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บทน า 
 

เทคนิคการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ของนักศึกษาภาคปกติ 
และภาคค่ า คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 

 
ความเป็นมาและปัญหาในการวิจัย 
 วิจัยในชั้นเรียนนี้ จะเป็นการวิจัยเชิงเหตุเชิงผลซึ่งเป็นการส ารวจเทคนิคการเรียนในรายวิชา
การบัญชีขั้นต้น 1 ของนักศึกษา ซึ่งเหตุผลการวิจัยเกิดจากการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชี
ขั้นต้น 1 ของนักศึกษา ภาควิชาการบัญชี  เกิดข้อสังเกตในเร่ืองวิธีการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชา
การบัญชีขั้นต้น 1 ซึ่งส่งผลท าให้นักศึกษาที่มีวิธีการศึกษาที่ดี มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน
ในรายวิชามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีดังนั้นจึงเกิดเป็นประเด็นความสนใจถึงวิธีการและเทคนิค
การเรียนในรูปแบบใด ที่ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และสนใจที่จะค้นหา
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่สูงขึ้น ส าหรับภาคการศึกษาต่อไปในอนาคตโดยมีขอบเขตในการวิจัยคือ 
การวิจัยนี้ส ารวจทัศนคติของศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น 1 ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เท่านั้น โดยสุ่มตัวอย่างนักศึกษา
จ านวน 180 คนจากประชากรทั้งหมด นอกจากนี้การวิจัยข้างต้น จัดท าเพื่อหาแนวทางพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 และรายวิชาอ่ืน ๆ ในภาควิชาการบัญชี 
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและส ารวจเทคนิคการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1  
2. เพื่อศึกษาและส ารวจเทคนิคการสอนของอาจารย์ที่ควรใช้ในการสอนในรายวิชาการบัญชี

ขั้นต้น 1 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
  นักศึกษาที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันมีเทคนิคการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1           
ที่ต่างกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
     แตกต่างกัน 

 
 

 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงเทคนิคการเรียนของนักศึกษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 
เพื่อเป็นแนวทางในการแนะน านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น1 
และรายวิชาอื่นๆ ในภาคการศึกษาต่อไป 

2. ท าให้ทราบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนและการสอนในรายวิชาการบัญชี
ขั้นต้น 1 และรายวิชาอ่ืน ๆ ในภาควิชาการบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพทั่วไป 
- เพศ 
- หลักสูตรการศึกษา 
- รอบการเรียน 

ความคิดเห็น 

- เทคนิคการเรียน 

- เทคนิคการสอนที่ต้องการ 
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บทที ่2 
 

งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับวิจัยในชั้นเรียน 
 

- สาลินันท์,  มนต์ชัย และจรัญ (2553)ได้จัดท าวิจัยเร่ืองผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่มีระบบสแคฟโฟลด์สนับสนุนโดยใช้
แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการท าวิจัยแบบออกเป็น 2 ฉบับ คือแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดและ
แบบสัมภาษณ์ปลายปิด ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่มีระบบสแคฟโฟลด์สนันสนุน ประกอบด้วย 7 โมดูล 
คือโมดูลผู้เรียน โมดูลผู้สอน โมดูลเนื้อหา โมดูลการเรียนรู้ร่วมกัน โมดูลสแคฟโฟลด์ โมดูลการ
ประเมินผล และโมดูลการติดต่อสื่อสาร  
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บทที ่3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 
 ประชากร  คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 และเรียนตลอดภาค 
การเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 550 คน 
 
  กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น 1 และเรียนตลอด
ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 และเรียนตลอดภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ทั้งหมด 

ตัวแปรในงานวิจัย 
ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดตัวแปรในการวิจัยที่เกี่ยวกับเทคนิคการเรียน 
 

ชื่อย่อในการประมวลผล ค าอธิบาย 
STU_1 -  นักศึกษามีประสบการณ์ในเน้ือหารายวิชาการบัญชีมาก่อน 
STU_2  -  นักศึกษามีการเตรียมพร้อมส าหรับเนื้อหาที่จะศึกษา 
STU_3  -  นักศึกษามีการทบทวนความรู้หลังจากเลิกเรียนแต่ละคร้ัง 
STU_4  -  นักศึกษามีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
STU_5  -  นักศึกษามีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมห้องเรียน 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียดตัวแปรในการวิจัยที่เกี่ยวกับเทคนิคการสอน 
 

ชื่อย่อในการประมวลผล ค าอธิบาย 
IN_1  -  ผู้สอนควรมีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
IN_2 -  ผู้สอนควรใช้เวลาให้เหมาะสมส าหรับการสอนแต่ละคร้ัง 
IN_3 -  ผู้สอนควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกเหนือจากทฤษฎี 
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IN_4 -  ผู้สอนควรมีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี และคอยซักถามปัญหาการเรียน 
IN_5  -  ผู้สอนควรมีการแนะน าความรู้นอกชั้นเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งสอบถามข้อมูลทั่วไป
ของนักศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ซึ่งการ
ตอบแบบสอบถามก าหนดระดับความคิดเห็น โดยให้เป็นระดับคะแนน แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และประมวลผลในงานวิจัย 

 
  ข้อมูลทุติยภูมิ  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ บทความ 
งานวิจัยจากห้องสมุดและเว็บไซด์ต่าง ๆ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถามค าถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ซึ่งสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อ
การศึกษาในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 
  ส่วนที่ 2 ค าถามที่เกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการ
เรียนของนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 โดยการให้ระดับคะแนนความ
คิดเห็นดังนี ้

- เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ระดับคะแนน 5 
- เห็นด้วย  ระดับคะแนน 4 
- ไม่แน่ใจ  ระดับคะแนน 3 
- ไม่เห็นด้วย  ระดับคะแนน 2 
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับคะแนน 1  
 

   ส่วนที่ 3 ค าถามแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบแสดงความเห็นโดยใช้ความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ช่วยค านวณข้อมูลทางสถิติ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิติเชิงอนุมาน  

 

บทที ่4 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 จากการประมวลผลข้อมูลตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 ผลการวิจัยที่ได้จะแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 
  4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
  4.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เกี่ ยวกับเทคนิคการเ รียนการสอนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
   
  4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนระหว่างหลักสูตร     
ปริญญาตรี 4 ปี กับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปี   
   
  4.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนในรายวิชา        
การบัญชีขั้นต้น 1 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทางด้านเพศ 
 
เพศ   จ านวน     ร้อยละ           ร้อยละสะสม         
ชาย       75      41.7         41.7 
หญิง     105      58.3          100 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่าสัดส่วนร้อยละของเพศชายคิดเป็นร้อยละ 41.7 ส่วนเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 58.3 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจะเห็นว่าเพศหญิงมีสัดส่วนร้อยละที่มากกว่า ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 เป็นรายวิชาในคณะบริหารธุรกิจ ซึ่ งโดยปกติแล้วคณะ
บริหารธุรกิจมีนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษาชาย นอกจากนี้การมีนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษา
ชาย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทางด้านหลักสูตร 
 
หลกัสูตร   จ านวน     ร้อยละ           ร้อยละสะสม                          

 ปริญญาตรี 4 ป ี      96      53.3         53.3 
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ป ี     84      46.7          100 

 
 
จากตารางที่ 4.2 พบว่าสัดส่วนร้อยละของปริญญาตรี 4 ปีคิดเป็นร้อยละ 53.3 ส่วนปริญญา

ตรีต่อเนื่อง 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.7 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจะเห็นว่าทั้ง 2 หลักสูตรมีสัดส่วน  
ร้อยละที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้วิจัยเจตนาสุ่มตัวอย่างเพื่อให้สัดส่วนร้อยละของแต่ละ
หลักสูตรมีความใกล้เคียงกันเพื่อให้การเปรียบเทียบได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมีความคลาดเคลื่อน
น้อย และผู้วิจัยมีความเห็นว่าความแตกต่างของจ านวนแต่ละหลักสูตรไม่มีผลกระทบต่อค่าสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ตารางท่ี 4.3  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทางด้าน           

รอบการเรียน 
 
รอบการเรียน  จ านวน     ร้อยละ           ร้อยละสะสม                          

   ภาคปกต ิ      165        91.7         91.7 
  ภาคค่ า           15          8.3          100 

 
 
จากตารางที่ 4.3 พบว่าสัดส่วนร้อยละของภาคปกติคิดเป็นร้อยละ 91.7 ส่วนภาคค่ า คิดเป็น

ร้อยละ 8.3 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจะเห็นว่าทั้ง 2 รอบการเรียนมีสัดส่วนร้อยละที่แตกต่างกันอย่าง
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากโดยปกติจ านวนนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ ามีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นเหตุ
ให้การสุ่มตัวอย่างได้ผลลัพธ์ของสัดส่วนเกี่ยวกับรอบการเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดย
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ผลลัพธ์ ดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าไม่เหมาะสมส าหรับการเปรียบเทียบเนื่องจากอาจได้ผลลัพธ์ที่
คลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเทคนิคการเรียนการสอนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนชื่อย่อ STU_1* 

 
STU_1   จ านวน  ร้อยละ           ร้อยละสะสม  ค่าเฉลี่ย (X)                    

     1                 9     5.0           5.0       3.20 
    2        30   16.7         21.7 
    3        63   35.0         56.7 
    4        72   40.0                              96.7 
    5          6     3.3                         100 

 
* นักศึกษามีประสบการณ์ในเนื้อหารายวิชาการบัญชีมาก่อน 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่าเทคนิคการเรียนในเร่ืองที่นักศึกษามีประสบการณ์ในเนื้อหาราย

วิชาการบัญชีมาก่อน มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 40 และ
รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35 แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย (X) จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 3.20 ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าผู้ที่เรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 จะต้องมีประสบการณ์ในเนื้อหาราย
วิชาการบัญชีมาก่อน โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนชื่อย่อ STU_2* 

 
STU_2   จ านวน  ร้อยละ           ร้อยละสะสม  ค่าเฉลี่ย (X)                    

     1                 3     1.7           1.7       3.53 
    2        12     6.7           8.4 
    3        66   36.7         45.1 
    4        84   46.7                              91.8 
    5        15     8.2                         100 

 
* นักศึกษามีการเตรียมพร้อมส าหรับเนื้อหาที่จะศึกษา 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่าเทคนิคการเรียนในเร่ืองที่นักศึกษามีการเตรียมพร้อมส าหรับเนื้อหา
ที่จะศึกษา มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 46.7 และรองลงมาอยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.7 แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย (X) จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
3.53 ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าผู้ที่เรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 จะต้องมีการเตรียมพร้อมส าหรับเนื้อหาที่
จะศึกษา โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 

 
ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนชื่อย่อ STU_3* 

 
STU_3   จ านวน  ร้อยละ           ร้อยละสะสม  ค่าเฉลี่ย (X)                    

     1                 -     0.0           0.0       3.60 
    2          9     5.0           5.0 
    3        66   36.7         41.7 
    4        93   51.7                              93.3 
    5        12     6.6                         100 

 
* นักศึกษามีการทบทวนความรู้หลังจากเลิกเรียนแต่ละครั้ง 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่าเทคนิคการเรียนในเร่ืองที่นักศึกษามีการทบทวนความรู้หลังจากเลิก
เรียนแต่ละคร้ัง มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 51.7 และ
รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.7 แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย (X) จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยมี
ค่าเท่ากับ 3.60 ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าผู้ที่ เรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 จะต้องมีการทบทวนความรู้
หลังจากเลิกเรียนแต่ละคร้ัง โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนชื่อย่อ STU_4* 

 
STU_4   จ านวน  ร้อยละ           ร้อยละสะสม  ค่าเฉลี่ย (X)                    

     1                 3     1.7           1.7       3.32 
    2        18   10.0         11.7 
    3        87   48.3         60.0 
    4        63   35.0                              95.0 
    5          9     5.0                         100 

 
* นักศึกษามีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่าเทคนิคการเรียนในเร่ืองที่นักศึกษามีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอก
เวลาเรียน มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.3 และรองลงมาอยู่
ในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 35.0 แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย (X) จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 3.32
ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าผู้ที่เรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 จะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลา
เรียน โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

 
ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนชื่อย่อ STU_5* 

 
STU_5   จ านวน  ร้อยละ           ร้อยละสะสม  ค่าเฉลี่ย (X)                    

     1                 -     0.0           0.0       4.15 
    2           3     1.7           1.7 
    3         18   10.0         11.7 
    4       108   60.0                              71.7 
    5         51   28.3                         100 

 
* นักศึกษามีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมห้องเรียน 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่าเทคนิคการเรียนในเร่ืองที่นักศึกษามีความเอ้ือเฟื้อต่อเพื่อนร่วม
ห้องเรียน มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 60.0 และรองลงมาอยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 28.3 แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย (X) จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 4.15 ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าผู้ที่เรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ควรมีความเอ้ือเฟื้อต่อเพื่อนร่วม
ห้องเรียน โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 

 
ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการสอนชื่อย่อ IN_1* 

 
IN_1   จ านวน  ร้อยละ           ร้อยละสะสม  ค่าเฉลี่ย (X)                    

     1                  3     1.7           1.7       4.40 
    2           -     0.0           1.7 
    3           9     5.0           6.7 
    4         78   43.3                              50.0 
    5         90   50.0                         100 

 
* ผู้สอนควรมีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
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จากตารางที่  4.9 พบว่าเทคนิคการสอนที่นักศึกษาคิดว่าผู้สอนควรมีคือ การสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อย
ละ 50.0 และรองลงมาอยู่ในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 43.3 แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย (X) จะเห็น
ว่าค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.40 ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าผู้ที่ เรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 มีความต้องการ
เทคนิคการสอนจากผู้สอนในเร่ืองเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน โดยมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการสอนชื่อย่อ IN_2* 

 
IN_2   จ านวน  ร้อยละ           ร้อยละสะสม  ค่าเฉลี่ย (X)                    

     1                  3     1.7           1.7       4.27 
    2           -     0.0           1.7 
    3         18   10.0         11.7 
    4         84   46.7                              58.3 
    5         75   41.7                         100 

 
* ผู้สอนควรใช้เวลาให้เหมาะสมส าหรับการสอนแต่ละครั้ง 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่าเทคนิคการสอนที่นักศึกษาคิดว่าผู้สอนควรมีคือ การใช้เวลาให้
เหมาะสมส าหรับการสอนแต่ละคร้ัง มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย คิดเป็น  
ร้อยละ 46.7 และรองลงมาอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 41.7 แต่ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย 
(X) จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.27 ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าผู้ที่ เรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 มีความ
ต้องการเทคนิคการสอนจากผู้สอนในเร่ืองการใช้เวลาให้เหมาะสมส าหรับการสอนแต่ละคร้ัง โดยมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 

 
ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการสอนชื่อย่อ IN_3* 

 
IN_3   จ านวน  ร้อยละ           ร้อยละสะสม  ค่าเฉลี่ย (X)                    

     1                  -     0.0           0.0       4.20 
    2           6     3.3           3.3 
    3         12     6.7         10.0 
    4        102   56.7                              66.7 
    5         60   33.3                         100 
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* ผู้สอนควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกเหนือจากทฤษฎี 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่าเทคนิคการสอนที่นักศึกษาคิดว่าผู้สอนควรมีคือ กิจกรรมเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนนอกเหนือจากทฤษฎี มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย คิดเป็น    
ร้อยละ 56.7 และรองลงมาอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 33.3 แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย 
(X) จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.20 ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าผู้ที่เรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 มีความ
ต้องการเทคนิคการสอนจากผู้สอนในเร่ืองกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกเหนือจากทฤษฎี       
โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการสอนชื่อย่อ IN_4* 

 
IN_4   จ านวน  ร้อยละ           ร้อยละสะสม  ค่าเฉลี่ย (X)                    

     1                  3     1.7           1.7       4.50 
    2           3     1.7           3.3 
    3           6     3.3           6.7 
    4         57   31.7                              38.3 
    5       111   61.6                         100 

 
* ผู้สอนควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และคอยซักถามปัญหาการเรียน 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่าเทคนิคการสอนที่นักศึกษาคิดว่าผู้สอนควรมีคือ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
และคอยซักถามปัญหาการเรียน มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็น         
ร้อยละ 61.6 และรองลงมาอยู่ในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 31.7 แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย (X) จะ
เห็นว่าค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.50 ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าผู้ที่เรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 มีความต้องการ
เทคนิคการสอนจากผู้สอนในเร่ืองมนุษย์สัมพันธ์ทีดี และคอยซักถามปัญหาการเรียน โดยมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการสอนชื่อย่อ IN_5* 

 
IN_5   จ านวน  ร้อยละ           ร้อยละสะสม  ค่าเฉลีย่ (X)                    

     1                  3     1.7           1.7       4.23 
    2           3     1.7           3.3 
    3         15     8.3         11.7 
    4         87   48.3                              60.0 
    5         72   40.0                         100 

 
* ผู้สอนควรมีการแนะน าความรู้นอกช้ันเรียน 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่าเทคนิคการสอนที่นักศึกษาคิดว่าผู้สอนควรมีคือการแนะน าความรู้
นอกชั้นเรียน มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 48.3 และรองลงมา
อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 40.0 แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย (X) จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยมี     
ค่าเท่ากับ 4.23 ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าผู้ที่เรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 มีความต้องการเทคนิคการสอนข
จากผู้สอนในเร่ืองการแนะน าความรู้นอกชั้นเรียน โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนระหว่างหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี กับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปี   

 
ตารางท่ี 4.14  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับเทคนิคการเรียน                 

ชื่อย่อ STU_1* 

 
STU_1   ปริญญาตรี 4 ปี (%)  ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ป ี(%)                     

     1                    9.4    -  
    2         21.9   10.7 
    3         37.5   32.1 
    4         28.1   53.6 
    5            3.1     3.6 
   ค่าเฉลี่ย (X)   2.94   3.50 
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* นักศึกษามีประสบการณ์ในเนื้อหารายวิชาการบัญชีมาก่อน 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่าค่าร้อยละเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนระหว่างนักศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรี 4 ปี กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาต่อเนื่อง 2 ปี มีค่าร้อยละที่เป็นในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
ระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเร่ืองการมีประสบการณ์ในเนื้อหารายวิชาการบัญชี
มาก่อนอยู่ในระดับปานกลาง และระดับเห็นด้วย แต่ถ้าเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ย (X)  จะเห็นว่า
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 2.94 เทียบเท่ากับระดับความคิดเห็นปาน
กลาง ส่วนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 3.50 เทียบเท่ากับระดับ
ความคิดเห็น เห็นด้วย  ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ให้ความส าคัญ
ในเร่ืองการมีประสบการณ์ในเน้ือหารายวิชาการบัญชีมาก่อน ส าหรับการศึกษาในรายวิชาการบัญชี
ขั้นต้น 1 มากกว่านักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 
ตารางท่ี 4.15  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับเทคนิคการเรียน                 

ชื่อย่อ STU_2* 

 
STU_2   ปริญญาตรี 4 ปี (%)  ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ป ี(%)                     

     1                    3.1    -  
    2           6.3     7.1 
    3         37.5   35.7 
    4         43.8   50.0 
    5            9.4     7.1 
   ค่าเฉลี่ย (X)   3.50   3.57 

 
* นักศึกษามีการเตรียมพร้อมส าหรับเนื้อหาที่จะศึกษา 

 
จากตารางที่ 4.15 พบว่าค่าร้อยละเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนระหว่างนักศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรี 4 ปี กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาต่อเนื่อง 2 ปี มีค่าร้อยละที่เป็นในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
ระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเร่ืองการเตรียมพร้อมส าหรับเนื้อหาที่จะศึกษาอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย และรองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง แต่ถ้าเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ย (X)  จะเห็นว่า
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 3.50 เทียบเท่ากับระดับความคิดเห็น เห็น
ด้วย ส่วนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 3.57 เทียบเท่ากับระดับ
ความคิดเห็น เห็นด้วย  ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และนักศึกษาหลักสูตร
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ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ให้ความส าคัญในเร่ืองการเตรียมพร้อมส าหรับเนื้อหาที่จะศึกษา ส าหรับ
การศึกษาในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 อยู่ในระดับเดียวกัน ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ย (X) จะแตกต่างกัน แต่ก็
มีความที่ใกล้เคียงกันส่งผลท าให้การให้ความส าคัญของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอยู่ในระดับ
เดียวกัน 

 
ตารางท่ี 4.16  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับเทคนิคการเรียน                 

ชื่อย่อ STU_3* 

 
STU_3   ปริญญาตรี 4 ปี (%)  ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ป ี(%)                     

     1                     -    -  
    2           3.1     7.1 
    3         34.4   39.3 
    4         53.1   50.0 
    5            9.4     3.6 
   ค่าเฉลี่ย (X)   3.69   3.50 

 
* นักศึกษามีการทบทวนความรู้หลังจากเลิกเรียนแต่ละครั้ง 

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่าค่าร้อยละเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนระหว่างนักศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรี 4 ปี กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาต่อเนื่อง 2 ปี มีค่าร้อยละที่เป็นในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
ระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเร่ืองการทบทวนความรู้หลังจากเลิกเรียนแต่ละคร้ัง
อยู่ในระดับเห็นด้วย และรองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง แต่ถ้าเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ย (X)  จะเห็น
ว่านักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 3.69 เทียบเท่ากับระดับความคิดเห็น เห็น
ด้วย ส่วนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 3.50 เทียบเท่ากับระดับ
ความคิดเห็น เห็นด้วย  ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้ความส าคัญในเร่ือง
การทบทวนความรู้หลังเลิกเรียนแต่ละคร้ัง ส าหรับการศึกษาในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 มากกว่า
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ป ี
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ตารางท่ี 4.17  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับเทคนิคการเรียน                 

ชื่อย่อ STU_4* 

 
STU_4   ปริญญาตรี 4 ปี (%)  ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ป ี(%)                     

     1                     -     3.6  
    2           3.1   17.9 
    3         50.0   46.4 
    4         43.8   25.0 
    5            3.1     7.1 
   ค่าเฉลี่ย (X)   3.47   3.14 

 
* นักศึกษามีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
 

จากตารางที่ 4.17 พบว่าค่าร้อยละเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนระหว่างนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาต่อเนื่อง 2 ปี มีค่าร้อยละที่เป็นในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
ระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเร่ืองการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง และรองลงมาอยู่ในระดับเห็นด้วย แต่ถ้าเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ย (X)  จะเห็นว่า
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 3.47 เทียบเท่ากับระดับความคิดเห็นปาน
กลาง ส่วนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 3.14 เทียบเท่ากับระดับ
ความคิดเห็น ปานกลาง  ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้ความส าคัญใน
เร่ืองการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน ส าหรับการศึกษาในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 
มากกว่านักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ถึงแม้ว่าระดับความคิดเห็นจากค่าเฉลี่ยจะอยู่ใน
ระดับปานกลางเหมือนกัน แต่เนื่องจากค่าเฉลี่ย (X) มีค่าต่างกันค่อนข้างมาก ส่งผลท าให้เห็นว่า
เทคนิคการเรียนดังกล่าวนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีให้ความส าคัญกับเทคนิคการเรียนนี้
มากกว่า 
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ตารางท่ี 4.18  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับเทคนิคการเรียน                 
ชื่อย่อ STU_5* 

 
STU_5   ปริญญาตรี 4 ปี (%)  ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ป ี(%)                     

     1                     -      -  
    2           3.1      - 
    3         12.5     7.1 
    4         53.1   67.9 
    5          31.3   25.0 
   ค่าเฉลี่ย (X)   4.13   4.18 

 
* นักศึกษามีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมห้องเรียน 

 
 
จากตารางที่ 4.18 พบว่าค่าร้อยละเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนระหว่างนักศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรี 4 ปี กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาต่อเนื่อง 2 ปี มีค่าร้อยละที่เป็นในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
ระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเร่ืองความเอ้ือเฟื้อต่อเพื่อนร่วมห้องเรียนอยู่ในระดับ
เห็นด้วย และรองลงมาอยู่ในระดับเห็นด้วย แต่ถ้าเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ย (X)  จะเห็นว่านักศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 4.13 เทียบเท่ากับระดับความคิดเห็น เห็นด้วย ส่วน
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 4.18 เทียบเท่ากับระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย  ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ต่อเนื่อง 2 ปี ให้ความส าคัญในเร่ืองความเอ้ือเฟื้อต่อเพื่อนร่วมห้องเรียน ส าหรับการศึกษาใน
รายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 อยู่ในระดับเดียวกัน ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ย (X) จะแตกต่างกัน แต่ก็มีความที่
ใกล้เคียงกันส่งผลท าให้การให้ความส าคัญของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอยู่ในระดับเดียวกัน 

 

4.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนในรายวิชา                  
การบัญชีข้ันต้น 1 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ส่วนที่ผ่านมาได้ผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมคือ ผู้วิจัยพบว่า
สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เร่ือง
สัดส่วนของนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจที่ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ส่วนเร่ืองของหลักสูตร
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม มีนักศึกษาที่สุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี กับ
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นักศึกษาปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปี เป็นจ านวนที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ในส่วนของรอบการเรียนของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีนักศึกษาภาคปกติมากกว่านักศึกษาภาคค่ า  ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เร่ือง
สัดส่วนของจ านวนนักศึกษาระหว่างภาคปกติกับภาคค่ าว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนั กศึกษา       
ภาคปกต ิ
 
 ส าหรับเทคนิคการเรียนและเทคนิคการสอนในภาพรวมนั้น จะเห็นว่าเทคนิคการเรียนใน
การศึกษารายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ที่นักศึกษาให้ความส าคัญเมื่อเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย (X) แล้วจะ
เรียงล าดับตามความส าคัญได้ดังนี้ 

1. นักศึกษามีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมห้องเรียน 
2. นักศึกษามีการทบทวนความรู้หลังจากเลิกเรียนแต่ละคร้ัง 
3. นักศึกษามีการเตรียมพร้อมส าหรับเนื้อหาที่จะศึกษา 
4. นักศึกษามีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
5. นักศึกษามีประสบการณ์ในเน้ือหารายวิชาบัญชีมาก่อน 

 
 ส าหรับเทคนิคการสอนที่นักศึกษาต้องการและคิดว่ าผู้สอนควรใช้ในการสอนเมื่อ
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย (X) แล้วจะเรียงล าดับตามความส าคัญได้ดังนี้ 

1. ผู้สอนควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และคอยซักถามปัญหาการเรียน 
2. ผู้สอนควรมีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
3. ผู้สอนควรใช้เวลาให้เหมาะสมส าหรับการสอนแต่ละคร้ัง 
4. ผู้สอนควรมีการแนะน าความรู้นอกชั้นเรียน 
5. ผู้สอนควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียนนอกเหนือจากทฤษฎี 

 
ส าหรับการเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี กับนักศึกษาปริญญา 

ตรีต่อเน่ือง 2 ปี ได้ผลสรุปส าหรับการให้ความส าคัญส าหรับเทคนิคการเรียนดังนี้ 
  
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีจะให้ความส าคัญกับเทคนิคการเรียน 

1. การทบทวนความรู้หลังจากเลิกเรียนแต่ละคร้ัง 
2. การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 

 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปีจะให้ความส าคัญกับเทคนิคการเรียน 
1. การมีประสบการณ์ในเน้ือหารายวิชาบัญชีมาก่อน 
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 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีและนักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี จะให้ความส าคัญ
กับเทคนิคการเรียนเหมือนกันคือ 

1.   การเตรียมพร้อมส าหรับเนื้อหาที่จะศึกษา 
2.   ความเอ้ือเฟื้อต่อเพื่อนร่วมห้องเรียน 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิเคราะห์สามารถท าให้ได้ผลสรุปว่านักศึกษาให้ความส าคัญกับเทคนิคการเรียน
ในส่วนของความเอ้ือเฟื้อต่อเพื่อนร่วมห้องเรียนและการทบทวนความรู้หลังเลิกเรียน ส่วนเทคนิค
การเรียน 3 ระดับหลังเป็นสิ่งบ่งชี้ที่น่าสนใจในการปรับปรุงและแนะน าเพื่อให้นักศึกษากลับมาให้
ความส าคัญในเทคนิคการเรียนในเร่ืองการเตรียมตัวก่อนการเรียนในแต่ละคร้ัง การหาความรู้
เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ส่วนเร่ืองของการมีประสบการณ์ในวิชาการบัญชีมาก่อนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้เนื่องจากเป็นความรู้ของแต่ละบุคคลที่ได้ศึกษาจากอดีต 
 
 ส่วนผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคนิคการสอน ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการของนักศึกษา ซึ่งพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการผู้สอนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเป็นอันดับแรก 
และอันดับสองก็คือการมีเทคนิคการสอนที่ดีและเหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งอาจหมายถึงการ
เตรียมพร้อมของผู้สอน ที่จะต้องเตรียมค าพูดที่เหมาะสมและฟังเข้าใจง่าย ส าหรับเนื้อหาที่จะสอน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ของนักศึกษา 
 
 นอกจากนี้การวิเคราะห์เปรียบเทียบการให้ความส าคัญส าหรับเทคนิคการเรียนระหว่าง
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี กับนักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ได้ผลสรุปว่านักศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้ความส าคัญกับเทคนิคการเรียนในเร่ืองการทบทวนความรู้หลังการเลิก
เรียน และการหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี 
ให้ความส าคัญเร่ืองการมีประสบการณ์ความรู้การบัญชีมาก่อน ส่วนการให้ความส าคัญกับเทคนิค
การเรียนที่เหมือนกันส าหรับนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรคือ เร่ืองการเตรียมพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน 
และความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมห้องเรียน 
  

ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 ในเร่ืองของเทคนิคการเรียนที่นักศึกษาให้ความส าคัญน้ัน จากที่กล่าวในผลสรุปการวิจัย 3 
อันดับหลังของเทคนิคการเรียนที่ต้องสนใจที่จะปรับปรุง และแนะน าให้นักศึกษาเปลี่ยนความคิด
มาเลือกใช้เป็นเทคนิคการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 และรายวิชาอื่นๆ ก็คือ  
  - การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้ก่อนเข้าห้องเรียน ซึ่งผู้สอนควรมีการเน้น
ย้ าให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาความรู้ที่จะศึกษาในคร้ังหน้า หรือมีการให้แบบทดสอบกลับไปท าหลัง
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เลิกเรียนโดยแบบทดสอบควรเป็นเนื้อหาที่นักศึกษาต้องเรียนในคร้ังหน้า เพื่อชักน าให้นักศึกษา
ด าเนินการศึกษาเนื้อหาในคร้ังหน้า ส าหรับการท าแบบทดสอบและน าความรู้ที่ได้มาใช้ ในการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนในคร้ังหน้าที่จะมาถึง 
 
  - การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน อาจให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 
จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ โดยมีค าสั่งว่าในการเรียนคร้ังถัดไปให้
นักศึกษาที่ถูกมอบหมายให้ไปหาความรู้เพิ่มเติม มาเล่าเร่ืองและน าเสนอข้อมูลที่ได้รู้มาให้เพื่อนฟัง
หน้าชั้นเรียน 
 
 ส่วนเร่ืองของเทคนิคการสอนที่นักศึกษาต้องการ ผู้วิจัยขอแนะน าผู้สอนในเร่ืองดังนี้ 
  - การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และคอยซักถามปัญหาของการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์
ผู้สอนพึงกระท าต่อนักศึกษา เนื่องจากการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจะส่งผลท าให้นักศึกษากล้าคิด     
กล้าถาม กล้าตอบ อันเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้สอนในการรับรู้ถึงสถานภาพในการเรียนของนักศึกษาว่าอยู่
ระดับใด ดีแล้ว หรือต้องดูแล หรือต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 
  - ผู้สอนควรมีเทคนิคการสอนที่ดีและเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน ซึ่งเป็นหน้าที่
ของอาจารย์ผู้สอนที่ควรมีการเตรียมความพร้อม ในเร่ืองของถ้อยค า ภาษาที่ใช้ในการสอน โดย
ภาษาต้องเข้าใจง่าย ไม่มีลักษณะเป็นทางการมากเกินไป  มิฉะนั้นอาจสร้างความเบื่อหน่ายส าหรับ
การเรียนของนักศึกษา 
 
 ส่วนเร่ืองของการเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ผู้วิจัยขอ
แนะน าเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปีในเร่ืองเทคนิคการเรียนดังนี้ 
  - การมีประสบการณ์การบัญชีมาก่อน เป็นเทคนิคการเรียนที่นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ใช้ในการเรียนแต่สิ่งที่พบคือ เมื่อพิจารณาแล้วเทคนิคการเรียนข้อนี้อาจ
ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อนักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี เนื่องจากคิดว่าตนเองมีความรู้อยู่แล้วไม่
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม หรือทบทวนหลังเลิกเรียน ซึ่งแนวคิดนั้นอาจส่งผลท าให้การเรียนมี
ข้อผิดพลาด และส่งผลต่อผลการเรียนในที่สุด 
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รายการอ้างอิง 
 
กัลยา วานิชย์บัญชา.การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล.พิมพ์ครั้งที่ 6. 

กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2546. 
 
กัลยา วานิชย์บัญชา.การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล.พิมพ์ครั้งที่ 4. 

กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ ซี เค แอนด์ เอส โฟโต้สตูดิโอ,2543. 
 
สาลินันท์ เทพประสาน, มนต์ชัย เทียนทอง และจรัญ แสนราช. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียน 
 การสอนแบบผสมผสาน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่มีระบบสแคฟโฟลด์สนับสนุน. 
 วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (ก.ย.-ธ.ค. 2553)  
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก. 

 
มหาวิทยาลัยสยาม 
แบบสอบถาม 

 

เรื่อง  เทคนิคการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ของนักศึกษาภาคปกติ และภาคค่ า  
คณะบรหิารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 

 

          ค าอธิบาย : แบบสอบถามชุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเทคนิคการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ของ
นักศึกษา   ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม การตอบแบบสอบถามนี้ไม่มีข้อใดถูกหรือผิด 
ข้อมูลใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการตอบ
แบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตอนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 จ านวน 10 ค าถาม 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไป   
 

โปรดขีดเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
 

1.             เพศ 

                 ชาย                                 หญิง 
 

2.           หลักสูตรการศึกษา            

                   ปริญญาตรี 4 ปี                              ต่อเนื่อง 2 ปี 
 

3.           รอบการเรียน 

                 ภาคปกต ิ                          ภาคค่ า 
              
                   
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/9/9d/Siamlogo.jpg
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 
ค าชี้แจง   แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรายวิชาการบัญชี
ขั้นต้น 1 เมื่อท่านอ่านข้อความแล้ว กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรู้สึกของ
ท่านมากที่สุด 

เทคนิคการเรียน 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
 

ไม่แน่ใจ 
 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ด้านผู้เรียน      

1. นักศกึษามีประสบการณ์ในเนื้อหารายวิชาบัญชีมาก่อน      

2.  นักศึกษามีการเตรียมพร้อมส าหรับเนื้อหาท่ีจะศึกษา      

3.  นักศึกษามีการทบทวนความรูห้ลังจากเลิกเรียนแต่ละครั้ง      

4.  นักศึกษามีการศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติมนอกเวลาเรียน      

5. นักศึกษามีความเอื้อเฟื้อต่อเพือ่นร่วมหอ้งเรียน      

ด้านผู้สอน      

6.  ผู้สอนควรมีเทคนิคการสอนทีเ่หมาะสมกับเนื้อหาที่สอน      

7. ผู้สอนควรใช้เวลาให้เหมาะสมส าหรับการสอนแตล่ะครั้ง      

8. ผู้สอนควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนนอกเหนือจากทฤษฎี      

9. ผู้สอนควรมีมนษุย์สัมพันธ์ทีดี และคอยซักถามปญัหาการเรียน      

10.ผู้สอนควรมีการแนะน าความรูน้อกชั้นเรียน      

 
 
ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

 

 
 
 

 


