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การวิเคราะห�จําแนกป�จจัยท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

ณัฐพัชร (จารุณี) อภิวัฒนไพศาล*

* ผูชวยศาสตราจารยประจํา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค�หลักเพื่อวิเคราะห�จําแนกป�จจัยที่ส �งผลต�อผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของนักศึกษาบัญชีในมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย โดยการใช�แบบสอบถาม

เก็บรวบรวมข�อมูล และการวิเคราะห�จําแนกแบบมีขั้นตอนจากกลุ�มตัวอย�าง 382 คน ซึ่งเป�น

นักศึกษาบัญชีชั้นป�ที่ 3 และชั้นป�ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย สําหรับป�การ

ศึกษา 2555

ผลการวิจัยพบว�า ป�จจัยที่สามารถจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาบัญชี

โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย ประกอบด�วย 1) ความถนัดในการเรียน 2) ผลการเรียน

เฉล่ียสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 6 หรือเทียบเท�า 3) ป�ญหาด�านการปรับตัวทาง

การเรียน 4) วุฒิที่ ใช�สมัครเรียนในมหาวิทยาลัย 5) ป�ญหาด�านอารมณ�และความรู�สึกนึกคิด

เกี่ยวกับตน 6) นิสัยในการเรียนและความสนใจในเน้ือหา และ 7) การศึกษาของมารดา 

โดยป�จจัยที่สําคัญที่ให�น้ําหนักในการจําแนกความแตกต�างของกลุ�มนักศึกษาบัญชีที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงหรือตํ่าคือ ความถนัดในการเรียน ผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดับชั้น

มัธยมศึกษาป�ที่ 6 หรือเทียบเท�า ป�ญหาด�านการปรับตัวทางการเรียน และวุฒิที่ ใช�สมัครเรียน

ในมหาวิทยาลัย

คําสําคัญ: การวิเคราะห�จําแนก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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บทความวิจัย

The main purpose of this research is to perform discriminant analysis on factors affecting the study 

achievement of private universities’ accounting students in Thailand by using questionnaire for data 

collection and applying discriminant analysis technique with stepwise method from 382 samples who 

are junior and senior students of private universities in Thailand for the academic year 2012.

The results show that factors which can discriminate the achievement comprise 1) an aptitude, 2) 

the cumulative grade point average in M.6, 3) problems in self-adaptation of the study, 4) educational 

background, 5) problems in emotional and self-perception aspects, 6) study behaviors and content 

interest, and 7) mother’s educational background, respectively ordering from high to less impact. In 

addition, the main factors discriminating on high or low study achievement are an aptitude, the cumulative 

grade point average in M.6, problems in self-adaptation of the study, and educational background.

Keywords: Discriminant Analysis, Study Achievement

ABSTRACT

บทนํา
การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญ

งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก 
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุน
ใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และสามารถอยูร วมกับ
ผู อื่นไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผู เรียนมีความสําคัญที่สุด โดยตองสงเสริมให
ผู เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542)

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนกลไกสําคัญในการ
ผลิตกําลังคนระดับสูง การวิจัย การสรางองคความรูและ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศและสามารถแขงขันกับ

นานาประเทศ โดยจําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพท้ังใน
ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา
สามารถเปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพที่จะนําไปสูการพัฒนา
ประเทศ เพราะการศึกษาเปนอุตสาหกรรมการบริการ
ชนิดหน่ึง และจําเปนตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
เขมแข็งขึ้นตามกันดวย (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2545) ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ นอกจากน้ี ยังกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากรบุคคล
จากในประเทศและตางประเทศ การนําประสบการณ ความ
รอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาของบุคคลมาใชเพื่อเพิ่ม
คุณภาพบัณฑิต รวมถึงการพัฒนาความสามารถและคุณภาพ
ของบัณฑิตเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
และสงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความDo
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การวิเคราะห�จําแนกป�จจัยท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

ตองการของสถานประกอบการ (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2546)

เปาหมายสูงสุดของการจัดการเรียนการสอนคือ ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน
มีนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูงและระดับตํ่า 
โดยมีนักศึกษาสวนหนึ่งถูกภาคทัณฑ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑ และอาจสงผล
ตอการพนสภาพนักศึกษาในอนาคต การถูกภาคทัณฑถือได
วาเปนความสูญเปลาทางการศึกษา ซึ่งมีผลกระทบโดยตรง
ตอตัวผู เรียนเปนสําคัญ คือ ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายทั้ง
ในสวนที่เปนคาใชจายทางตรงและคาใชจายทางออม เชน 
คาอาหาร คาพาหนะ คาเสื้อผา คาอุปกรณการเรียน 
เปนตน เมื่อมองในภาพรวมปญหาดังกลาวยังสงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษา 
ดังน้ัน สถาบันการศึกษาจึงมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย และ
จําเปนตองรูปญหาและสาเหตุที่แทจริง พรอมท้ังแสวงหา
แนวทางในการแกปญหา

การถูกภาคทัณฑเปนสถานะที่ไมปกติของนักศึกษา 
กลาวคือ เปนสภาพท่ีนักศึกษาสอบไดคาระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมไมถึง 2.00 มีผลทําใหมหาวิทยาลัยจํากัดหนวยกิตใน
การลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไป นอกจากน้ัน นักศึกษา
จะตองพยายามเรียนเพื่อใหไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมตํ่ากวา 2.00 เพื่อจะไดไมพนสภาพการเปนนักศึกษา
ดังนั้น หากปญหาดังกลาวยังคงอยู ในอัตราที่มากหรือ
มากขึ้น จะกอใหเกิดผลกระทบตอการจัดการศึกษา ซึ่ง
ปรัชญา เวสารัชช (2545) กลาวไววา การจัดการศึกษาเปน
เรื่องของการลงทุนที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย
แตละคน และเปนการลงทุนเพ่ือการอยูรอดและพัฒนาของ
สังคม โดยการจัดการศึกษามีความคาดหวังวาจะไดคนที่มี
คุณภาพเพ่ือทําใหสังคมมีความม่ันคง สงบสุข เจริญกาวหนา
ทันโลก แขงขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหวางประเทศได คนใน
สังคมมีความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอยาง
มีประสิทธิภาพ และอยูรวมกันไดอยางสมานฉันท ดังนั้น
ผูเกี่ยวของ อาทิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของจําเปนตองชวยกันดูแล และมีระบบ
การชวยเหลือนักศึกษาเหลานี้

การรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 
Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 นี้มี 7 อาชีพ
มาตรฐานท่ีไดรับการรับรองใหสามารถไปทํางานตามประเทศ
ตาง ๆ  ใน AEC ได ไดแก แพทย ทันตแพทย นักบัญชี 
วิศวกร สถาปนิก พยาบาล และนักสํารวจ ซึ่ งวิทย 
บัณฑิตกุล (2554) กลาวไววาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคล่ือนยายสินคา 
บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค 4 ดาน ไดแก การตลาดและฐานการผลิต
เดียว การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจอยางเสมอภาค และ การบูรณาการเข ากับ
เศรษฐกิจโลก จะเห็นไดวาสาขาวิชาชีพบัญชีจะตองเตรียม
ความพรอมเพ่ือใหนักบัญชีที่จะสําเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิต 
ซึ่งเปนสาขาวิชาชีพหนึ่ง 1 ใน 7 สาขาท่ีสามารถเคล่ือนยาย
แรงงานฝมือไดอยางเสรี จําเปนตองเตรียมความพรอม
และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพใหทํางานไดอยางไรพรมแดน 
การทํางานตองเปนมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับเพื่อให
สามารถแขงขันได

ผูวิจัยซึ่งเปนอาจารยผูสอนวิชาบัญชีในมหาวิทยาลัยที่
เปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เห็นความสําคัญท่ีจะต องแก ไขป ญหา
นักศึกษาบัญชีที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ ซึ่ง
ทําใหเกิดความสูญเปลาทางการศึกษา อีกทั้งยังสงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา ดังนั้น 
จึงตองวิเคราะหจําแนกปจจัยที่ส งผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักศึกษาบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในประเทศไทย เพื่อศึกษาปจจัยที่ส งผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชน
ในประเทศไทย แลวหาตัวแปรท่ีสามารถจําแนกกลุ ม
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และผลสัมฤทธิ์Do
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บทความวิจัย

ทางการเรียนต่ํา ผลของการวิจัยจะทําใหไดแนวทางในการ
ปรับปรุงตนเองในดานการเรียนของนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่า และเปนแนวทางใหอาจารยผูสอนบัญชีใช
เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถตามศักยภาพของ
ตนเอง และนอกจากนี้ยังใชในการคาดคะเนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาบัญชีในอนาคต

วัตถุประสงค�
1. เพื่อหาปจจัยที่ส งผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
2. เพ่ือหาตัวแปรท่ีสามารถจําแนกกลุมนักศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หรือตํ่า รวมท้ังสรางสมการ
จําแนกประเภท (Discriminant Function) ในการ
คาดคะเนความเปนสมาชิกของกลุ มที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงและต่ํา

การทบทวนวรรณกรรม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนความสําเร็จที่ไดจาก
การเรียนที่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวบุคคล (Eysenck, 
1972) โดยความรู หรือทักษะดังกลาวเกิดจากการเรียนรู 
ในวิชาตาง ๆ  ที่ไดเรียนมาแลว (Good, 1973) รวมถึง
การฝกฝน หรือประสบการณทั้งในสถานท่ีเรียน ที่บาน และ
สิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ  ซึ่งประกอบดวยความสามารถทางสมอง 
ความรู สึก คานิยม จริยธรรมตาง ๆ  (อารมณ เพชรชื่น, 
2527) จนทําใหผู เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และเกิดความสามารถที่มาจากการเรียนการสอน (ประกิจ 
รัตนสุวรรณ, 2525, และ พวงรัตน ทวีรัตน, 2529)
การฝกอบรมส่ังสอนโดยตรง และผูเรียนสามารถแสดง
พฤติกรรม ไดแก ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช
การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา (ไพศาล 
หวังพานิช, 2526) โดยความสําเร็จที่ไดรับนั้นเกิดจากความ
พยายาม การลงแรงเพื่อมุงในจุดหมายปลายทางที่ตองการ 
หรืออาจจะหมายถึงระดับของความสําเร็จที่ไดรับแตละดาน

โดยเฉพาะ หรือระดับความสําเร็จที่ไดรับโดยท่ัวไปก็ได
(เดโช สวนานนท, 2512)

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดจากการทดสอบ
ดวยวิธีตาง ๆ  การทดสอบของครูผู สอน หรือผูรับผิดชอบ
ในการสอนหรือทั้งสองอยางรวมกัน (วรวิทย วศินสรากร, 
2519, และ Good, 1973) หรืออาจมาจากกระบวนการท่ี
ไมตองอาศัยการทดสอบ เชน การสังเกตการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม และ ประสบการณของการเรียนรูที่เกิดจากการ
อบรม (ปรียาภรณ วงศอนุตรโรจน, 2534, และ Eysenck, 
1972) การตรวจการบานหรือระดับคะแนนที่ไดจากโรงเรียน 
ซึ่งต องอาศัยกรรมวิธีที่ซับซอน และ ระยะเวลาที่นาน
พอสมควร หรือ อาจวัดดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั่วไป (Eysenck, 1972 : 16) ดังนั้น การวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถของ
บุคคล โดยวัดระดับความสามารถของสมรรถภาพสมองของ
บุคคลวาเรียนรู ไดเทาไร เรียนรู อะไรบาง มีความรอบรู  
ความสามารถระดับใด ปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด หรือ
เ รียนมาแล วผลการเรียนยังเหลืออยู  เท าใด (ประกิจ
รัตนสุวรรณ, 2525, และพวงรัตน ทวีรัตน, 2529)

2. ป�จจัยท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวแปรที่สัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
การที่นักเรียนจะเรียนสําเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค

ไดนั้น ตองอาศัยปจจัยทางดานสติปญญา (Intellectual 
Factors) (Prescott, 1961; Anastasi, 1990) ซึ่ง
เปนปจจัยเฉพาะบุคคลของผูเรียนเอง ยากตอการปรับปรุง
แกไขใหดีขึ้นไดในระยะเวลาอันสั้น และยังตองมีปจจัยที่
ไมใชสติปญญา (Non-Intellectual Factors) (Anastasi, 
1990) คือ คุณลักษณะสวนตัวของผูเรียน และพฤติกรรม
ทางดานความรูความคิด หมายถึง ความสามารถท้ังหลาย
ของผูเรียน ซึ่งประกอบดวยความถนัดและพ้ืนความรูเดิม
ของผูเรียน คุณภาพการสอน (Bloom, 1976) เปนลักษณะ
ของผู เรียนและการเรียนในระบบโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอ
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนDo
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การวิเคราะห�จําแนกป�จจัยท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลมาจาก ความสามารถที่
ติดตัวมาแตกําเนิด ความเขาใจเก่ียวกับตนเอง ความมุงหวัง
ในอนาคต ชีวิตและการอบรมในครอบครัว ตัวครูผู สอน
วิธีสอน Harvighurst และ Neugarten (1967) ปจจัย
ทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย 
สุขภาพ ขอบกพรอง และลักษณะทาทางของรางกาย
ปจจัยการพัฒนาแหงตน ไดแก ความสนใจ เจตคติ และ 
แรงจูงใจ ปจจัยทางความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดา
มารดา ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตร ความ
สัมพันธระหวางพ่ีนอง และความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว ความสัมพันธของนักเรียนกับเพ่ือนวัยเดียวกัน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป นอยู ของสมาชิกใน
ครอบครัว การอบรมและฐานะทางบาน และสภาพแวดลอม
ทางบาน Prescott (1961) และยังรวมถึงคุณลักษณะทาง
จิตใจ หมายถึง สภาพการณที่ทําใหผูเรียนเกิดความรูใหม 
ไดแก ความสนใจ เจตคติตอเนื้อหาวิชา สถาบัน และ ระบบ
การเรียนการยอมรับความสามารถของตนเอง Bloom 
(1976) อีกดวย

สําหรับงานวิจัยในประเทศไทย ตัวแปรที่ส งผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
เชน เพศ (ศรีระพร จันทโนทก, 2538; ปริญญา คลายเจริญ, 
2545 และ วัชรินทร เมฆา, 2542) พื้นความรูเดิม (ปริญญา 
คลายเจริญ, 2545; วัชรินทร เมฆา, 2542) ภูมิหลังทาง
การศึกษา ความรู สึกนึกคิดเกี่ยวกับตน และภูมิลําเนา 
(ปริญญา คลายเจริญ, 2545) รายไดเพียงพอตอรายจาย 
การพักอาศัยอยู กับเพ่ือน (สวัสด์ิ วิชระโภชน, 2549)
ที่พักอาศัย เพื่อน ความสัมพันธในครอบครัว (ฉัตรปวีณ
จรัสวราวัฒน, 2550) จํานวนเงินที่ไดรับตอเดือน (สวัสดิ์
วิชระโภชน  ,  2549) แรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ (มณีวรรณ
ยังปลื้มจิตต, 2547; ศุภวรรณ พันธุภักดี, 2542) เจตคติ
ตอการเรียนรู (มณีวรรณ ยังปล้ืมจิตต, 2547) การไดรับ
การสนับสนุนจากผูปกครอง (ศุภวรรณ พันธุภักดี, 2542) 
ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา และอาชีพของ
มารดา (ปริญญา คลายเจริญ, 2545) รายไดของครอบครัว 

(สวัสดิ์ วิชระโภชน, 2549) ตัวครูผูสอน วิธีสอน (ศรีระพร 
จันทโนทก, 2538; ปริญญา คลายเจริญ, 2545 และ 
วัชรินทร เมฆา, 2542) นิสัยในการเรียนดานการทบทวน
บทเรียน ดานการตั้งใจเรียน ดานการแบงเวลาในการเรียน 
สายวิชาท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลาท่ี
ใชในการเดินทาง (ศรีระพร จันทโนทก, 2538) นิสัยในการ
เรียนดานการหลีกเลี่ยงการผัดเวลา (ปริญญา คลายเจริญ, 
2545) ผลการเรียนเฉล่ียสะสม และ ผลการเรียนในเทอม
สุดทาย (สวัสดิ์ วิชระโภชน, 2549) ความถนัดทางการเรียน 
นิสัยในการเรียน และการเขารวมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 
(มณฑาทิพย มณีโชติรัตน, 2542)

นอกจากนี้ยังมีป ญหาตาง  ๆ  ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เชน ปญหาการปรับตัว การแสดงอารมณ 
(Prescott, 196) ปญหาดานอารมณ ปญหาดานอนาคต
เกี่ยวกับอาชีพและการศึกษา (ปริญญา คลายเจริญ, 2545) 
ปญหาดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ปญหาดาน
การเงิน และปญหาดานการปรับตวัทางการเรียน (สภุาพรรณ 
โคตรจรัส, 2524)

สรุปผลการทบทวนวรรณกรรมจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวของ พบตัวแปรท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษา 4 กลุม ดังนี้

กลุมที่ 1 ปจจัยดานท่ัวไปของนักศึกษา ประกอบดวย 
พื้นความรูเดิม เพศ ภูมิหลังทางการศึกษา ภูมิลําเนา ที่พัก
ปจจุบันขณะท่ีศึกษา จํานวนเงินที่นักศึกษาไดรับตอเดือน 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา ระดับการศึกษาสูงสุดของ
บิดามารดา อาชีพของบิดามารดา และ รายไดของครอบครัว
ตอเดือน

กลุมที่ 2 ปจจัยดานการเรียน ประกอบดวย นิสัยใน
การเรียนและความสนใจในเน้ือหา ความถนัดในการเรียน 
เจตคติตอวิชาบัญชี บรรยากาศการเรียนการสอน และ 
คุณภาพการสอนของอาจารยบัญชี

กลุมที่ 3 ปจจัยดานปญหาของนักศึกษา ประกอบดวย 
ปญหาดานอารมณและความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตน ปญหา
ดานการเงินและครอบครัว ปญหาดานการปรับตัวทางDo
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บทความวิจัย

การเรียน ปญหาดานอนาคตเกี่ยวกับอาชีพและการศึกษา 
ปญหาดานหลักสูตรและการเรียนการสอน และ ปญหา
ความรัก

กลุมที่ 4 ปจจัยดานสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1

สมมติฐานการวิจัย
มีตัวแปรอยางนอย 1 ตัวแปรที่สงผลตอผลการเรียน

ของนักศึกษาบัญชี และสามารถจําแนกกลุมนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่าได

ดานท่ัวไปของนักศึกษา

1. พื้นความรูเดิม

2. เพศ

3. ภูมิหลังทางการศึกษา

4. ภูมิลําเนา

5. ที่พักปจจุบันขณะที่ศึกษา

6. จํานวนเงินที่นักศึกษาไดรับตอเดือน

7. สถานภาพสมรสของบิดา มารดา

8. ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา มารดา

9. อาชีพของบิดามารดา

10. รายไดของครอบครัวตอเดือน

ดานการเรียน

11. นิสัยในการเรียนและความสนใจในเน้ือหา

12. ความถนัดในการเรียน

13. เจตคติตอวิชาบัญชี

14. บรรยากาศการเรียนการสอน

15. คุณภาพการสอนของอาจารยบัญชี

ดานปญหาของนักศึกษา

16. ปญหาดานอารมณและความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตน

17. ปญหาดานการเงินและครอบครัว

18. ปญหาดานการปรับตัวทางการเรียน

19. ปญหาดานอนาคตเก่ียวกับอาชีพและการศึกษา

20. ปญหาดานหลักสูตรและการเรียนการสอน

21. ปญหาความรัก

ดานสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย

22. สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัยDo
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ป�ที่ 10 ฉบับที่ 28 สิงหาคม 2557 วารสารวิชาชีพบัญชี 25

การวิเคราะห�จําแนกป�จจัยท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

วิธีการวิจัย
ประชากร

ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาบัญชี ชั้นปที่ 3-4 
หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ภาษาไทย) ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มี
จํานวน 34 แหงทั่วประเทศ

กลุ�มตัวอย�าง
ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาบัญชี ชั้นปที่ 3-4 

หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ภาษาไทย) ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มี
จํานวน 34 แหงทั่วประเทศ เปนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงและต่ํา ซึ่งในการกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางน้ันควรมีจํานวนตัวอยางท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงและตํ่าขนาดใกลเคียงกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพของ
การพยากรณ ผูวิจัยใชโปรแกรม G*Power เวอรชัน 3.1.5 
ในการคํานวณจํานวนตัวแปรอิสระในงานวิจัยนี้ไดเทากับ 24 
ตัวแปร แปลงเปนตัวแปรหุ นได 30 ตัวแปร ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 อํานาจการทดสอบ .95 คํานวณขนาด
ตัวอยางได 324 ตัวอยาง ผูวิจัยสุมตัวอยางโดยใชเทคนิค
การสุมที่คํานึงถึงความนาจะเปน (Probability Sampling) 
ดวยวิธีการสุ มแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling)
โดยใชชั้นปเปนชั้นภูมิที่ 1 และผลการเรียนสะสมเปนชั้นภูมิ
ที่ 2 จากน้ันใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling)

เคร่ืองมือที่ใช� ในการวิจัย
พัฒนามาจากการศึกษาตํารา เอกสาร บทความและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือสรางเปนแบบสอบถามแบบปลายปด 
(Closed Ended Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
ประกอบดวย 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1: คําถามเกี่ยวกับขอมูล
ทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 14 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 
ตอนท่ี 2: คาํถามเก่ียวกับปจจยัดานการเรียน จาํนวน 26 ขอ 
รูปแบบการตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) วัดระดับการปฏิบัติ 4 ระดับคือ บอยท่ีสุด (4)
บอยมาก (3) บางครั้งบางคราว (2) และไมเคยเลย (0) และ
วัดระดับความคิดเห็น 4 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด (4) 
เห็นดวยมาก (3) เห็นดวยนอย (2) และไมเห็นดวย (0) 
ตอนท่ี 3: ปจจัยดานปญหาของนักศึกษา จํานวน 40 ขอ 
วัดระดับปญหา 4 ระดับคือ มากท่ีสุด (4) มาก (3) นอย (2) 
และนอยท่ีสุด (1) และ ตอนที่ 4: ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 17 ขอ วัดระดับของอิทธิพล
ที่มีผลตอการเรียน 4 ระดับคือ มากท่ีสุด (4) มาก (3)
นอย (2) และนอยที่สุด (1)

การเก็บรวบรวมข�อมูล
ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวย

ตนเอง ทัง้การนาํไปแจกดวยตนเอง และการสงแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย ผ านคณบดีคณะบัญชี หรือหัวหนาสาขา
วิชาการบัญชีของแตละมหาวิทยาลัย โดยขอความอนุเคราะห
ใหแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมนักศึกษาบัญชีที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง (เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ขึ้นไป) และกลุม
นักศึกษาบัญชีที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา (เกรดเฉล่ีย
สะสมนอยกวา 2.00) จากน้ันรวบรวมขอมูลสงกลับคืนผูวิจัย
ทางไปรษณีย โดยผูวิจัยไดแนบซองเปลาติดแสตมปสําหรับ
ใสแบบสอบถามสงกลับคืนผู วิจัย ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 3 เดือน ตั้งแตกันยายน ถึง ธันวาคม 2555 
พบวาจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมีทั้งกลุมนักศึกษา
ที่เรียนเกง เรียนออน และเรียนปานกลาง แสดงตามตาราง
ที่ 1 จากน้ันผูวิจัยคัดเฉพาะแบบสอบถามของกลุมนักศึกษา
ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป และเกรดเฉลี่ยไมเกิน 2.25 
เพื่อนําไปประมวลผลตอไป

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหกลุ มตัวอยางท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูง จํานวน 190 คน และ กลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่า จํานวน 192 คน จากตัวแปรอิสระทั้งหมด 
24 ตัวแปร แปลงเปนตัวแปรหุนได 30 ตัวแปร โดยการDo
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บทความวิจัย

วิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant Analysis) แบบมี
ขั้นตอน (Stepwise Method) โดยวิธีวิลคส แลมดา 
(Wilks’ Lambda Method) พบวา มีตัวแปรท้ังหมด
7 ตัวแปรที่มีความสามารถในการจําแนกกลุมนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและตํ่า โดยตัวแปรทั้ง 7 ตัว
รวมกันจําแนกกลุมนักศึกษาตามลําดับขั้นที่ตัวแปรน้ัน  ๆ
ไดรับการคัดเลือกเขามารวมจําแนกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งหมด 7 ขั้น เรียงตามลําดับ ดังน้ี ขั้นท่ี 1 
ความถนัดในการเรียน (X2) ขั้นที่ 2 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (D_GPA)
ขั้นท่ี 3 วุฒิที่ใช สมัครเรียนในมหาวิทยาลัย (D_EDU)
ขั้นท่ี 4 ปญหาดานการปรับตัวทางการเรียน (X8) ขั้นที่ 5 
นิสัยในการเรียนและความสนใจในเนื้อหา (X1) ขั้นท่ี 6
การศึกษาของมารดา (D_EDUmn) และขั้นท่ี 7 ปญหา
ดานอารมณและความรู สึกนึกคิดเกี่ยวกับตน (X6) ไดรับ
การคัดเลือกเขามาวิเคราะหจําแนกเปนลําดับสุดทาย ตาม
ตารางท่ี 1

ตามตารางท่ี 1 ตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปรที่รวมกันจําแนก
กลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและตํ่า สามารถ
นํามาหาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการจําแนก เพื่อ
เปรียบเทียบความสําคัญของแตละตัวแปรตามน้ําหนักในการ
จําแนกกลุม

ผลการวิเคราะหตัวแปรจําแนกประเภทระหวางกลุม
นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและต่ํา พบวาตัวแปร
จําแนกท่ีสามารถแยกท้ังสองกลุ มออกจากกันไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 มิติ ซึ่งเขียนสมการ
จําแนกไดดังนี้

ตารางที่ 1 ตัวแปรท่ีสามารถจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และ ตํ่า เรียงตามลําดับขั้นท่ีนํามาวิเคราะห

ขั้นที่ ตัวแปร ค�า Wilks’ Lambda

1 ความถนัดในการเรียน (X2) .739**

2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (D_GPA) .613**

3 วุฒิที่ใชสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย (D_EDU) .583**

4 ปญหาดานการปรับตัวทางการเรียน (X8) .570**

5 นิสัยในการเรียนและความสนใจในเน้ือหา (X1) .561**

6 การศึกษาของมารดา (D_EDUmn) .554**

7 ปญหาดานอารมณและความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตน (X6) .548**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Z = .604ZD_GPA + .318ZD_EDU – .173ZD_EDUmn

– .189ZX1 + .619ZX2 – .204ZX6 + .351ZX8

จากสมการมีความหมายวา ตัวแปรท่ีมีความสําคัญ
มากที่สุด คือ ความถนัดในการเรียน (X2) ถือวาใหอํานาจ
การจําแนกแกสมการไดมากที่สุด (คาสัมประสิทธิ์ .619) 
และการศึกษาของมารดา (D_EDUmn) เปนตัวแปรที่มี
ความสําคัญนอยที่สุด (คาสัมประสิทธิ์ –.173) สําหรับ
ตัวแปรท่ีใหคานํ้าหนักในการจําแนกสูง เปนตัวแปรท่ีควรนํา
มาพิจารณาซึ่งเปนตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์จําแนกกลุ มDo
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การวิเคราะห�จําแนกป�จจัยท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

ประมาณครึ่งหนึ่งของคาสัมประสิทธิ์จําแนกกลุมของตัวแปร
ที่มีคามากท่ีสุด ผลการวิจัยพบวาคาสัมประสิทธิ์จําแนกกลุม
ประมาณครึ่งหนึ่งของคาสัมประสิทธิ์จําแนกกลุมของตัวแปร
ที่มีค ามากที่สุดมีค าประมาณ .3095 ดังนั้น ผู วิจัยจึง
พิจารณาตัวแปร 4 ตัว คือ ผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (D_GPA) มีคานํ้าหนัก 
.604 วุฒิที่ใชสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย (D_EDU) มีคา
นํ้าหนัก .318 ความถนัดในการเรียน (X2) มีคานํ้าหนัก .619 
และ ปญหาดานการปรับตัวทางการเรียน (X8) มีคานํ้าหนัก 
.351 ตามตารางท่ี 2

คาเฉลี่ยจากสมการจําแนก (Centroids) ของกลุ ม
นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงเทากับ .902 และ 
กลุมนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เทากับ –.911 

(ตามตารางท่ี 5) เมื่อนํานํ้าหนักของตัวแปรไปเปรียบเทียบ
กับคาเฉล่ียท่ีไดจากสมการจําแนกของแตละกลุม (Group 
Centroid) จะเห็นวาตัวแปรที่มีแนวโนมเปนลักษณะของ
กลุมนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง คือ ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 
(D_GPA) วุฒิที่ใชสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย (D_EDU) 
ความถนัดในการเรียน (X2) และ ปญหาดานการปรับตัว
ทางการเรียน (X8) สวนตัวแปรที่มีแนวโนมเปนลักษณะของ
กลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า คือ การศึกษา
ของมารดา (D_EDUmn) นิสัยในการเรียนและความสนใจ
ในเนื้อหา (X1) และ ปญหาดานอารมณและความรูสึกนึกคิด
เกี่ยวกับตน (X6) ตามตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการจําแนกประเภท กลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และ ตํ่า

ตัวแปร ค�าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (D_GPA) .604*

2. วุฒิที่ใชสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย (D_EDU) .318*

3. การศึกษาของมารดา (D_EDUmn) –.173

4. นิสัยในการเรียนและความสนใจในเน้ือหา (X1) –.189

5. ความถนัดในการเรียน (X2) .619*

6. ปญหาดานอารมณและความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตน (X6) –.204

7. ปญหาดานการปรับตัวทางการเรียน (X8) .351*

* ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์จําแนกกลุมท่ีมีนํ้าหนักมาก

สมการจําแนกประเภทที่ไดในการวิจัยครั้งนี้ มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยดูจากคาสหสัมพันธคาโนนิคอล 
(Canonical Correlation: Rc) สูงเทากับ .673 แสดง
ใหเห็นวา สมการดังกลาวมีอํานาจในการจําแนกสูง ซึ่ง
สอดคลองกับคาของวิลคส แลมดา (Wilks’ Lambda: Λ) 
ซึ่งเทากับ .548 แสดงวามีอํานาจในการแบงกลุมไดมาก 
ตามตารางท่ี 3

คาอํานาจในการจําแนกของฟงกชัน (Total Discrim-
inanatory Power) มีคาเทากับ .4529 (ω2 = .4529) 
แสดงวา ตัวแปรในสมการรวมกันจําแนกความแตกตางของ
กลุ มไดประมาณรอยละ 45.29 หรือ ตัวแปรในสมการ
จําแนกกลุมสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไดรอยละ 45.29 ตามตารางท่ี 3Do
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ตารางที่ 3 การประเมินสมการจําแนกประเภทของกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและตํ่า
(Canonical Discriminant Function)

Function Eigenvalue
Percent of 

Variance

Cumulative 

Percent

Canonical 

Correlation

Wilks’ 

Lambda
Chi-Square df sig

1 .826 100.0 100.0 .673 .548 218.312 7 .000

คา Group Centroid กลุมสูง = .902 กลุมตํ่า = –.911 ω2 = .4529

ตารางที่ 4 ผลการจําแนกกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและตํ่า

กลุ�มจริง
จํานวน
(คน)

กลุ�มที่คาดคะเน

กลุ�มสูง กลุ�มต่ํา

1. กลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 190 166
(87.4%)

24
(12.6%)

2. กลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 192 50
(26.0%)

142
(74.0%)

สมการจําแนกประเภททํานายไดถูกตองรอยละ 80.4

เมื่อนําสมการจําแนกประเภทท่ีไดไปคาดคะเนความ
เปนสมาชิกของกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
และตํ่า พบวา สมการจําแนกสามารถจําแนกกลุมนักศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงได ถูกต องร อยละ 87.4 
สามารถจําแนกกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า
ไดถูกตองรอยละ 74.0 และ รวมจําแนกทั้ง 2 กลุมได
ถูกตองรอยละ 80.4 ตามตารางท่ี 4

การแปลความหมายของสมการ

Z = .604ZD_GPA + .318ZD_EDU – .173ZD_EDUmn

– .189ZX1 + .619ZX2 – .204ZX6 + .351ZX8

จากสมการแสดงวา ถาผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (D_GPA) เพิ่มข้ึน 1 
หนวยมาตรฐาน จะทําใหคะแนนจําแนกกลุม (Z) เพิ่มขึ้น 

.604 หนวย และถาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (D_GPA) ลดลง 1 หนวย
มาตรฐาน จะทําใหคะแนนจําแนกกลุม (Z) ลดลง .604 
หนวย โดยตัวแปรอ่ืนถูกควบคุมใหคงท่ี และปญหาดาน
อารมณและความรู สึกนึกคิดเกี่ยวกับตน (X6) เพิ่มข้ึน 1 
หนวยมาตรฐาน จะทําใหคะแนนจําแนกกลุม (Z) ลดลง 
.204 หนวย และถาปญหาดานอารมณและความรูสึกนึกคิด
เก่ียวกับตน (X6) ลดลง 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหคะแนน
จําแนกกลุม (Z) เพิ่มขึ้น .204 หนวย โดยตัวแปรอ่ืน
ถูกควบคุมใหคงที่

เนื่องจากนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคา
ศูนยกลางของกลุม (Group Centroid) เทากับ .902 และ
นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํามีคาศูนยกลางของ
กลุม (Group Centroid) เทากับ –.911 ดังนั้น จึงสามารถ
คํานวณจุดตัด (Cut off Point) ไดดังนี้Do
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การวิเคราะห�จําแนกป�จจัยท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

 
Cut off Point =

 .902 – .911
   2
  = –.0045

จุดตัด –.0045 มีประโยชนในการคัดเลือกกลุม โดยถา
แทนคาตัวแปรของหนวยตัวอยางลงในสมการ จะไดคะแนน
จําแนกของหนวยตัวอยางนั้น ถาคะแนนจําแนกมากกวา 
–.0045 แสดงวาหนวยตัวอยางนั้นอยูในกลุมนักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และถาคะแนนจําแนกต่ํากวา 
–.0045 แสดงวาหนวยตัวอยางนั้นอยูในกลุมนักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา

สรุปขอคนพบที่ไดจากการวิเคราะหจําแนกปจจัยท่ี
ส  งผลต อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาบัญชี 
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย พบวา ปจจัยดานการ
เรียน ประกอบดวย (1) ความถนัดในการเรียน และ 2) 
นิสัยในการเรียนและความสนใจในเน้ือหา ปจจัยดานปญหา 
ไดแก (1) ปญหาดานการปรับตัวทางการเรียน และ (2) 

ปญหาดานอารมณและความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตน ปจจัย
ดานทั่วไป ประกอบดวย (1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (2) วุฒิที่ใช
สมัครเรียนในมหาวิทยาลัย และ (3) การศึกษาของมารดา 
เปนตัวแปรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
บัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตามภาพท่ี 2

ผลการวิเคราะหจําแนกพบตัวแปร 4 ตัวแปรท่ีใหคา
นํ้าหนักในการจําแนกสูง คือ ความถนัดในการเรียน ผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ
เทียบเทา ปญหาดานการปรับตัวทางการเรียน และวุฒิที่ใช
สมัครเรียนในมหาวิทยาลัย มีดังนี้

1. ความถนัดในการเรียน เปนตัวแปรที่มีแนวโนม
เปนคุณลักษณะของกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง โดยพบวา นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมี
ความถนัดมากกวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ วิชาบัญชีเปนความรูเฉพาะทาง ลักษณะ
วิชาทางบัญชีจะตองศึกษาใหลึกซ้ึงมากข้ึนเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะ

ปจจัยดานการเรียน

1. ความถนัดในการเรียน*

2. นิสัยในการเรียนและความสนใจในเน้ือหา

ปจจัยดานปญหา

1. ปญหาดานการปรับตัวทางการเรียน*

2. ปญหาดานอารมณและความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตน

ปจจัยดานทั่วไป

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา*

2. วุฒิที่ใชสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย*

3. การศึกษาของมารดา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

* หมายถึง ตัวแปรที่มีความสําคัญในการจําแนกกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและตํ่า

ภาพท่ี 2 รูปแบบปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และ ตํ่าของนักศึกษาบัญชีDo
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รายวิชาในชั้นปที่ 3–4 ที่ตองนําความรูพื้นฐานที่เรียนใน
ชั้นปที่ 1–2 มาใช ดังนั้น นักศึกษาที่มีความถนัด จึงมีความ
สามารถในการเรียนวิชาการบัญชีไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Harvighurst and Neugarten (1967: 
159) ที่พบวา ความถนัดสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาที่ เกี่ยวข องกับ
นักศึกษาแพทย ซึ่งเปนวิชาชีพเฉพาะทางคลายกับวิชาชีพ
บัญชี พบวา ความถนัดทางการเรียนมีความสัมพันธทาง
บวกกับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยางมีนัยสําคัญ (มณฑาทิพย
มณีโชติรัตน, 2542)

2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที ่6 หรอืเทยีบเทา เปนตวัแปรทีม่แีนวโนมเปนคณุลกัษณะ
ของกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยพบวา
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมมากกวา 2.50 กอนเขาเรียนในมหาวิทยาลัย มากกวา
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ 
นักศึกษามีพื้นความรูเดิมที่ดีอยูแลว จะมีความพรอมในการ
เรียนตอระดับสูงข้ึนไดดี พื้นฐานความรูจึงเปนรากฐานท่ี
สําคัญในการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว สงผลตอผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฎีการเรียนรู ของ 
Bloom (1976) ที่กลาววา พื้นความรูเดิมของผูเรียนมี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู  เรียน ผลการ
วิ เคราะห นี้สอดคล องกับ ผลการศึกษาของ ปริญญา
คลายเจริญ (2545) ที่พบวา พื้นความรูเดิมเปนตัวแปรท่ี
สามารถจําแนกนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและ
ตํ่าออกจากกันได และสอดคลองกับการศึกษาของวัชรินทร 
เมฆา (2542) ที่พบวา พื้นความรูเดิมที่ไมดี เปนปญหา
อยางหนึ่งที่เกิดข้ึนในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งสงผลกระทบ
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นอกจากน้ียังมีผลการศึกษา
ของสนทยา เขมวิรัตน (2542) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ผลการศึกษาพบวา พื้นความรู เดิมเปนตัวแปรที่มีความ
สัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สาขาบัญชี

3. ปญหาดานการปรับตัวทางการเรียน เปนตัวแปรท่ี
มีแนวโนมเปนคุณลักษณะของกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง โดยพบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงมีปญหาดานการปรับตัวทางการเรียนนอยกวา
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
รายวิชาในชั้นปที่ 3–4 โดยสวนใหญมักจะมีรายงานใหทํา
รวมกันเปนกลุ ม ซึ่งในการทํางานรวมกันมักมีกฎเกณฑ
หรือกติกาที่สมาชิกในกลุมตั้งขึ้น เชน การนัดหมายเวลาเพื่อ
รวมกันทํางาน การนัดหมายเวลาสงมอบงานใหตัวแทนกลุม 
ความสามารถในการคิดสรางสรรคผลงาน ความตรงตอเวลา 
ความรับผิดชอบในงานที่ทํารวมกัน ความรวมมือในการ
ทํางาน ซึ่งพบวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา
ไมคอยใหความรวมมือในการทํางานทําใหเกิดความขัดแยง
กันข้ึนในกลุมเพื่อน และเกิดปญหาในการนําเสนอผลงาน 
เพราะไมมีความเขาใจในงานที่ทํารวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของปริญญา คลายเจริญ (2545) ที่พบวานักศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําจะมีปญหาการปรับตัวทาง
การเรียนมากกวานักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาพรรณ โคตรจรัส 
(2524) ที่พบวานิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประสบปญหา
ในดานการปรับตัวทางการเรียนมากที่สุด

4. วุฒิที่ใชสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย เปนตัวแปรที่
มีแนวโนมเปนคุณลักษณะของกลุมนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง โดยพบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงใช วุฒิการศึกษาในการสมัครเข าเรียนใน
มหาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มากกวานักศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ในขณะท่ีนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําจบการศึกษาในสายอาชีวศึกษา
มากกวา ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การวัดและประเมินผล
การเรียนในโรงเรียนมัธยมจะวัดในเชิงวิชาการมากกวา
การปฏิบัติ ในขณะท่ีผู เรียนท่ีจบสายอาชีวศึกษาน้ันเนน
การฝกปฏิบัติมากกวา เพราะจุดมุงหมายของการเรียนคือ 
เพื่อการมีอาชีพ และ มีงานทํา นอกจากน้ีโครงสรางของ
หลักสูตรในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีความใกลเคียงกับDo
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การวิเคราะห�จําแนกป�จจัยท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลาวคือ ผูเรียนจะตองเรียน
วิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ทําใหผูเรียนท่ีจบ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู เกี่ยวกับรายวิชาสามัญ
มากกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศรีระพร จันทโนทก 
(2538) ที่พบวา สายวิชาท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปที่ 3–4 ของ 
มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญอยางมีนัยสําคัญ

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหจําแนกปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย พบวา ตัวแปรที่จําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงและตํ่า มี 7 ตัวแปร โดยเรียงตามลําดับความสําคัญใน
การจําแนกจากมากไปนอยดังน้ี (1) ความถนัดในการเรียน 
(2) ผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
หรือเทียบเทา (3) ปญหาดานการปรับตัวทางการเรียน
(4) วุฒิที่ใชสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย (5) ปญหาดาน
อารมณและความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตน (6) นิสัยในการเรียน
และความสนใจในเน้ือหา และ (7) การศึกษาของมารดา

ตัวแปรท่ีใหคาน้ําหนักในการจําแนกสูงเปนตัวแปรท่ี
ควรนํามาพิจารณาในการจําแนกกลุม มี 4 ตัวแปร คือ 
ความถนัดในการเรียน ผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ปญหาดานการปรับตัว
ทางการเรียน และ วุฒิที่ใชสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย

ตัวแปรจําแนกประเภทระหว างกลุ มนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและตํ่าสามารถแยกทั้งสองกลุม
ออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เขียนสมการจําแนกไดดังน้ี

Z = .604ZD_GPA + .318ZD_EDU – .173ZD_EDUmn

– .189ZX1 + .619ZX2 – .204ZX6 + .351ZX8

จึงสรุปไดวาสมมติฐานไดรับการยืนยัน กลาวคือ มี
ตัวแปรอยางนอย 1 ตัวแปรท่ีสงผลตอผลการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และสามารถจําแนกกลุ ม
นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และนักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าได

ข�อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช�
1. การวิเคราะหจําแนกในงานวิจัยนี้ ถึงแมวาฟงกชัน

จําแนกที่ได จากการวิเคราะหจําแนกจะมีอํานาจในการ
จําแนกกลุมไดอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แตฟงกชัน
สามารถจําแนกกลุมไดถูกตองรอยละ 80.4 ในขณะที่ฟงกชัน
จําแนกกลุมจะตองสามารถจําแนกกลุมไดถูกตองรอยละ 90 
ขึ้นไป ดังนั้น สมการท่ีไดจากการวิเคราะหจําแนกในครั้งนี้
จึงไมเหมาะท่ีจะนําไปใชจําแนกกลุม แตจะมีประโยชนใน
การศึกษาตัวแปรท่ีสามารถจําแนกระหวางกลุ มนักศึกษา
บัญชีที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับกลุมนักศึกษาบัญชีที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า

2. งานวิจัยนี้พบวา ความถนัดในการเรียน และผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ
เทียบเท า เป นตัวแปรท่ีมีค านํ้าหนักในการจําแนกสูง
แสดงวาเปนตัวแปรที่ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกตางกันมาก ดังนั้น นโยบายการรับนักศึกษาเขา
เรียนควรทดสอบความถนัดทางบัญชี นอกจากน้ี ควรนํา
เกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มารวมพิจารณาตัดสินใจ
ในการรับนักศึกษาเขาเรียน

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป
1. หากการวิเคราะหมีตัวแปรหุน (Dummy Variable) 

จํานวนมาก งานวิจัยตอไปควรใชการวิเคราะหถดถอย
โลจิสติก เนื่องจากมีจุดเดนในการวิเคราะหขอมูลที่เปน
ตัวแปรตอเน่ือง และสามารถวิเคราะหขอมูลท่ีมีตัวแปร
จําแนกเปนตัวแปรแบงกลุม (Category Variable) ไดDo
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บทความวิจัย

2. ตัวแปรที่ผู  วิจัยนํามาศึกษาในการจําแนกกลุ ม
นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและต่ําในคร้ังนี้ ยัง
ไมสามารถจําแนกกลุมไดถูกตองตามเกณฑที่นิยมใชกันคือ 
รอยละ 90 ดังน้ัน งานวิจัยตอไปควรพิจารณาตัวแปร
อื่น ๆ  ที่มีสวนในการจําแนก สําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัย
ไมได ศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยา เช น ความภาคภูมิใจ
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเปนตัวแปรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

3. ควรทําวิจัยเพ่ือหารูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาบัญชี โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนตํ่า
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