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การศึกษาเรื่องเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ
สารสนเทศศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ จําแนกเปน 4 ดานคือ ดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน ดานวิธีสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล และเพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการ
ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยจําแนกตาม คณะวิชา ชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมตัวอยางคือนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีจัดการ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2550
จากการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง กําลังศึกษาในชั้นปที่ 2 หรือชั้นปที่ 3 มีเกรดเฉลี่ย
สะสมตั้งแต 2.00 – 2.49 ซึ่งนักศึกษาสวนใหญมีเจตคติในระดับมากตอวิชาการบัญชีจัดการในดานเนื้อหาวิชา
ดานอาจารยผูสอนและดานการวัดผลและการประเมินผลและมีเจตคติปานกลางตอวิชาการบัญชีจัดการในดาน
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และเมื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาที่มี
คณะวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน พบวานักศึกษามีเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการที่แตกตางกัน
ในดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน สวนในดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน และดานการวัดผล
และการประเมินผลนักศึกษามีเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการไมแตกตางกัน แตนักศึกษาที่มีชั้นเรียนแตกตางกันมี
เจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการทั้ง 4 ดานแตกตางกัน

คําสําคัญ : เจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการ
ABSTRACT
A Study of attitude toward managerial accounting of undergraduate students in faculty of business
administration and faculty of informatics of sripatum university was conducted with the objective 1) to study
the attitude toward managerial accounting of undergraduate student in faculty of business administration and
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faculty of informatics of sripatum university in 4 aspect: contents, lecturers, teaching methods and teaching
activities, and process of student evaluation. 2) to compare the attitude toward managerial accounting of
undergraduate student in faculty of business administration and faculty of informatics of sripatum university in
terms of faculty, year of studying, and grade point average. The sample size in this study were students
registered to the managerial accounting in the second semester of 2007 academic year. Questionnaires were
used as a tool to collect data. Data have been analyzed by percentage, mean, standard deviation, ANOVA.
The results were as follow: Most students were female who studied in second or third year with grade
point average between 2.00-2.49. Attitude of most students was at a high level for contents, lecturers, and
process of student evaluation aspect and moderate level for teaching methods and teaching activities. A study of
the difference in attitude toward managerial accounting of students in a different faculty and grade point
average found that the students have a different attitude in teaching methods and teaching activities only. And
the students who study in a different year have a different attitude toward managerial accounting in 4 aspect.

KEYWORDS: Attitude toward managerial accounting
1. บทนํา
มหาวิทยาลัยศรีปทุมไดเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจขึ้น ใน 2 คณะคือ คณะบริหารธุรกิจและ
คณะสารสนเทศศาสตร ซึ่งโครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ของทั้ง 2 คณะนี้ ในสวนของหมวดวิชา
เฉพาะดาน กลุมวิชาแกนทางธุรกิจ ไดมีการกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองศึกษาในวิชาการบัญชีจัดการ
ซึ่งวิชาการบัญชีการจัดการเปนวิชาที่ศึกษาถึงหลักการบัญชีจัดการ ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน
การนําไปใช การบริหารงาน เชน การวิเคราะหงบการเงิน การจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหจุดคุมทุน และ
การวางแผนกําไร ตลอดจนศึกษาการบัญชีตามความรับผิดชอบ เพื่อใหการบริหารงานเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งใน
การศึกษาวิชานี้จะเปนประโยชนตอนักศึกษาเปนอยางมาก เพราะเปนการบัญชีในเชิงบริหารที่ทําใหนักศึกษา
สามารถนําขอมูลที่ไดในทางบัญชีไปใชในสวนงานดานอื่นๆ ได จากผลการประเมินผลการเรียนในรายวิชานี้ที่
ผานมาพบวานักศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑการประเมินผลที่กําหนดไว ทําใหนักศึกษา
ตองลงทะเบียนเรียนในวิชานี้หลายครั้ง ประกอบกับนักศึกษามีความรูสึกวาวิชาบัญชีเปนวิชาที่ยากที่จะทํา
ความเขาใจในเนื้อหาวิชา จึงมีผลทําใหนักศึกษาเกิดความทอแท เบื่อหนายตอวิชาการบัญชีจัดการ ทําใหเกิดผล
เสียตอนักศึกษาเองและตออาจารยผูสอน ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา ถาไดทราบทัศนคติของนักศึกษาตอการเรียน
การสอนในวิชาการบัญชีจัดการแลว ก็สามารถนําผลการศึกษามาปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนในวิชานี้
เพื่อทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานี้ผานเกณฑการประเมินผล และเพื่อประโยชนตอการพัฒนา
บัณฑิตที่จะสําเร็จออกไปปฏิบัติงานไดในอนาคตตอไป
จากที่กลาวมาขางตนจะพบวาวิชาการบัญชีจัดการเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญตอนักศึกษาเปนอยางมาก
ซึ่งหากนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอวิชาการบัญชีจัดการแลว จะทําใหนักศึกษาเกิดความตั้งใจ สนใจตอการเรียนและจะ
พยายามเรียนวิชานี้เพื่อใหไดความรู และสามารถสอบผานวิชานี้ไดอยางไมยากนัก ผูวิจัยจึงมีความสนใจตอ
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การศึกษาเจตคติของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุมตอการเรียน
วิชาการบัญชีจัดการ โดยจําแนกเปน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน ดานวิธีการสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน และดานการวัดผลและการประเมินผล เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความมุงหมายของ
หลักสูตรตอไป

2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสารสนเทศศาสตร และ
คณะบริหารธุรกิจ จําแนกเปน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน และดานการวัดและประเมินผล
2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจําแนกตามคณะวิชา
ชั้นเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 4 ดาน คือ ดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน ดานวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล

3. แนวคิดและทฤษฎี
โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตไดกําหนดใหมีการเรียนการสอนวิชาการบัญชีจัดการ ซึ่งเปนวิชา
ที่นักศึกษาสามารถนําไปใชในสวนงานอื่น ๆ ได แตเนื่องจากนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานี้คอนขางต่ํา
กวาเกณฑการประเมินผล จึงทําใหตองมีการศึกษาถึงเจตคติของนักศึกษาที่มีตอวิชาการบัญชีจัดการ
ในดานตาง ๆ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
และดานการวัดและประเมินผล
เจตคติ หมายถึง ความรูสึกที่แสดงออกของบุคคลตอสิ่งตาง ๆ ซึ่งความรูสึกที่แสดงออกมานั้นเกิดจาก
ประสบการณ และความเชื่อของแตละบุคคลที่มีตอสิ่งนั้น เจตคติเปนตัวผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
ในลักษณะของความรูสึกที่ดี ความรูสึกที่ไมดี ความพอใจ ไมพอใจ เห็นดวย และไมเห็นดวย ซึ่งเจตคตินี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดในอนาคต
ดานเนื้อหาวิชา หมายถึงเนื้อหาวิชาการบัญชีจัดการ คือ ศึกษาถึงหลักการบัญชีจัดการ ความหมาย
ความสําคัญและประโยชนการนําไปใช การบริหารงาน เชน การวิเคราะหงบการเงิน การจัดทํางบประมาณ
การวิเคราะหจุดคุมทุน และการวางแผนกําไร ตลอดจนศึกษาการบัญชีตามความรับผิดชอบ เพื่อใหการบริหารเกิด
ประโยชนสูงสุด
ดานอาจารยผูสอน หมายถึงบุคคลที่ทาํ ใหเกิดการเรียนรูตอผูเรียน เปนผูที่มีความรูมากและจะพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนแบบอยางที่ดีของสังคมและมีความเปนครูที่พรอม
จะมอบความรูที่มีใหแกศิษย โดยมิไดมุงหวังสิ่งใดตอบแทน
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการที่ผูสอนใชในการถายทอด
ความรูที่ตนเองมีไปยังผูเรียน เพื่อกอใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีความคิดเปน ฉลาดรอบรูและสามารถนําสิ่ง
ที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
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ดานการวัดและประเมินผล หมายถึง การใชเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถของผูเรียน ซึ่งเปน
การวัดในเชิงคุณภาพ และปริมาณ ซึ่งผลของการวัดผลที่ไดนั้น จะบอกถึงความสามารถของผูเรียน และทําให
ผูสอนนํากลับมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป

4. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ศึกษา
จากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะสารสนเทศศาสตรที่ ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีจัดการ
ในภาคการศึกษา 2/2550 จํานวน 1,091 คน และไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับใชในการวิจัยครั้งนี้
โดยใชสูตร ทาโร ยามาเน (Yamane, 1967) ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% จากประชากรทั้งสิ้น
1,091 คน ทําใหไดขนาดตัวอยางจํานวน 293 คน โดยนํามาคํานวณหาสัดสวนขนาดตัวอยางของจํานวนนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและคณะสารสนเทศศาสตรที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีจัดการในภาคการศึกษา 2/2550
และดําเนินการสุมตัวอยางโดยใชวิธี สุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําแบบสอบถามซึ่งประกอบดวยขอมูลสวนตัวและขอมูลการวัดเจตคติตอวิชาการ
บัญชีจัดการทั้ง 4 ดานใหนักศึกษากลุมตัวอยาง ตอบแบบสอบถาม โดยจัดใหนักศึกษาไดตอบแบบสอบถาม
ในชวง 1 สัปดาหกอนสอบปลายภาคและไดนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมดมาทําการประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานคา t-test และ ANOVA การทดสอบ
สมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

5. ผลการศึกษา
การศึกษาเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ดานการวัดผลและประเมินผล สรุปไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 293 คน สวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งกําลัง
ศึกษาในระดับชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 ของคณะบริหารธุรกิจและคณะสารสนเทศศาสตร และมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00-2.49 นักศึกษามีเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการดานเนื้อหาวิชาโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา นักศึกษามีเจตคติอยูในระดับปานกลางคือ เนื้อหาวิชาการบัญชีจัดการ
มีความยืดหยุน เนื้อหาวิชาการบัญชีนาเบื่อหนาย และเนื้อหาวิชาการบัญชีจัดการเปนวิชาที่ไมจําเปนตอวิชาเอก
ของนักศึกษา สวนขออื่น ๆ นักศึกษามีเจตคติในระดับมาก นักศึกษามีเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการดานอาจารย
ผูสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีเจตคติอยูในระดับปานกลางคือ อาจารย
มีความเขมงวดกับนักศึกษามากเกินไป สวนขออื่น ๆ นักศึกษามีเจตคติในระดับมาก นักศึกษามีเจตคติตอวิชาการ
บัญชีจัดการดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา นักศึกษามีเจตคติอยูในระดับมากคืออาจารยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย อาจารยมีเทคนิคที่กระตุนและ
เราความสนใจของนักศึกษา อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น และอาจารยแกไขปญหาเฉพาะหนาและมีความยืดหยุนในการสอน สวนขออื่นๆ นักศึกษามีเจตคติอยูใน
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ระดับปานกลาง และนักศึกษามีเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการดานการวัดผลและการประเมินผลโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักศึกษามีเจตคติในระดับมากในดานการวัดผลและการประเมินผล ทุกขอ
การทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และคณะสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน ดานวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน และดานการวัดผลและการประเมินผล จําแนกตามคณะวิชา ชั้นเรียน และผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ปรากฏผลดังนี้
1. นักศึกษาที่เรียนคณะวิชาแตกตางกันมีเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการ ดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน
และดานการวัดผลและการประเมินผลไมแตกตางกัน สวนดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น มีเจตคติ
แตกตางกัน
2. นักศึกษาที่ชั้นเรียนแตกตางกันมีเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน ดาน
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและการประเมินผลแตกตางกัน
3. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันมีเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการดานเนื้อหาวิชา ดาน
อาจารยผูสอน และดานการวัดผลและการประเมินผลไมแตกตางกัน สวนในดานวิธีสอนและกิจกรรม การเรียน
การสอน นั้นมีเจตคติแตกตางกัน

6. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการศึกษาเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดาน
การวัดผลและประเมินผล พบวา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะสารสนเทศศาสตรมีเจตคติในระดับมากตอ
วิชาการบัญชีจัดการ เนื่องจากวิชาการบัญชีจัดการมีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของธุรกิจ
มีประโยชนและสามารถนําไปใชงานไดจริง ซึ่งในปจจุบันนั้นเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาและออกไปปฏิบัติงาน
ยังสถานประกอบการนั้น นักศึกษาสามารถนําวิชาการบัญชีจัดการไปใชในการทํางานไดจริง และสงผลให
การดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ ในดานอาจารยผูสอนวิชาการบัญชีจัดการนั้นอาจารยเปนผูมีความสามารถ
ในการถายทอดความรู มีความรับผิดชอบในการสอน และมีบุคลิกนาเชื่อถือและนาศรัทธา โดยใชวิธีการสอนที่
หลากหลาย มีเทคนิคที่กระตุนความสนใจของนักศึกษา เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่โปรงใส
2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะสารสนเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน การ
สอน และดานการวัดผลและประเมินผล ปรากฏผลดังนี้
2.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะสารสนเทศมีความคิดเห็นดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารย
ผูสอน และดานการวัดผลและประเมินผลไมแตกตางกันและอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิชาการบัญชีจัดการนั้น ไดมีการเขียนคําอธิบายวิชาไวอยางชัดเจน และอาจารยผูสอนเปน
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อาจารยจากคณะบัญชี ซึ่งกอนเปดภาคการศึกษานั้น อาจารยผูสอนในวิชานี้ทุกคนจะตองทําการประชุมรวมกัน
เพื่อวางแผนการสอนในดานเนื้อหาวิชา การกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลซึ่งเปนขอตกลงที่อาจารยผูสอน
ทุกทานจะตองปฏิบัติตาม และในการสอบนั้นไมวาจะเปนขอสอบที่ใชทดสอบยอยในหองเรียน ขอสอบกลางภาค
และขอสอบปลายภาค นักศึกษาทุกคนจะใชขอสอบชุดเดียวกัน ซึ่งทําใหไมเกิดความแตกตางในดานเนื้อหาวิชา
ดานอาจารยผูสอนและดานการวัดผลและประเมินผล แตในดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นมี
เจตคติที่แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาจารยผูสอนแตละทานจะมีเทคนิค วิธีการในการสอนที่แตกตางกันทํา
ใหนักศึกษาแตละคนมีเจตคติตอวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนตออาจารย แตละทานแตกตางกัน
2.2 นักศึกษาชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการ ดานเนื้อหาวิชา ดาน
อาจารยผูสอน ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล แตกตางกัน ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยพบวานักศึกษาชั้นปที่ 2 จะมีความเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการทั้ง 4 ดาน
แตกตางจากนักศึกษาชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของประภาภรณ บรรลือ (2545 : 82) ที่
ศึกษาเจตคติตอวิชาการบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป สาขาวิชาศิลปะศาสตร โปรแกรม
วิชาการบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และ ชั้นปที่ 4 มีเจตคติตอ
วิชาการบัญชี ดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผล
และการประเมินผลแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีประสบการณในการเรียน
วิชาบัญชีมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 2 เพราะวิชาการบัญชีจัดการเปนวิชาที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ คณะสารสนเทศศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร ซึ่งที่ผานมานั้นวิชาการบัญชีจัดการเปนวิชาที่มี
นักศึกษาสอบตกเปนจํานวนมาก และนักศึกษาบางคนอาจจะตองเรียนวิชานี้ หลายครั้งเพราะสอบไมผาน ซึ่งอาจ
สงผลใหนักศึกษาที่เรียนในชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีเจตคติตอวิชาการบัญชีทุกดานแตกตางจากนักศึกษาชั้นปที่ 2
2.3 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.49 เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต
2.50-2.99 และเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3 ขึ้นไป มีเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน
และและดานการวัดผลและประเมินผลไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของประภาภรณ บรรลือ (2545 : 82) ที่ศึกษาเจตคติตอวิชาการบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ป สาขาวิชาศิลปะศาสตร โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พบวา นักศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์แตกตางกันมีเจตคติตอวิชาการบัญชี ดานเนื้อหาวิชา ดานอาจารยผูสอน และดานการวัดผลและ
ประเมินผลไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแตละคนเกิดจากการเรียนในวิชาเอก
ของตนเอง ซึ่งทําใหตนเองมีความถนัด และสามารถเรียนวิชาเอกของตนไดเปนอยางดี ซึ่งในการเรียนวิชาการ
บัญชีจัดการของนักศึกษานั้น ถือวาเปนวิชาที่นักศึกษาไมมีความถนัดและนักศึกษาคิดอยูเสมอวาเปนวิชาที่
คอนขางยาก ในแตละภาคเรียนนั้นมีจํานวนนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ผานคอนขางนอย จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไมมีผลตอเจตคติของนักศึกษาที่มีตอวิชาการบัญชีจัดการ แตในดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอนนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีผลทําใหนักศึกษามีเจตคติตอวิชาการบัญชีจัดการแตกตางกัน
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน โดยพบวานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.49 มีเจตคติตอวิชาการบัญชี
แตกตางจากนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50-2.99 และเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3 ขึ้นไป ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสุรีย มาเกิด (2544 : 81) ที่ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาการบัญชีของนักศึกษา
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการราชดําเนินธนบุรี พบวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํามีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาการบัญชี ดานวิธีสอนและ
กิจกรรมการสอนแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีกวาสามารถทําความเขาใจ มั่นศึกษา
คนควา และใชประสบการณที่ผานมานํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนวิชาการบัญชีจัดการไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตามการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะวาอาจารยผูสอนควรลดความเขมงวดกับนักศึกษา ลงบาง โดย
เนนใหนักศึกษารูจักรับผิดชอบตอตนเอง โดยชี้ใหเห็นวาหากนักศึกษาไมใสใจตอการเรียนในวิชานี้ก็อาจสงผล
ใหนักศึกษาสอบตกในวิชานี้ก็เปนได ในดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นในวิชานี้ ถือวาเปน
วิชาที่คอนขางนาเบื่อสําหรับนักศึกษา ดังนั้นอาจารยผูสอนควรสรรหากิจกรรมการสอนเชนการใชเกมสเขามา
ชวยซึ่งจะเปนการจูงใจใหนักศึกษาตั้งใจเรียนมากขึ้น เมื่อทําการสอนเนื้อหาเสร็จเรียบรอยแลวควรเนนให
นักศึกษาฝกทําแบบฝกหัดในหองเรียน และอาจารยควรสังเกตดวยวานักศึกษาคนใดไมเขาใจในสิ่งที่อาจารยสอน
เพื่อทําการอธิบายใหนักศึกษาคนนั้นเขาใจอีกครั้ง ซึ่งอาจารยผูสอนในวิชานี้จะตองมีความอดทนและสามารถที่จะ
อธิบายใหนักศึกษาทุกคนเขาใจไดหากนักศึกษาตองการใหอธิบายใหฟงอีกครั้ง ในสวนของคณะบริหารธุรกิจ
คณะสารสนเทศศาสตรและคณะบัญชี ควรรวมกันหารือเพื่อปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชานี้ใหมีความยืดหยุน และ
มีความสอดคลองกับวิชาเอกของนักศึกษาแตละคณะ ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีความสนใจและกระตือรือรนที่จะ
ศึกษาในวิชานี้มากยิ่งขึ้น สําหรับมหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนในการจัดใหมีอาจารยสอนเฉพาะแบบฝกหัด
ใหกับนักศึกษาภายหลังจากที่อาจารยประจําวิชาไดสอนเนื้อหาในเชิงทฤษฎีจบแลว เพื่อเปนการฝกทบทวนเนื้อหา
และฝกการทําแบบฝกหัดดวยตนเองใหมากยิ่งขึ้น และในการวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเจตคติตอวิชาการ
บัญชีจัดการของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตรดวย เพราะถือเปนนักศึกษาอีกคณะหนึ่งที่ไมไดเรียนวิชาการบัญชี
เปนวิชาเอก และควรศึกษาโดยการใชวิธีการทดลองโดยแบงกลุมทดลองที่แตกตางกันในดานเนื้อหาวิชา อาจารย
ผูสอน วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในวิชานี้
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การศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบทีม่ ี e-learning และการสอนแบบที่ไมมี
e-learning เสริมประกอบ ในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
THE COMPARATIVE STUDY OF TEACHING WITH AND WITHOUT
E-LEARNING ON BASIC MICROECONOMICS COURSE
ปทมา โกเมนทจํารัส
ผูชวยคณบดีฝา ยวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : pattama.ko@spu.ac.th
บทคัดยอ
วัตถุประสงคในการศึกษานี้คือ 1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนโดย
การสอนแบบที่มี e-learning และไมมี e-learning เสริมประกอบ 2)เปรียบเทียบความคงทนทางการเรียนรูของ
นักศึกษาที่เรียนจากการสอนแบบที่มี e-learning และไมมี e-learning เสริมประกอบโดยสํารวจจากกลุมตัวอยาง
2 กลุม คือ กลุมตัวอยางที่เรียนจากการสอนแบบที่มี e-learning เสริมประกอบ จํานวน 20 คน และกลุมตัวอยางที่
เรียนจากการสอนแบบที่ไมมี e-learning เสริมประกอบ จํานวน 27 คน และ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช
อินเทอรเนตเพื่อการศึกษาในบทเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณา
วิเคราะหในรูปความถี่ รอยละ และคาสถิติ t-test ในการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลการศึกษา พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนโดยการสอนแบบที่มี
e-learning เสริมประกอบและไมมี e-learning เสริมประกอบ ไมแตกตางกัน 2) ความคงทนทางการเรียนรูของ
นักศึกษาโดยการสอนแบบที่มี e-learning และไมมี e-learning เสริมประกอบ ไมแตกตางกัน 3)นักศึกษาที่เรียน
โดยการสอนแบบที่มีe-learning เสริมประกอบนั้นมีคะแนนภาพรวมโดยเฉลี่ย จากการทดสอบภายในสัปดาหที่
สอนไปแลว ตลอดจนคะแนนในภาพรวมโดยเฉลี่ยภายหลังจากการสอน 1 สัปดาห ของบทเรียนเดิม ลวนแลวแต
ไดคะแนนดีกวาคะแนนภาพรวมเฉลี่ยของความรูพื้นฐานเดิมของนักศึกษากลุมนั้นกอนที่จะมีการเรียนแบบที่มี
e-learning เสริมประกอบ นอกจากนี้ การเรียนโดยการสอนแบบที่มี e-learning เสริมประกอบไดทําใหนักศึกษามี
ความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
ABSTRACT
The objective of this study was : 1)to study and compare between studying achievement of Basic
Microeconomics Course by teaching with and without e-learning. 2) to study and compare about accuracy of
student’s memory between teaching with and without e-learning. Data was gathered from samples of 2 groups
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of students; 20 samples from students who studied with e-learning and 27 samples from students who studied
without e-learning. The collected data was analyzed by using descriptive and quantitative statistics namely
frequency, percentage and t-test statistics.
The results of this study were shown that both achievement of Basic Microeconomics subject and
accuency of memory on this subject from students who studied with or without e-learning are not different.
However, the average score from students who studied with e-learning and had the test after the
lessons and a week later are better than the pretest or the basic knowledge Besides, this could broden more
challenge the student. e-learning interests of the students to study further and makes them more enthusiasm.

KEYWORDS : Achievement, Microeconomics
1. ความสําคัญและที่มาของการวิจัย
ในการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ซึ่งไดมีการบรรจุไวในหลักสูตรในระดับอุดมศึกษานั้น โดยทั่วไปแตละ
รายวิชาจะมีเคาโครงการสอนชี้แจงไวในรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอนของแตละรายวิชา
ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบดวยกิจกรรมการเรียนในภาคทฤษฎีในรูปแบบการบรรยายเนื้อหาในบทเรียน
และภาคปฏิบัติในลักษณะตาง ๆ อาทิ การซักถามในชั้นเรียน การทําแบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน เปนตน
วิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนเปนอีกรายวิชาหนึ่ง ซึ่งไดบรรจุไวในหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา
และมีแนวทางของกิจกรรมการเรียนการสอนคลายคลึงกับในรายวิชาอื่น ทั่วๆ ไป นั่นคือ จะประกอบไปดวย
การบรรยายในแตละหัวขอของเนื้อหาในบทเรียน การใหนักศึกษาซักถามในชั้นเรียน ตลอดจนการทํา
แบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน แตอยางไรก็ดีวิทยาการความกาวหนาในปจจุบันไดแผขยายอาณาเขตกวางขวาง
มากขึ้นในทุกๆ ศาสตรทุกๆ สาขา ทั้งนี้เพื่อชวยใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นคือ
มีสื่ออุปกรณและสิ่งประดิษฐตางๆ เปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น อาทิ เทปโทรทัศน
ซีดีรอม และการเรียนการสอนโดย e-learning เปนตน
จากแนวทางการเรียนการสอนในสภาพตางๆขางตน ไดทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน ะหวางการสอนแบบที่มี e-learning
และไมมี e-learning เสริมประกอบ ทั้งนี้คาดวาการสอนแบบที่มีการสอน e-learning เสริมประกอบ จะชวย
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษาไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนโดยการสอนแบบที่มี
e-learning และแบบที่ไมมี e-learning เสริมประกอบ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนทางการเรียนรูของนักศึกษาที่เรียนจากการสอนแบบที่มี e-learning และ
แบบที่ไมมี e-learning เสริมประกอบ
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเนตเพื่อการศึกษาในบทเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
621

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552

วันที่ 14 สิงหาคม 2552

3. คําถามการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนโดยการสอนแบบที่มี e-learning และแบบที่ไมมี
e-learning เสริมประกอบแตกตางกันหรือไม
2. ความคงทนทางการเรียนรูของนักศึกษาที่เรียนจากการสอนแบบที่มี e-learning และแบบที่ไมมี
e-learning เสริมประกอบ แตกตางกันหรือไม
สมมุติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาที่เรียนจากการสอนโดยใชการสอนแบบที่มี e-learning และแบบที่ไมมี e-learning
เสริมประกอบ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแตกตางกัน
2. นักศึกษาที่เรียนจากการสอนโดยใชการสอนแบบที่มี e-learning และแบบที่ไมมี e-learning
เสริมประกอบ หลังการสอนเมื่อทิ้งชวงไป 1 สัปดาห มีความคงทนของการเรียนรูแตกตางกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย
- กลุมเปาหมายที่ศึกษา เปนนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน ของมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ในภาคการศึกษาที่ 2/2550 จํานวน 662 คน
- เนื้อหาของการวิจัย เปนการศึกษาวิจัยในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2550
- ระยะเวลา ใชระยะเวลาในการวิจัยเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2550

5. นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการเรียนรูในเนื้อหาวิชา
เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน ซึ่งหลังจากการเรียนการสอนสิ้นสุดลงแลว สามารถวัดออกมาในรูปของคะแนน
โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในเนื้อหาในรายวิชาดังกลาวที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งมีลักษณะเปนทั้งแบบ
ปรนัยและและอัตนัย
2. ความคงทนในการเรียนรู หมายถึง การกักเก็บประสบการณในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งแสดง
ความสามารถของนักศึกษาในการเรียนรูในเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน โดยวัดออกมาในรูปของ
คะแนนการทดสอบหลังสอน 1 สัปดาห โดยใชการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูฉบับเดิม
3. การสอนโดยใชการสอนแบบที่มี e-learning เสริมประกอบ หมายถึง การสอนตามบันทึกการสอนของ
อาจารยผูสอน โดยการอธิบายเนื้อหาในหัวขอที่ทําการศึกษา ทําการซักถามในชั้นเรียน ทําแบบฝกหัดในทาย
ชั่วโมง และสอนเสริมแบบ e-learning ทายชั่วโมง และใหนักศึกษากลับไปฝกฝนในหัวขอที่ทําการเรียนใน
สัปดาหนั้น พรอมทั้งฝกถาม-ตอบ และทําแบบฝกหัดในการสอนแบบ e-learning
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6. กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้จะเปนการศึกษาเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู โดยการสอนแบบที่มี
e-learning และไมมี e-learning เสริมประกอบ สามารถแสดงตัวแปรอิสระและ ตัวแปรตามที่มีความเกี่ยวของใน
การศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การเรียนการสอนโดยวิธีที่ไมมี
e-learning เสริมประกอบ

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูใน
รายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค
เบื้องตน

การเรียนการสอนโดยวิธีที่มี
e-learning เสริมประกอบ

7. เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค โดยจะ
เปนแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ แบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ ในหัวขอเรื่อง ทฤษฎีการผลิต

8. การรวบรวมขอมูล
ทําการรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูในรายวิชาเศรษฐศาสตร จุลภาคเบื้องตน
หัวขอ ทฤษฎีการผลิตทั้ง 2 กลุม

9. การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. ทําการทดสอบคาสถิติ t-test ของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม วามีความรูพื้นฐานแตกตางกันหรือไม โดยการใช
คะแนนสอบ Mid-term เปนเครื่องมือทดสอบ
2. ถานักศึกษาทั้ง 2 กลุม มีความรูพื้นฐานไมแตกตางกัน จะทดสอบความแตกตางของสัมฤทธิ์ของ
การเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม วามีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูแตกตางกันหรือไม โดยใชการทดสอบ t-test
ภายในสัปดาหที่มีการเรียนการสอน แตถาทั้ง 2 กลุมมีความรูพื้นฐานแตกตางกัน จะทําการทดสอบความแตกตาง
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance: ANCOVA) วึ่งเปนการวิเตราะหที่มุง
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของตัวแปรตามระหวางกลุมของตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษา โดยควบคุมตัวแปร
ภายนอกอื่นที่สัมพันธที่สัมพันธหรือมีผลกับตัวแปรตาม
3. เปรียบเทียบความคงทนของการเรียนรูในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนทั้ง 2 กลุม หลังการสอน
เมื่อทิ้งชวงไป 1 สัปดาห โดยถานักศึกษาทั้ง 2 กลุม มีความรูพื้นฐานไมแตกตางกัน จะใช t-test ทดสอบ ถามี
ความรูพื้นฐานแตกตางกัน ใชการทดสอบโดยการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance:
ANCOVA)
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10. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในการวิจัยนี้จะแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 1) การวัดพื้นฐานความรูของนักศึกษา 2 กลุม
คือ กลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยกลุมควบคุมจะเปนกลุมที่มีการสอนแบบที่ไมมี e-learning เสริมประกอบ
สวนกลุมทดลองจะเปนกลุมที่มีการสอนแบบที่มี e-learning เสริมประกอบ 2) การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวิชา
เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน โดยการสอนแบบที่มีe-learning และไมมีe-learning เสริมประกอบ 3) การศึกษา
ความคงทนทางการเรียนรูของนักศึกษา โดยการสอนแบบที่มี e-learning และไมมี e-learning เสริมประกอบ
4) การศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเนตเพื่อการศึกษาในบทเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
1. ผลการศึกษาการวัดพื้นฐานการเรียนรูรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
จากการศึกษาการวัดพื้นฐานของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน 2 กลุม คือ กลุม
ควบคุม ซึ่งมีการสอนแบบไมมี e-learning เสริมประกอบ และกลุมทดลอง ซึ่งมีการสอนแบบที่มี e-learning
เสริมประกอบ พบวา เมื่อใชคาสถิติ t-test ทดสอบคะแนนเฉลี่ย 2 กลุม ปรากฎวา คะแนนเฉลี่ยไมแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงใหเห็นวา ทั้ง 2 กลุมมีความรูพื้นฐานไมแตกตางกัน
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนโดยการสอนแบบที่มี elearning เสริมประกอบ และไมมี e-learning เสริมประกอบ
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนโดยการสอนแบบที่มีe-learning
เสริมประกอบ และไมมี e-learning เสริมประกอบ พบวา เมื่อใชคาสถิติ t-test ทดสอบคะแนนเฉลี่ยหลังจากสอน
ในหัวขอ “ทฤษฎีการผลิต” ทันทีในสัปดาหนั้น ปรากฎวาคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในรายวิชาเศรฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนโดยการสอนแบบที่มี
e-learning เสริมประกอบ และไมมี e-learning เสริมประกอบ ไมแตกตางกัน
3. ผลการศึกษาความคงคนทางการเรียนรูของนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบที่มี e-learning และไมมี
e-learning เสริมประกอบ
จากผลการศึกษาความคงทนทางการเรียนรูของนักศึกษา จากการสอนแบบที่มี e-learning และไมมี
e-learning เสริมประกอบพบวาเมื่อใชคาสถิติ t-test ทดสอบ คะแนนเฉลี่ยหลังจากที่มีการสอนในหัวขอ “ทฤษฎี
การผลิต” ไปแลว 1 สัปดาห ปรากฎวา คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกันแสดงใหเห็นวา ความคงทน
ทางการเรียนรูของนักศึกษาจากการสอนแบบที่มี e-learning และไมมี e-learningเสริมประกอบไมแตกตางกัน
4. การศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเนตเพื่อการศึกษาในบทเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมการใชอินเทอรเนตเพื่อการศึกษาในบทเรียนรายวิชา
เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระยะเวลาในการใชงานอินเทอรเนตมากที่สุด
เปนระยะเวลามากกวา 1 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง คิดเปน รอยละ 35 รองลงมาคือ เปนระยะเวลามากกวา 2 ชั่วโมง
คิดเปนรอยละ 30 และเปนระยะเวลาต่ํากวา 30 นาที คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญมีการใช
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อินเทอรเนตไปเพื่อคนควาขอมูลความรู / เพื่อการศึกษามากที่สุดถึง 17 คน รองลงมามีการใชไปเพื่อการเรียน
e-learning การสนทนา และบันเทิงทั่วไป 14 คน ใชในการรับ / สง e-mail จํานวน 12 คน ใชในการเลนเกม
จํานวน 11 คน และใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ จํานวน 3 คน นอกจากนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความเห็นวา
ในภาพรวมบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งในบทเรียนดังกลาวจะมีความเหมาะสมมากใน
ดานของการใชตัวอักษรสําหรับหัวเรื่อง การใชตัวอักษรสําหรับเนื้อหา ความชัดเจนของขอความที่ใช เนื้อหามี
ความเหมาะสม การที่บทเรียนชวยใหสามารถทําแบบฝกหัดได และบทเรียนทําใหมีความตองการเรียน
แบบเรียนออนไลน จากผลการศึกษาดังกลาวอาจกลาวไดวาการใชบทเรียนออนไลนหรือ e-learning สงผลให
นักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
PPSDE MODEL และ การประเมินตามหลักธรรม
เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ
A STUDY ON THE ACHIEVEMENT IN BIOLOGY AND CRITICAL
THINKING OF MATTAYOMSUKSA 5 STUDENT USING INSTRUCTIONAL
PPSDE MODEL AND MORAL ASSESSMENT TO ENCOURAGE
CRITICAL THINKING
กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) E-mail : kuntaree_p@yahoo.co.th
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน PPSDE
model และการประเมินตามหลักธรรม เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนตอรูปแบบการเรียนการสอนนี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่
1ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบดินทรเดชา) สิงห สิงหเสนี (เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ จํานวน 114 คน ใชเวลาใน
การทดลอง 18 คาบๆ ละ 50 นาที ดําเนินการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน PPSDE model และ
การประเมินตามหลักธรรม เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ แบบแผนการวิจัยเปนแบบ One Group Pretest
– Posttest Design และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t – test for Dependent Samples การหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และ ความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน PPSDE model และการประเมินตาม
หลักธรรม เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ01.
และนักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอน PPSDE model และการประเมินตามหลักธรรม
เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับดีมาก(0.33 ± 4.65)

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบการเรียนการสอน PPSDE model การประเมินตามหลักธรรม
การคิดอยางมีวิจารณญาณ
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ABSTRACT
The purpose of this study was to find the achievement in biology and critical thinking ability of
Matayomsuksa 5 student taught with instructional PPSDE model and moral assessment to encourage critical
thinking , and to find the agreement of the students taught with instructional PPSDE model and moral
assessment. The subjects of the study were 114 Matayomsuksa 5 student of Bodindecha (Sing Singhaseni)
School, Wangthonglang Bangkok during the first semester of 2008 academic year. It took 18 periods and 50
minutes per each. The research design was one group pretest-posttest design. The data was analyzed by t-test
for dependent samples ,mean and standard deviation.The results of the study indicated that: the achievement in
biology and the critical thinking ability learning of the students taught with instructional PPSDE model and
moral assessment to encourage critical thinking was significantly higher than that of the pre-learning at the .01
level. The agreement of the students taught with instructional PPSDE model and moral assessment was the best
level (0.33 ± 4.65).

KEYWORDS: Achievement, Instructional PPSDE model, Moral assessment, Critical thinking
1. ที่มาของปญหาการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติปพ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดแนวทาง
การศึกษาไวในมาตราที่ 18 และ 24โดยเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายกระตุนการฝกทักษะการคิด การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน
และแกปญหา รวมทั้งใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรูแสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง และเนน
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน (สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2547 : 5 – 8)
ในการสรางคนใหรูจักคิดอยางรอบคอบ มีเหตุผลและกลาตัดสินใจไดอยางถูกตองนั้นตองเนนผูเรียนให มีทักษะ
การคิดระดับสูงนั่นคือการคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) เปนการคิดพิจารณาใครครวญ อยางมีเหตุผล
ไตรตรองอยางรอบคอบ เกี่ยวกับสถานการณที่เปนปญหา โดยอาศัยความรู ความคิดประสบการณของตนเองใน
การหาหลักฐานเพื่อตัดสินใจและนําไปสูขอสรุปที่ถูกตอง (หนึ่งนุช กาฬภักดี, 2543 : 2) ในปจจุบันการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีววิทยาจําเปนตองเสริมสรางใหผูเรียนมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ มองเห็นปญหารูจัก
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน มีทักษะการคิดระดับสูง ซึ่งไดแก
การคิดไตรตรอง การคิดสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผูเรียนที่มีทักษะการคิดทั้งสามอยางนี้จะ
สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ (อรพรรณ พรสีมา, 2543 : 30) และเอนนิส (Ennis, 1985 : 45)
กลาววาการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผลเพื่อตัดสินใจกอนเชื่อหรือกอนลงมือ
ปฏิบัติ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณใหกับผูเรียน โดยเรื่องที่ผูวิจัยนํามาศึกษาในครั้งนี้
คือระบบลําเลียงสารและระบบแลกเปลี่ยนแกสในคน ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําเปนหนวยการเรียนรูโดยมีชื่อวา ลมหายใจแหง
คุณภาพ ซึ่งประกอบดวย 4 เรื่อง ดังนี้ โครงสราง การทํางานของปอด และการวัดอัตราการหายใจ, ความจุปอดกับ
คุณภาพชีวิต, โครงสราง การทํางานของหัวใจ และเสนเลือดที่ชวยในการลําเลียงสาร และ เรื่องลมหายใจแหง
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คุณภาพดวยอากาศที่ปลอดมลภาวะและชวยลดภาวะโลกรอน โดยเรื่องที่ 1– 3 นั้นจากการสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ในปการศึกษา 2548 พบวา รอยละของนักเรียนที่สอนไมผานจุดประสงคการเรียนรูของทั้ง 3 เรื่อง อยูในเกณฑ
สูง (ดังตาราง 1) ทําใหผูวิจัยมีความประสงคที่จะแกปญหาการเรียนรูในเรื่องดังกลาวโดยเริ่มใชรูปแบบการเรียน
การสอน PPSDE model ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ตอเนื่องมาถึงปการศึกษา 2550 ซึ่งพบวารอยละของ
นักเรียนในการเรียนการสอนไมผานจุดประสงคการเรียนรูเรื่องดังกลาวลดลงทําใหมีความมั่นใจวารูปแบบการ
เรียนการสอน PPSDE model สามารถแกไขปญหาได และในการศึกษา 2551 ไดปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมิน
ผูเรียน โดยใชหลักธรรม 4 ประการ คือ ปญญา วิริยะอนวัชชะ และสังคหะ (พระราชวรมุนี , ประยูร ธมมฺจิตฺโต.
2543: 4-5 ) สําหรับเรื่องที่ 4 คือลมหายใจแหงคุณภาพดวยอากาศที่ปลอดมลภาวะและชวยลดภาวะโลกรอนนั้น
ผูวิจัยใชเนื้อหาวิชาชีววิทยาเรื่องมลภาวะทางอากาศที่มีผลตอการหายใจ นํามาจัดทําเพื่อใหสอดคลองกับ 3 เรื่อง
แรกเนื่องจากมลภาวะทางอากาศเปนปญหาที่คนกรุงเทพฯ สวนใหญไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งเปนการกระตุน
จิตสํานึกใหนักเรียนตระหนักถึงปญหาดังกลาว ที่นอกจากจะสงผลตอสุขภาพของปอดและหัวใจแลวยังทําใหเกิด
ภาวะโลกรอนอีกดวย
ตาราง 1 จํานวนรอยละของนักเรียนที่ผูวิจัยสอนในปการศึกษา 2548 – 2550 ที่สอบไมผานจุดประสงคการเรียนรู
ในเรื่องที่ 1โครงสราง การทํางานของปอด และการวัดอัตราการหายใจ เรื่องที่ 2 ความจุของปอด กับ
คุณภาพชีวิต เรื่องที่ 3โครงสราง การทํางานของหัวใจ และเสนเลือดที่ชวยในการลําเลียงสาร
จํานวนรอยละที่นักเรียนสอบไมผานจุดประสงคการเรียนรู
ปการศึกษา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
2548
44.93
42.03
50.00
2549
28.47
26.39
36.11
2550
18.86
10.38
22.64

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน PPSDE model และ
การประเมินตามหลักธรรม เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
รูปแบบการเรียนการสอนนี้

3. ขอบเขตการวิจัย
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา) สิงห สิงหเสนี
(เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2551จํานวน 9หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 379 คน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา)
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สิงห สิงหเสนี (เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2551ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางงาย (simple random sampling) โดยใชวิธีการจับฉลาก
หองเรียน 3 หองเรียนจากทั้งหมด 9หองเรียน จํานวน 114 คน

4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง(quasi – experimental design) โดยใชรูปแบบ One Group Pretest –
Posttest Design ซึ่งไดดําเนินการดังนี้ สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนกลุมทดลองจํานวน 3 หองเรียน
แนะนําขั้นตอนการทํากิจกรมและบทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน PPSDE
model และ การประเมินตามหลักธรรม ทดสอบกอนเรียน (pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยา และ ใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดําเนินการสอนโดยใช
ระยะเวลา 15 คาบๆ ละ 50 นาที เมื่อสิ้นสุดการสอนทําการทดสอบหลังเรียน (post-test) โดย ใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และแบบ
ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนตอรูปแบบการเรียนการสอน รวมใชระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 18 คาบ
นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ กอนและหลังการเรียน โดยใชวิธีการทางสถิติ t-test แบบ Dependent
Samples และวิเคราะหคะแนนแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนตอรูปแบบการเรียนการสอน โดยวิธีการหา
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุปผลการวิจัย
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน PPSDE model และ การประเมินตาม
หลักธรรม เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และ มีความคิดเห็นตอรูปแบบ
การเรียนการสอน ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 ± 0.33 ที่เปนเชนนี้เนื่องจากเหตุผลตอไปนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ ไดปรับปรุงขั้นตอน และ หลักการสรางกิจกรรมการเรียนการสอนจาก
นักการศึกษาและนักปรัชญาทางการศึกษาหลายทานโดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ขั้นนําเสนอ (Presenting) เปนขั้นที่ครูนําเสนอแนวทางหรือขอมูล เพื่อเราใหผูเรียนสนใจและ
อยากคนหาคําตอบภายใตการจัดประสบการณการเรียนรูของครูและขณะเดียวกัน ผูเรียนก็จะไดลงมือปฏิบัติ
ตอบคําถาม หรือทํากิจกรรมยอยๆ ซึ่งเปนไปตามหลักธรรมโดยพระราชวรมุนี(ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2543 : 4-5)
คือการใชปญญาเพื่อคิดไปสูเรื่องที่จะเรียนรูตอไป ใชวิริยะโดยผูเรียนเตรียมการศึกษาสืบคนขอมูลมาลวงหนา
ใช อนวัชชะคือการทํางานดวยความซื่อสัตยเปนระบบมีขั้นตอน และสังคหะคือการทํางานรวมกันอยางมีความสุข
1.2 ขั้นวางแผน (Planning) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนคิดแนวทางในการแกปญหาที่ผูสอนจัดขึ้นเพื่อให
ผูเรียนพบคําตอบดวยตนเองจากปญหาที่ตองทําการศึกษา ในแตละคาบเรียน โดยการรวมกันคิดของเพื่อนในกลุม
และกําหนดบทบาทตัวเองที่จะชวยกลุมในการหาความรู ซึ่งผูสอนจะมีเอกสารประกอบการเรียนเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูของผูเรียน ขั้นนี้จะเปนไปตามหลักธรรมโดยพระราชวรมุนี(ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2543 : 4-5)
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คือใชปญญาในการคิดวางแผนการทํางานการเรียนรู ใชวิริยะในการหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อ
ประกอบการวางแผน ใชอนวัชชะในการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบและสังคหะในการกําหนดบทบาทง
การทํางานที่ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
1.3 ขั้นใชทักษะและลงมือปฏิบัติ (using Skill and Doing) เปนขั้นที่ครูกระตุนใหผูเรียน เรียนรูใช
ทักษะในการคิดวิเคราะห และ สังเคราะหขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบ และสืบคนขอมูล เพื่องายแกการเขาใจ
และ นําไปใชในการทําผลงานชิ้นงานหรือโครงงาน และสามารถสรางองคความรูที่ถายโยงไปยังเนื้อหาใหมโดย
ผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติ ตามแผนที่วางไวอยางเปนระบบ ตามขั้นตอนมีการบูรณาการความรูที่เกิดจาก
การคิดวิเคราะหสังเคราะหนํามาปฏิบัติจนไดผลงานชิ้นงาน หรือโครงงานที่มีคุณภาพโดยผูสอนจะเปนผูอํานวย
ความสะดวกใหแกผูเรียน เชน การเตรียมเอกสาร อุปกรณการทดลอง สารเคมี ขั้นนี้ใชหลักธรรมโดย
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2543 : 4-5) โดยใชปญญาในการคิดและลงมือปฏิบัติทําผลงานกิจกรรมตางๆ
ใชวิริยะในการตรวจผลการทํางานอยางละเอียดรอบครอบหรือทําการทดลองซ้ํา ปรับปรุงแกไขผลงาน
ใชอนวัชชะโดยการเก็บขอมูลจากการทํางานหรือปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ซื่อสัตย ไมลอกเลียนแบบผลงานของ
ผูอื่น และสังคหะโดยการรวมกันทํางานใหถึงจุดหมายและมีความรับผิดชอบรวมกัน
1.4 ขั้นประเมินผล (Evaluating) เปนขั้นที่นักเรียนประเมินผลงานของนักเรียนในกลุมหรือในหอง
เพื่อปรับปรุงแกไขและหรือเปนการประเมินโดยครูที่เกี่ยวของกับการบูรณาการทําการประเมินผลงานของนักเรียน
และนักเรียนแสดงผลงาน แสดงนิทรรศการ จากการวางแผนลงมือปฏิบัติ โดยการใชทักษะตางๆ ขั้นนี้ใช
หลักธรรมโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2543 : 4-5) คือการใชปญญาในการนําความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชนหรือไปประยุกตใช ใชความวิริยะในการตรวจสอบผลงานขอมูลที่ไดจากการเรียนรู ใชอนวัชชะโดย
การนําผลงานขอมูลจากการปฏิบัติงานมาจัดระบบใหงายตอการเขาใจและเปนเอกลักษณของกลุมหรือของตนเอง
และสังคหะคือการทํางานรวมกันในกลุมจนผลงานสําเร็จลุลวงดวยดี
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้ สอดคลองกับแนวคิดของแอนนิส (Ennis, 1985:45) ที่เชื่อวา สติปญญาและ
ความคิดเริ่มตนพัฒนาจากการมีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง เปนกระบวนการที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาความรูจะถูกสรางขึ้นโดยผานการกระทํา กิจกรรมที่เปนระบบและมีขั้นตอนตามลําดับทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดดีและสามารถเชื่อมโยงความรูจากสถานการณหนึ่งไปสู อีกสถานการณหนึ่งได สอดคลองสุกัญญา
นิมานนท (2542 :2) ที่กลาววา ผูเรียนจะเขาใจเนื้อหา หรือเกิดความรู ความเขาใจหรือไมอยางไร รูปแบบวิธีการ
สอนมีบทบาทสําคัญ จึงทําใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนไดสูงตามเกณฑที่กําหนดไว ดังนั้นจากรูปแบบการ
เรียนการสอน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ จึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาดีขึ้น
2. ในรูปแบบการเรียนการสอนนี้ มีลักษณะการจัดกระบวนการเรียนรูที่ เนนการวางแผนการทํางาน การ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจในเนื้อหามากขึ้น มีทักษะปฏิบัติที่ดีขึ้น สามารถขยาย
ความรูไดอยางกวางขวาง สามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับองคความรูที่ไดรับอยางเปนระบบ สามารถคิดพิจารณา
ใครครวญอยางมีเหตุผลเพื่อการตัดสินใจนําไปประยุกตใชกับเรื่องอื่นๆ ได นอกจากนี้การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมี
สวนรวมในการเรียนไดคิดและนําไปปฏิบัติทีละขั้นตอน โดยทราบผลการกระทําของตนเองเสมอ จึงเปนการจัด
โอกาสใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน และทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาไปตามแนวทางที่
พึงประสงค และ ทําใหผูเรียนจดจําสิ่งตางๆที่ไดเรียนไดมากขึ้น ดังนั้นผลการเรียนจึงสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
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เพราพรรณ เปลี่ยนภู (2542 : 337-338) ที่วาแนวคิดในการสรางเสริมความทรงจําที่วา ความทรงจําเปนพลังงาน
ชนิดหนึ่งที่แฝงอยูในตน ถาความทรงจํามีมากก็สามารถถายโยงความรูไปสูสภาพการณอื่นได จากการที่รูปแบบ
การเรียนการสอนนี้เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมในการหาความรูและสรางความรูดวยตนเองโดยอาศัยกิจกรรม
การเรียนและการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายของผูสอน ดังนั้นแมผูเรียนที่มีผลการเรียนไมสูงนักก็
สามารถที่จะพัฒนาตนเองใหมีการเรียนรูไดในระดับหนึ่งโดยอาศัยการรวมมือกับเพื่อนในกลุมและคําแนะนําของ
ผูสอน ดังขอคนพบในงานวิจัยของ สมพร แมลงภู (2541:126) ที่วาผูเรียนชอบคิดเปนกลุมมากกวาคิดคนเดียว
และชอบออกไปเสนอผลงานหนาชั้นเรียน นอกจากนี้ กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช (2550 : บทคัดยอ) ไดนํารูปแบบ
การเรียนการสอน PPSDE model และการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับมาใชเพื่อพัฒนานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) ในปการศึกษา 2549 – 2550 พบวารูปแบบการเรียน
การสอน PPSDE model และการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .01 และความคิดเห็นตอ
รูปแบบการเรียนการสอนของนักเรียนในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 อยูในระดับที่ดีมากโดยมี
คาเฉลี่ย 4.25 และ 4.54 เรียงตามลําดับ
3. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ มีการจัดลําดับขั้นตอนไวอยางชัดเจนและเปนระบบ เปดโอกาสใหผูเรียน
คิดวางแผนในขณะทํางานเปนกลุม ผูเรียนถูกกระตุนใหใชทักษะการคิดในการระดมพลังสมองในการแกปญหา
ตามขั้นตอนตางๆ ที่เนนถึงการคิดอยางเสรีโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผล นํามาประกอบการ
ตัดสินใจ นอกจากนี้การใชสถานการณยั่วยุใหเกิดปญหาเปนการดึงดูดความสนใจในการคิดของผูเรียนใหเปนไป
อยางมีเหตุผล และจูงใจใหเกิดความอยากรู อยากเห็น กระตือรือรนที่จะแสดงออก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เชฟเฟอรท (Shepherd, 1989 : 779 – A) ไดศึกษาการใชรูปแบบการคิดอยางมีวิจารณญาณในการแกปญหาในวิชา
สรางเสริมประสบการณชีวิตของผูเรียนเกรด 4 และเกรด 5 ดําเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการคิดอยางมี
วิจารณญาณของแคมเบลลและสแตนลีย โดยวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณเปรียบเทียบกัน
ระหวางกอนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพิ่มสูงขึ้นกวากลุม
ควบคุม และจากการสังเกตและสัมภาษณ ผูเรียนชอบการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการแกปญหาแบบใหม
มากกวาการเรียนการสอนแบบเกา รวมทั้งเห็นวารูปแบบดังกลาวมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และมีทัศนคติในการคิดที่ดีตอการแกปญหา สําหรับรูปแบบการเรียนการสอน PPSDE model และ
การประเมินตามหลักธรรม เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีลักษณะการจัดกิจกรรมที่เนนการวาง
แผนการระดมพลังสมอง เราความสนใจดวยสถานการณใหมๆ ใหผูเรียนไดเกิดทักษะการคิด การลงมือปฏิบัติ
จึงสงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณดีขึ้น
4. ผูเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไดฝกการคิดดวยการวางแผนการทํากิจกรรมที่
หลากหลายและแตละครั้งไดพบกับสถานการณใหมๆ เราใหเกิดความสนใจในการหาคําตอบ เห็นความสําคัญของ
ตนเอง และหลังจากการทํากิจกรรมแลว กระตุนใหผูเรียนไดคิดอยางมีวิจารณญาณดวยการตั้งคําถามเพื่อนําไปสู
การลงขอสรุป เพื่อใหผูเรียนไดจัดระบบความคิด เรียงลําดับความคิดอยางถูกตองเหมาะสม ไดประเมินแนวคิด
และผลงานของตนเองกอนนําไปสูการสรุปผลที่ถูกตองที่สุด สงผลใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผล
จึงทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับหนวยศึกษานิเทศก สํานักงาน

631

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552

วันที่ 14 สิงหาคม 2552

คณะกรรมการศึกษาเอกชน (2541, อางถึงใน สุปรียา ชํานาญเอื้อ, 2543) กลาววา การฝกการคิดวิจารณญาณ ใหใช
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อกระตุนและเราความสนใจใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมอยางมีความสุข และในการ
สอนแตละครั้ง ครูสามารถนํากิจกรรมตางๆ มาบูรณาการเขาดวยกัน นอกจากนี้การเรียนรูเกิดจากแหลงตางๆ กัน
มิใชจากแหลงใดแหลงหนึ่งเพียงแหลงเดียวชวยใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองทําใหนักเรียนเกิด
ความเขาใจลึกซึ้งและจดจําไดดีและการที่นักเรียนไดทําการคนปญหาและหาแนวทางการแกปญหาดวยตนเอง ทํา
ใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง และนักเรียนไดฝกกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
5. รูปแบบการเรียนการนี้เนนการวางแผนการทํางานที่มีประสิทธิภาพจากกระบวนการคิดของผูเรียนเพื่อ
ลงมือสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และมีโอกาสไดประเมินผลงาน และปรับปรุงแกไขงานใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น
อีกทั้งเนนการทํางานเปนกลุม และการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูเรียนไดคิดลงมือปฏิบัติ ทํากิจกรรม
และทําผลงานอยางอิสระทําใหผูเรียนกลาแสดงความคิดและเหตุผลของการคิดใหเพื่อนในกลุมฟง ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของบุคคลอื่น ซึ่งสอดคลองกับ ยุพดี ไตรติลานันท (2542 : 58) ที่กลาววา นักเรียนที่ไดฝก
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณตามขั้นตอนตั้งแตการฝกรายบุคคลและเปนกลุม ชวยทําใหนักเรียนคอยๆ
มีการพัฒนาระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณของตนเองใหสูงขึ้นกวาเดิม การที่ผูเรียนไดแสดงออกโดยการ
อภิปรายในประเด็นปญหาหรือสิ่งที่ไดรับในการเรียนการสอนทําใหผูเรียนไดกลาแสดงออก และยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่น และไดขยายความคิดและความรูของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ มลิวัลย สมศักดิ์ (2540 : 44) ที่กลาว
วา ในการอภิปรายผลการคิดระหวางนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับครูผูสอน ทําใหนักเรียนขยายขอบเขต
การคิดใหกวางและซับซอนยิ่งขึ้น และในการอภิปรายในระหวางนักเรียนและนักเรียนดวยกันทําใหนักเรียน
เคารพซึ่งกันและกัน มีความเชื่อถือใหความรวมมือ นักเรียนกลาแสดงออกและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
6. รูปแบบการเรียนการสอนนี้เปดโอกาสใหผูเรียนไดวิเคราะหปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เสนอแนะแนวทาง
ในการแกไขปรับปรุงขอบกพรองที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในครั้งตอไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและเนื้อหาที่เรียน ซึ่งทําให
ผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจมากขึ้นสงผลใหผูเรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน มีความ
กระตือรือรน และเรียนอยางมีความสุขสนุกกับการเรียน ไดเรียนรูและเขาใจในเนื้อหาเรื่องที่เรียนไดดี กอใหเกิด
การคิดอยางมีวิจารณญาณในเรื่องที่เรียนอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ สุนีรัตน เนียมสุด (2542 : 66) ที่กลาววา การเปด
โอกาสใหครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและปรับปรุงการเรียนการสอน
รวมกัน ชวยใหนักเรียนเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลินไดรับความรู ความสนใจใหความรวมมือมากขึ้น และคงศักดิ์
ธาตุทอง(2543 : 71)กลาววาการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนการสอน และมีสวนรวม
ในการประเมินผลและสะทอนผลการเรียนการสอน รวมทั้ง มีโอกาสแสดงออกทั้งในดานความคิดเห็นและการ
กระทําอยางอิสระ ทําใหผเู รียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุขและสนุกกับการเรียน นอกจากนี้ผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติตามสภาพจริงและเรียนรูจากผลที่เกิดขึ้นจริง และไดมีโอกาสทํางานเปนทีมมากขึ้นเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาการอยูรวมกันในสังคมที่มีความเปนเอกภาพ ซึ่งจะสงผลใหสามารถมุงไปสูเปาหมายเดียวกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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6. ขอเสนอแนะ
ครูผูสอนควรนํารูปแบบการเรียนการสอน PPSDE model และการประเมินตามหลักธรรมเพื่อสงเสริม
การคิดอยางมีวิจารณญาณไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ทั้งนี้เพราะ รูปแบบการเรียน
การสอน PPSDE model และการประเมินตามหลักธรรม นี้จะชวยใหผูเรียนรูจักการวางแผนการทํางาน สามารถ
พัฒนาการเรียนรูของตนเอง และความสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ อีกทั้งการประเมินผูเรียนตามหลักธรรมจะ
ชวยใหผูเรียนเรียนรูอยางมีสติ มีความรอบคอบ มีความซื่อสัตย มีคุณธรรม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ทั้งตนเองและผูอื่นซึ่งสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติปพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดแนวทางการศึกษาไวในมาตราที่ 18 และ มาตราที่ 24
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาบัญชีขั้นกลาง 2 ของ
นักศึกษาปริญญาตรีปที่ 2 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
FACTORS RELATED TO THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF
INTERMEDIATE ACCOUNTING II OF THE SOPHOMORE
STUDENTS OF THE FACULTY OF ACCOUNTING,
SRIPATUM UNIVERSITY BANGKHEN
พัฒธณี ดวงเนตร
อาจารยประจํา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม E-mail: pattanee.do@spu.ac.th
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีขั้นกลาง 2 ของนักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 2 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีขั้นกลาง 2 รวมทั้งศึกษาปจจัยทางครอบครัว ไดแก ระดับการศึกษาของบิดา
หรือมารดา ฐานะทางเศรษฐกิจของนักศึกษา เพื่อศึกษานิสัยในการเรียนที่ดี และศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่ดีที่มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีขั้นกลาง 2 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจาก
จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 281 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สถิติทดสอบ เอฟ การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
จากการศึกษาพบวา นักศึกษาที่บิดาหรือมารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา จะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่บิดาหรือมารดามีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี และนักศึกษาที่มีนิสัยทาง
การเรียนที่ดีและมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

คําสําคัญ : ปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี
ABSTRACT
To study the Factors that Related to The Academic Achievement of Intermediate Accounting II of
sophomore students of The Faculty of Accounting, Sripatum University (Bangkhen). Firstly, to study the
Factors that Related to The Academic Achievement of Intermediate Accounting II, and secondly, to study the
Family factors-- the Parents’ Level of Education, Student’s Economic Status, the good studying habit, and a
motive of achievement that related to the Achievement of Studying of Intermediate Accounting II. The data
were collected to 281 sophomore students by questionnaires that were divided into 4 and 5 level before were
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analyzed by SPSS for Windows Program, to find out the frequency, percentage, average, standard deviation,
one-way variation analysis, F-test, and Pearson's Product Moment Correlation Coefficient.
The result was the achievement of studying of the students were different within the parents’ level of
education that is, if it was bachelor or higher level, the achievement of studying will be moved in one direction
related and than the lower, but the achievement of studying of students was not different within the factor of
Student’s Economic Status.
KEYWORDS : Academic achievement factors, Accounting

1. บทนํา
การบัญชีเปนการนําเสนอขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจ ซึ่งเปน
ประโยชนกับเจาของธุรกิจตางๆ หรือผูบริหารที่จําเปนตองอาศัยระบบบัญชีที่ดีและรายงานทางบัญชีที่เชื่อถือได
เพื่อใชในการกําหนดนโยบาย และตัดสินใจทางเศรษฐกิจอยางถูกตองและทันเวลา ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทาง
ธุรกิจ และสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นวิชาบัญชีจึงเปนวิชาที่มีความสําคัญมากวิชาหนึ่ง
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเครื่องบงชี้ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการเรียน ประกอบกับผูเรียนไม
สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มที่เทาที่ควร ผูเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับความสามารถที่แทจริง
ของตนเอง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีขั้นกลาง 2
ของนักศึกษาปริญญาตรีปที่ 2 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เพื่อจะไดนําผลที่ไดรับไปชวยเหลือ
ปรับปรุงและปองกันปญหา และทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการแก
ปญหาคุณภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนปญหาสําคัญในขณะนี้

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษานิสัยในการเรียนวิชาบัญชีขั้นกลาง 2 ของนักศึกษาปริญญาตรีปที่ 2 คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม บางเขน
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีขั้นกลาง 2 ของนักศึกษาปริญญาตรีปที่ 2 คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีขั้นกลาง 2 ของนักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 2 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการไดเรียนรู ฝกฝน ในวิชาตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว ซึ่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกลาวไดมาจากแบบทดสอบวัดผลที่อาจารยผูสอนไดจัดทําขึ้น โดยองคประกอบที่มี
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อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายองคประกอบดวยกัน ที่สําคัญแบงออกไดเปนสามกลุม คือ
1) องคประกอบดานปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับนักเรียน 2) องคประกอบดานตัวนักเรียนและ 3) องคประกอบ
ดานคุณภาพการสอนและการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และในการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นเปนกระบวนการใดๆ ก็ตามที่จะไดมาซึ่งขอเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณคุณภาพหรือ
คุณลักษณะของบุคคลหรือสิ่งของ โดยอาศัยเครื่องมือชวยในการวัดผล ซึ่งมักจะออกมาเปนตัวเลข พรอมทั้งมี
หนวยกํากับนั่นเอง
นิสัยในการเรียนที่ดี
นิสัยในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมของนักศึกษาที่ทําเปนประจําในการเรียน ซึ่งสามารถพัฒนา
ปรับปรุงใหดีขึ้นได โดยประเภทนิสัยในการเรียนสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ นิสัยทางการเรียนที่ดี
และนิสัยทางการเรียนที่ไมดี โดยทั่วไปเปนที่เชื่อกันวานักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดี มักจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง สวนนักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนที่ไมดีก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ซึ่งองคประกอบที่ชวย
ใหประสบความสําเร็จในการเรียนแบงได 2 องคประกอบคือ 1) แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน คือ การเขา
เรียนอยางสม่ําเสมอ ตั้งใจเรียน ศึกษาอานตําราเพื่อเปนการทบทวนความรู และการทําการบานดวยตนเอง
2) บรรยายกาศในหองเรียน โดยครูตองไมแสดงความเปนคนเจาอารมณ หรือพูดจาดูถกู นักเรียน และทําความรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อจะไดรูขอมูลของนักเรียนและสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชแกไขปญหาตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนครูจะตองบอกวัตถุประสงคหรือพฤติกรรมที่นักเรียนจะตองทําไดกอนที่
จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใหงานที่นักเรียนสามารถทําเสร็จภายในชั่วโมงที่สอนเพื่อครูจะไดกํากับ
ดูแลการทํางานของนักเรียนอยางใกลชิด
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง แรงผลักดัน แรงกระตุน ที่เกิดจากความตองการที่จะไดรับการตอบ สนอง
ตอสิ่งกระตุนใหบุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตามที่ตนตั้งไว โดยลักษณะของผู
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะเปนผูที่ตั้งความมุงหวังไวสูง มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความทะเยอทะยาน
มีความพยายามปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ ชอบการแขงขัน มีความอดทน ความมานะบากบั่นที่จะเอาชนะ
อุปสรรคและไปใหถึงจุดมุงหมายจึงแสดงออกโดยการทํางานใหดีที่สุด
การบัญชี
สิ่งสําคัญที่สุดของการบัญชีคือ การทําหนาที่เปนแหลงขอมูลของธุรกิจที่จะแสดงใหเห็นถึงความกาวหนา
และการเติบโตของธุรกิจ ทําใหบุคคลตางๆ ที่มีความสนใจในธุรกิจสามารถมองและสื่อสารความหมายทางดาน
การเงินของธุรกิจได ดังนั้นปจจัยทางธุรกิจที่สําคัญมากประการหนึ่งคือขอมูลทางการบัญชี และเปนเครื่องมือที่
สําคัญในดานการจัดการ โดยองคกรที่มีขนาดใหญมากก็จะมีความตองการขอมูลทางการบัญชีมากตามไปดวย

4. ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีขั้นกลาง 2 ของนักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 2 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษา
จากนักศึกษาคณะบัญชีภาคปกติที่กําลังเรียนวิชาบัญชีขั้นกลาง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัย
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ศรีปทุม บางเขนจํานวน 281 คน ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) ลักษณะขอมูลทั่วไปของนักศึกษาจํานวน 18 ขอ ซึ่งเปนคําถามที่ใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว (Checklist Choice Question) และใหเติมคําตอบลงไปในชองที่เวนวางไว
2) แบบวัดนิสัยในการเรียนมีลักษณะเปนมาตราวัดระดับ (Rating Scale) มี 4 ตัวเลือก ไดแก ทําเปนประจํา
ทําเปนบางครั้ง ทํานานๆ ครั้ง และไมเคยทําเลยจํานวน 26 ขอ 3) แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีลักษณะเปนมา
ตราวัดระดับ (Rating Scale) มี 5 ตัวเลือก ไดแก จริงที่สุด จริง ไมแนใจ ไมจริง และไมจริงที่สุด จํานวน 14 ขอ
โดยการแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางในชั้นเรียน ซึ่งผูทําการวิจัยไดกําหนดวิธีการและเงื่อนไขใน
การตอบแบบสอบถามลงในแบบสอบถามเพื่อใหนักศึกษาทราบ และยังไดแจงดวยวาจาใหทราบกอนให
นักศึกษาลงมือตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้เพื่อใหการตอบแบบสอบถามเปนไปดวยความถูกตองและครบถวนแลวทํา
การเก็บแบบสอบถามทันทีหลังจากกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถามนั้นแลว
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลใชสถิติรอยละ โดยแสดงในรูปตารางแจกแจงความถี่และคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สถิติทดสอบ ที และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสันในการหาความสัมพันธระหวางนิสัยในการเรียนที่ดี และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามมาประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และ
ทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติระดับนัยสําคัญ 0.05

5. ผลการศึกษา
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 281 คน เปนเพศหญิงรอยละ 93.60 โดยศึกษาหลักสูตร 2 ปตอเนื่อง
รอยละ 65.80 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสวนมากอยูในระหวาง 2.00-2.49 ทั้งนี้นักศึกษาสวนมากไดรับ
เงินเดือนจากบิดามารดาเพียงพอกับคาใชจาย และบิดาหรือมารดาของนักศึกษาที่ใชในการศึกษาสวนมากมี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา
นิสัยในการเรียนมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษาปจจัยดานนิสัยในการเรียนที่ดีนั้น นักศึกษาสวนมากมักจะขีดเสนใตขอความหรือจดลงสมุด
เมื่ออาจารยเนนในหัวขอสําคัญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ในทางตรงกันขามนักศึกษาที่มีนิสัยในการเรียนที่ไมดี
โดยสวนมากมักหลับในเวลาเรียนเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 และเมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางนิสัยใน
การเรียนที่ดีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวานิสัยในการเรียนที่ดีมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนในระดับต่ํา
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในทางที่ดีนั้น นักศึกษาสวนมากมีความตั้งใจและอดทนใน
การทํางานทุกเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.12 ในทางตรงกันขามนักศึกษาที่ใชในการศึกษามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในทางที่ไมดี
โดยนักศึกษามักทอแทที่จะแขงกับเพื่อนเมื่ออาจารยยกยองเพื่อนในหองเรียนวาเกงกวาจนทําใหตนเองมักจะ
ทอแท ที่จะแขงกับเขามีคาเฉลี่ย 3.89 และเมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่ดีกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่ดีมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ํา
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ปจจัยทางครอบครัวตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษาทําใหทราบวานักศึกษาที่มีบิดาหรือมารดามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่มีบิดาหรือมารดามีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี

6. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่มีบิดาหรือมารดามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงกวานักศึกษาที่มีบิดาหรือมารดามีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีซึ่งเปนการสนับสนุนสมมติฐาน
อาจเนื่องมาจากความเอาใจใสของบิดาหรือมารดา และสามารถใหคําแนะนําทางการเรียนแกนักศึกษาได อีกทั้ง
นักศึกษาไดยึดถือบิดาหรือมารดาเปนตนแบบของการศึกษาและดํารงชีวิตในอนาคต ประกอบกับสภาพสังคมใน
ปจจุบนั สําหรับการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานในองคกรที่ยอมรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาดวยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี จึงทําใหนักศึกษาตองพยายามเรียนเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของวัชรพล สารสอน (2543) แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของเผด็จชัย บุญศักดิ์ (2540)
และปยนาถ ประจงพิมพ (2545) ที่ไดขอสรุปวาระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา และสภาพ
ครอบครัวไมมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากสมมติฐานที่วานิสัยในการเรียนที่ดีมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น ผลการวิจัย
พบวานิสัยในการเรียนที่ดีมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ํา ซึ่งผลการวิจัยสวนนี้
นาจะมีผลมาจากการตระหนักของนักศึกษาถึงความยากของเนื้อหาวิชาบัญชีขั้นกลาง 2 นั่นเอง จึงมีผลตอความ
เอาใจใสในการเรียนจนเปนนิสัยในการเรียนที่ดี อยางไรก็ตามนักศึกษากลุมตัวอยางอยูในชวงวัยรุน ประกอบกับ
สิ่งแวดลอมในปจจุบันมีอิทธิพลตอวัยรุนมาก คือ ความสัมพันธในกลุมเพื่อน ซึ่งจะมีอิทธิพลตออุปนิสัย
การวางตัวในสังคม ทัศนคติในเรื่องตางๆ รวมทั้งทัศนคติดานการเรียน ทําใหนักศึกษาอาจไมสนใจศึกษาคนควา
หาความรูเพิ่มเติม ไมตั้งใจเรียนอยางสม่ําเสมอ ยอมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของนุชนาฏ วรยศศรี (2544) และปยนาถ ประจงพิมพ (2545) ที่ไดขอสรุปวานักศึกษาที่มีนิสัยใน
การเรียนที่ดีมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากสมมติฐานที่วาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น ผลการวิจัย
พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่ดีมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ํา อาจเนื่องมาจาก
ระเบียบการและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไดกําหนดใหนกั ศึกษา
คณะบัญชีศึกษาวิชาบัญชีขั้นกลาง 2 ผานกอนจึงสามารถศึกษาในวิชาบัญชีชั้นสูง 1 วิชาบัญชีชั้นสูง 2 วิชาการ
ตรวจสอบบัญชี วิชาตรวจสอบภายใน และวิชาระบบสารสนเทศการบัญชีได ทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรน
ในการเรียนมากขึ้น สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีนั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของรุจิรา เยาวมาตย
(2541) ที่ไดขอสรุปวาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกันใน
ทางบวก แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของปยนาถ ประจงพิมพ (2545) ที่ไดขอสรุปวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยางไรก็ตามนักศึกษาเองควรปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยการใหความสนใจในการเรียน
มากขึ้น ฝกนิสัยในการเรียนที่ดี อีกทั้งในการเรียนการสอนตองดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดและทั่วถึงโดยลด
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จํานวนของนักศึกษาในแตละหองเรียนจากจํานวนนักศึกษาหองละ 80 คนเปนจํานวนนักศึกษาหองละ 40 คน
เพื่อนักศึกษาจะไดมีสวนรวมในชั้นเรียนอยางทั่วถึง และควรจัดโครงการฝกสมาธิใหแกนักศึกษา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียน
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นุชนาฏ วรยศศรี, 2544. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต. ปริญญานิพนธมหาบัณฑิตสาขาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
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