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บทคัดย่อ 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ( Independence Sample T-test) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 เพศหญิงและมีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
2.51-3.00 มากที่สุด โดยภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านปัญหาการเรียน (�̅� = 2.48) รองลงมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน  
(�̅� = 2.42)  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ (�̅� = 2.40) ส่วนการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับการศึกษากับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี พบว่า นักศึกษาระดับช้ันปีท่ี 2 
มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนด้านปัญหาการเรียน ด้านนิสัยทางการเรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนกับ
นักศึกษา ด้านบุคลิกภาพ สูงกว่านักศึกษาระดับช้ันปีที่ 3 และระดับช้ันปีที่ 1 ส่วนการเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างเกรดเฉลี่ยกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี พบว่า เกรดเฉลี่ยระหว่าง 
1.51 - 2.00 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ ด้านบุคลิกภาพสูงกว่าเกรดเฉลี่ยอื่นๆ จะเห็นได้ว่าปัจจัยในแต่ละด้านมีความคดิเห็นอยู่ในระดบั
น้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบการศึกษาสาขาวิชาบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อภาพลักษณ์ของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ค าส าคัญ: ปัจจัย / ผลกระทบ/ การเรียนบัญชี 
 

Abstract 
Factors affecting further study choices in accounting program at Kamphaeng Phet Rajabhat 

University Maesot which aimed to investigate and compare the factors affecting students’ further 
study choices in Accounting Program at Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot. The sample 
group was accounting program students at Kamphaeng Phet Rajabhat University Maeso. Research 
instrument was a questionnaire. Data analysis were employed; Percentage, Mean (�̅�) and Standard 
Deviation (S.D.) and One way ANOVA. 

The findings were shown that most of the sample group was female students in the 3rd 
year, and their grade point average were at 2.51-3.00. In overall, maximum factors affecting on 
accounting students’ learning shown that the highest average was a problem in learning  
( �̅� = 2.48) , followed by physical environment for learning ( �̅� = 2.42)  and a relationship between 
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students and teachers (�̅� =2.40). In addition, a relative comparison between education levels and 
factors affecting on accounting students’ learning shown that the 2nd year students had been faced 
with factors that affected on learning problems, learning habits, the relationship among their 
friends, and personality, which were higher than 3rd year and 1st year students. While, a relative 
comparison between their grade point average and factors affecting on accounting students’ 
learning shown that grade point average of 1.51-2.00 had the factors that affected on physical 
environment for learning, a relationship between students and teachers, and personality, which 
were higher than other grade point average. It could be indicated that each factor was at less level 
of the opinion, which was reflected the quality and efficiency of education system as well as it was 
a good image of accounting program at Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot 
Keywords: Factors / Affecting / Learning Accounting 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของคนใน
ประเทศเพราะการศึกษาเป็นรากฐานของชาติ คนที่มีคุณภาพจะช่วยสร้างความเจริญที่ยั่งยืนในอนาคตได้ คุณภาพ
ของการศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญที่น าพาชาติให้เจริญก้าวหน้า ดังค าปาฐกถาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี (2542, หน้า 86) ตรัสไว้ว่าการศึกษา คือ การพัฒนาคน พัฒนาชาติ ให้คนมีความรู้ความสามารถ 
สร้างตนให้มีฐานะทางเศรษฐกิจ 
 ในปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นักบัญชีเป็นส่วน
หนึ่งของอาชีพท่ีประเทศมีความต้องการอย่างสูง (โรเบิร์ต วอลเทอร์ส, 2560) นักบัญชีจึงต้องมีความรู้ทางมาตรฐาน
การบัญชีเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพให้ไปสู่สังคมและประเทศชาติโดยปราศจากคอรัปชั่น  
 การบัญชี เป็นกระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทาง
การค้า การจ าแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการด าเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปล
ความหมายข้อมูลของนักบัญชี (สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา , 2557) ซึ่งการศึกษาใน
สาขาวิชาการบัญชีน้ันเป็นที่ต้องการของนักเรียนในปัจจุบันเพราะเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากทุกหน่วยงานจะ
มีการจัดท าบัญชี พร้อมท้ังยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อีกด้วย ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศ
ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน เพราะว่าการท าธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารธุรกิจ การจัดการ การประกอบกิจการ  
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องใช้บุคลากรทางด้านบัญชีทั้งสิ้น โดยผลจากการส ารวจของ NACE บริษัทและนายจ้าง
ต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 59.7% ของทั้งหมด (Edward, 2017) นักบัญชีที่ดีอาจน าไปสู่คุณภาพของ
อาชีพในอนาคตและส่งผลต่อประสิทธิภาพเศรษฐกิจของประเทศอย่างชัดเจน ซึ่งในการศึกษานักศึกษามักจะมี
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบการการเรียน และเปรียบเทียบปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
และเพื่อเสริมสร้างนักบัญชีท่ีดีมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของอาชีพทางเศรษฐกิจในตลาดโลกต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 75 คน 
แบ่งได้ตามตาราง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 จ านวนนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด  

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 1 22 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 2 25 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 3 28 

รวม 75 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร แม่สอด ใช้วิธีการหากลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane  การใช้สูตรวิธีการหากลุ่ม
ตัวอย่างโดยค านวณจากสูตร (Yamane, 1973) ดังนี้     
 
 
 
 

เมื่อ  n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N คือ ขนาดของประชากร  
 e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตัวอย่าง 

 
 การค านวณหาค่ากลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ของ
ประชากร ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 75 คน ดังนี ้

สูตร    n =  
𝑁

(1+𝑁(𝑒)2)
 

แทนค่า  n = 
75

(1+75(0.05)2)
   

    =  63.15  
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างส าหรับวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 64 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับชั้นปีท่ีศึกษา เกรดเฉลี่ย ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
     ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาการเรียน และน ามาสรุปประเด็นแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านปัญหาการเรียน ด้านนิสัยทางการเรียน 
ด้านการเอาใจใส่การเรียนของผู้ปกครอง ด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา

n =  𝑁

(1+𝑁(𝑒)2)
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กับอาจารย์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ด้านบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเชิงส ารวจแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าที่มี 5 ระดับ (Rating Scale) มีเกณฑ์การแปลผล ดังนี ้
 
 คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20  มีความคิดเห็นมาก 
 คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40  มีความคิดเห็นปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60 มีความคิดเห็นน้อย 
   คะแนนเฉลีย่ 0.00 – 1.80 มคีวามคิดเห็นน้อยที่สดุ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะดังนี้มีลักษณะแบบสอบถามเป็นปลายเปิด (Open-ended questions) 
แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา อธิบายเป็นความเรียง  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยจะหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยจะน าแบบสอบถามที่สร้างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบความเหมาะสมทั้งทางด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในข้อค าถามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากนั้นได้
น าแบบสอบถามมารับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ (IOC = 0.75) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุ ฒิ

ให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

2 กลุ่ม (Independence Sample T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 98.4 เพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 1.6 ส่วนด้านระดับการศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 35.9 ช้ันปี
ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 32.8 ช้ันปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 31.3 และด้านเกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่เป็นเกรดที่อยู่ระหว่าง 2.51-
3.00 คิดเป็นร้อยละ 39.1 เกรดที่อยู่ระหว่าง 2.01-2.50 คิดเป็นร้อยละ 31.3 เกรดที่อยู่ระหว่าง 3.01-3.50 คิดเป็น
ร้อยละ 23.4 เกรดที่อยู่ระหว่าง 3.51-4.00 คิดเป็นร้อยละ 4.7 และเกรดเฉลี่ยที่อยู่ระหว่าง 1.51-2.00 คิดเป็นร้อย
ละ 1.6  

1. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านปัญหาการเรียน (�̅� = 2.48) รองลงมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน (�̅� = 2.42) 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ (�̅� = 2.40) ด้านนิสัยการเรียน (�̅� = 2.31) ด้านการเอาใจใส่ทางการ
เรียนของผู้ปกครอง (�̅� = 1.99)  ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนและด้านบุคลิกภาพ (�̅� = 1.83)  
ตามล าดับ 

ด้านปัญหาการเรียน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มักง่วงนอนในขณะที่เรียน (�̅� = 2.81) 
รองลงมาคือ มีเวลาอ่านหนังสือน้อย (�̅� = 2.63) และไม่มีแรงจูงใจในการเรียน (�̅� = 2.48) 

ด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ประเด็นที่ได้
ค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทไม่สะดวกไม่สะอาด (�̅�= 2.50) รองลงมาคือ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ
เรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา (�̅� = 2.45) และภายในห้องเรียนมีเสียงดังรบกวนในระดับน้อย (�̅� = 2.41) 
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ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า 

ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ไม่กล้าที่จะ
ปรึกษาเรื่องการเรียนกับอาจารย์ (�̅� = 2.55) รองลงมาคือ ไม่กล้าซักถามอาจารย์เมื่อไม่เข้าใจ (�̅� = 2.45) และ 
ไม่สามารถวางใจอาจารย์ในการพูดคุยเรื่องส่วนตัว อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.44)   

ด้านนิสัยทางการเรียน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ชอบพูดคุยกับเพื่อนในเวลาเรียน (�̅� = 2.73) 
รองลงมาคือ ใช้เวลาส่วนใหญ่ท ากิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน  (�̅� = 2.48) และไม่ตั้งใจท าการบ้านและงานท่ี
อาจารย์มอบหมาย อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.48) 

ด้านการเอาใจใส่การเรียนของผู้ปกครอง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประเด็นท่ีได้
ค่าเฉลี่ยสูงสูด คือ ครอบครัวของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีปัญหาด้าน
สภาวะทางการเงิน (�̅� = 2.16) รองลงมาคือ ผู้ปกครองมักต าหนิเมื่อมีผลการเรียนไม่ดี (�̅� = 2.14) และผู้ปกครอง
ไม่เคยซักถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนอยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.09)  

ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพ่ือน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประเด็น
ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสูด คือ เพื่อนไม่สามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนได้  (�̅� = 1.98)  รองลงมาคือ ไม่สามารถ
ท างานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนได้ (�̅� = 1.86) และไม่ชอบช่วยเหลือเพื่อนในห้อง อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 1.84)   

ด้านบุคลิกภาพ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสูด คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ไม่สามารถสร้างแรงผลักดัน  (�̅� = 2.06) 
หรือความกระตือรือร้นในการเรียน รองลงมาคือ ขาดความมั่นใจในตัวเอง (�̅� = 1.97) และมีกริยาท่าทางไม่เป็นท่ี
ชอบของผู้อื่น อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 1.92) 

2. เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

1) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการศึกษากับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชี
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีผลท าให้
ปัจจัยด้านปัญหาการเรียน ด้านนิสัยทางการเรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนกับนักศึกษา ด้านบุคลิกภาพ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายรายคู่พบว่านักศึกษาระดับชั้นปีท่ี 
2 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีด้านปัญหาการเรียน ด้านนิสัยทางการเรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่าง
เพื่อนกับนักศึกษาด้านบุคลิกภาพ สูงกว่านักศึกษาระดับช้ันปีท่ี 3 และนักศึกษาระดับช้ันปีท่ี 1 

2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด พบว่า เกรดเฉลี่ยต่างกันมีผลท าให้ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชี ด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ ด้านบุคลิกภาพทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่พบว่า เกรดเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.00 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชี ด้านลักษณะทางกายภาพ
ทางการเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ด้านบุคลิกภาพสูงกว่าเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.01 - 2.50 
2.51 - 3.00  3.51 - 4.00 และ 3.01 - 3.50 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาใน 
แต่ละด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านปัญหาการเรียน ทั้งนี้อาจเกิดจากนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด ท างานหารายได้ระหว่างเรียนจึงท าให้มีเวลาอ่านหนังสือน้อยและมักง่วง
นอนในขณะที่เรียน ดังนั้นท าให้สภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้
รองลงมา คือ ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน นิสัยทางการเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การ
เอาใจใส่การเรียนของผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน บุคลิกภาพตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุวภัทร แกล้วกล้า (2554) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัด 
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เมธีงกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับปัญหาการเรียน
ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ปัจจัย ได้แก่ ปัญหาทางการเรียน ทั้งนี้เกิดจากนักเรียนชอบพูดคุยกับเพื่อนในเวลาเรียน และใช้เวลาส่วนใหญ่ท า
กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน จึงท าให้เกิดความไม่เข้าใจในบทเรียน และไม่สามารถทบทวนบทเรยีนในช่วงเวลา
ใกล้วันสอบ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการศึกษากับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ปัจจัยด้านปัญหาการเรียน ด้านนิสัยทางการ
เรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนกับนักศึกษา ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีผลท าให้ปัจจัย 
แตกต่างกัน โดยผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า นักศึกษาระดับช้ันปีท่ี 2 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบสูงกว่านักศึกษา
ระดับชั้นปีท่ี 3 และนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชสุดา กัลยาณวุฒิ (2558) เรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยประเด็นท่ี
ประเด็นที่ส่งผลมากคือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้าน 
ผู้เรียนตามล าดับ ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่จ าเป็นภายในสถานศึกษาไม่อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา และ
ทางสถานศึกษาไม่สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์พบว่าผู้เรียนในระดับ ปวช.3 ส่งผลกระทบต่อการเรียนในด้านสภาพแวดล้อม ด้านครอบครัว ด้านครู สูง
กว่าผู้เรียนในระดับ ปวส.2 และไม่สอดคล้องกับวิจัยสุวภัทร แกล้วกล้า (2554) ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนของ
นักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
การเรียนในด้านปัญหาการเรียนนั้นพบว่าผู้เรียนในระดับ ปวช.3 ส่งผลกระทบด้านปัญหาทางการเรียน ด้าน
ครอบครัว ด้านลักษณะกายภาพทางการเรียน และสนับสนุนด้านการเงินสูงกว่าผู้เรียนที่อยู่ในระดับ ปวส.2  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. นักศึกษาควรที่จะสร้างความมีวินัยในตนเอง หาจุดเด่นจุดด้อยเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งข้ึน 
2. อาจารย์ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ดูมีความน่าสนใจนอกเหนือจากบทเรียน เช่น 

การเล่นเกม การท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม สอดแทรกความบันเทิงลงในความรู้ที่มอบให้แก่นักศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มีความสนใจในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด ควรสร้างลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษาให้มีอากาศ
ที่ถ่ายเท สะดวก สะอาดและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด และมีการติดตามเพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดน้อยลง 
2. ควรมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงในด้านที่ยังเป็นจุดด้อยให้ได้ดีมาก

ยิ่งข้ึน 
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