่ีใช้ประโยชน์จากรายวิชานั้น การสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว  

โดยสรุป องค์ประกอบที่มีผลต่อการเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลว

ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 

1. สภาพทั่วไปของผู้เรียน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาและแผนการเรียนก่อนเข้าศึกษาใน 

มหาวิทยาลัย ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับการศึกษาของบิดาระดับ

การศึกษาของมารดาอาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา 

2. ปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัว ได้แก่ แรงเสริมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์  

และนิสัยในการเรียนของนักศึกษา 

3. ปัจจัยด้านการสอนของผู้สอน ได้แก่ เทคนิคการสอนของผู้สอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้สอนกบันักศึกษา  

4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน ได้แก่ อากาศในห้องเรียน เสียงรบกวนขณะเรียน 

ความเหมาะสมของโต๊ะ เก้าอ้ี ความเหมาะสมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน แสงสวางในห้องเรียน และ

ความเป็นระเบียบของห้องเรียน 

2.3  หลักสูตรบัญชีบัณฑติ  
      2.3.1 ประวัติและความเป็นมาของสาขาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี 

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ก่อตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2527 ที่ได้กำหนดในมาตรา 5 ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนใน

สาขาวิชาอ่ืน ๆ ได้ และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528  ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
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2 สาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ต่อมาจึงเปิดสอนเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ 

วารสารและการประชาสัมพันธ์ จนกระทั ่งปัจจุบ ันผลิตบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงถือได้ว่าคณะการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมมือกับ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู 

     2.3.1.1 ปรชัญา คือ มุ่งผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถทางการบัญชีมี

ทักษะวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใช้ประกอบวิชาชีพและสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

     2.3.1.2 ความสำคัญของหลักสูตรบัญชีบัญฑิต คือ เนื ่องจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ได้มีการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555จนถึง

ปัจจุบัน ซึ ่งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดให้มีการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 5 ปีอีกทั ้งในช่วงระยะเวลาที ่ผ่านมา ได้มีการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

สภาพแวดล้อม กฎเกณฑ์และข้อบังคับ ที่มีอิทธิพลต่อวิชาชีพบัญชี เป็นอย่างมาก หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต จึงต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญและทักษะทางวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่าง

มีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง ทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่าง

เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

            ดังนั้น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2560) จึงได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตรซึ่ง

ประกอบด้วยรายวิชาที่ได้มีการปรับปรุงชื่อวิชาและเนื้อหาของรายวิชา โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 และเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิช าชีพ

บัญชี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี 

2.3.1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1) มีความรู้ด้าน การบัญชี การเงิน การรายงานและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องด้าน

องค์การและธุรกิจ และมีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถบูรณาการและ

นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2) มีความสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง มีหลักการเหตุผลในการคิด การ

เรียนรู้ ที่เหมาะกับตนเองและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 

3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์

และวัฒนธรรมขององค์กร ปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื ่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ 

สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานบัญชี 

5) มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม 

2.3.1.4 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

 1) ด้านการทำบัญชี 

 2) ด้านการสอบบัญชี 

 3) ด้านการบัญชีบริหาร 

 4) ด้านการภาษีอากร 

 5) ด้านการวางระบบบัญชี 

 6) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี 

 7) ด้านการตรวจสอบภายใน 

 8) ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี 

        2.3.2  รายละเอียดหลักสูตร 

     2.3.2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

                2.3.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ดังนี้  

      1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  33 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

          กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์       9 หน่วยกิต 

                   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      9 หน่วยกิต 

                             กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       6 หน่วยกิต 

                             กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9 หน่วยกิต 

    2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

        กลุ่มวิชาแกน                45 หน่วยกิต 

                             กลุ่มวิชาเอก                 52 หน่วยกิต 

        กลุ่มวิชาเอกบังคับ          36 หน่วยกิต 

        กลุ่มวิชาเอกเลือก           16 หน่วยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
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2.4  งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อพิจารณาการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผู้ทำการศึกษาไว้ ดังนี้ 

กนกภรณ์ เทสินทโชติ (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแก้วเขต 1 (2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 กลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จำนวน 246 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน

การศึกษาวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regressions) 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (CGPA) โดยเฉลี่ย เท่ากับ 3.08 

(SD = 0.66) โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดอยู่ที่ 4.00 และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำสุดอยู่ที่ 

1.73 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแบบจำแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(CGPA) พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในนระดับ C+ คิดเป็นร้อย

ละ 27.64รองลงมาคือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ B คิดเป็น ร้อยละ 22.36 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในระดบั B+, A, C และ D+คิดเป็นร้อยละ 19.51, 15.04, 13.82และ 1.63 ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 พบว่า ปัจจัยด้าน

ผู ้เร ียน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านบุคลากรทางการศึกษา และปัจจัย ด้านอุปกรณ์สื ่อ/ 

เทคโนโลยี สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผนัของอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 50.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปรอิสระ พบว่า ปัจจัย

ด้านผู้เรียน คือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ปัจจัยด้านครอบครัวคือรายได้ของผู้ปกครอง ปัจจัยด้านบุคลากร

ทางการศึกษา คือวิธีวัดผลประเมินผลและ ปัจจัยด้านโรงเรียน คือ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการ

เรียนรู้มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกดัสำนักงาที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

วิลาวัลย์ กองสะดี (2552) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

รหัส 2552 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผล
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ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 ปีการศึกษา 2552และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุมมองของนักศึกษาที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน ตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยนี้ คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ทุกหลักสูตร รหัสนักศึกษา 52 จำนวน 233 

ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ส่วน 

ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา หลักสูตรข้อคำถาม

เป็นแบบตรวจ ถามตอบ (Check List) จำนวน 3 ข้อ ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มี

ผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 มีองค์ประกอบทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้าน

คุณลักษณะผู้สอนด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการ ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน ด้านการ

บริหารของสถาบัน ด้านคุณลักษณะผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม ด้านวิธีการสอน ด้านภาระหน้าที่ของ

ผู้เรียน ด้านเจตคติของผู้เรียน และด้านแรงจูงใจของผู้เรียน ข้อคำถามเป็นแบบประเมินค่า 5ระดับ 

จำนวน 27 ข้อเครื่องมือที่ใช้ได้ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามที่ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ  

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ พร้อมนำเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนำไปสอบถาม

กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Window ใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย 

(Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง

ใช้ค่า t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 66.5 เป็นนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.0 และ

เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่องกลุ่มปกติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ25.8 นักศึกษามีความ

คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก และนักศึกษาที่มีเพศต่างกันจะมี

ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกด้านแตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่เรียน

สาขาวิชาและหลักสูตรต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 

พัชสุดา กัลป์ยาณวุฒิ (2558) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของนักศึกษาระดับ ปวช. และ ระดับปวส.ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ จุดมุ่งหมาย

ของการวิจัยนี้ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช. 

และระดับ ปวส. 2) เพ่ือพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจโดยมีวิธีดำเนินการกับกลุ่มเปูาหมายเพ่ือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

งานวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับปวช.3 จำนวน 291 คน นักศึกษาระดับ ปวส. 2 จำนวน 160 คน รวม

ทั้งสิ้นจำนวน 451 คน โดยการสุ่มแบบแยกชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์เพื่อยืนยันประเด็นปัจจัยที่ส่งผล
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กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจสถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ข้อมูล โดยหา

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาวิจัยพบว่าจาก

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ระดับความ

พึงพอใจ ของนักศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลต่อการสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาของวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณาโดยรวมมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

เหมือนกันโดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมาก คือปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของ

วิทยาลัย ปัจจัยด้านครูและปัจจัยด้านผู้เรียน ตามลำดับ 

สุพิชญ์กฤตา พักโพธิ์เย็นและคณะ (2559) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2) ศึกษาปัจจัยด้าน 

ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อนของนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์ 3) ศึกษาปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีก่ำลังศึกษาชั้นปีที ่2 และ 

ปีที ่  3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาล ัยครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมจำนวนทั้งหมด 48 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สมการถดถอย เชิงพหุด้วย

วิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า  

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ส่วนใหญ่มี

ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average: GPA) 3.51-4.00 จำนวน 39 คน คิดเป็น

ร้อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 2. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการ

จัดการการศึกษา และปัจจัยด้าน ครอบครัวและเพื่อน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (Mean= 4.36, S.D.= 0.77) 3. ปัจจัยที่มีีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 มี 2 ปัจจัย ได้แก่ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียน

ของนักศึกษา และการสนับสนุน และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยปัจจัยทั้งสองร่วมกัน

พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ นักศึกษาได้ร้อยละ 23.6 



18 

 

 
 

นวรัตน์ ศึกษากิจ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความ
คิดเห็นของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา การ
วิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
พาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาชีวศึกษา 2) 
เปร ียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียน  ระดับ
ประกาศนียบัตร สาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน โดย
ประชากร คือ นักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพ และภาคตะวันออกจำนวน 40,478 คน 
จาก 162 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาพาณิช
กรรม ทั้งสิ้น จำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความคิกเห็นของ
นักเรียนโดย F-Test (One Way Analysis of Variance ) เมื่อพบความแตกต่างจะทำการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการ Least Significant Difference (LSD) ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาต่อ

ปัจจัยที ่มีผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนอาชีวศึกษา อยู ่ในระดับมากทุกด้าน ( x̅ = 4.22) เรียง

ตามลำดับคือ ด้านลักษณะบุคคล (x̅ = 4.27) ด้านครอบครัวและเพื่อน (x̅ = 4.20) และ ด้านการจัด

การศึกษา (x̅ = 4.18) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่ต่างกันมีผลต่อความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล และ
ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

2.5  กรอบแนวคิดของการทำวิจัย 

       การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้จัดทำวิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถพัฒนากรอบแนวคิด โดยกำหนดการจำแนกตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนได้แก่  

 1. ปัจจัยด้านผู้เรียน  

 2. ปัจจัยด้านครอบครัว  

 3. ปัจจัยด้านอาจารย์  

 4.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ในมหาวิทยาลัย 

 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาสาขาวิชาการ

บัญชี คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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บทท่ี 3 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 

 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการ

บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative)  โดย

ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ทำวิจัยได้ดำเนินการตามลำดับดังนี้ 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย 

3.3  การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 รูปแบบการเรียนภาคปกติ ทั้งระบบการศึกษาแบบ ปริญญา

ตรี (4ปี) และ ปริญญาตรี (เทียบโอน) จำนวน 688 คน (สำนักทะเบียน,14 กุมภาพันธ์ 2564)  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่ชั ้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4  รูปแบบการเรียนภาคปกติ ทั้งระบบ

การศึกษาแบบ ปริญญาตรี (4ปี) และ ปริญญาตรี (เทียบโอน) ปีการศึกษา 2663 สุ่มตัวอย่างโดยใช้

ความน่าจะเป็นแบบง่าย จำนวน 253 คน (Taro Tayamane,1973)  
การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการประมาณค่าร้อยละ โดยกำหนด

ความเชื่อมั่น 95% ความคาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ซึ่งคำนวณได้จากการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จากสูตรการคำนวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) ดังนี้ 
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จากสูตร    n       =         
N

(1+Ne2)
 

โดย         n       =         ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

                e       =         แทนค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ในการศึกษาครั้ง

นี้ได้กำหนดค่าความคาดเลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน ±  5%) 

      N        =         จำนวนประชากรทั้งหมด 

          จากเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประมาณค่าร้อยละมีความผิดพลาดไม่เกิน 0.05 (5%) ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95 % เมื่อนำมาแทนค่าในสูตรจะได้จำนวนตัวอย่างที่ควรใช้ดังนี้ 

              n       =              
688

1+688(0.05)2 

                       =              253 ตัวอย่าง 

ดังนั้น จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 253 กลุ่มตัวอย่าง จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ

โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน 0.05 (หรือ 5%) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พิจารณาจากการสุ่มตัวอย่าง

ทั้งสิ้น 253 คน หรือสรุปได้ว่าผ่านเกณฑ์และเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับข้อมูล  ผู้วิจัยได้รับการ

ตอบกลับ จำนวน 143 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับ (Response rate) 56.52% (Mitchell,1989) 

คำนวณดังนี้  

=              จำนวนแบบสอบถามที่ส่งกลับคืน x100 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง 

=   143 X100 

253 

=             56.52% 

3.2   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  
(ในรูปแบบ Google Form) โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การตอบแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระบบการศึกษา ระดับชั้นปีการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทอม
ล่าสุด(GPA) รายได้ต่อเดือน 
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ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) แยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัย

ด้านอาจารย์ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยใช้เกณฑ์พิจารณาแต่ละระดับ(ธิดาชนก วงค์พิทักษ์.2556:8) 

  ระดับคะแนน 5  หมายถึง           สำคัญมากที่สุด 

  ระดับคะแนน 4  หมายถึง  สำคัญมาก 

  ระดับคะแนน 3  หมายถึง  สำคัญปานกลาง 

  ระดับคะแนน 2  หมายถึง  สำคัญน้อย 

  ระดับคะแนน 1  หมายถึง  สำคัญน้อยที่สุด 

  เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ ่มตัวอย่างมา

พิจารณาระดับความถี่ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรการคำนวณระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละ

ระดับชั้นโดยใช้สูตรการคำนวณช่วงความกว้างของชั้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 120 -127) ดังนี้  

  ความกว้างของชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด 

                            จำนวนชั้น  

     =     5 - 1  
            5 
     =      0.8 
  เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล 
  คะแนนเฉลี่ย 5.00 – 4.21  หมายความว่า ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์มากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 4.20 – 3.41 หมายความว่า ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.40 -  2.61 หมายความว่า ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 2.60 – 1.81 หมายความว่า ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์น้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.80 – 1.00 หมายความว่า ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

3.3   การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ 
3.3.1 การสร้างเครื่องมือขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

3.3.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.3.1.2 กำหนดประเด็นและสร้างข้อคำถามในแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดของการ

วิจัย 
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3.3.1.3 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการกลางเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

3.3.1.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือ 

3.3.1.5 นำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความ

ถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาและการใช้ภาษา 

3.3.1.6 จัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 

3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพ 

3.3.2.1 นําแบบสอบถามที่สร้างข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ตรวจสอบความตรงของ

เนื้อหา (Content Validity) ของข้อคําถามแต่ละข้อเพื่อหาค่าความสอดคล้องของสิ่งที่ต้องการวัดโดย

การหาค่า IOC (Index of Congruence) จากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 

      +1 หมายถึง แน่ใจว่าสิ่งที่ประเมินสอดคล้องกับเนื้อหา 

        0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ประเมินสอดคล้องกับเนื้อหา 

       -1 หมายถึง แน่ใจว่าสิ่งที่ประเมินไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 

3.3.2.2 สําหรับแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ นําไปหาค่าความเชื่อมั่นโดย

เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากนักศึกษาสาขาการบัญชี จำนวน 30 ชุด เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 

(Reliability) จากการทดสอบแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS โดยการคำนวณค่าความเชื่อมั่นโดย

วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient - 𝛼) โดยกำหนดความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ≥ 0.8  (Bailey,1987 :68) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามชุดนี้ด้าน

ผู้เรียนมีค่าเท่ากับ 0.899 ด้านครอบครัวมีค่าเท่ากับ 0.897 ด้านอาจารย์มีค่าเท่ากับ 0.866 ด้าน

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 0.879 จากนั้นนำแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง 

3.4   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดังนี้ 

3.4.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจพื้นที่เข้าพบกลุ่มนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อกำหนดพ้ืนที่ในการวิจัย 

3.4.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ได้จากสมาชิกกลุ่มนักศึกษา

สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 253 คน 

3.4.2  ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลโดยดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 
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3.4.2.1 ผู้วิจัยจัดทำแบบสอบถามให้เหมาะสมตามสถานการณ์ หลังจากเข้าพบอาจารย์

ที่ปรึกษา และกำหนดหัวข้อประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการ

บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

3.4.2.2 ผู้วิจัยดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล กับนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

3.5   การวิเคราะห์ข้อมูล 

      ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของ

การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ได้แก่ค่าความถ่ี (Frequency)  

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard DIvison)เพ่ือวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษา สาขาการบัญชี 

3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)  

3.5.2.1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือวิเคราะห์

อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี และ T-test / F-test / One-way ANOVA  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์เรียนของนักศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษา โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังนี้ 

4.1  การวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

4.2  ผลการวิเคราะห์ผลปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.3  ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน 

4.1  การวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 4.1 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ  

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย  10   7.00 
หญิง 133  93.00 

รวม 143 100.00 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 133 คน คิดเป็น

ร้อยละ 93.00  และรองลงมา คือ เพศชาย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามลำดับ 

ตารางที่ 4.2 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
18-20 ปี   22   15.40 
21- 23 ปี         113   79.00 
24 ปีขึ้นไป    8    5.60 

รวม 143 100.00 
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 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21- 23 ปี  จำนวน 113

คน คิดเป็นร้อยละ 79.00 รองลงมา คือ 18-20 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40  24 ปีขึ้นไป

จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 

ตารางที่ 4.3 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)   82   57.30 
ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)    61   42.70 

รวม 143 100.00 

 จากตารางที ่ 4.3 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู ่ในระบบการศึกษาแบบระดับ

ปริญญาตรี (4 ปี) จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 และรองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี (เทียบ

โอน) จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 ตามลำดับ 

ตารางที่ 4.4 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับชั้นปี 

ระดับชัน้ปีการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชั้นปีที่ 1  15   10.50 
ชั้นปีที่ 2  10     7.00 
ชั้นปีที่ 3    23   16.10 
ชั้นปีที่ 4  95   66.40 

รวม 143 100.00 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับชั้นการศึกษาสูงสุด คือ ชั้นปีที่ 

4 จำนวน  95 .คน คิดเป็นร้อยละ 66.40 รองลงมา คือ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ16.10  

ชั้นปีที่ 1 จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00  
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ตารางที่ 4.5 จำนวนและค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เทอมล่าสุด (Grade Point Average : 

GPA) จำแนกตามระดับชั้นปี 

ระดับชั้นปี จำนวน (คน) เกรดเฉลี่ย(แต่ละชั้นปี) 
ชั้นปีที่ 1 15 3.12 
ชั้นปีที่ 2 10 2.74 
ชั้นปีที่ 3   23 3.01 
ชั้นปีที่ 4 95 3.11 

รวม 143 3.07 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงสุดจะเป็นชั้นปีที่ 1 จำนวน 15 คน เกรด

เฉลี่ยรวม 3.12 รองลงมา คือชั้นปีที่ 4 จำนวน 95 คน เกรดเฉลี่ยรวม 3.11 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 23 คน 

เกรดเฉลี่ยรวม 3.01 ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน เกรดเฉลี่ยรวม 2.74 

ตารางที่ 4.6 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้ต่อเดือน (รายได้จาก
ครอบครัวและจากการทำงานรวมกันพิเศษ) 

รายได้ต่อเดือน  
(รายได้จากครอบครัวและ

จากการทำงานพิเศษ) 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 5,000    บาท   65    45.45 
5,000 - 10,000   บาท   62    43.35 
10,000 - 15,000 บาท   11     7.70 
15,000 - 20,000 บาท    3     2.10 
20,000 บาทขึ้นไป    2     1.40 

รวม 143 100.00 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้จากครอบครัวและจากการ

ทำงานพิเศษรวมกันต่อเดือนมากที่สุดคือ เดือนละต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.45 รองลงมาคือ เดือนละ 5,000-10,000 บาท จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 43.35 เดือนละ 

10,000-15,000 บาท จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 เดือนละ 15,000-20,000 บาท จำนวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 เดือนละ 20,000 บาทข้ึนไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 
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4.2  การวิเคราะห์ผลปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 

4.2.1  ปัจจัยด้านผู้เรียน คือ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ 

เรียนของนักศึกษา  

4.2.2  ปัจจัยด้านครอบครัว คือ การสนับสนุนของครอบครัว 

4.2.3  ปัจจัยด้านอาจารย์ คือ คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ 

4.2.2  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  คือ การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของ 

มหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน 

ตารางที่ 4.7 ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

ระดับความสำคัญ  
ลำดับที่ �̅� S.D การแปล

ความหมาย 
1. ด้านผู้เรียน 4.07 0.54 มาก 3 
2. ด้านครอบครัว 4.34 0.62 มากที่สุด 1 
3. ด้านอาจารย์ 4.23 0.58 มากที่สุด 2 
4. ด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 4.05 0.57 มาก 4 

รวม 4.17 0.58 มาก  

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

ค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดระดับมาก  คือ ด้านครอบครัว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.62 รองลงมา คือ ด้านอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ด้านผู้เรียน

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 และ ด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 
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ตารางที่ 4.8  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    
ด้านผู้เรียน  

ด้านผู้เรียน 

 

ระดับความสำคัญ  
ลำดับ

ที ่
�̅� S.D การแปล

ความหมาย 

1.รู้สึกมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนทุกครั้ง 3.99 0.74 มาก 7 
2.คิดว่าการทำงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่กำหนดเป็นเรื่องที่ดี 

4.23 0.67 มากที่สุด 3 

3.คิดว่าการนั่งหน้าชั้นเรียน ทำให้ตั้งใจเรียนและได้
ความรู้มากขึ้น 

3.95 0.89 มาก 9 

4.มีความต้องการที่จะเรียนให้สำเร็จภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

4.41 0.69 มากที่สุด 1 

5. สามารถทุ่มเทเวลาและความรู้ความสามารถ 
เพ่ือให้มีผลงานและผลการเรียนที่ดี 

4.13 0.63 มาก 5 

6.คิดว่าการเรียนสาขาการบัญชีนี้ ทำให้มีอนาคตท่ี
ดีได้ 

4.18 0.69 มาก 4 

7.เข้าเรียนตรงต่อเวลา 4.12 0.80 มาก 6 
8.จดสาระสำคัญท่ีอาจารย์สอนเป็นประจำ 3.89 0.75 มาก 10 
9.ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด 4.35 0.70 มากที่สุด 2 
10.ถามอาจารย์เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาเรียน 3.73 0.88 มาก 12 
11.มีการอภิปรายปัญหาในเรื่องที่เรียนกับเพ่ือนๆ 3.87 0.82 มาก 11 
12.สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการเรียนด้วย
ตนเอง 

3.96 0.74 มาก 8 

รวม 4.07 0.54 มาก  

 จากตารางที่ 4.8  พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้านผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีความต้องการที่จะเรียนให้สำเร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 รองลงมาคือ ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลา

ที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 คิดว่าการทำงานท่ีได้รับมอบหมายตาม
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ระยะเวลาที่กำหนดเป็นเรื่องที่ดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ4.23ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 คิดว่าการเรียน

สาขาการบัญชีนี้ ทำให้มีอนาคตที่ดีได้ มี่ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69  สามารถ

ทุ่มเทเวลาและความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีผลงานและผลการเรียนที่ดี  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63  เข้าเรียนตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 

สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 

คิดว่าการนั่งหน้าชั้นเรียน ทำให้ตั้งใจเรียนและได้ความรู้มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.89 จดสาระสำคัญที่อาจารย์สอนเป็นประจำ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.75 มีการอภิปรายปัญหาในเรื่องที่เรียนกับเพื่อนๆ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.82 ถามอาจารย์เมื ่อไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ3.73 ค่าเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน 0.88 ตามลำดับ 

ตารางที่ 4.9  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    
ด้านครอบครัว 

 
ด้านครอบครัว 

ระดับความสำคัญ  
ลำดับ

ที ่
�̅� S.D การแปล

ความหมาย 
1.ครอบครัวสนับสนุนด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอ 
ทำให้นักเรียนมีกำลังใจและตั้งใจในการเรียน ไม่
ต้องหารายได้ระหว่างเรียน 

4.29 0.78 มาก 5 

2.ครอบครัวทำให้นักศึกษารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ
ในครอบครัว 

4.41 0.73 มากที่สุด 2 

 3.ครอบครัวมีส่วนช่วยจัดซื้ออุปกรณ์การ เรียนที่  
 จำเป็น ทำให้กับนักศึกษานำมาใช้ ประกอบการ  
 เรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

4.33 0.78 มากที่สุด 3 

 4.ครอบครัวจะให้กำลังใจนักศึกษา เมื่อนักศึกษา  
 มีปัญหาเรื่องการเรียน ทำให้นักศึกษามีกำลังใจใน 
 การเรียน 

4.32 0.77 มาก 4 
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ด้านครอบครัว 

 
ระดับความสำคัญ 

 
ลำดับ

ที ่�̅� S.D การแปล
ความหมาย 

 5.ครอบครัวจะสอบถามและให้ความสนใจติดตาม   
 ผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

4.25 0.76 มาก 6 

 6.ครอบครัวยอมรับและอนุญาตให้นักศึกษา  
 ตัดสินใจในเรื่องการศึกษาด้วยตัวนักศึกษาเอง 

4.43 0.72 มากที่สุด 1 

รวม 4.34 0.62 มากที่สุด  

จากตารางที่ 4.9 พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนก จำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้าน

ครอบครัว ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ครอบครัวยอมรับและอนุญาตให้นักศึกษา ตัดสินใจในเรื่องการศึกษา

ด้วยตัวนักศึกษาเอง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รองลงมา ครอบครัวทำให้นักศึกษา

รู้สึกว่าเป็นคนสำคัญในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ครอบครัวมีส่วน

ช่วยจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นทำให้กับนักศึกษานำมาใช้ประกอบการเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจ

ในบทเรียนมากยิ่งขึ ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78  ครอบครัวจะให้กำลังใจ

นักศึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหาเรื่องการเรียนทำให้นักศึกษามีกำลังใจในการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 ครอบครัวสนับสนุนด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอทำให้นักเรียนมี

กำลังใจและตั ้งใจในการเรียนไม่ต้องหารายได้ระหว่างเรียน มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ4.29 ค่าเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน 0.78 ครอบครัวจะสอบถามและให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่าง

สม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.10 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้าน

อาจารย์ 

 
ด้านอาจารย ์

ระดับความสำคัญ  
ลำดับ

ที ่
�̅� S.D การแปล

ความหมาย 
1.อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี 4.36 0.68 มากที่สุด 1 
2.อาจารย์ผู้สอนเข้าสอนตรงต่อเวลา 4.28 0.68 มากที่สุด 3 
4.อาจารย์ผู้สอนอธิบายในเรื่องที่สอนได้ชัดเจน ใช้
ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย 

4.16 0.69 มาก 5 

5.อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาซักถามใน
ห้องเรียน 

4.18 0.67 มาก 4 

6.อาจารย์ผู้สอนมีทักษะในการจัดอภิปราย
สาระสำคัญของเรื่องที่เรียนได้เป็นอย่างดี 

4.10 0.69 มาก 6 

รวม 4.23 0.58 มากที่สุด  

  จากตารางที่ 4.10 พบว่า วิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้านอาจารย์ ค่าเฉลี่ย

สูงที่สุดคือ อาจารย์ผู ้สอนมีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี  มี่ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน0.68 รองลงมา  อาจารย์ผู้สอนได้ชี้แจงแผนการสอนก่อนเรียนทุกครั้ง มี่ค่าเฉลี่ย เท่ากับ4.30

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อาจารย์ผู้สอนเข้าสอนตรงต่อเวลา มี่ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.28 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.68 อาจารย์ผู ้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาซักถามในห้องเรียน มี่ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อาจารย์ผู ้สอนอธิบายในเรื่องที่สอนได้ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย  มี่

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 อาจารย ์ผ ู ้ สอนม ีท ักษะในการจ ัดอภ ิปราย

สาระสำคัญของเรื ่องที ่เรียนได้เป็นอย่างดี  มี ่ค่าเฉลี ่ย เท่ากับ 4.10 ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 

ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.11  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้าน

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  

ด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
ระดับความสำคัญ  

ลำดับ
ที ่

�̅� S.D การแปล
ความหมาย 

1.มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว
และเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า 

3.80 0.91 มาก 12 

2.ห้องเรียน มีบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนการสอน 3.98 0.73 มาก 8 
3.มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุดห้องปฏิบัติการภาษา  อย่างเพียงพอ 

3.91 0.81 มาก 11 

4.อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น โปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์มีเพียงพอและสภาพพร้อมต่อการใช้
งาน 

3.93 0.82 มาก 10 

5.สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมต่อการเรียนการ
สอนและน่าสนใจ 

4.09 0.69 มาก 6 

6.ห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี มีเพียงพอและสภาพ
พร้อมต่อการใช้งาน 

3.93 0.85 มาก 9 

7.เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจในบทเรียน เพ่ือนจะช่วย
แนะนำและอธิบายให้เข้าใจ 

4.26 0.64 มากที่สุด 1 

8.เมื่อนักศึกษาไม่เข้าเรียน เพ่ือนจะนำเอกสารหรือ
อธิบายเนื้อหานั้นทำให้นักศึกษาเรียนได้ทันเพ่ือน 

4.20 0.73 มากที่สุด 2 

9.นักศึกษาและเพ่ือนจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เนื้อหาที่เรียนเสมอ 

4.14 0.71 มาก 4 

10.นักศึกษาและเพ่ือนจะรวมกลุ่มและทบทวน
บทเรียนก่อนสอบ 

4.11 0.81 มาก 5 
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ด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
ระดับความสำคัญ  

ลำดับ
ที ่

�̅� S.D การแปล
ความหมาย 

11.นักศึกษาอ่านหนังสือเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้กับ
เพ่ือน 

4.07 0.75 มาก 7 

12.นักศึกษาและเพ่ือนชอบสืบค้นข้อมูลในการ
เรียนทาง อินเทอร์เน็ต เพราะสะดวกรวดเร็ว 

4.15 0.73 มากที่สุด 3 

รวม 4.05 0.57 มาก  

จากตารางที่ 4.11  พบว่า วิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน จำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้าน

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจในบทเรียน เพื่อนจะช่วย

แนะนำและอธิบายให้เข้าใจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 รองลงมา เมื่อ

นักศึกษาไม่เข้าเรียน เพื่อนจะนำเอกสารหรืออธิบายเนื้อหานั้นทำให้นักศึกษาเรียนได้ทันเพื่อน  มี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 นักศึกษาและเพื่อนชอบสืบค้นข้อมูลในการเรียน

ทาง อินเทอร์เน็ต เพราะสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 นักศึกษา

และเพื่อนจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเนื้อหาที่เรียนเสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.14 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.71 นักศึกษาและเพื่อนจะรวมกลุ ่มและทบทวนบทเรียนก่อนสอบ มีค่าเฉลี ่ย เท่ากับ 4.11ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 นักศึกษาอ่านหนังสือเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้กับเพ่ือน มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ห้องเรียน มีบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ มีเพียงพอและสภาพพร้อมต่อ

การใช้งาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น 

โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์มีเพียงพอและสภาพพร้อมต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82  มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดห้องปฏิบัติการภาษา  

อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี ่ย เท่ากับ 3.91 ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบ

อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.91 ตามลำดับ 
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4.3  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
       การสมมติฐานสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H1 :เพศที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแตกต่าง 

H2 :อายุที ่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี  คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแตกต่าง 

H3 :ระบบการศึกษาที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแตกต่าง 

H4 :ระดับชั้นปีที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแตกต่าง 

H5 :รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแตกต่าง 

 H6 :ปัจจัยด้านผู้เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 H7 :ปัจจัยด้านครอบครัวส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 H8 :ปัจจัยด้านอาจารย์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

          H9 :ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 4.3.1 สมมติฐานข้อที ่ 1 เพศที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่  

แตกต่างกัน 

จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจำแนกตาม

เพศ พบว่า ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดได้แก่ เพศหญิง ( �̅�= 3.0617,S.D. =0.5340) และ

น้อยที่สุด คือ เพศชาย (�̅� = 3.1760,S.D. =0.3429) ดังนั้น จึง ไม่ยอมรับ H1: ผู้วิจัยจึงสรุปการวิจัย

ครั้งนี้ เพศที่ต่างกันไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามตาราง 4.12 
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ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจำแนก

ตามเพศ 

เพศ จำนวน �̅� S.D. t Sig. 
(2-talled) 

ชาย 10 3.1760 0.3429 0.666 0.507 
หญิง 133 3.0617 0.5340   

รวม 143     
**ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 จากตารางที ่4.12 พบว่า เพศท่ีต่างกันส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไม่

แตกต่างกัน แสดงการเปรียบเทียบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียน จำแนกตามเพศ เพศชาย จำนวน 10 

คน จาก 143 คน และเพศหญิง จำนวน 133 คน จาก 143 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด

ได้แก่ เพศหญิง จำนวน 133 คน ( �̅�= 3.0617,S.D. =0.5340) และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ 

เพศชาย จำนวน 10 คน (�̅�= 31760,S.D. =0.3429) 

 4.3.2 สมมติฐานข้อที่ 2 อายุที่ต่างกันส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ 

แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

จำแนกตามอายุ 

ความแปรปรวน Df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2 0.637 0.336 1.235 0.294 
ภายในกลุ่ม 140 38.151 0.273   

รวม 142 38.824    
**ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า อายุที่ต่างกันส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไม่
แตกต่างกัน แสดงการเปรียบเทียบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียน จำแนกตามอายุในภาพรวมอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H2: ผู้วิจัยจึงสรุปการวิจัยครั้งนี้ อายุ 
ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี  
 4.3.3 สมมติฐานข้อที่ 3 ระบบการศึกษาที่ต่างกันส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่แตกต่างกัน 
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จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจำแนก
ตามระบบการศึกษา พบว่า ระบบการศึกษาที ่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมากที่สุดได้แก่ ระบบ

การศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ( �̅�: = 30483,S.D. =0.55126) และน้อยที่สุด คือ ระบบการศึกษา 

ปริญญาตรี (เทียบโอน) (�̅�: = 3.0984,S.D. =0.48514) ดังนั้น จึง ไม่ยอมรับ H3: ผู้วิจัยจึงสรุปการ
วิจัยครั้งนี้ ระบบการศึกษาต่างกันไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามตาราง 4.14 
ตารางที่ 4.14 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
จำแนกตามระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษา จำนวน �̅� S.D. t Sig. 
(2-talled) 

ปริญญาตรี (4 ปี) 82 3.0483 0.55126 -0.565 0.573 
ปริญญาตรี (เทียบโอน) 61 3.0984 0.48514   

รวม 143     
*ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ระบบการศึกษาที ่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียน จำแนกตามระบบ
การศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) จำนวน 82 คน จาก 143 คน และปริญญาตรี (เทียบโอน) จำนวน 61 

คน จาก 143 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดได้แก่ ปริญญาตรี (4 ปี) จำนวน 82 คน ( �̅�: = 
30483,S.D. =0.55126) และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ ปริญญาตรี (เทียบโอน)  จำนวน 61 

คน (�̅�: = 3.0984,S.D. =0.48514) 
 4.3.4 สมมติฐานข้อที่ 4 ระดับชั้นปีที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่

แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

จำแนกตามระดับชั้นปี 

ความแปรปรวน Df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3 1.371 0.457 1.696 0.171 
ภายในกลุ่ม 139 37.453 0.269   

รวม 142 38.824    
*ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4.15 พบว่า ระดับชั้นที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไม่
แตกต่างกัน แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียน จำแนกตามระดับชั้นปี ในภาพรวม

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H4: ผู้วิจัยจึงสรุปการวิจัยครั้ง
นี้ ระดับชั้นปีไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 4.3.5 สมมติฐานข้อที ่ 5 รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
จำแนกตามรายได้  ต่อเดือน 

ความแปรปรวน Df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 4 0.586 0.147 0.529 0.715 
ภายในกลุ่ม 138 38.238 0.277   

รวม 142 38.824    
*ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียน จำแนกตาม  รายได้ต่อ

เดือน ในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H5: ผู้วิจัยจึง

สรุปการวิจัยครั้งนี้ รายได้ต่อเดือนไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

4.3.6 สมมติฐานข้อที่ 6-9 ปัจจัยด้านที่ต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่

แตกต่างกัน โดยประกอบด้าย 

               H6 :ปัจจัยด้านผู้เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

     H7 :ปัจจัยด้านครอบครัวส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

     H8 :ปัจจัยด้านอาจารย์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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              H9 :ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ตารางที ่4.17 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ 

ตัวแปรพยากรณ์ B S.E. b 𝛽 T P 
ค่าคงที่ 
ปัจจัยด้านผู้เรียน 
ปัจจัยด้านครอบครัว 
ปัจจัยด้านอาจารย์ 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย 

2.305 
0.498 
-0.063 
0.058 
-0.305 

 

0.349 
0.114 
0.106 
0.123 
0.112 

- 
0.513 
-0.075 
0.065 
-0.333 

6.603 
4.361 
-0.597 
0.476 
-2.714 

0.000 
0.000** 
0.551 
0.635 
0.008** 

R=0.371 R2=0.138 Adj. R2=0.113 S.E.=0.493 
**ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียนส่งผลต่อผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีค่า

ความน่าจะเป็น (P-value) หรือค่า sig เท่ากับ 0.000 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H6 ปัจจัยด้าน

ครอบครัวไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีค่าความน่าจะเป็น (P-value) หรือค่า sig เท่ากับ 

0.551 ดังนั้น จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H7 ปัจจัยด้านอาจารย์ไมส่่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย

มีค่าความน่าจะเป็น (P-value) หรือค่า sig เท่ากับ 0.635 ดังนั้น จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H8 ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีค่าความน่าจะเป็น (P-

value) หรือค่า sig เท่ากับ 0.008 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H9 ผู้วิจัยจึงสรุปการวิจัยครั้งนี้ว่า 

ปัจจัยด้านผู้เรียนและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และในส่วนปัจจัยด้าน

ครอบครัวและปัจจัยด้านอาจารย์ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ R2 เท่ากับ 0.138  และค่า

สัมประสิทธิ์ที ่ปรับแก้แล้ว Adj. R2 เท่ากับ 0.113 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 

0.371 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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สมการในรูปแบบคะแนนดิบ  

Yผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน = 2.305 + 0.498 (ปัจจัยด้านผู้เรียน) + (-0.305) (ปัจจัยด้าน 

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย) 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

    Zผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน = 0.513 (ปัจจัยด้านผู้เรียน) + (-0.333) (ปัจจัยด้าน 

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย) 

ตารางที ่4.18 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

ข้อ ข้อสมมติฐาน T P-value ผลลัพธ์ 
1 ปัจจัยด้านผู้เรียน 4.361   0.000** ยอมรับ 
2 ปัจจัยด้านครอบครัว -0.597 0.551 ไม่ยอมรับ 
3 ปัจจัยด้านอาจารย์ 0.476   0.635 ไม่ยอมรับ 
4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน

มหาวิทยาลัย 
-2.714 0.008** ยอมรับ 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression) แบบนำตัวแปรเข้าทั ้งหมด (Enter Method) เพ่ือค้นหาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เป็นตัวพยากรณ์ในการทำนายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลการทดสอบ

สมมติฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีปัจจัยเพียง 2 ด้าน ที่ส่งผลต่อ

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เรียนจากแบบสอบถาม 3 อันดับที่

นักศึกษาให้ความสำคัญมากที่สุด คือ มีความต้องการที่จะเรียนให้สำเร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย

กำหนด ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดและคิดว่าการทำงานที่ได้รับมอบหมายตาม

ระยะเวลาที่กำหนดเป็นเรื่องที่ดี เพราะการที่ให้ความสำคัญกับ 3 อย่างนี้จะทำให้ผลการเรียนเป็นไป

ตามที่เราต้องการได้ ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยจากแบบสอบถาม 3 อันดับที่

นักศึกษาให้ความสำคัญมากที่สุด คือ เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจในบทเรียน เพื่อนจะช่วยแนะนำและ

อธิบายให้เข้าใจ เมื่อนักศึกษาไม่เข้าเรียน เพื่อนจะนำเอกสารหรืออธิบายเนื้อหานั้นทำให้นักศึกษา

เรียนได้ทันเพื่อน และนักศึกษาและเพื่อนชอบสืบค้นข้อมูลในการเรียนทาง อินเทอร์เน็ต เพราะ

สะดวกรวดเร็วเพราะการที่มีเพ่ือนค่อยช่วยเหลือในด้านการเรียนทำให้ผลการเรียนดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
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สมมติฐานที่ตั ้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ( R2) เท่ากับ 0.138 และค่าสัมประสิทธิ์การ

ต ัดส ินใจที ่ปร ับแก้แล้ว (Adj. R2) เท ่าก ับ 0.113 แสดงว ่าปัจจ ัยด ้านผู ้ เร ียนและปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.371 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านสามารถ

พยากรณป์ัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 

 การวิจัยเรื่องนี้ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2) เพ่ือ

ศึกษาระดับปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีลำดับ ดั้งนี้ 

5.1 สรุปผล 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผล 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัยขอนำเสนอเป็นภาพรวม และข้อสรุปผลการวิจัยที่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ตามลำดับดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลจาก

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 143 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 133 คน คิด

เป็นร้อยละ 93.00 และเพศชาย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 อายุ 21-23 ปี จำนวน 113 คน 

คิดเป็นร้อยละ 79.00 รองลงมา อายุ 18-20 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 และ อายุ 24 ปี

ขึ้นไป จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาแบบระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 และรองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) จำนวน 61 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.70 มีชั ้นปีที่ 4 จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 66.40 รองลงมา คือ ชั้นปีที่ 3 

จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 ชั้นปีที่ 1 จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 และ ชั้นปีที่ 2 

จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงสุดจะเป็นชั้นปีที่ 1 จำนวน 15 คน 

เกรดเฉลี่ยรวม 3.12 รองลงมา คือชั้นปีที่ 4 จำนวน 95 คน เกรดเฉลี่ยรวม 3.11 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 23 

คน เกรดเฉลี่ยรวม 3.01 ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน เกรดเฉลี่ยรวม 2.74 รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 

5,000 บาท จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมา 5,001-10,000 บาท จำนวน 62 คน คิด
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เป็นร้อยละ 43.35 10,001-15,000 บาท จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 และ 20,001 บาทขึ้นไป 

จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 

5.1.1 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า

ปัจจัยที ่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ปัจจัยด้านผู้เรียนและปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที ่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนได้ร้อยละ 13.80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) 

เท่ากับ 0.138 และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแก้แล้ว (Adj. R2) เท่ากับ 0.113 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.371 

5.2  อภิปรายผล 
       5.2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

                จากการสรุปผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขา

การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่าปัจจัยด้านผู้เรียนและปัจจัยดา้น

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที ่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนได้ร้อยละ 13.80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) 

เท่ากับ 0.138 และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแก้แล้ว (Adj.R2) เท่ากับ 0.113 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.371 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปราย

ผลได้ดังนี้ 

5.2.1.1 ด้านผู้เรียน พบว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในระดับมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะ

ตัวผู้เรียนเองที่มีความต้องการที่จะเรียนให้สำเร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงส่งงานที่ได้รับ

มอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดผู้เรียนจึงตั้งใจเรียนและคิดว่าการทำงานที่ได้รับมอบหมายตาม

ระยะเวลาที่กำหนดเป็นเรื่องที่ดีผู้เรียนจึงตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งให้ทันเวลาที่

กำหนดเพ่ือที่จะได้คะแนนดีและคิดว่าการเรียนสาขาการบัญชีนี้ทำให้มีอนาคตที่ดีได้จึงทุ่มเทเวลาและ

ความรู้ความสามารถเพ่ือให้มีผลงานและผลการเรียนที่ดีซึ่งจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ออกมาดีหากผู้เรียนเข้า
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เรียนตรงต่อเวลามีความกระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนทุกครั้งสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการเรียนด้วย

ตนเองและจดสาระสำคัญที่อาจารย์สอนเป็นประจำรวมถึงมีการอภิปรายปัญหาในเรื่องที่เรียนกับ

เพ่ือนๆ สอบถามอาจารย์เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาเรียนจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

จากที่เข้าใจอยู่แล้วจึงส่งผลทำให้ผลการเรียนของผู้เรียนนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาวิจัยของ สุพิชญ์กฤตา พักโพธิ ์เย็นและคณะ (2559) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 

และ ปีที ่ 3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาลัยครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่มีีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ลักษณะส่วนบุคคลโดยแบ่งเป็นเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษาในส่วนของรายข้อย่อยที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความต้องการที่จะเรียนให้สำเร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนปัจจัย

ด้านการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็นการสนับสนุน และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในส่วนของราย

ข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษาและเพื่อนชอบสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในการเรียนเพราะ

สะดวดรวดเร็ว 

5.2.1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย พบว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใน

อันดับที่ 2 รองจากด้านผู้เรียน อาจเป็นเพราะเมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจในบทเรียนเพื่อนจะช่วยแนะนำ

และอธิบายให้เข้าใจและเมื่อนักศึกษาไม่เข้าเรียนเพื่อนจะนำเอกสารหรืออธิบายเนื้อหานั้นทำให้

นักศึกษาเรียนได้ทันเพื่อนและหากนักศึกษากับเพื่อนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเนื้อหาที่เรียนเสมอมี

การรวมกลุ่มและทบทวนบทเรียนก่อนสอบก็จะทำให้นักศึกษาสามารถทำข้อสอบได้และมีความรู้

เพ่ิมขึ้นจึงทำผลให้ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นซึ่งสอบคล้องกับผลการวิจัยของ นภาพร นิติภิรมย์ชัย  

(2549) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาขาการบัญชีผลการวิจัยพบว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านตัวนักศึกษาด้านวิธีการเรียนของนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

พบว่าวิธีการเรียนของนักศึกษาในด้านการทบทวนบทเรียนซึ่ง ได้แก่ การหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมนอก

เหนือจากหนังสือที่อาจารย์กำหนดให้เรียนในชั้นเรียน , การวางแผนการดูหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ

และการทำบันทึกย่อเพ่ือช่วยความจำและสะดวกในการทบทวนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขา

บัญชีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนของนักศึกษา มีผลต่อ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ การรวมกลุ่มเพื่อนช่วยกันทบทวนบทเรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสาขาบัญชีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
      5.3.1 ข้อเสนอแนะผลท่ีได้จากการวิจัย 

               5.3.1.1  ผู้เรียน สามารถนำไปปรับใช้และนำไปพัฒนาตัวเองเพื่อผลสัมฤทธิ์ เช่น ตั้งใจ

เรียนและส่งงานให้ตรงเวลาที่อาจารย์กำหนด 

               5.3.1.2  มหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลไปใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องเรียน อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียน ระบบอินเตอร์เน็ต 

      5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

              5.3.1  เนื่องจากผู้วิจัยทำการศึกษานักศึกษาสาขาการบัญชี ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย

ครั้งต่อไป ควรศึกษาปัญหาในการเรียนสาขาการบัญชีภาคเรียนพิเศษ 

    5.3.2  ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที ่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มด้วย เช่น ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านการเป็นอยู่ 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โปรดตอบตามความเป็น
จริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับและ
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  
 2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
   สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

โปรดทำเครื่องหมาย         ลงในช่องที่นักศึกษาต้องการเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ        ชาย          หญิง 

 2. อายุ        น้อยกว่า 18 ปี         18-20 ปี         21-23 ปี         24 ปีขึ้นไป 

 3. ระบบการศึกษา  

         ระดับปริญญาตรี (4ปี)                 ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)  

4.ระดับชั้นปีการศึกษา 

         ชั้นปีที่ 1       ชั้นปีที่ 2        ชั้นปีที่ 3  

               ชั้นปีที่ 4               อ่ืนๆ.........       

เลขที่แบบสอบถาม 

001 

 



 

 
 

 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เทอมล่าสุด (Grade Point Average : GPA) ในขณะเรียนสาขา

การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ....................................... 

6. รายได้ต่อเดือน (รายได้จากครอบครัวและจากการทำงานรวมกันพิเศษ)                  

น้อยกว่า 5,000   บาท 

5,000 - 10,000  บาท 

    10,000 - 15,000 บาท 

    15,000 - 20,000 บาท 

    20,000 บาทขึ้นไป 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการ

บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

โปรดเครื่องหมาย         ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา มี 5 ระดับ ดังนี้ 

  สำคัญมากที่สุด  ให้     5     คะแนน 

  สำคัญมาก  ให้     4     คะแนน 

  สำคัญปานกลาง  ให้     3     คะแนน 

  สำคัญน้อย  ให้     2     คะแนน 

  สำคัญน้อยที่สุด  ให้     1     คะแนน 
 

 
ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านผู้เรียน 
    1.1   รูส้ึกมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนทุกครั้ง      
    1.2   คิดว่าการทำงานท่ีได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่   
           กำหนดเป็นเรื่องที่ดี 

     

    1.3   คิดว่าการนั่งหน้าชั้นเรียน ทำให้ตั้งใจเรียนและได้   
           ความรู้มากขึ้น 

     

 

 

 



 

 
 

 
ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

    1.4   มีความต้องการที่จะเรียนให้สำเร็จภายในเวลาที่     
           มหาวิทยาลัยกำหนด 

     

    1.5   สามารถทุ่มเทเวลาและความรู้ความสามารถ เพ่ือให้มี  
           ผลงานและผลการเรียนที่ดี 

     

    1.6   คิดว่าการเรียนสาขาการบัญชีนี้ ทำให้มีอนาคตที่ดีได้      
    1.7    เข้าเรียนตรงต่อเวลา      
    1.8    จดสาระสำคัญท่ีอาจารย์สอนเป็นประจำ      
    1.9    ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด      
    1.10  ซักถามอาจารย์เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาเรียน      
    1.11  มีการอภิปรายปัญหาในเรื่องที่เรียนกับเพ่ือนๆ      
    1.12  สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยตนเอง      

   ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านครอบครัว 
2.1    ครอบครัวสนับสนุนด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอ ทำ   
        ให้นักเรียนมีกำลังใจและตั้งใจในการเรียน ไม่ต้องหา 
        รายได้ระหว่างเรียน 

     

        2.2    ครอบครัวทำให้นักศึกษารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญใน  
                ครอบครัว 

     

      2.3    ครอบครัวมีส่วนช่วยจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น    
              ทำให้กับนักศึกษานำมาใช้ประกอบการเรียนเพ่ือ 
              สร้างความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

     

      2.4    ครอบครัวจะให้กำลังใจนักศึกษา เมื่อนักศึกษามี 
              ปัญหาเรื่องการเรียน ทำให้นักศึกษามีกำลังใจในการ 
              เรียน 

     

      2.5   ครอบครัวจะสอบถามและให้ความสนใจติดตามผล 

             การเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

     

      2.6    ครอบครัวยอมรับและอนุญาตให้นักศึกษาตัดสินใจ 
              ในเรื่องการศึกษาด้วยตัวนักศึกษาเอง 

     

 



 

 
 

 
ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านอาจารย ์
    3.1    อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี      
    3.2    อาจารย์ผู้สอนเข้าสอนตรงต่อเวลา      
    3.3    อาจารย์ผู้สอนได้ชี้แจงแผนการสอนก่อนเรียนทุกครั้ง      
    3.4    อาจารย์ผู้สอนอธิบายในเรื่องที่สอนได้ชัดเจนใช้   
            ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย 

     

    3.5    อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาซักถามในห้องเรียน      
    3.6    อาจารย์ผู้สอนมีทักษะในการจัดอภิปรายสาระสำคัญ 
            ของเรื่องที่เรียนได้เป็นอย่างดี 

     

ด้านที ่4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
    4.1    มหาวิทยาลัยจัดใหม้ีระบบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและ 
            เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า 

     

    4.2    ห้องเรียน มีบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการสอน      
    4.3    มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด 
            ห้องปฏิบัติการภาษา  อย่างเพียงพอ 

     

    4.4    อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น โปรเจคเตอร์ 
            คอมพิวเตอร์มีเพียงพอและสภาพพร้อมต่อการใช้งาน 

     

    4.5    สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
            และน่าสนใจ 

     

    4.6    ห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี มีเพียงพอและสภาพพร้อม 
            ต่อการใช้งาน 

     

    4.7    เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจในบทเรียน เพ่ือนจะช่วย 
            แนะนำและอธิบายให้เข้าใจ 

     

    4.8    เมื่อนักศึกษาไม่เข้าเรียน เพื่อนจะนำเอกสารหรือ 
            อธิบายเนื้อหานั้นทำให้นักศึกษาเรียนได้ทันเพ่ือน 

     

 

 

 

 



 

 
 

 
ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

    4.9    นักศึกษาและเพ่ือนจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเนื้อหาที่ 
            เรียนเสมอ 

     

    4.10  นักศึกษาและเพ่ือนจะรวมกลุ่มและทบทวนบทเรียน 
            ก่อนสอบ 

     

    4.11  นักศึกษาอ่านหนังสือเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้กับเพื่อน      
    4.12  นักศึกษาและเพ่ือนชอบสืบค้นข้อมูลในการเรียนทาง     
            อินเทอร์เน็ต เพราะสะดวกรวดเร็ว 

     

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

********************************************************************** 

ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 
ภาพถ่ายการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 
ประวัตินักวิจัย 

 

 

 

 

  



 

 
 

ประวัติย่อของผู้วิจัย 

 

 

 
 

 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวปิยะพร บัวระพา 

วัน เดือน ปีเกิด            23 ตุลาคม พ.ศ. 2542 

สถานที่เกิด  โรงพยาบาลอุดรธานี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 13 หมู่ 8 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250  

เบอร์โทร  064-0171229  

อีเมล   62000501101@udru.ac.th 

ประวัติการศึกษา ม.3 จบจากโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 

ปวช. จบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 

ปวส. จบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 

   ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

   



 

 
 

ประวัติย่อของผู้วิจัย 

 

 

 
 

 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวปาริชาติ ชัยขันธ์ 

วัน เดือน ปีเกิด            06 มิถุนายน พ.ศ. 2541 

สถานที่เกิด  โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 22 หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง                    

จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 

เบอร์โทร  098-8543443 

อีเมล   62000501122@udru.ac.th 

ประวัติการศึกษา ม.3 จบจากโรงเรียนโนนคูณวิทยา 

ปวช. จบจากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 

ปวส. จบจากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 

   ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 



 

 
 

ประวัติย่อของผู้วิจัย 

 

 

 
 

 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาววิสุดา อินทรเพ็ชร 

วัน เดือน ปีเกิด           09 เมษายน พ.ศ. 2542 

สถานที่เกิด  โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 36 หมู่ 13 บ้านศรีนคร ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง                  

จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 

เบอร์โทร  062-6060717 

อีเมล   62000501123@udru.ac.th 

ประวัติการศึกษา ม.3 จบจากโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 

ปวช. จบจากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 

ปวส. จบจากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 

   ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 



 

 
 

ประวัติย่อของผู้วิจัย 

 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวขวัญพิชชา   บุญอ่ำ 

วัน เดือน ปีเกิด           03 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

สถานที่เกิด  โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 60/27 หมู่ 8 หมู่บ้านธนธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง 

   จังหวัดอุดรธานี 41000 

เบอร์โทร  098-1049424 

อีเมล   62000501139@udru.ac.th 

ประวัติการศึกษา ม.3 จบจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 

ม.6 จบจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 

ปวส. จบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

   ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 


