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  อิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปท่ี 1 

  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

ผูวิจัย    :  นางอัญชนา  เหมวงศกุล  

ปท่ีวิจัย    :  2560 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส รายวิชาการสอบบัญชี 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอน

และหลังการใชสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3) เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 1สาขาวิชาการบัญชีนักศึกษาหลังการใชสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดย

การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หองเปนนักศึกษาจํานวน 37 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจของนกัศึกษาตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิคสรายวิชาการสอบบัญชี  

ผลการวิจัยพบวา  

1. การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาสอบบัญชี มีประสิทธิภาพ

เทากับ 84.48/85.26 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 และเปนไปตามสมมติฐาน 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนหรือหลังเรียนโดยใช

การเรียนรูดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวชิาการสอบบัญชี มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไววาผูเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

3.  การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

รายวิชาการสอบบัญชี มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพอใจมาก   
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Abstract 

This research has 3 main purposes; 1) to build and find out the efficiency of using  

e-learning media in auditing course, 2) to compare the learning achievement of the 

students before and after using e-learning media, and 3) to evaluate the level of 

satisfaction of the first-year high vocational certificate students after using e-learning 

media. 

The sample group used in this research are 37 first-year high vocational certificate 

students in accounting, semester 2, year 2017. They were selected using Cluster 

Random Sampling method.  

The tools used in this research include e-learning media, leaning achievement test, 

and questionnaires to evaluate the level of satisfaction of students after using e-

learning media. 

From the research, it was found that; 

1. The efficiency of using e-learning media in auditing course is 84.48/85.26, 

which is more than the criteria of 80/80 so it is according to the hypothesis. 

2. The learning achievement of the students after using e-learning media is 

higher than that of before using e-learning media. The statistical significance is 

0.01. 

3. The overall level of satisfaction of the first-year high vocational certificate 

students after using e-learning media is very high. 

 

 



ค 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสิ้นดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหและความกรุณาและความชวยเหลือ

จากหลายทาน ซ่ึงยังประโยชนใหครูผูสอนและผูเรียนมีสื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพใชเปนคูมือ

เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตอไป  

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.วัลลภ  บัวชุม นางสาวสุดปราณี  มณีศรี นางใบหยก เมธนาวิน

นางเบญจมาศ  ดีเจริญ และ ดร.กาญจนา  ภาสุรพันธ ท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และขอขอบคุณ

นายณัฐพงษ  สมบัติใหม นายโกวิทย  วงศณรัตน และ นายโสภณ  คณาดี ท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

การศึกษาท่ีไดใหคําปรึกษาชี้แนะตรวจสอบแกไขขอพกพรองตาง ๆ และใหกําลังใจในการดําเนินการ

เปนอยางดี   

 ขอขอบคุณ ดร.เกศนีย อ่ินอาย รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎลําปาง และ  นางสาวนภษร จุยอินทร ท่ีใหคําแนะนําในการดําเนินการวิจัย ตลอดจนการเรียบเรียง

รายงานการวิจัย 

ขอขอบคุณ นางสาวเมวิกา  สมศรี นางสาวกฤตชญา  จันทรหอม และนางกรกนก  อินคําเชื้อ 

ท่ีกรุณาจัดพิมพและชวยทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ จนสามารถจัดทํารายงานเลมนี้สําเร็จลุลวง 

ไปดวยดี 

  

 

           อัญชนา   เหมวงศกุล 

 ผูวิจัย 

 



ง 

 

สารบัญ 

 

บทคัดยอภาษาไทย 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญ 

สารบัญตาราง 

หนา 

ก 

ข 

ค 

ง 

ฉ 

บทท่ี  1 บทนํา 1 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 3 

 สมมติฐานการวิจัย 3 

 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 

3 

3 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 4 

บทท่ี  2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 5 

 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 5 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 12 

 ความพึงพอใจ 13 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการสอนดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 15 

บทท่ี  3 วิธีดําเนินการวิจัย 17 

 ประชากรกลุมตวัและกลุมตัวอยาง 17 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 17 

 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 17 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 24 

 การวิเคราะหขอมูล 25 

บทท่ี  4 ผลการวิเคราะหขอมูล 28 

บทท่ี  5 สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 38 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 38 

 สมมติฐานการวิจยั 38 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 38 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 39 



จ 

 

  

สารบัญ (ตอ) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 

 

    39 

 การวิเคราะหขอมูล 39 

 สรุปผลการวิจัย 40 

 อภิปรายผลการวิจัย 40 

 ขอเสนอแนะ 41 

บรรณานุกรม   

ภาคผนวก   

ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญและหนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญ  

ภาคผนวก ข วิธีเขาใชงานสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และตัวอยางสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส 

 

ภาคผนวก ค ตารางคาความสอดคลองกับตัวชี้วัดคาความยากงาย และคาความเชื่อม่ันของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ภาคผนวก ง คาความสอดคลองของแบบสอบถามความพึงพอใจจากการประเมิน 

โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ภาคผนวก จ ตัวอยางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกสรายวิชา 

การสอบบัญชี แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

 

ภาคผนวก ฉ ตัวอยางแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาสําหรับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

รายวิชาการสอบบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

 

 

ภาคผนวก ช แสดงคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับตัวชี้วัด (IOC)  

จากผูเชี่ยวชาญ 

 

ภาคผนวก ซ แสดงคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  

ภาคผนวก ฌ การเผยแพรผลงานการวิจัย  

ประวัติผูวิจัย   

 

 

 

 

 



ฉ 

 

 สารบัญตาราง  

  หนา 

ตารางท่ี 2.1 ขอดี ขอเสียของเครื่องมือ E-Learning แตละชนิด 7 

ตารางท่ี 4.1 แบบประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 28 

ตารางท่ี 4.2 แบบประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสสําหรบัผูเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีการศึกษา 

30 

ตารางท่ี 4.3 ผลการทดลองหาแนวโนมประสิทธิภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสราย

วิชาการสอบบัญชี จากการทดลองครั้งท่ี 2 

32 

ตารางท่ี 4.4 ผลการทดลองหาแนวโนมประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

จากการทดลองครั้งท่ี 3 

33 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคะแนนเปรียบเทียบกอนเรียนและหลงัเรียน 34 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวัดความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 35 

   

 

 



1 
 

 บทที่  1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ทรัพยากรมนุษยถือเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นจึงจําเปน   

ท่ีจะตองสรางศักยภาพของมนุษย เพ่ือพรอมรับตอการแขงขันในเวทีโลก โดยเริ่มตั้งแตการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใหเปนผูมีคุณภาพสูงสุด ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ท่ีไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาไวในหมวด 4 มาตรา 22 มาตรา 23 และ

มาตรา 24  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ “การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ

เต็มศักยภาพ ซ่ึงเนนความสําคัญท้ังดานความรู  ดานคุณธรรม  และกระบวนการเรียนรู ตลอดจน

การบูรณาการอยางเหมาะสม การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความสําเร็จ และความถนัดตามความ

แตกตางระหวางบุคคล ในการฝกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการประยุกตความรูมาใชหรือปองกัน 

และแกปญหาการเรียนรูดวยประสบการณจริงใหไดคิดเปน ทําเปน โดยผสมผสานสาระความรูดาน

ตางๆ  อยางสมดุลและจัดบรรยากาศท่ีทําใหเกิดการเรียนรู” จากแนวการจัดการศึกษา ดังกลาวจึง

เปนแนวทางนํามาสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจุบันและสืบตอไปในอนาคตไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติยังไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียนไวอยางชัดเจน  เพ่ือใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทางดานการสื่อสาร ซ่ึงเปนไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง นํามาสูการเรียนรูอยางไรพรมแดน  จึงทําใหคน

ตองการเรียนรูมากข้ึน ดังนั้นการจัดการเรียนรูจะตองมีการปรับตัวใหกาวทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ท่ีมีการเปลี่ยนอยางรวดเร็ว  ดวยการอาศัยความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารเปนตัวชวย 

ในการเรียนรูและพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือลดการสูญเสียดานงบประมาณคาใชจาย เวลาท่ีใชในการดําเนินงาน 

เพ่ือเพ่ิมผลการผลิตและประสิทธิภาพในการเรียนรูใหมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรตาง ๆ  รวมกัน  

ปจจุบันคอมพิวเตอรเปนสื่อท่ีมีบทบาทสําคัญในงานดานตาง ๆ ชวยแบงเบาภาระงานและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหสูงข้ึน ซ่ึงรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควา

และปฏิบัติดวยตนเองจากแหลงสื่อตางๆ  ท่ัวโลกผานเครือขายคอมพิวเตอรและจากการใชคอมพิวเตอร 

ในการสอนของครูท่ีสรางบทเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองในรูปของคอมพิวเตอรชวยสอน และ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (วีรพันธ  สิทธิพงศและคณะ,2545: 363) ในการนําคอมพิวเตอรมาใชเพ่ิม

ประสิทธิภาพทางการศึกษาและพัฒนาประสิทธิผลของการเรียนการสอนนั้น  ซ่ึงไดมีการปฏิบัต ิ

อยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน เพราะคอมพิวเตอรมีสวนตางๆ  ท่ีทํางานในลักษณะสัมพันธตอเนื่อง 

(อรรถพร  ฤทธิเกิด, 2546 : 51)  เปนผลใหครูและบุคลากรทางการศึกษาหันมาสนใจและใหความสําคัญ
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ตอการคิดคนวิธีการจัดการสอนวิธีตางๆ  โดยการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และในปจจุบันไดมีการนําเครือขายอินเทอรเน็ตมาประยุกตใช

กับดานการเรียนการสอนในหลายๆ รูปแบบ เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การจัดการเรียน

การสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  (E-Learning) และบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Web Based 

Instruction) เปนตน 

การเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  ในแผนการเรียนของสาขาวิชาการบัญชีกําหนดใหมี

การเรียนวิชาการสอนวิชาการสอบบัญชี รหัสวิชา 3201-2106 มีจุดประสงครายวิชาใหผูเรียน 

มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการสอบบัญชี หลักการสอบบัญชี และจรรยาบรรณของ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี และมีทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี  ซ่ึงในการเรียนการสอน

วิชาการสอบบัญชีนั้น เปนกระบวนวิชาท่ีมีความยากในการทําความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน 

สอบบัญชี เนื่องจากเปนการเรียนรูจากทฤษฎีกฎหมายและมาตรฐานการสอบบัญชี  จากการวัดผล

และประเมินผลรายวิชาการสอบบัญชี รหัสวิชา 3201-2106 พบวาผูเรียนมีระดับผลการเรียนต่ํากวา 

ท่ีควรจะเปน  ผูวิจัยไดสอบถามผูเรียนถึงสาเหตุ สวนใหญผูเรียนจะระบุวาสวนใหญจะใชวิธีทองจํา 

ทําใหไมเขาใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบอยางแทจริง อีกท้ังผู เรียนยังไมเคยมีประสบการณ 

การตรวจสอบบัญชี และจากการสํารวจและสัมภาษณความคิดเห็นของผูเรียนตอการจัดการเรียน 

การสอนพบวา ผูเรียนแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

เนนการบรรยายหนาชั้นเรียนของผูสอนและการสงงานตามรูปแบบเดิม ทําใหไมสามารถดึงดูดใจ 

ของผูเรียนในการเรียนรูและการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพียงการบรรยายอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอ และอาจสงผลให

บรรยากาศการเรียนการสอนเปนไปอยางนาเบื่อหนาย ผูวิจัยจึงไดพัฒนาวิธีการสอนโดยใชสื่อ

บทเรียนอิเลกทรอนิกสโดยนําประสบการณทางวิชาชีพในการเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตมาจัดทําเปน

บทเรียน และแบบฝกการปฏิบัติงานสอบบัญชี  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจกระบวนการสอบ

บัญชีเพ่ิมมากข้ึน  นอกจากนั้นผูเรียนยังสามารถเขาเขาถึงเนื้อหาสาระไดสะดวกทุกท่ี  ทุกเวลา  

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจในการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อบทเรียนอิเลกทรอนิกส ในรายวิชา 

การสอบบัญชี สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี เพ่ือใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนผสมผสานกับการเรียนรูนอกหองเรียน โดยใชแหลงเรียนรูท่ีมีอยู

อยางหลากหลาย ท้ังจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ซ่ึงเปนการบรรยายในหองเรียน (Lecture) ซ่ึงเปน

การเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบออนไลน โดยใชสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ท้ังนี้คาดวาจะทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนาทักษะในการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพของผูเรียน และเปนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป   
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพสื่อบทเรียนอิเลคทรอนิคสรายวิชาการสอบบัญชี 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังการใชสื่อบทเรียน

อิเลคทรอนิคส 

3.  เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 1

สาขาวิชาการบัญช ีหลงัการใชสื่อบทเรียนอิเลคทรอนิคส 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1.  สื่อบทเรียนอิเลคทรอนิคส รายวิชาการสอบบัญชีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อบทเรียน

อิเลคทรอนิคส หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3. ระดับความพึงพอใจนักศึกษาท่ีเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานอยูในเกณฑ

ระดับมากข้ึนไป 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้  
 

           ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อบทเรียนอิเลคทรอนิคส มีเนื้อหาตาม

คําอธิบายในรายวิชาการสอบบัญชี ซ่ึงเปนไปตามโครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

  นักศึกษารายวิชาการสอบบัญชี 

- ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ 

   เรยีนรูดวยวธิีการสอนโดยใช 

   สื่อบทเรียนอิเลคทรอนิคส 

 

สื่อบทเรียนอิเลคทรอนิคสรายวิชา 

การสอบบัญชี  
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

         ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางท่ีเรียนวิชาการสอบบัญชี  ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2560 จํานวน 6 หอง จํานวนผูเรียน 203 คน 

          กลุมตัวอยาง   

  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนกลุม (Cluster Sampling) จํานวน 1 หอง เปนนักศึกษา 

จํานวน 37 คน 

  นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 ส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา หมายถงี สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการสอบบัญชี

ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมา เปนรูปแบบการเรียนแบบออนไลน ประกอบดวยการสอนโดยใชสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส  และการเรียนรูโดยใชแบบฝกปฏิบัติงานสอบบัญชี  (Audit Performance Skill ) 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถของผูเรียนอันเกิดจากการเรียนดวยสื่อ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี ซ่ึงประเมินไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากคะแนนแบบทดสอบท่ีผูเรียนไดทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน       

  ประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง คุณภาพของสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส รายวิชาการสอบบัญชี ตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 (E1/E2) 

 80  ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

รายวชิาการสอบบัญชี แลวทําแบบฝกหัดระหวางเรียนไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80    

  80  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

รายวิชาการสอบบัญชี แลวทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 

 ความพึงพอใจ หมายถึง  ระดับความรูสึกหรือความพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางตอการเรียนรูดวย

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ไดสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในรายวิชาการสอบบัญชีเพ่ือประโยชนตอการเรียนการสอน 

2.  เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ 

 

 

 



5 
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอดังนี้ 

1.  สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.  ความพึงพอใจ 

4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการสอนสื่อบทเรียนอิเลคทรอนิคส 

 

1. ส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

1.1 ความหมายของส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ( e-Learning )  

 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ( e-Learning ) เปนการจัดการเรียนการสอนโดยนําเสนอเนื้อหา

ดวยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ ( Interactive Technology ) ซ่ึงเปนการพัฒนา

สืบเนือ่งมาจากคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และสื่อผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Web based Instruction : 

WBI) เปนการเรียนการสอนออนไลน โดยการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเชื่อมโยงบทเรียน

กับเครือขายคอมพิวเตอร หรืออินเทอรเน็ต จากการศึกษาความหมายของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

ท่ีนักศึกษาไดนิยามไว มีความหมายคอนขางสอดคลองกัน อาทิเชน 

 สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน (2553:ออนไลน) ใหความหมายของ E – Learning คือการเรียนรู

ผานระบบออนไลน หรือ E – Learning การศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต หรือ

อินเทอรเน็ตเปนการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียน 

ซ่ึงประกอบไปดวยขอความ รูปภาพ เสียง วีดีโอและมัลติมีเดียอ่ืน ๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web 

Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพ่ือรวมเรียนสามารถติดตอปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติโดยอาศัยเครื่องการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัย (E-mail, 

Web-Board , Chat) จึงเปนการเรียนรูไดทุกเวลา และทุกสถานท่ี 

 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2544 : 87) กลาววาอิเล็กทรอนิกส หมายถึงการเรียนเนื้อหา

หรือสารสนเทศสําหรับการสอนหรือการอบรม ซ่ึงใชการนําเสนอดวยตัวอักษร ภาพนิ่งผสมผสานกับ

การใชภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Course Management System)  

ในการบริหารจัดการงานสอนดานตาง ๆ เชน การจัดใหมีเครื่องมือสื่อสารดานตาง ๆ เชน E-mail, 

Web-Board สําหรับตั้งคําถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหวางผูเรียนดวยกันหรือกับวิทยากร การจัด

ใหมีแบบทดสอบหลังการเรียนจบเพ่ือวัดผลการเรียน รวมท้ังการจัดใหมีระบบบันทึก การติดตาม 
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ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน โดยผูเรียนท่ีเรียนจากอิเล็กทรอนิกสนี้ สวนใหญแลวจะศึกษา

เนื้อหาในลักษณะออนไลนซ่ึงหมายถึงจากเครื่องท่ีมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 มนตชัย   เทียนทอง (2545 : 51) ไดอธิบายความหมายของ E – Learning ไววาเกิดจาก

คําศัพท 2 คํา ท่ีมีความหมายในตัวเองไดแก E ซ่ึงเกิดมาจาก Electronic ท่ีมีความหมายในเชิงความรวดเร็ว 

ทํางานในระบบอัตโนมัติ สวนคําวา Learning หมายถึง การเรียน การเรียนรู หรือการเรียนการสอน 

เม่ือผสมกัน จึงกลายเปน Electronic Learning หรือ E – Learning จึงหมายถึง การเรียนรูดวย

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงก็คือกระบวนการเรียนรูทางไกลอยางอัตโนมัติผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Media) เชน ซีดีรอม เครือขายอินทราเน็ต เครือขางเอ็กซทราเน็ต ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality 

System) และสื่ออ่ืนๆ 

 นอกจากนี้ยังไดมีผูใหคํานิยามความหมายของ E – Learning ในลักษณะตางๆ เชน

เปนการเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศหรืออบรม ซ่ึงใชการนําเสนอดวยอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการ

ใชภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศนและเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถายทอด

เนื้อหา รวมท้ังการใชเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส (Course Management) ในการบริหารงานการสอน 

จัดใหมีแบบทดสอบหลังจากเรียนจบเพ่ือวัดผลการเรียน รวมท้ังจัดใหระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการเรียน (ถนอมพร   เลาหจรัสแสง. 2545 : 5) 

 มนตชัย   เทียนทอง (2545 : 58) ไดสรุปความหมายของ E – Learning วาเปนการใช

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร เทคโนโลยีเครือขาย ละเทคโนโลยีการสื่อสาร เปนเครื่องมือในการสรางสรรค

และสงผานองคความรูในรูปแบบตางๆ ไปยังผูเรียนท่ีอยูในสถานท่ีแตกตางกันใหไดรับรู ทักษะ และ

ประสบการณรวมกันอยางมีชีวิตชีวา 

 จากนิยามดังกลาวสรุปไดวา สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E – Learning) หมายถึงการ

เรียนรูผานสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของมัลติมีเดีย บนพ้ืนฐานของหลักและวิธีการ

ออกแบบการเรียนการสอนอยางเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยีของเว็บ ( Wab Technology ) ในการสื่อสาร

และถายทอดเนื้อหาความรู รวมท้ังการใชเทคโนโลยีระบบการจัดการรายวิชา (Learning Management 

System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

เปนการเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี และเปนการเรียนรูท่ีมีความอิสระและคลองตัว ตอบสนอง 

ตอศักยภาพและความสามารถของผูเรียนเฉพาะตน 

1.2  ขอดี ขอเสียของเครื่องมือ E-Learning 

 เรณุกา  อานับ (2554) กลาววาเครื่องมือท่ีชวยในการเรียนการสอนแบบ E-Learning 

ตางก็มีขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกันในแตละชนิดตามตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 ขอดี ขอเสียของเครื่องมือ E-Learning แตละชนิด 

เครื่องมือ ขอดี ขอเสีย 

1. การสอนผานเว็บ   

 (Webbase  Instruction) 

1. นักเรียนใชเวลาเรียนไดไมจํากัด

และเลือกเรียนไดตามความ

สมัครใจ 

2. เนื้อหาบทเรียนเปลี่ยนแปลงไดงาย 

3. ใชงานงาย นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนก็สามารถ 

ใชงานได 

1. ผูสอนตองมีทักษะดาน

คอมพิวเตอร 

2. ขาดความใกลชิดระหวางครู

กับนักเรียน 

3. นักเรียนตองมีความรับผิดชอบ

ตนเองในการเรียน 

2. โปรแกรมนําเสนอผลงาน 

  

1. เนื้อหาเปนไดท้ังขอความ รูปภาพ  

 แผนภูมิ เสียง หรือวีดีทัศน 

2. ผูสอนสามารถสรางไดงาย 

สวนผูเรียนสามารถศึกษา 

ดวยตนเองไดงาย 

3. สามารถนําเสนอขอมูลไดท้ังแบบ 

 ออนไลนและแบบออฟไลน 

4. สามารถนําไปเสนอใหปรากฏ 

ท่ีจอขนาดใหญ 

5. มีตัวอักษร รูปภาพ และลูกเลน 

(effects)ใหเลือกมากมาย 

6. ใสเสียงบรรยายหรือดนตรีได 

ไฟลขอมูลท่ีมีท้ังรูปภาพ เสียง 

หรือวีดีทัศนมักมีขนาดใหญ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส  

(e-book) 

  

1. คงรูปแบบหนังสือไดครบถวน  

 ท้ังขอความและรูปภาพ 

2. ถาเปนไฟลหนังสือท่ีมีนามสกุล  

 pdf จะมีขนาดเล็ก 

3. สามารถเชื่อมโยงไปยังสวนตาง ๆ 

ของหนังสือได 

4. สามารถใชงานไดท้ังลักษณะ

ออนไลนและออฟไลน 

 

1. ถาเปนไฟลหนังสือประเภท

มัลติมีเดียจะมีขนาดใหญ 

2. มักเปนไฟลท่ีตองการ

โปรแกรมเฉพาะในการ

แสดงผล 
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เครื่องมือ ขอดี ขอเสีย 

4. ภาพเคลื่อนไหว  

(video clip) 

1. เหมาะสําหรับการเรียนการสอน

ท่ีตองการแสดงข้ันตอนการ

ทํางาน 

2. เปนวิธีการเรียนท่ีนาสนใจ

เนื่องจากไดเห็นภาพและไดยิน

เสียงไปพรอม ๆ กัน 

 

 

1. ตองการใชชองกวางสัญญาณ

มาก 

2. คอมพิวเตอรท่ีใชเก็บขอมูล

เก่ียวกับภาพเคลื่อนไหวตองมี

ความสามารถมาก  

5. กระดานสนทนา 1. ใชประกาศขาวสาร ขอมูล 

เนื้อหาและการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น 

2. มีเวลาอานขอมูลและสามารถ

วิเคราะหกอนแสดงความคิดเห็น 

3. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 ท้ังขอความและรูปภาพ 

4. ผูเรียนและผูสอนไมตองการเวลา

ท่ีตรงกัน 

5. ผูเรียนท่ีไมกลาแสดงความ

คิดเห็นมีความกลามากกวาเดิม 

 

1. ตองตรวจสอบกระดาน

สนทนาบอย ๆ เพ่ือดู 

ความคิดเห็น 

2. ไมสามารถรับรูความรูสึก

ปฏิกิริยาท่ีแทจริงของผูเรียน

และผูสอนได  

  

  

  

 

 

6. การประชุมทางไกลดวย

คอมพิวเตอรแบบใช

ขอความ                              

(chat conference) 

  

1. นักเรียนจะไดรับคําถามและ

คําตอบอยางรวดเร็ว 

2. นักเรียนกระตือรือรนในการ

เขียนคําตอบและตั้งคําถาม 

3. นักเรียนมีความสัมพันธระหวาง

กันดีและมีความสัมพันธใกลชิด

กับครู 

1. นักเรียนและครูตองมีเวลาวาง

ตรงกัน 

2. ผูเรียนตองมีความชํานาญใน

การพิมพและเรียบเรียงเนื้อหา 

3. เปนการสื่อสารท่ีไมสามารถ

รับรูความรูสึกปฏิกิริยาท่ี

แทจริงของผูเรียนและผูสอนได 
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เครื่องมือ ขอดี ขอเสีย 

7. อิเล็กทรอนิกสเมล       

(e-mail) 

1. สงขอมูลไดรวดเร็ว 

2. คอนขางม่ันใจวาผูรับไดรับขอมูล 

3. สงเอกสารคอนขางใหญไดดี 

4. ผูรับสามารถรับขอความได  

แมไมออนไลน 

5. ผูเรียนมีเวลาทบทวนขอคําถาม

หรือเนื้อหา 

6. เพ่ิมความสัมพันธระหวางผูเรียน

และผูสอน 

7. เปนวิธีแบงปนความรูระหวาง

ผูเรียนดวยกัน 

8. เปนวิธีการท่ีเหมาะสมกับการ 

สงรายงานหรือสงการบานซ่ึง

เหมาะกับกลุมสาระการเรียนรู

ทุกกลุมสาระ 

1. ผูเรียนตองมีความชํานาญ 

ในการพิมพเรียบเรียงเนื้อหา 

จึงจะอภิปรายเนื้อหาได

ราบรื่น 

2. เม่ือผูเรียนสงสัยเก่ียวกับ 

การเรียนการสอนไมสามารถ

ตอบขอสงสยัไดทันทีทันใด 

3. เปนการสื่อสารท่ีไมสามารถ

แสดงความรูสึกตอกันไดทําให

ขาดความเปนธรรมชาติ 

8. ซีดีชวยสอน  

 (CD Training) 

  

   

  

  

1.  ใชงานงาย เนื่องจากแผนซีดี 

จะทํางานในลักษณะ Autorun 

2.  ใชแกปญหาบานนักเรียนไมมี

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

3.  นักเรียนสามารถศึกษาไดตาม

ความสามารถของนักเรียน 

1. ไมสามารถสอบถามไดทันที 

หากเกิดปญหาสงสัย 

2. การโตตอบคอนขางมีนอย 

เนื่องจากเนนเนื้อหาและการ

สาธิต 

3. ไมมีการเรียนรูในลักษณะรวม

มือกันทําใหไมนาสนใจ 
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 สรุปไดวาเครื่องมือท้ัง 8 ชนิดท่ีกลาวมาแลวตางมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน 

แตละเครื่องมือมีจุดเดนและจุดดอยของตัวเครื่องมือแตละชนิด ดังนั้นจึงควรจัดเครื่องมือใหเหมาะสม

ในการเรียนการสอน และคํานึงถึงความถนัดในแตละดานรวมไปถึงวัยวุฒิและคุณวุฒิของผูเรียน 

เปนสําคัญ 

1.3. ประเภทของส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

 การจัดการเรียนการสอนดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนการชวยเสริมสราง

กระบวนการเรียนรูและสนองความตองการในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางกัน 

ดังนั้น กระบวนการออกแบบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส จึงตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตร 

และลักษณะของกลุมเปาหมายหรือกลุมของผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหผูเรียนสามารถใชประโยชนจาก

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ มีนักการศึกษาหลายทานไดจําแนกรูปแบบ 

ในการจัดการเรียนการสอนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

  พารสัน (Person,1997) ไดแบงประเภทของการเรียนการสอนดวยสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกสวามี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1.3.1 เว็บชวยสอนแบบรายวิชาอยางเดียว ( stand-alone course ) หมายถึงการเรียน

การสอนดวยบทเรียนบนเว็บท่ีเนื้อหาบทเรียนและสวนประกอบตาง ๆ ท้ังหมดถูกนําเสนอบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ผูเรียนเพียงแตตอเชื่อมเขาเครื่องคอมพิวเตอร เขากับระบบโดยปอนชื่อผูใชและรหัสผาน

ก็จะสามารถขาไปศึกษาบทเรียนได เริ่มตั้งแตการลงทะเบียน การเลือกวิชาเรียน การศึกษาบทเรียน 

การวัดและประเมินผล การออกเอกสารรับรองผลการเรียน ข้ันตอนท้ังหมดนี้จะดําเนินการโดยระบบ

การจัดการผานเครือขายอินเตอรเน็ต ผูเรียนไมจําเปนตองไปศึกษาในชั้นเรียนจริง ก็สามารถศึกษา 

จนจบหลักสูตรได จึงเรียกการศึกษาแบบนี้วา Cyber Class หรือ Cyber Classroomและเนื่องจาก

การเรียนการสอนลักษณะนี้เปรียบเสมือนเปนหองเรียนขนาดใหญท่ีไมมีกําแพงก้ัน จึงเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา Wall School หรือ No Classroom  

 1.3.2 เว็บชวยสอนท่ีนําชวยสนับสนุนรายวิชา (web-supported courses) หมายถึง

การใชบทเรียนบนเว็บสนับสนุนหรือสอนเสริมการเรียนการสอนปกติแบบเผชิญหนาในชั้นเรียน

ระหวางผูเรียนกับผูสอน เพ่ือใหเปนแหลงขอมูลเพ่ิมเติม ทําใหผูเรียนไดรับความรูหลากหลายข้ัน 

ไมเฉพาะทางดานการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนเทานั้น แตยังรวมถึงการทํากิจกรรม การทํากรณีศึกษา 

การแกปญหา หรือการติดตอสื่อสาร ซ่ึงบทเรียนบนเว็บท่ีใชสนับสนุนการเรียนการสอนปกติ 

ตามรูปแบบนี้กําลังมีบทบาทอยางสูงตอการศึกษาในปจจุบัน อันเนื่องมาจากความไมพรอมของ

คอมพิวเตอรบนเว็บเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเรียนอยางมีประสิทธิภาพเปนสิ่งท่ีจําเปน 

โดยการออกแบบเนื้อหาควรเปนไปตามหลักการออกแบบการสอน (ISD Model) ซ่ึงสนับสนุนการสอน 

ในลักษณะออนไลน รวมท้ังหลักการออกแบบการสอนทางคอมพิวเตอร (CAI) รวมท้ัง ควรมีการใช
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ความสามารถของเว็บ ในการนําเสนอเนื้อหา ในลักษณะมัลติมีเดีย เพ่ือถายทอดการสอนท่ีใกลเคียง

กับการสอนจริงมากท่ีสุด เชนการใชภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ แสดงเนื้อหาท่ีใหความสมจริง เพ่ือชวยให

ผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาท่ีดีข้ึน นอกจากนี้การออกแบบหนาจอท่ีจูงใจผูเรียนเปนสิ่งท่ีสําคัญ

และควรเปนไปตามหลักการออกแบบพ้ืนท่ีใชงาน (Functional Area) ควรมีการใชสีและกราฟกท่ีเหมาะสม 

มีการแบงหนาจอออกเปนสัดสวน โดยยึดหลักความชัดเจนและความคงตัว (Clarity and Consistency)  

 จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศนิยมจัดการเรียน

การสอนบนเว็บแบบรายวิชาอยางเดียว ( stand-alone course ) ควบคูไปกับการเรียนการสอนแบบปกติ

เพ่ือเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนในชุมชนหางไกล จึงจัดวาเปนรูปแบบหนึ่ง 

ของการศึกษาทางไกลดวยเชนกัน และมีการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning หรือ Hybrid  

Learning) โดยใชทางการเรียนการสอนท่ีมีผูสอนเปนผูนํา (Instructor-led) และบทเรียนบนเว็บ 

และมีการเรียนรูแบบรวมมือซ่ึงสนับสนุนใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันมากข้ึน เพ่ือให

การเรียนรูมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนมากข้ึน 

1.4  คุณลักษณะของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เปนการนําคุณลักษณะเดนของเว็บไซต และเครือขาย

อินเทอรเน็ตมาใชประโยชนกับการจัดการเรียนการสอน สรรัชต หอไพศาล (2544 : 55 อางอิงจาก 

Doherty 1998 : 94)  กลาววาการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

อาศัยคุณลักษณะของอินเทอรเน็ต 3 ประการในการนําไปใช ไดแก 

 1)  การนําเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซต ท่ีประกอบไปดวย ขอความ 

กราฟก และมัลติมีเดีย ซ่ึงสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

 2)  การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีจะตองใชทุกวันในชีวิต 

ซ่ึงเปนลักษณะท่ีสําคัญของอินเตอรเน็ต มีท้ังการสื่อสารทางเดียว สองทาง แบบหนึ่งแหลงไปหลาย ๆ ท่ี 

และจากหลายแหลงไปสูหลายแหลง 

 3)  การกอเกิดปฏิสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะสําคัญของ

อินเทอรเน็ต ไดแก การสืบคน การหาวิธีการเขาสูเว็บ และการตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ 

 ภารดี แยมหงส (2552) กลาวถึงคุณลักษณะสําคัญของเว็บซ่ึงเอ้ือประโยชน 

ตอการจัดการเรียนการสอน มีอยู 8 ประการ ไดแก  

 1)  เว็บเปดโอกาสใหเกิดการปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูเรียนกับผูสอนและ

ผูเรียนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับเนื้อหาบทเรียน 

 2)  เว็บสามารถนําเสนอเนื้อหา ในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) ฮารดแวร

และการ แพรขยายของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ทําใหการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของ 

Standalone Course ยังสามารกระจายไปไดท่ัว การใชบทเรียนบนเว็บสนับสนุนการเรียนการสอน
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ปกติจึงเปนทางเลือกใหมในการจัดการศึกษาปจจุบัน ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากกวาการนั่งฟงคําบรรยาย

ผสานโดยใชท้ังการเรียนการสอนท่ีมีผูสอนเปนผูนํา (Instructar-led) และบทเรียนบนเว็บจึงเรียกการ

เรียนการสอนในลักษณะนี้วา Blended Learning หรือ Hybrid Learning ซ่ึงมีความหมายในลักษณะ 

ของการผสมผสาน  

 3)  เว็บชวยสอนแบบศูนยการศึกษา (Web-pedagogice resonrce) หมายถึง การนํา

แหลงขอมูลตางๆ ท่ีมีอยูบนเครือขายอินเตอรเน็ตมาใชสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาตางๆ ซ่ึงไดแก 

แหลงเว็บไซตท่ีเก็บรวบรวมขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน และเสียง รวมท้ังบทเรียนบนเว็บ 

ลักษณะของการใชสนับสนุนท้ังประกอบการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมการเรียนการสอน 

ในรายวิชาตางๆ 

 สําหรับ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2548:9-10) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการเรียนการสอน

ดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไวดังนี้ 

 1) เปนสวนเสริม (Supplementary) ระดับนี้ขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีถูกนําเสนอออนไลน

สามารถถูกคนพบไดในรูปแบบอ่ืนๆ หนาท่ีของสิ่งตางๆ ท่ีอยูออนไลน คือเปนทางเลือกทางการศึกษา

แกผูเรียนอีกทางหนึ่ง หรือเปนการขยายโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณเพ่ิมเติม 

 2) เปนองคประกอบ (Complementary) ระดับนี้เปนการเพ่ิมสื่อออนไลนเขาไปกับ

วิธีนําเสนออ่ืนๆ เชนในชั้นเรียนปกติ สื่อท่ีเปนออนไลนวาเปนองคกระกอบสวนหนึ่งท่ีผูเรียนจะตอง

เขาไปเรียนรูหนาท่ีของสื่อชนิดนี้คือการใหประสบการณการเรียนแกผูเรียนซ่ึงประสิทธิ ข้ึนอยูกับ

ประเภทของสื่อท่ีใช 

 3) เปนการทดแทนสมบูรณแบบ (Comprehensive Replacement) ระดับนี้ 

การนําเสนอแบบออนไลนจัดวาเปนรูปแบบหลักของการนําเสนอหรือถูกนํามาใชตั้ งแตตน 

ของกระบวนการเรียนการสอน อยางไรก็ตามอาจมีการนําเสนอรูปแบบอ่ืนท่ีใชคอมพิวเตอรเขามา 

เก่ียวของรวมดวยได เชน สื่อสิ่งพิมพหรือปฏิบัติการเปนตน หนาท่ีของสิ่งตางๆ ท่ีอยูออนไลน คือ  

เปนการใหสิ่งแวดลอมการเรียนอยางสมบูรณของเนื้อหากระบวนวิชา 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนความสามารถของนักเรียนในดานตาง ๆ ซ่ึงเกิดจากนักเรียน

ไดรับประสบการณจากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตองศึกษาแนวทางการวัดและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ ( Achievement ) เปนผลการเรียนรูตามแผนท่ีกําหนดไวลวงหนาอันเกิดจาก

กระบวนการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีผานมามีนักการศึกษาใหความหมายของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ 
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พวงรัตน ทวีรัตน (2530:29) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic 

Achievement) ไววา คุณลักษณะ รวมถึงความรูความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียน

การสอน จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์เปนการตรวจสอบระดับความสามารถของสมรรถภาพ

สมองของบุคคลวาเรียนรูอะไรบาง มีความรูมากนอยเพียงใด 

สาคร ธรรมศักดิ์ (2541:135) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววาคุณลักษณะ

และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณการเรียนรูท่ีเกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอบ 

จิตติมา พุทธเจริญ (2543:105) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววาผลของ

ความสามารถทางสมองดานตาง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน การฝกฝน หรือประสบการณตาง ๆ 

ท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงวัดไดจากการนับเปนคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภายหลังท่ีเรียนจบเนื้อหาท่ีกําหนดไว 

กูด (Good. 1973:103) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา ความรูท่ีไดรับ

หรือทักษะท่ีพัฒนามาจากการเรียนในสถานศึกษาโดยปกติวัดจากคะแนนท่ีครูเปนผูใหหรือจากการ

ทดสอบ หรืออาจรวมถึงคะแนนท่ีครูใหและคะแนนท่ีไดรับจากแบบทดสอบ 

อรทัย จันใด (2553:18) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความรูความสามารถ 

ในการท่ีจะพยายามเขาถึงความรู หรือทักษะซ่ึงเกิดจากการกระทําท่ีประสานกันตองอาศัยความพยายาม

อยางมาก ท้ังองคประกอบทางดานท่ีเก่ียวของกับสติปญญา และองคประกอบท่ีใชสติปญญา แสดงออก 

ในรูปของความสําเร็จ ซ่ึงสามารถสังเกตและวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ท่ัวไป 

จากความหมายขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง คุณลักษณะและ

ความสามารถในดานตาง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ ท้ังทางตรง

และทางออมท่ีสามารถจะพัฒนาข้ึนไดดวยการเรียนการสอน การฝกฝน การอบรม และจากการไดฝก

ปฏิบัติจริง ซ่ึงวัดไดในรูปของคะแนนจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

3.  ความพึงพอใจ 

3.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน(2542)ไดใหความหมายของความพึงพอใจ 

หมายถึงพอใจ ชอบใจ 

 อุทัยพรรณ สุดใจ (2545) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติ

ของบุคคลท่ีมีตอ สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจเปนไปในเชิงประเมินคา วาความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่งหนึ่ง 

สิ่งใดนั้น เปนไปในทางบวกหรือทางลบ 
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 ปริญญา จเรรัชตและคณะ (2546,หนา3) กลาวไววาความพึงพอใจ หมายถึงทาที

ความรูสึกหรือทัศนคติในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีตอสิ่งปฏิบัติรวมปฏิบัติ หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ

โดยผลตอบแทนท่ีไดรับรวมท้ังสภาพสิ่งแวดลอมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของทําใหเกิดความพึงพอใจหรือ 

ไมพึงพอใจจากความหมายของความพึงพอใจดังกลาวพอสรุปความไดวาความพึงพอใจเปนทัศนคติ

อยางหนึ่ง ท่ีเปนนามธรรมท่ีเปนความรูสึกสวนตัวท้ังทางดานบวกและลบข้ึนอยูกับการดีรับการตอบสนอง

เปนสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2547:122) กลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึก 

ท่ีบุคคลมีความพึงพอใจในงานและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ 

บุคคลท่ีมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา เม่ือไดรับผลตอบแทนประโยชนท่ีตอบแทนท้ังทางดานวัตถุและ

ดานจิตใจจากงานนั้น 

 สุนทร เพ็ชรพราว (2551:17) กลาวไววาความพึงพอใจในงานหมายถึงความรูสึก 

ของบุคคลท่ีมีตองานและการทํางานนั้น ถาบุคคลมีความรูสึกพรอมท่ีจะเสียสละทุกอยางอุทิศแรงกาย 

แรงใจ และสติปญญาใหแกงาน และทางตรงกันขามถาบุคคลมีความรูสึกไมพึงพอใจตองาน ก็จะไม

กระตือรือรนในการทํางาน เพียงทําตามหนาท่ีใหเสร็จไปในแตละวันเทานั้น ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานเปนความรูสึกของบุคคลในทางบวกเปนความสุขของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

และไดรับผลตอบแทน ความพึงพอใจทําใหบุคคลกระตือรือรนในการทํางาน ท่ีมีความมุงม่ันมีขวัญ

และกําลังใจ สิ่งเหลานี้สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและสงผลตอความสําเร็จ

เปนไปตามเปาหมายขององคกร 

 ภาวิณี เพชรสวาง (2550:12) กลาววาทัศนคติในการทํางานท่ีมีความสําคัญสําหรับ

องคการคือ ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึงความรูสึกหรืออารมณทางบวกโดยเปนผลจาก

ประสบการณในการทํางาน 

 กูด (Good,1973,p.384) ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจในการทํางานหมายถึง 

คุณลักษณะ สภาวะ หรือระดับความพึงพอใจ ซ่ึงผลมาจาการสนใจในสิ่งตาง ๆ และทัศนคติท่ีบุคคล 

มีตองาน 

 จากความหมายของความพึงพอใจ สรุปไดวาความพึงพอใจคือ ความรูสึกท่ีเกิดจาก

ทัศนคติ ความตองการท่ีเปนไปตามความคาดหวัง ถาความตองการไดรับการตอบสนองก็เกิดความ 

พึงพอใจข้ึน และถาไมไดรับการตอบสนองตามความตองการตามความคาดหวังไวความพึงพอใจก็จะ

หายไปทันที ดังนั้นความพึงพอใจเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 
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3.2.  การวัดความพึงพอใจ 

 ปริญญา จเรรัชตและคณะ (2546,หนา5) กลาววามาตรความพึงพอใจสามารถ

กระทําไดหลายวิธีไดแก 

 3.2.1 การใชแบบสอบถามโดยผูสอบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือตองการทราบ

ความคิดเห็นซ่ึงสามารถทําไดในลักษณะท่ีกําหนดคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระคําถาม

ดังกลาวอาจถามความพึงพอใจในดานตาง ๆ 

 3.2.2 การสัมภาษณเปนวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่งซ่ึงตองอาศัยเทคนิค 

และวิธีการท่ีดีท่ีจะทําใหไดขอมูลท่ีเปนจริงได 

 3.2.3 การสังเกตเปนวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล

เปาหมาย ไมวาจะแสดงออกจากการพูดกิริยาทาทาง วิธีนี้จะตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง 

และการสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน 

4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสอนดวยส่ือบทเรียนอิเลคทรอนิกส 

ทิพยเกสร  บุญอําไพ (2540) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลผาน

อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา ระบบการสอนเสริมทางไกลผานอินเทอรเน็ต 

(DTSI Plan) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย องคประกอบหลัก 6 องคประกอบ 

ซ่ึงจัดเปนข้ันตอน 6 ข้ัน ไดแก 1) การวิเคราะหสถานการณ  2) การออกแบบการเรียนการสอน 3) 

การผลิตชุดการสอนผานอินเทอรเน็ต 4) การทดสอบประสิทธิภาพ 5) การดําเนินการเรียนการสอน

ผานอินเทอรเน็ต และ 6) การประเมินผลการปรับปรุงระบบการสอนเสริมทางไกลผานอินเทอรเน็ต 

ไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและทางระบบการศึกษาทางไกล 

เห็นวาอยูในเกณฑ “เหมาะสมมาก” สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนเสริมทางไกลผาน

อินเทอรเน็ตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนเสริมโดยวิธีเผชิญหนาไมแตกตางกันท่ีระดับ

นัยสําคัญท่ี .05 และพบวาควรคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนจากการสอนเสริมทางไกลผานอินเทอรเน็ต

อยูในเกณฑ “เห็นดวยมาก” 

พูลศร ี เวศยอุฬาร (2544) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาเว็บไซตวิชาสังคมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 85/85 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีผานเครือขายกับการเรียนปกติ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางแผนการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนผานเครือขาย

เปรียบเทียบกับความคงทนในการจําของนักเรียนท่ีเรียนผานเครือขายกับการเรียนปกติ เปรียบเทียบ

ความคงทนกับการจําระหวางแผนการเรียนท่ีเรียนผานเครือขายเปรียบเทียบความคิดอยางมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนท่ีเรียนผานเครือขายกับการเรียนปกติและเพ่ือวัดเจตคติของนักเรียนท่ีเรียนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตผลสรุปวา 1) เว็บไซตท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของนักเรียนทุกแผนการเรียนท่ีเรียนผานเครือขายไมแตกตางกัน 3) ความคงทนในการจําของนักเรียน

ท่ีเรียนผานเครือขาย พบวา หลังจากการทดลองไป 21 วันสูงกวาการเรียนปกติ หลังจากนั้นเม่ือผาน

การทดลองไป 35 วัน พบวา ผลการเรียนของทุกแผนการเรียนไมแตกตางกัน  4) ความคงทนในการจํา

ระหวางแผนการเรียนท่ีเรียนผานเครือขายท้ัง 2 ครั้ง ไมแตกตางกัน 5) ความคิดอยางมีวิจารณญาณของ

นักเรียนท่ีเรียนผานเครือขายกับการเรียนปกติไมแตกตางกัน และ 6) เจตคติของนักเรียนท่ีเรียนผาน

เครือขายทุกแผนการเรียนมีผลไปในทางบวก 

รัชนีกร สุวรรณภักดี (2547) ไดศึกษาพัฒนาบทเรียนระบบเครือขาย เรื่องการใชเทคโนโลยี

ทางการศึกษาและสื่อการเรียนรู เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาความพึงพอใจของนิสิต 

ท่ีมีตอบทเรียนบนระบบเครือขายและเปรียบเทียบความพึงพอใจตอบทเรียนบนระบบเครือขายของนิสิต 

ท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา นิสิตท่ีเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายมีระดับ

ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนระบบเครือขาย โดยรวมอยูในระดับมาก นิสิตท่ีมีคุณลักษณะ

การนําตนเองแตกตางกัน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ไมแตกตางกัน และไมมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสองดังกลาว นิสิตท่ีคุณลักษณะการนําตนเองสูง

และตํ่า มีความพึงพอใจจากบทเรียนบนระบบเครือขายแตกตางกันนอยกวานิสิตท่ีมีคุณลักษณะ 

การนําตนเองต่ํา แตนิสิตท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงและต่ํา มีความพึงพอใจจากบทเรียน

บนระบบเครือขายไมแตกตางกันและไมมีปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะการนําตนเองและแรงจูงใจ 

ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอการมีความพึงพอใจของนิสิต 

ขณะท่ีนงเยาว  เอ่ียมภาคีนิวัฒน (2550) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

อินเทอรเน็ตเรื่องฐานขอมูลเบื้องตน โดยศึกษากับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ผลการศึกษาพบวา การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเตอรเน็ตทําให

นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

กอนเรียนและหลังเรียน อีกท้ังนักศึกษามีความเห็นท่ีดีและมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเตอรเน็ต 
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บทที่  3 

วิธีดําเนินการการวิจัย 

การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสอบบัญชีโดยใชสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญช ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ผูวิจัยไดดําเนินการตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

5.  การวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    1.1   ประชากร 

   ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 6 หอง 

รวม 203  คน 

 1.2   กลุมตัวอยาง       

           กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

สาขาวิชาการบัญชี  ชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2560 ไดมาโดย

การสุมตัวอยางแบบเปนกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หอง เปนนักศึกษาจํานวน 

37 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมีครั้งนี้   

    2.1  สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี 

    2.2   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    2.3   แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี  

3. การสรางและหาคุณภาพเครือ่งมือการวิจัย 

    3.1   สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี 

    3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

    3.3  แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาสอบบัญชี  
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 3.1  ส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี 

          การสรางสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ข้ันตอนดังนี้ 

1) วิเคราะหหลักสูตร และโครงสรางรายวิชาการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   จุดประสงครายวิชา 

   มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการสอบบัญชีหลักการสอบบัญชี 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชี และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีทักษะเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และมีเจตคติท่ีดี 

ในการประกอบอาชีพ 

  สมรรถนะรายวิชา 

  1.  แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและมาตรฐานการสอบบัญชี 

  2.  แสดงความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

  คําอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการวิชาชีพสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีหลักการ

และแนวคิดพ้ืนฐานของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชี

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี การประเมินความเสี่ยง การวางแผนและการจัดทําแนว 

การตรวจสอบบัญชี การรวบรวมและวิเคราะห หลักฐานการปฏิบัติงานสอบบัญชี การจัดทํากระดาษ

ทําการและสรุปผลการตรวจสอบ 

2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

3) ออกแบบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  

4) แบงเนื้อหาออกเปน 8 บทเรียนดังนี้  

 บทเรียนท่ี 1  ความรูเก่ียวกับการสอบบัญชี   

  บทเรียนท่ี 2  หลักฐานการสอบบัญชีและกระดาษทําการของผูสอบบัญชี 

 บทเรียนท่ี 3  การวางแผนงานสอบบัญชี  

 บทเรียนท่ี 4  ความเสี่ยงในการสอบบัญชี  

    บทเรียนท่ี 5  การตรวจสอบสินทรัพย  

    บทเรียนท่ี 6  การตรวจสอบหนี้สินและสวนของเจาของ  

    บทเรียนท่ี 7  การตรวจสอบรายไดและคาใชจาย  

 บทเรียนท่ี 8  การสรุปผลการตรวจสอบ 
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5) เขียนเนื้อหาแบบแผนของบทเรียน (Script) แตละบทเรียน ในแตละบทเรียน

ประกอบดวย 

- คําแนะนําการใชบทเรียน 

- จุดประสงคการเรียนรู 

- แบบทดสอบกอนเรียนเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก บทเรียนละ10 ขอ 

ยกเวนบทเรียนท่ี 5 และบทเรียนท่ี 6 มีบทเรียนละ 15 ขอ  เม่ือทําทุกขอแลวระบบจะทําการบันทึก

ผลคะแนนและนําเขาสูเนื้อหาในบทเรียน 

- เนื้อหาในแตละบทเรียน โดยหนาเนื้อหาในบทเรียนแตละหนาจะมีท้ังคํา 

บรรยาย เสียงบรรยายและภาพนิ่ง และทุกบทเรียนจะมีใบงานใหทํากิจกรรมระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูความเขาใจในเนื้อหาบทเรียน 

- แบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกบทเรียนละ 10 ขอ ยกเวน

บทเรียนท่ี 5 และบทเรียนท่ี 6 มีบทเรียนละ 15 ขอ เม่ือทําครบทุกขอแลวระบบจะบันทึกคะแนน 

และแจงใหผูเรียนทราบทันที 

6) สําหรับบทเรียนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบไดแก บทเรียนท่ี 5       

การตรวจสอบสินทรัพย บทเรียนท่ี 6 การตรวจสอบหนี้สินและสวนของเจาของ และบทเรียนท่ี 7     

การตรวจสอบรายไดและคาใชจาย จะมีแบบฝกปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรม EXCEL ในการจัดทํา

กระดาษทําการปฏิบัติการตรวจสอบ โดยแบงเนื้อหาออกเปน  

              บทเรียนท่ี 5 การตรวจสอบสินทรัพย      

   แบบฝกปฏิบัติท่ี  1   การตรวจสอบเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  แบบฝกปฏิบัติท่ี  2   การตรวจสอบเงินลงทุน 

  แบบฝกปฏิบัติท่ี  3   การตรวจสอบลูกหนี้การคา 

  แบบฝกปฏิบัติท่ี  4   การตรวจสอบสินคาคงเหลือ 

  แบบฝกปฏิบัติท่ี  5   การตรวจสอบลูกหนี้อ่ืนและสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

  แบบฝกปฏิบัติท่ี  6   การตรวจสอบท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

           บทเรียนท่ี 6 การตรวจสอบหนี้สินและสวนของเจาของ 

  แบบฝกปฏิบัติท่ี  7   การตรวจสอบเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

  แบบฝกปฏิบัติท่ี  8  การตรวจสอบเงินกูระยะยาว 

  แบบฝกปฏิบัติท่ี  9  การตรวจสอบสวนของผูถือหุน 

    บทเรียนท่ี 7 การตรวจสอบรายไดและคาใชจาย 

  แบบฝกปฏิบัติท่ี 10  การตรวจสอบรายไดและคาใชจาย 
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 7)   นําสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาประเมินคุณภาพ และทําการ

ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

3.2   การสรางแบบประเมินคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 การสรางแบบประเมินคุณภาพเครื่องมือสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา 

การสอบบัญชี ไดดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังนี้  

 1)  ศึกษาเอกสารเก่ียวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางแบบประเมิน 

 2)  สรางแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและแบบประเมินสําหรับ

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  โดยแบบสอบถามจะมี ลักษณะ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ เลือกตอบโดยการกําหนดความหมายของคะแนน ตัวเลือก 

ในแบบสอบถาม โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 คุณภาพ ระดับดีมาก  เทากับ 5 

 คุณภาพ ระดับดี เทากับ 4 

 คุณภาพ ระดับปานกลาง  เทากับ 3 

 คุณภาพ ระดับควรปรับปรุง   เทากับ 2 

 คุณภาพ ระดับใชไมได  เทากับ 1 

  3)   นําแบบประเมินท่ีสรางข้ึนและไดรับการแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาประเมินคุณภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิชา 

การสอบบัญชี 

 ผลการประเมินมีการแปลความหมายดังนี้ 

 คะแนน เฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  คุณภาพดีมาก 

 คะแนน เฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  คุณภาพดี 

 คะแนน เฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 

 คะแนน เฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  คุณภาพนอย 

 คะแนน เฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  คุณภาพนอยท่ีสุด 

 สําหรับคุณภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑคาเฉลี่ย

ของผลการประเมินคาเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ถามีคาเฉลี่ย ต้ังแต 

ถามีคาเฉลี่ย ตั้งแต 3.5 ข้ึนไปถือวา สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคุณภาพมาก สามารถ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพบทเรียนตอไป 

 4)  นําแบบประเมินผลสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาสอบบัญชีท่ีไดจัดทําข้ึน  

ใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 5 ทาน ดานเทคโนโลยี

การศึกษาจํานวน 3 ทาน  และดําเนินการเก็บแบบสอบถามพรอมรับฟงขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูเชี่ยวชาญ 
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จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลสถิติพ้ืนฐานไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Objective Congruence : IOC) โดยมีผลการประเมินคุณภาพ

ดานเนื้อหาเปน 4.45 และคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาเปน 4.34 ซ่ึงเกณฑในการยอมรับท่ีตั้งไว

คือ ตองมีคุณภาพระดับดีข้ึนไปท้ัง 2 ดาน 

 เม่ือปรับปรุงแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแลวผูวิจัยจึงดําเนินการหาประสิทธิภาพ

ของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชีเพ่ือใหไดตามเกณฑ 80/80 เปนกระบวนการวิจัย

เชิงทดลอง โดยการนําสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางดังนี้          

  การทดลองครั้งท่ี 1 นําสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชีท่ีผานการ

ประเมินคุณภาพไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาลําปาง จํานวน 3 คน ซ่ึงไมเคยเรียนเนื้อหาในวิชานี้มากอน จํานวน 3 คน  ซ่ึงมีระดับ 

ผลการเรียนเกง  ปานกลางและออนระดับละ 1 คน  ทําการทดลอง 1 คนตอ 1 เครื่อง โดยใหกลุม

ทดลองเรียนวันละ 1 บทเรียน ใชเวลาทดลอง 8 ครั้ง จนครบเนื้อหาวิชาผูวิจัยสัมภาษณผูเรียน

เก่ียวกับความเหมาะสมของเนื้อหา ระยะเวลา และรูปแบบการนําเสนอบทเรียน ความเหมาะสมของ

เว็บไซตเพ่ือนขอมูลมาปรับแกไข  ซ่ึงในสวนของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสพบวา มีเสียงการบรรยาย 

เร็วเกินไป ทําใหไมเขาใจเนื้อหาในหัวขอนั้นและเนื้อหาบางสไลดไมตรงกับเสียงบรรยาย และควรมี

ภาพประกอบเนื้อหา ผูวิจัยจึงไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะและนํามาใชในการทดลองครั้งท่ี 2 ตอไป  

         การทดลองครั้งท่ี 2 นําสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญช ี

ไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จํานวน 9 คน ท่ีไมเคยเรียนเนื้อหา

ในวิชานี้มากอน ซ่ึงมีระดับผลการเรียนเกง  ปานกลางและออนระดับละ 3 คน ทําการทดลอง 1 คน        

ตอ 1 เครื่อง โดยใหกลุมทดลองเรียนวันละ 1 บทเรียน ใชเวลาทดลอง 8 ครั้ง จนครบเนื้อหาวิชา และ

ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยนําคะแนนท่ีกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน    

เพ่ือวิเคราะหหาคาประมาณของประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสโดยใชสูตร E1/E2    

(ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.2546:171) ตามเกณฑ 80/80 และสัมภาษณผูเรียนเก่ียวกับความเหมาะสม

ของเนื้อหา ระยะเวลา และรูปแบบการนําเสนอบทเรียน แลวนําผลคะแนนของแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของแบบฝกหัดระหวางเรียนของแตละหนวยและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหา

ประสิทธิภาพโดยใชสูตร E1/E2  ซ่ึงผลการหาแนวโนมประสิทธิภาพของรูปแบบการสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกสท่ีไดคือ  77.90/83.21 ซ่ึงยังไมเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว โดยพบวาสื่อบางสไลด เนื้อหา

มากเกินไปทําใหตามไมทัน  ผูวิจัยจึงไดนํามาปรับปรุงแกไข  และนํามาใชในการทดลองครั้งท่ี 3 ตอไป 

 การทดลองครั้งท่ี 3 นําสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชีท่ีไดแกไข

จากการทดลองครั้งท่ี 2  ไปทดลองใชแบบเสมือนจริงกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  จํานวน 30 คน ซ่ึงไมเคยเรียน
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วิชานี้มากอน  โดยผูวิจัยอธิบายถึง รูปแบบการเรียนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยทําการทดลอง 

ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 คนตอ 1 เครื่อง โดยใหกลุมทดลองเรียนวันละ 1 บทเรียน 

ใชเวลาทดลอง 8 ครั้ง จนครบเนื้อหาวิชา และทําการทดสอบทางการเรียน แลวนําคะแนนแบบฝกหัด

ระหวางเรียนของแตละหนวยและแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวิเคราะหหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกสในรายวิชาการสอบบัญชี โดยใช โดยใชสูตร E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 (ไชยยศ  

เรืองสุวรรณ.2546:171) ซ่ึงผลการหาประสิทธิภาพของการใชสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสท่ีไดคือ 

84.48/85.26  จึงสรุปไดวาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิชาการสอบบัญชีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด 80/80 ท่ีตั้งไวตามสมมติฐาน  

3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

  ผูวิจัยไดทําการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 

  1)  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  วิธีหาคาความยากงาย อํานาจ

จําแนกตามวิธีของ เบรนแนน (Brennan) วิธีหาคาความเชื่อม่ัน (KR 20) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน จากหนังสือการวิจัยเบื้องตน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 81-101) และหนังสือเทคนิค

การสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2531 :21-42) เพ่ือเปน

แนวทางในการสรางแบบทดสอบ 

  2)   วิเคราะหความสัมพันธของสาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา

ของเนื้อหาท่ีนํามาสรางรูปแบบการใชสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี 

  3)  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรูท่ีตองการวัดเพ่ือสรางขอสอบให

ครอบคลุมสาระการเรียนรูและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ซ่ึงเปนแบบชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จํานวน 180 ขอ  

  4) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญ เพ่ือประเมินความ

เท่ียงตรงตามสาระการเรียนรูและความสอดคลอง (IOC) กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โดยใชสูตร IOC 

บันทึกผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในแตละขอ  แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใช

สูตรดังนี้ (กาญจนา  วัฒายุ,  2548 : 188)          
          

                                           ∑R 

                               

 

  เม่ือ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงค

การเรียนรู  

  ∑R   หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    N    หมายถึง   จํานวนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

 N 

IOC    = 
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     โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

  +1   มีความเห็นวา  ขอสอบขอนั้นสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

         0    มีความเห็นวา   ไมแนใจวาขอสอบขอนั้นสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

  -1    มีความเห็นวา  ขอสอบขอนั้นไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

            คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ไปใชเปน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดขอคําถามซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองเกิน 0.5 มาสรางเปน

แบบทดสอบระหวางเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสอบบัญชี ไดขอสอบ 

ท่ีผานการประเมินคาความสอดคลอง 165 ขอ 

  5)   นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักศึกษาท่ีผานการเรียนวิชาการสอบบัญชีมาแลว 

จํานวน 30 คนตรวจใหคะแนนโดยคะแนนท่ีตอบถูกเปน 1 คะแนน และขอท่ีตอบผิดเปน 0 คะแนน 

  6)  นําผลคะแนนท่ีไดจากขอ 5) มาวิเคราะหหาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก (r) 

สูตรการหาคาความงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (กาญจนา วัฒนายุ, 2548 : 205-206) ดังนี้ 

 

  (1)   ความยากงาย (P)      = 

 

          (2)   คาอํานาจจําแนก (r)   =  

  

 7)   ท่ีมีคาความยากงายระหวาง 0.2- 0.8 และคาอํานาจจําแนกท่ีมีตั้งแต 0.2 ข้ึนไป 

ผูวิจัยไดขอสอบมาวิเคราะหขอมูลเปนรายขอ เม่ือไดคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของ

ขอสอบแลว ผูวิจัยไดเลือกขอสอบท่ีจะนํามาใชเปนแบบทดสอบระหวางเรียน จํานวน 90 ขอ และ

แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน 90 ขอ ใหตรงกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูท่ีตั้งไว 

 8)   นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปหาคาความ

เชื่อม่ัน โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (ระวีวรรณ ชินะตระกูล,  2542 : 145-146) 

โดยแบบทดสอบชุดนี้มีคาความเชื่อม่ัน คือ 0.97 

 9)  นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผานการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง 

คาความยากงาย คาอาจจําแนก และคาความเชื่อม่ันไปใชกับกลุมตัวอยาง 

3.4  แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนรูโดยใชส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

         ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษาสําหรับการใชสื่อ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชีตามข้ันตอนดังนี้ 

  1)   ศึกษาเอกสาร ตําราเก่ียวกับการวัดความพึงพอใจ  

   2)   กําหนดวัตถุประสงคท่ีจะนํามาใชวัดความพึงพอใจ 

 จํานวนท่ีตอบถูกกลุมสูง (หรือกลุมต่ํา) 

 จํานวนท่ีตอบถูกกลุมสูง- จํานวนผูตอบถูกกลุมต่ํา 

ผลรวมของผูท่ีตอบท้ังหมดสอง
 

   จํานวนนักเรียนท้ังสองกลุม 
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  3)   สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรยีน เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) โดยกําหนดระดับความสําคัญของความพึงพอใจเปน 5 ระดับ 5 4 3 2 1 และกําหนดเกณฑ

แปลความหมายดังตอไปนี้ 

   ระดับ     5   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูในระดับ    มากท่ีสุด 

   ระดับ     4   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูในระดับ  มาก 

   ระดับ     3   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

   ระดับ     2   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

   ระดับ     1   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูในระดับ  นอยท่ีสุด 

  4)   นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีสรางข้ึน เสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา (IOC) คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไปไดมาสรางแบบวัดความพึงพอใจ 

  5)  ปรับปรุงแบบสอบถามวัดความพึงพอใจแลวนําไปทดลองใชนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2560 ซ่ึงเปนกลุมทดลอง 

  6)   ตรวจใหคะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจแลววิเคราะหคาเฉลี่ยของความ

พึงพอใจแลวแปลความหมายคาเฉลี่ยของกลุม (บุญชม ศรีสะอาด. 2546 : 162) ดังนี้ 

     คาเฉลี่ย      ระดับความพึงพอใจ 

   4.50 - 5.00  มากท่ีสุด 

   3.50 - 4.99  มาก 

  2.50 - 3.49  ปานกลาง 

  1.50 - 2.49 นอย 

  1.00 - 1.49  นอยท่ีสุด   
 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสอบบัญชีโดยใชสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส มีข้ันตอนดังนี้ 

 4.1 ชี้แจง แนะนํา และใหความรูเก่ียวกับการเรียนรูดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสแกนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการบัญชี  ชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ภาคเรียนท่ี  

2  ปการศึกษา 2560  ชี้แจงบทบาทของผูเรียน รวมถึงบทบาทของครูในการเรียนการสอนแตละครั้ง 

 4.3  ทําการทดสอบกอนเรียน 

 4.4 ดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

  4.5  เม่ือดําเนินการสอนครบเนื้อหา ใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

แบบวัดความพึงพอใจแลวนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหตอไป 
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5. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 5.1  สถิติพ้ืนฐานประกอบดวย 

       1)  คาเฉลี่ย (Mean)     

  X     =    

 เม่ือ   X   หมายถึง  คาเฉลี่ย 

  X หมายถึง คะแนนดิบ 

        X   หมายถึง  ผลรวมของคะแนน 

                                N       หมายถึง จํานวนผูเรียน 

 2)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (กาญจนา วัฒยุ 2548 :107)  

    

  

                        เม่ือ   S.D.  หมายถึง  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  X    หมายถึง   ผลรวมของคะแนน 

  N    หมายถึง  จํานวนผูเรียน 

5.2 สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

1) คาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช

คาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) (บุญเชิด 

ภิญโญอนันตพงษ, 2527:89-91) 

                                           ∑R 

                               

  เม่ือ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงค

การเรียนรู  

  ∑R  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    N    หมายถึง   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 ในท่ีนี้พิจารณาเลือกขอสอบท่ีมีดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.50-1.00 

2) สถิติท่ีใชวิเคราะหหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ใชเกณฑ 80/80 

ใชการคํานวณตามเกณฑ E1 /E2 (ไชยยศ เรืองสวุรรณ.2546:171) 

  80  ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนของผูเรียนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิชา

การสอบบัญชี แลวทําแบบฝกหัดระหวางเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 

 N 
IOC    = 
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  80  ตัวหลัง  คะแนนของผูเรียนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิชาการสอบบัญชี

แลวทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 

         E1   = (∑X/N) X 100 

                               A 

          โดย  E1  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในชุดการสอนคิดเปนรอยละ

จากการทําแบบฝกหัดและหรือประกอบดวยกิจกรรมการเรียนระหวางเรียน 

                 ∑X  คือ  คะแนนจากการทําแบบฝกหัดและหรือการประกอบกิจกรรมการเรียน 

ระหวางเรียน 

                 A    คือ  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและหรือกิจกรรมการเรียน 

               N    คือ จํานวนผูเรียน 

               E2   =  
                                  

        โดย E2 คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนในตัวผูเรียนหลังการเรียน

ดวยสื่อบทเรียนอิเลคทรอนิกส)  คิดเปนอัตราสวนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและหรือประกอบ

กิจกรรมหลังเรียน 

              ∑F  คือ  คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและหรือ

การประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

              B  คือ  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรยีนและหรือกิจกรรมหลังเรียน 

               N   คือ  จํานวนผูเรียน 
 

 3)  สถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ

ผูเรียนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยใชวิธีการแจกแจงที  (t-test) แบบ Dependent (Ferguson. 

1981 : 180) 

          สูตร     t    =   
( )

( )1

22

−
Σ−Σ

Σ

n
DDn

D    

   เม่ือ t แทน  คาสถิติท่ีตองการเปรียบเทียบกับคาวิกฤต    

  ∑D แทน   ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนจากการทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน 

   n แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 

(∑F/N)X 100 

B 
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        4)  สถิติท่ีใชวัดความพึงพอใจของผูเรียนหลังการเรียนรูดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

รายวิชาการสอบบัญชี  ใชสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหผลคือคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 108-109) 
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  บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสอบบัญชีโดยใช 

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปท่ี 1 

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี 

2. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี 

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนโดยใช

การเรียนรูดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี 

4. ผลวัดความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา 

การสอบบัญชี 

1.  ผลการประเมินคุณภาพของส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี 

 การประเมินคุณภาพบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี  โดยผูเชี่ยวชาญ    

ดานเนื้อหาจํานวน 5 ทานและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 ทาน 

ตารางท่ี 4.1 แบบประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน  

การแปลความหมาย 
X  S.D. 

1. ดานเนื้อหา 

    1.1  เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

    1.2  ความถูกตองของเนื้อหา 

    1.3  ความเหมาะสมในการลําดับเนื้อหา 

    1.4  ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแตละ

 บทเรียน 

    1.5  ความเหมาะสมกับระดับผูเรียน 

 

4.60 

4.60 

4.40 

4.60 

 

4.60 

 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

 

0.55 

 

คุณภาพระดับดีมาก 

คุณภาพระดับดีมาก 

คุณภาพระดับดี 

คุณภาพระดับดี 

 

คุณภาพระดับดีมาก 

     รวมดานเนื้อหา 4.56 0.22 คุณภาพระดับดีมาก 

2. ดานภาพ เสียง และการใชภาษา 

    2.1 ความถูกตองของภาษาท่ีใช 

    2.2 ความเหมาะสมของการออกแบบกรอบภาพ 

    2.3 ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา 

 

4.60 

4.20 

4.20 

 

0.55 

0.45 

0.45 

 

คุณภาพระดับดีมาก 

คุณภาพระดับดีมาก 

คุณภาพระดับดี 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน  

การแปลความหมาย 
X  S.D. 

    2.4 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 4.20 0.45 คุณภาพระดับดี 

     รวมดานภาพ เสียง และการใชภาษา 4.30 0.11 คุณภาพระดับด ี

3. ดานแบบทดสอบ 

    3.1 ความชัดเจนของคําถาม 

    3.2 ความสอดคลองของคําถามกับเนื้อหา 

    3.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ 

 

4.60 

4.60 

4.40 

 

0.55 

0.55 

0.55 

 

คุณภาพระดับดีมาก 

คุณภาพระดับดีมาก 

คุณภาพระดับดี 

     รวมดานแบบทดสอบ 4.53 0.18 คุณภาพระดับดีมาก 

4.  แบบฝกปฏิบัติงานสอบบัญชี 

     4.1  แบบฝกปฏิบัติงานชวยใหผูเรียนจัดทํา

 กระดาษทําการในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได 

    4.2  แบบฝกปฏิบัติงานชวยใหผูเรียนเขาใจ

 กระบวนการปฏิบัติงานสอบบัญชีมากข้ึน 

     4.3  แบบฝกปฏิบัติงานมีเฉลยแบบฝกและ

 คําอธิบายชัดเจน 

     4.4  ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากแบบฝก

 ปฏิบัติงานไปใชในการปฏิบัติงานจริงได 

 

4.40 

 

4.40 

 

4.40 

 

4.40 

 

0.55 

 

0.55 

 

0.55 

 

0.55 

 

คุณภาพระดับดี 

 

คุณภาพระดับดี 

 

คุณภาพระดับดี 

 

คุณภาพระดับดี 

 

 รวมดานแบบฝกปฏิบัติงานสอบบัญชี 4.40 0.22 คุณภาพระดับด ี

คาเฉล่ียรวม 4.45 0.08 คุณภาพระดับด ี
 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน4มาตรฐาน (S.D.) ของการประเมิน

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิชาการสอบบัญชีระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

พุทธศักราช 2560 ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง โดยไดรับการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับ

คุณภาพดี  มีคาเฉลี่ยรวม 4.45 (S.D. = 0.08) โดยมีคะแนนรวมจากมากไปนอย ไดแก ดานเนื้อหามีคุณภาพ

ระดับดีมาก ( X = 4.56 , S.D. = 0.22) ดานแบบทดสอบ มีคุณภาพระดับดีมาก ( X = 4.53 , S.D. = 

0.18)  ดานแบบฝกปฏิบัติงานสอบบัญชี มีคุณภาพระดับดี ( X = 4.40, S.D. = 0.22) และดานภาพ เสียง 

และการใชภาษา มีคุณภาพระดับดี ( X = 4.30, S.D. = 0.11) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.2 แบบประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน  

การแปลความหมาย 
X  S.D. 

1. การจัดรูปแบบของบทเรียนส่ือบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส  

 1.1  รูปแบบการนําเสนอมีความนาสนใจ 

    1.2  การจัดลําดับข้ันตอนมีความเขาใจงาย 

    1.3  เนื้อหาในแตละหนาจอมีปริมาณท่ีเหมาะสม 

    1.4  การจัดวางเมนูตาง ๆ มีความชดัเจน เหมาะสม 

 

 

4.00 

4.00 

4.00 

4.33 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.58 

 

 

คุณภาพระดับดี 

คุณภาพระดับดี 

คุณภาพระดับดี 

คุณภาพระดับดี 

รวมดานการจัดรูปแบบของบทเรียนส่ือบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส 

4.08 0.14 คุณภาพระดับด ี

2.  ความเหมาะสมของตัวอักษร ภาพ และเสียง 

    2.1  ความเหมาะสมของแบบตัวอักษร 

    2.2  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 

    2.3  ความเหมาะสมของภาพในดานสื่อ 

  ความหมาย 

    2.4  ความเหมาะสมของขนาดภาพ 

    2.5  เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 

 

4.00 

4.33 

3.67 

4.00 

4.00 

 

0.00 

0.58 

0.58 

0.00 

0.00 

 

คุณภาพระดับดี 

คุณภาพระดับดี 

คุณภาพระดับดี 

คุณภาพระดับดี 

คุณภาพระดับดี 

รวมดานความเหมาะสมของตัวอักษร ภาพ  

และเสียง 

4.00 0.20 คุณภาพระดับด ี

3. การเช่ือมโยง 

    3.1  ผูเรียนสามารถควบคุมลําดับในการศึกษา

  บทเรียนไดเอง 

    3.2  คําสั่งในการเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไวอยาง

  ชัดเจน 

    3.3  สามารถเขาถึงเนื้อหาท่ีตองการศึกษาได

  อยางรวดเร็ว 

 

4.67 

 

4.67 

 

5.00 

 

0.58 

 

0.58 

 

0.00 

 

คุณภาพระดับดีมาก 

 

คุณภาพระดับดีมาก 

 

คุณภาพระดับดีมาก 

     รวมดานการเช่ือมโยง 4.78 0.19 คุณภาพระดับดีมาก 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน  

การแปลความหมาย 
X  S.D. 

4. การปฏิสัมพันธ 

   4.1 การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 

   4.2 การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 

 

4.67 

4.33 

 

0.58 

0.58 

 

คุณภาพระดับดีมาก 

คุณภาพระดับดี 

      รวมดานการปฏิสัมพันธ 4.50 0.50 คุณภาพระดับดีมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.34 0.15 คุณภาพระดับด ี
 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการประเมินสื่อ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชีระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

พุทธศักราช 2560 ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง โดยไดรับการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็น 

ท่ีสอดคลองกันในระดับคุณภาพดี มีคาเฉลี่ยรวม 4.34 (S.D. = 0.15) โดยมีคะแนนรวมจากมากไปนอย 

ไดแก ดานการเชื่อมโยง มีคุณภาพระดับดีมาก ( X = 4.78 , S.D. = 0.19) การปฏิสัมพันธมีคุณภาพ

ระดับดีมาก ( X = 4.50 , S.D. = 0.50) ดานการจัดรูปแบบของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส มีคุณภาพ

ระดับดี ( X = 4.08 , S.D. = 0.12) ความเหมาะสมของตัวอักษร ภาพ และเสียง มีคุณภาพระดับดี  

( X = 4.00 , S.D. = 0.20) ตามลําดับ  

 

2. ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี  

การพัฒนาหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชีกําหนดให

พัฒนาบทเรียนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ 80/80 โดยผูวิจัยไดนําสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิชา

การสอบบัญชีท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองกับนักศึกษาผลท่ีไดมีดังนี้  

ผลการทดลองครั้งท่ี 1  สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสและชุดฝกทักษะการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ท่ีผานการประเมินคุณภาพไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง จํานวน 3 คน ซ่ึงไมเคยเรียนเนื้อหาในวิชานี้มากอน โดยผูวิจัยอธิบายถึง

วิธีการเรียนของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิขาการสอบบัญชี แลวใหเรียนจนครบเนื้อหาวิชา 

จุดมุงหมายของการทดลองครั้งนี้ เ พ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองและคุณภาพของสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกสท่ีใช  ซ่ึงผลจากการทดลองพบวามีเสียงบรรยายเร็วเกินไป เนื้อหาบางสไลดไมตรงกับ

เสียงบรรยาย และควรมีภาพประกอบเนื้อหาเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ 

 



32 
 

ผลการทดลองครั้งท่ี 2 นําสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี ไปทดลองใชกับ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 9 คน ท่ีไมเคยเรียนเนื้อหาในวิชานี้มากอน 

ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยผูวิจัยอธิบายถึงวิธีการเรียนของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิขา

การสอบบัญชี แลวใหเรียนจนครบเนื้อหาวิชา และผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยนําคะแนนท่ีกลุมตัวอยาง

ทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือวิเคราะหหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

โดยใชสูตร E1/E2 ซ่ึงผลการหาแนวโนมประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส แสดงในตาราง 7 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.3 ผลการทดลองหาแนวโนมประสิทธิภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี 

จากการทดลองครั้งท่ี 2 

บทเรยีนท่ี 

แบบฝกหัดระหวางเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

 

ประสิทธิภาพ 

(E1/E2) 

 
คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย E1 คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย E2 

1 10 7.38 73.80 10 8.00 80.00 73.80/80.00 

2 10 7.50 75.00 10 8.13 81.30 75.00/81.30 

3 10 7.38 73.80 10 8.00 80.00 73.80/80.00 

4 10 7.38 73.80 10 8.13 81.30 73.80/81.30 

5 15 12.75 85.00 15 12.88 85.87 85.00/85.87 

6 15 12.13 80.87 15 13.00 86.67 80.87/86.67 

7 10 7.50 75.00 10 8.25 82.50 75.00/82.50 

8 10 8.13 81.30 10 8.50 85.00 81.30/85.00 

คะแนน

รวม 

90 70.15 77.90 90 74.89 83.21 77.90/83.21 

  

จากตารางท่ี 4.3 ผลการทดลองแนวโนมประสิทธิภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา 

การสอบบัญชี สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 1 จากการทดลอง

ครั้งท่ี 2 พบวาบทเรียนท้ัง 8 บทเรียน มีคะแนนรวมของการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนเปน 631 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 810 คะแนน (คะแนนเต็มแตละบทเรียนรวม 90 คะแนน จํานวนผูทดลอง 9 คน 

รวมคะแนนท้ังสิ้น 810 คะแนน)  คิดเปนรอยละ 77.90 และคะแนนรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเปน 674 คะแนน จากคะแนนเต็ม 810 คะแนน คิดเปน  รอยละ 83.21  มีแนวโนม

ประสิทธิภาพรวมเปน 77.90/83.21 โดยบทเรียนท่ี 1 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 73.80/80.00 
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บทเรียนท่ี 2 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 75.00/81.30 บทเรียนท่ี 3 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 

73.80/80.00 บทเรียนท่ี 4 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 73.80/81.30 บทเรียนท่ี 5 มีแนวโนม

ประสิทธิภาพเปน 85.00/85.87 บทเรียนท่ี 6 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 80.87/86.67 บทเรียนท่ี 

7 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 75.00/82.50 และบทเรียนท่ี 8 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 

81.30/85.00 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบทเรียนท่ี 1 บทเรียนท่ี 2 บทเรียนท่ี 3 บทเรียนท่ี 4 และบทเรียนท่ี 7  

ยังไมมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไวคือ 80/80 ดังนั้นผูวิจัยไดนําสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา 

การสอบบัญชี ไปปรับปรุงแกไขและนําไปทดลองในครั้งท่ี 3 ตอไป 

ผลการทดลองครั้งท่ี 3 นําสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชีท่ีไดรับการปรับปรุง

แกไขจากการทดลองครั้งท่ี 2 ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 1 จํานวน 30 คน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ประจําภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2560 โดยผูวิจัยอธิบายถึงวิธีการเรียนของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส แลวใหเรียนตามบทเรียน

จนครบเนื้อหาวิชา และทําการเก็บคะแนนท่ีกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน

เพ่ือวิเคราะหหาคาของประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี โดยใชสูตร E1/E2 

ในเกณฑ 80/80  ผลการหาแนวโนมประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสแสดงในตาราง 8 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.4 ผลการทดลองหาแนวโนมประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสจากการทดลอง

ครั้งท่ี 3 

บทเรยีน 

แบบฝกหัดระหวางเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

 

ประสิทธิภาพ 

(E1/E2) 

 
คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย E1 คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย E2 

1 10 8.41 84.10 10 8.16 81.60 84.10/81.60 

2 10 8.33 83.30 10 8.80 88.00 83.30/88.00 

3 10 8.83 88.30 10 8.66 86.60 88.30/86.60 

4 10 8.25 82.50 10 8.50 85.00 82.50/85.00 

5 15 12.62 84.13 15 12.24 81.60 84.13/81.60 

6 15 12.50 83.33 15 13.20 88.00 83.33/88.00 

7 10 8.83 88.30 10 8.66 86.60 88.30/86.60 

8 10 8.25 82.50 10 8.50 85.00 82.50/85.00 

คะแนนรวม 90 76.02 84.48 90 76.72 85.26 84.48/85.26 
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จากตารางท่ี 4.4 ผลการทดลองหาแนวโนมประสิทธิภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 1 จากการทดลองครั้งท่ี 3 พบวาบทเรียน

ท้ัง 8 บทเรียน มีคะแนนรวมของการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนเปน  2,281 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

2,700 คะแนน (คะแนนเต็มแตละบทเรียนรวม 90 คะแนน จํานวน ผูทดลอง 30 คน รวมคะแนน

ท้ังสิ้น 2,700 คะแนน)  คิดเปนรอยละ 84.48 และคะแนนรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน 

2,302 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2,700 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.26 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 

84.48/85.26 โดยบทเรียนท่ี 1 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 84.10/81.60 บทเรียนท่ี 2 มีแนวโนม

ประสิทธิภาพเปน 83.30/88.00 บทเรียนท่ี 3 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 88.30/86.60 บทเรียนท่ี 4  

มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 82.50/85.00 บทเรียนท่ี 5 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 84.13/81.60 

บทเรียนท่ี 6 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 83.33/88.00 บทเรียนท่ี 7 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 

88.30/86.60 บทเรียนท่ี 8 มีแนวโนมประสิทธิภาพเปน 82.50/85.00 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว คือ 

80/80  

3.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชการ

 เรียนรูดวยส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี 

ผูวิจัยไดนํารูปแบบนําสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชีไปทดลองกับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 1 ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง จํานวน 37 คน  โดยการหาคาสถิติ t-test แบบ  Dependent Samples 

ผลการทดลองเปนดังนี้ 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคะแนนเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน 

บทเรยีนท่ี 
จํานวน

นักศึกษา 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

กอนเรียน 

คะแนน 

หลังเรียน t P 

X  S.D. X  S.D. 

รวม 37 90 44.70 7.05 75.00 5.966 10.68 .000* 

* P<.01 

จากตารางท่ี  4.5 แสดงใหเห็นวาแตละบทเรียนและรวมท้ังหมด นักศึกษากลุมตัวอยาง 

มีคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชาการสอบบัญชีระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) พุทธศักราช 2560 ชั้นปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 44.70 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

เทากับ 75.00 ดังนั้นผูเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 30.30 แสดงวาการเรียนรูสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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4.   ผลการวัดความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิชา

 การ สอบบัญชี 

ผูวิจัยไดวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

พุทธศักราช 2560 ชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางท่ีมีตอนําสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

รายวิชาการสอบบัญชี โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงไดวิเคราะหผล

ตามตารางดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวัดความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

ขอคําถาม 
ผลการประเมิน ระดับความ

พึงพอใจ X  S.D. 

1. ดานวิธีการเรียนการสอน   

    1.1.  ความเหมาะสมในการสอนเสริมช้ันเรียนปกติ 

    1.2.  ความเหมาะสมในการศึกษาและทําความเขาใจ

  เนื้อหาดวยตนเอง 

    1.3.  บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนมีความ  

  เหมาะสมแกการเรียน 

    1.4.  สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองในทุกท่ีทุกเวลา 

    1.5.  มีการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมผสานกัน   

    1.6.  สามารถทบทวนเนื้อหาไดตลอดเวลา 

 

     

4.03 

4.77 

 

4.67 

 

5.00 

4.67 

 4.83 

  

0.18 

0.43 

 

0.60 

 

0.00 

0.71 

  0.46 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

มาก 

  มากท่ีสุด 

         รวมดานวิธีการเรียนการสอน   4.66 0.20 มากท่ีสุด 

2. ดานการนําเสนอเนื้อหา 

    2.1  ความชัดเจนของคําสั่ง/คําแนะนําในบทเรียน 

    2.2  คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนเขาใจงาย 

    2.3  ลําดับการนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่อง 

    2.4  แบบฝกหัดภายในหนวยการเรียนสงเสริมความเขาใจ

  บทเรียน 

    2.5  แบบทดสอบมีความเหมาะสม สามารถประเมินผล

  ตนเองไดทันที 

 

 

4.60 

4.60 

4.60 

4.00 

 

4.80 

 

0.72 

0.67 

0.42 

0.45 

 

0.40 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

         รวมดานการนําเสนอเนื้อหา 4.52 0.29 มากท่ีสุด 
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ขอคําถาม 
ผลการประเมิน ระดับความ

พึงพอใจ X  S.D. 

3. ดานแบบฝกปฏิบัติงานสอบบัญชี 

    3.1 แบบฝกปฏิบัติงานชวยใหผูเรียนจัดทํากระดาษ 

 ทําการในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได  

    3.2   แบบฝกปฏิบัติงานชวยใหผูเรียนเขาใจกระบวนการ

 ปฏิบัติงานสอบบัญชีมากข้ึน    

  3.3  แบบฝกปฏิบัติงานมีเฉลยแบบฝกและคําอธิบาย

 ชัดเจน     

 3.4   ผูเรียนสามารถความรูท่ีไดจากแบบฝกปฏิบัติใช 

 ในการปฏิบัติงานจริงได 

  

4.07 

 

4.03 

 

4.27 

4.80 

  

0.58 

 

0.41 

 

0.52 

0.48 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

    รวมดานแบบฝกปฏิบัติงานสอบบัญชี 4.21 0.36 มาก 

4. ดานรูปแบบส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส   

    4.1  ความนาสนใจโดยรวมของบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส 

    4.2  ไอคอนเมนูมีความเหมาะสมใชงานงาย 

    4.3  ความสอดคลองของรูปภาพท่ีนําเสนอ 

    4.4  เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 

    4.5  ภาษาท่ีใชประกอบบทเรียนไดมีความเหมาะสม 

 

4.00 

4.70 

4.13 

4.00 

4.50 

  

0.58 

0.53 

0.57 

0.52 

0.57 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

    รวมดานรูปแบบส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 4.15 0.22 มาก 

5. ดานประโยชนในการเรียนการสอน 

    5.1  สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสใชเวลาเรียนนอย 

  แตไดประโยชนมาก 

    5.2  สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสทําใหเกิดการเรียนรูและ

  เขาใจกระบวนการสอบบัญชี 

    5.3  ตอบสนองความสนใจการเรียนรูของผูเรียน 

    5.4   เหมาะสมกับการเรียนรูในปจจุบัน 

 

4.73 

 

4.17 

 

4.30 

4.50 

 

0.58 

 

0.79 

 

0.70 

0.50 

 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

    รวมดานประโยชนในการเรียนการสอน 4.37 0.29 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.40 0.15 มาก 
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จากตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจ

ของผูเรียนท่ีมีตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิชาการสอบบัญชี โดยมีระดับความพึงพอใจโดยรวม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปน 0.15  โดยมีความพึงพอใจ

ดานรูปแบบการเรียนการสอนมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.66 (S.D. = 0.20) รองลงมาเปน ความพึงพอใจ

ดานการนําเสนอเนื้อหา มีคาเฉลี่ย 4.52 (S.D. = 0.29) ความพึงพอใจดาน รวมดานประโยชนในการเรียน

การสอน มีคาเฉลี่ย 4.37 (S.D. = 0.29) ความพึงพอใจดานกรวมดานแบบฝกปฏิบัติงานสอบบัญชีมีคาเฉลี่ย 

4.21 (S.D. = 0.36) ความพึงพอใจดานรูปแบบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ย 4.15 (S.D. = 0.22) 

ตามลําดับ 
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 

การนําเสนอผลการศึกษาเรื่องการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสอบบัญชี

โดยใชสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปท่ี 1 

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  โดยมีรายละเอียดแตละข้ันตอน ดังนี้ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิชาการสอบบัญชี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังการใชสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส 

3. เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 1

สาขาวิชาการบัญชีนักศึกษาหลังการใชสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานการวิจัย 

1. สื่อบทเรียนอิเลคทรอนิกส รายวิชาการสอบบัญชีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อบทเรียน

อิเลคทรอนกิส หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3.  ระดับความพึงพอใจนักศึกษาท่ีเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานอยูใน

เกณฑระดับมากข้ึนไป 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชา

การบัญชี ชั้นปท่ี 1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 6 หอง  

รวม 203  คน 

กลุมตัวอยาง       

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

สาขาวิชาการบัญชี  ชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2560 ไดมา

โดยการสุมตัวอยางแบบเปนกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หอง เปนนักศึกษา

จํานวน 37 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีดังนี้ 

1.  สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.  แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสอบบัญชีโดยใชสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส มีข้ันตอนดังนี้ 

1.  ชี้แจง แนะนํา และใหความรูเก่ียวกับการเรียนรูดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสแกนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการบัญชี  ชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ภาคเรียนท่ี  

2  ปการศึกษา 2560  ชี้แจงบทบาทของผูเรียน รวมถึงบทบาทของครูในการเรียนการสอนแตละครั้ง 

2.  ทําการทดสอบกอนเรียน 

3.  ดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

 4.  เม่ือดําเนินการสอนครบเนื้อหา ใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

แบบวัดความพึงพอใจแลวนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของรูปแบบการใชสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิชาการสอบบัญช ี

ใชการคํานวณตามเกณฑ E1/E2 (ไชยยศ เรืองสุวรรณ.2546:171) 

2.  วิเคราะหคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช

คาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) (บุญเชิด ภิญโญ

อนันตพงษ 2527:89-91) 

3.  วิเคราะหขอมูลของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจากกลุม

ผูเรียนดวยรูปแบบการใชสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิชาการสอบบัญชีโดยใชคา t-test แบบ 

Dependdent Samples (บุญชุม ศรีสะอาด.2535 : 109) 

4.  วิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนหลังการเรียนรูดวยรูปแบบการใชสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

รายวิชาการสอบบัญชี โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด. 

2545 : 108-109) 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังกลาว สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ผลการหาคุณภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายวิชาการสอบบัญชี ไดรับการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน  โดยผูเชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันใน

ระดับคุณภาพดี มีคาเฉลี่ยรวม 4.45 (S.D. = 0.08) ซ่ึงมีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับดี 

( X = 4.56 , S.D. = 0.22) ดานแบบทดสอบโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 4.53 , S.D. = 0.18) ดานชุด

กิจกรรมฝกทักษะการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยรวมอยูในระดับดี ( X = 4.40 , S.D. = 0.22) และดาน

ภาพ เสียง และการใชภาษา โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( = 4.30 , S.D. = 0.11) และไดรับการประเมินจาก

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็น 

ท่ีสอดคลองกันในระดับคุณภาพดี มีคาเฉลี่ยรวม 4.34 (S.D. = 0.15) ซ่ึงมีคุณภาพดานการเชื่อมโยง 

โดยรวมอยูในเกณฑดีมาก ( X = 4.78 , S.D. = 0.19) ดานการปฏิสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับดีมาก 

( X = 4.50 , S.D. = 0.50) ดานการจัดรูปแบบของบทเรียนสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยรวมอยูใน

ระดับดี ( = 4.08 , S.D. = 0.14) และดานความเหมาะสมของตัวอักษร ภาพ และเสียงอยูในระดับด ี

( X = 4.62 , S.D. = 0.20) 

2.  ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี มีประสิทธิภาพ

เทากับ 84.48/85.26 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 และเปนไปตามสมมติฐาน 

3.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนโดยใช

การเรียนรูดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 44.70 

และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 75.00 ดังนั้นผูเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 30.30 แสดงวา

การเรียนรูสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนรูดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

โดยมีระดับความพึงพอใจโดยรวมมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปน 0.15   

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสอบบัญชีโดยใชสื่อ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปท่ี 1 

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 

1.  ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชี โดยนําไป

ทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เม่ือพิจารณาแลวพบวา ผลการเรียนรูของนักเรียนจากการ

ทําชุดฝกปฏิบัติการบันทึกบัญชีกับแบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
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บทเรียนเว็บชวยสอนได 84.48/85.26 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

ท้ังนี้เนื่องจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญแลว

วาเปนบทเรียนท่ีมีคุณภาพในระดับดีมาก และยังไดผานการทดลองใชมาแลวถึง 2 ครั้ง กอนท่ีจะ

นําไปทดลองทําการเรียนการสอน ดังนั้น เม่ือนําสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญช ี

มาทดลองใชจึงทําใหบทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 ไดสอดคลองกับงานวิจัย

ของธนะภูมิ  สงคธนาพิทักษ (2548 : 75) ซ่ึงผลการวิจัย พบวา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

วิชางานปรับอากาศรถยนตมีประสิทธิภาพเทากับ 84.51/87.50 และยังสอดคลองกับงานวิจัย 

นวรัตน  สมาภิรักษ (2548 : 9) ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต มีประสิทธิภาพเทากับ 82.21/80.75 ซ่ึงเชนเดียวกับงานวิจัยของ La Roe R. John 

(1995 : 75) ซ่ึงผลการวิจัยพบวาการนําอินเทอรเน็ตมาใชในกิจกรรมการเรียนชวยใหการสอน 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากนี้การท่ีผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง สามารถเรียนซํ้าแลวซํ้าอีกได นอกจากนั้น

สามารถยอนกลับไปเรียนเนื้อหาเดิมหรือทําความเขาใจกับกระบวนการจัดทําบัญชีไดนานเทาท่ีตองการ 

โดยไมมีแรงกดดันจากกลุมของเพ่ือน ไมมีอารมณของผูสอนมาเก่ียวของ ประกอบกับการรูผลคะแนน

ของการทําแบบทดสอบ ทําใหผูเรียนมีความทาทาย จึงทําใหเกิดความกระตือรือรนสนใจท่ีจะเรียนรูมากข้ึน

เพ่ือใหผลคะแนนผานเกณฑ ซ่ึงไดสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของโรเบิรต กาเย (รุจโรจน  แกวอุไร.  

2547 : Online) ท่ีวาผูเรียนจะตองไดรับการนําเสนอเนื้อหาใหม ชี้แนะแนวทาง ใชขอมูลยอนกลับ

และกระตุนการตอบสนองใหผูเรียนจนเปนผลใหผลทางการเรียนดีข้ึน  

3.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนโดยใช

การเรียนรูดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาการสอบบัญชีพบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน โดยคะแนนเฉลีย่กอนเรียนเทากับ 44.70 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 75.00 ดังนั้น

ผูเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 30.30 แสดงวาการเรียนรูสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสทําใหผูเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนรูดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก  โดยดานวิธีการเรียนการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด 

ดานการนําเสนอเนื้อหา  มากท่ีสุด  ดานแบบฝกปฏิบัติงานสอบบัญชี  ดานรูปแบบสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส และดานประโยชนตอการเรียนการสอน มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

 1)  ควรมีการจัดเตรียมความพรอมดานอุปกรณและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เพ่ือไมใหเกิดปญหาและอุปสรรคในขณะท่ีใช 
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 2)  การเรียนดวยบทเรียนชวยสอน ครูจะตองคอยแนะนํา ดูแล ในขณะท่ีผูเรียนเกิดปญหา

หรือไมเขาใจในบทเรียนนั้นๆ 

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

 1)  ควรศึกษาวิจัยเพ่ือหารูปแบบการนําเสนอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหไดเทคนิค

วิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับเนื้อหาทางการบัญชี 

 2)   ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในรายวิชาบัญชีเลมอ่ืนๆ  

และในระดับตางๆ 

 3)  ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนการสอน

แบบปกตกัิบการเรียนการสอนแบบใชสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
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คร ู วิทยฐานะ ครชูํานาญการพิเศษ  แผนกวิชาการบัญชี  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

ประสบการณวิชาชีพ 

- ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

- ผูสอบบัญชีภาคเอกชน กรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ 

- ผูสอบบัญชีกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

- วิทยากรอบรมสัมมนาการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี  

  ของผูทําบัญชี 

-  วิทยากรบรรยายใหความรูทางบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

-  วิทยากรบรรยายความรูทางบัญชีแกหนวยงานและสถานศึกษาตาง ๆ 
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