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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง “การใชวิธีทบทวนในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาการบัญชี
ภาษีอากร คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” เปนการศึกษารูปแบบการทบทวนผานระบบ  DPULSS ใน 
4 ดาน ประกอบดวย (1) ดานประสิทธิผลของการใชช่ัวโมงทบทวนในวิชาการบัญชีภาษีอากรผานระบบ 
DPULSS โดยเปรียบเทียบจากการทดสอบกอนและหลังการใชระบบ DPULSS  (2) ดานบริการ การนําเสนอ และ
ดานเน้ือหาวิชา โดยศึกษาจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง (3) ดานกระบวนการเรียนรู โดยศึกษา
จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง (4) ดานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชโปรแกรมการ
เรียนการสอนผานระบบ DPULSS จากนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่เลือก เปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรตอเน่ืองช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร  ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 
2550 กลุม จํานวน 5 กลุม จํานวน 224 คนโดยทําการศึกษา 4 ดาน คือ ดานประสิทธิผลการใชช่ัวโมงทบทวน ดาน
บริการ ดานกระบวนการเรียนรู และดานความพึงพอใจ 

 จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชวิธีทบทวนอยูในระดับ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการบริการ  การนําเสนอ และดานเน้ือหาวิชา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย
ที่ต้ังวา ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชวิธีทบทวนผานระบบ DPULSS อยูในเกณฑระดับมากขึ้นไป  
เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาการบัญชีภาษีอากรระหวางการใชรูปแบบทบทวนและการไมใช

รูปแบบทบทวน โดยมีสมมติฐานวา การใชวิธีทบทวนผานระบบ DPULSS จะมีคุณภาพ สามารถใชทบทวน

เน้ือหารายวิชา จัดทําแบบฝกหัดและกรณีศึกษา  และผานการทดสอบไดตามเกณฑ เมื่อพิจารณาจากสัดสวนของ
เกรดทั้ง 3 ปที่ผานมาจากนักศึกษาหลักสูตรตอเน่ืองช้ันปที่ 2 ที่เรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร พบวา นักศึกษาที่เปน
กลุมตัวอยางจะไดเกรด B+,B และ C+ เพ่ิมขึ้น สวนเกรด F จะไดนอยลง ซึ่งแสดงวาการใชรูปแบบทบทวนโดย
ผานระบบ DPULSS ทําใหนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีกวาเดิม    

 ดังน้ันการวิจัยพบวา การใชวิธีทบทวนผานระบบ DPULSS ที่ใชในวิชาการบัญชีภาษีอากร และจาก
การเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาการบัญชีภาษีอากรระหวางการใชรูปแบบทบทวนและการไมใช
รูปแบบทบทวนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปตอเน่ือง คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สามารถชวยพัฒนาผลการเรียนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสงเสริมความรูความเขาใจในการทบทวนบทเรียน
ในวิชาน้ี ใหมากขึ้นกวาวิธีเรียนในหองเรียนเพียงอยางเดียว 
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Abstract 
 The purposes of The Development of  Tutorial on The Tax Accounting for  
Faculty of Accountancy  Dhurakij Pundit University Students are, (a) to test the efficiency 
on the development of Tutorial on The Tax Accounting by using DPULSS, (b) to  examine 
the quality of service and presentation on the development of Tutorial on The Tax 
Accounting by using DPULSS,(c) to  investigate students’satisfaction on the development of 
Tutorial on The Tax Accounting by using DPULSS. 
The major results of this research are as followed: 

1. The efficiency of the development of Tutorial on The Tax Accounting for Faculty of 
Accountancy Dhurakij Pundit University Students could improve the 
understanding of students on the subject significantly. 
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2. The quality of the development of Tutorial on The Tax Accounting for Faculty of 
Accountancy Dhurakij Pundit University Students was rated at highest level. 
Meanwhile, students’ opinions toward the service, presentation and content was 
rated at high level. Moreover, the results also indicated that students who used the 
development of Tutorial on The Tax Accounting for Faculty of Accountancy 
Dhurakij University had higher scores from the test than before using The 
development of tutorial. 
 
Therefore, the development of Tutorial on The Tax Accounting for Faculty of  

Accountancy Dhurakij University could develop the learning process and could improve  
grade result of students. 
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 บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

     ในการจดัการศึกษาตองยดึหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ
ตองถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรูตองดําเนินการดานการฝกทักษะ  กระบวน
ความคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรู  มีการจัดกจิกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหเปน คิดเปน    

การเรียนการสอนดวยการใชวิธีสอนในรูปแบบตาง ๆ ไมวารูปแบบใดแตถาไมมีส่ือท่ี
จะมาประกอบในการเรียนการสอนท่ีดีและเพียงพอ การเรียนการสอนนั้นอาจจะไมนาสนใจและ
อาจทําใหการเรียนนั้นไมบรรลุจุดประสงค แตถามีการใชส่ือมาประกอบในการสอนเปนการชวยให
ผูเรียนเกดิความเขาใจไดงายยิ่งข้ึนสามารถจดจําไดดีกวาการท่ีเรียนแตตัวหนังสือหรือบรรยายแบบ
ไมเห็นภาพ แมกระท่ังการเขียนแผนการสอนยังตองระบุถึงส่ือท่ีจะใชในการสอนเรื่องๆ นั้น จึงถือ
ไดวาส่ือเปนส่ิงท่ีจําเปนและสําคัญในการเรียนการสอนเพื่อท่ีการเรียนการสอนนั้นจะเปนไปได
อยางเปนรูปธรรม  
 สถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันจึงเหน็ความสําคัญของการนํานวัตกรรมดานการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยี ทางการศึกษามาใช ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด
ท่ี 9 กําหนดวาตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และมีการพัฒนาผูใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาใหเกิดความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการใช
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา ใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา 

    ถึงแมจะไดมีการใชส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตรใหม ๆ หรือคิดหาเทคนิควิธีการแปลก 
ๆ มาใชเปนส่ือการสอนกันอยางมากมายเพียงใดก็ตาม บรรดาส่ือการสอนท่ีเคยถูกใชกันมากอน 
เชน รูปภาพ, แผนภูมิ, แผนภาพ, แผนสถิติ ฯลฯ ก็ยังคงถูกนํามาใชเปนเคร่ืองชวยในการเรียนรูอยู
นั่นเอง 
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      การจัดการศึกษาจึงควรจดัใหเหมาะสมและครอบคลุมจุดประสงค เพื่อท่ีผูเรียนจะได
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค การจัดการเรียนรูจึงควรจะคํานึงถึงหลายส่ิง แตในท่ีนี้จะกลาวเนน
ไปในเร่ืองของส่ือการสอน DPU  LSS  เนื่องจากส่ือการสอนถือเปนส่ิงสําคัญไมนอยในการท่ีจะ
ชวยใหการเรียนการสอนเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน  
  การเรียนการสอนสภาพปจจบัุนในดานการบัญชีมีการพัฒนามากข้ึนตามลักษณะของ
วิชาชีพบัญชี  คือ ดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการบัญชีภาษีอากร  
ดานวางระบบบัญชี  ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี   และบริการเกี่ยวกับการบัญชีดานอ่ืน
ตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  ปญหาท่ีพบคือการเรียนการสอนท่ีตองมีการปรับปรุงเพื่อให
ทันสมัยมากข้ึนตามวิชาชีพตางๆท่ีไมเนนเฉพาะดานการทําบัญชีเพียงอยางเดยีว โดยเฉพาะดานการ
บัญชีภาษีอากร ซ่ึงไดแยกเปนแขนงหนึง่ในวิชาชีพบัญชี  จึงตองใหความสําคัญมากยิ่งข้ึนท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตองเนนมากข้ึนในการเรียนการสอน  
     ดังนั้นในการเรียนการสอนวชิาการบัญชีภาษีอากร จึงมีการสงเสริมสนับสนุนส่ือการ
เรียนในช่ัวโมงทบทวนโดยพัฒนาเปนรูปธรรมผานระบบ DPULSS เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และมีความรอบรูท้ังสามารถทําใหเกิดการเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี เพื่อพัฒนาใหเกิดการเรียนรู
ตามศักยภาพ  

การวิจยัในช้ันเรียนเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหเกิดการพัฒนาท้ังการเรียนการ
สอนของครู และการเรียนรูของนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 
30 กําหนดใหสถานศึกษาสงเสริมใหสถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การศึกษา ดังนั้นในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีภาษีอากรจึงใชวิธีวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ตลอดจนนําผลไปพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาใหเหมาะสมกับระดับการศึกษาปริญญาตรีหมวด
วิชาการตรวจสอบและภาษ ี จึงกําหนดใหนักศึกษาตองศึกษาหลักการและข้ันตอนเกี่ยวกับการบัญชี
ภาษีอากร  เพือ่ใหนกัศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชกบัการทํางานในอนาคตได 
 วิชาการบัญชีภาษีอากรของคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดเร่ิมนําช่ัวโมง
ทบทวนมาใชในภาคการศึกษาท่ี 1  ของปการศึกษา 2550 จากผลการเรียนของนักศึกษาปรากฏวาไม
มีการพัฒนาข้ึนเม่ือเทียบกับผลการเรียนท่ีผานมาเม่ือ  2  ปการศึกษา จึงตองมีการวจิัยวาวิธีทบทวน
ในภาคแรกใชวิธีอยางไร เพือ่นํามาพัฒนารูปแบบการทบทวนในภาคการศึกษาตอมา เพื่อทําใหผล
การเรียนของนักศึกษามีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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คณะผูวจิัยไดตระหนกัถึงความจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาการเรียนการสอนในช่ัวโมง
ทบทวนท่ีมีใหเกิดประโยชนสูงสุด  และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบัญชีภาษีอากร 
อีกทั้งนําผลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการทบทวนในวิชาดังกลาวเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูเกีย่วกับการบัญชีภาษอีากรของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

       1. เพื่อพัฒนารูปแบบทบทวนท่ีใชในการทบทวนวชิาการบัญชีภาษีอากร สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาการบัญชภีาษีอากรของนักศึกษาท่ีใชรูปแบบทบทวน 
ผานระบบ DPULSS และวิธีทบทวนแบบเดิม  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชรูปแบบทบทวนผานระบบ  
DPULSS  และวิธีทบทวนแบบเดิม  
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลการเรียนวชิาการบัญชีภาษีอากรของนักศึกษาท่ีใชวิธีทบทวนผานระบบ  
DPULSS และวิธีทบทวนแบบเดิมแตกตางกัน 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีผลตอการใชวิธีทบทวนผานระบบ DPULSS  
และการใชวิธีทบทวนแบบเดิมแตกตางกนั 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ในการศึกษาวจิัยนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะรูปแบบการใชช่ัวโมงทบทวนการเรียน
การสอนในวชิาการบัญชีภาษีอากรโดยผานระบบ DPULSS สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรตอเนื่องช้ันปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรจํานวน 5 กลุมโดยทําการศึกษา
ในดานตาง ๆ จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานประสิทธิผลการใชช่ัวโมงทบทวน   ดานบริการ  ดาน
กระบวนการเรียนรู และดานความพึงพอใจ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาคณะการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ช้ันปท่ี 2 

หลักสูตรตอเนื่องท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา การบัญชีภาษีอากร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 
จํานวน 5 กลุมและลงทะเบียนเรียนผานระบบ DPULSS  

2. ระบบ DPULSS หมายถึง โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนซ่ึงถือเปนเคร่ืองมือในการใหบริการ 
ขอมูลท่ีเกี่ยวกบัการเรียนการสอน เปนการเช่ือมโยงขอมูลระหวางอาจารยกับนกัศึกษา เปนบริการ
ของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ท่ีเร่ิมใชในปการศึกษา 2550 ภาคเรียนท่ี 2 งายตอการ Download 
ขอมูล การสงงาน การคุยผานทาง Web-Board ตลอดจนประกาศตาง ๆ ท่ีตองการใหนักศึกษาทราบ 
หนาจอภาพมีสีสันสวยงาม นาใช   

3. วิธีทบทวนแบบเดิมหมายถึงการทบทวนบทเรียนและการเฉลยแบบฝกหัดท่ี 
มอบหมาย 

4. วิธีทบทวนผานระบบ DPULSS หมายถึง การทบทวนโดยผานระบบ Web Board  
ของอาจารยผูสอน ท้ังดานเนื้อหาและแบบฝกหัด 
 5.    ประสิทธิผลการใชเวลาทบทวน หมายถึง การใชเวลาทบทวนใหเกิดประโยชนมาก
ท่ีสุดในเวลาอันจํากัด 
 6.    การศึกษารูปแบบการทบทวนผานระบบ DPULSS จะศึกษาใน 5 ดานดังนี ้

6.1    ดานประสิทธิผลของการใชช่ัวโมงทบทวนในวิชาการบัญชีภาษอีากร    
         ผานระบบ DPULSS โดยเปรียบเทียบจากการทดสอบกอนและหลังการ    
         ใชระบบ DPULSS 
6.2    ดานบริการ การนําเสนอและดานเน้ือหารายวิชา โดยศึกษาจาก 
         ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
6.3    ดานกระบวนการเรียนรู โดยศึกษาจากความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเปน 
         กลุมตัวอยาง 
6.4   ดานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชโปรแกรมการเรียนการสอน 
         ผานระบบ DPULSS  จากนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
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บทท่ี 2 

ทฤษฏี เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
         ในการศึกษาเร่ืองการใชวิธีทบทวนในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาใน
วิชาการบัญชีภาษีอากร คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย คร้ังนี้ ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนความรูพื้นฐานในการวิจัย โดย
แบงเปนหัวขอสําคัญตามลําดับ ดังนี้ 

1. การวิจยัการปฏิบัติการในช้ันเรียน 
2. รูปแบบวิธีการทบทวนเนื้อหาวิชาท่ีเรียน 
3. การเรียนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
4. ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ DPULSS 
5. ความพึงพอใจและทัศนคติ 
6. วิชาการบัญชีภาษีอากร 
7. งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 
1.  การวิจัยการปฏิบัติการในชั้นเรียน  
         (John Dewey,2548) ไดเขียนบทความเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ โดยเห็น
วาบุคลากรทางการศึกษาตองทําวิจัย โดยมีการตรวจสอบวิเคราะหปญหาดานวิธีสอนโดย
กระบวนการแสวงหาความรู ผลงานวิจัยของครูจะสงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
โรงเรียน แตบุคคลแรกท่ีใชคําวาการวิจัยปฏิบัติการ คือ Kurt Lewin ในป 1944 โดยมีแนวคิด
เกี่ยวกับการวิจัยการปฏิบัติการ มีการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน คือ การวางแผน การคนหาความจริง 
และการดําเนินการตามแผนงานตางๆ ในทุกข้ันตอนของการดําเนินงานจะตองอาศัยการมีสวนรวม
ของผูท่ีเกี่ยวของ การวิจัยปฏิบัติการมี 3 ลักษณะ คือ การมีสวนรวม การเสริมสรางความเปน
ประชาธิปไตย และการนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางสังคมศาสตร 
         สุวิมล วองวานิช (2548) ไดใหความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน คือ การ
วิจัยท่ีทําโดยครูผูสอนในช้ันเรียน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน และนําผลมาใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือสงเสริมพัฒนาการเรียนการรูของผูเรียนไดดียิ่งข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน เปนการวิจัยท่ีตองทําอยางรวดเร็ว นําผลไปใชทันทีและสะทอนขอมูล
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เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตางๆในชีวิตประจําวันของตนเองและกลุมเพ่ือนรวมงานในโรงเรียนไดมี
โอกาสวิพากษ อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรูในแนวทางท่ีไดปฏิบัติและผลที่เกิดข้ึนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของครูและผูเรียน 
         สภาพปจจุบันของการเรียนการสอนดานการบัญชีมีการพัฒนามากข้ึนตามลักษณะของ
วิชาชีพบัญชี  คือ ดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการบัญชีภาษีอากร  
ดานวางระบบบัญชี  ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี   และบริการเกี่ยวกับการบัญชีดานอ่ืน
ตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  ปญหาท่ีพบคือการเรียนการสอนท่ีตองมีการปรับปรุงเพื่อให
ทันสมัยมากข้ึนตามวิชาชีพตางๆท่ีไมเนนเฉพาะดานการทําบัญชีเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะดานการ
บัญชีภาษีอากร ซ่ึงไดแยกเปนแขนงหนึ่งในวิชาชีพบัญชี  จึงตองใหความสําคัญมากข้ึนในการเรียน
การสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
         การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาท้ังการ
เรียนการสอนของครู และการเรียนรูของนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
มาตรา 30 กําหนดใหสถานศึกษาสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน
ในแตละระดับการศึกษา ดังนั้นการเรียนการสอนวิชาการบัญชีภาษีอากรจึงควรใชวิธีวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูตลอดจนนําผลไปพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาใหเหมาะสมกับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหมวดวิชาการตรวจสอบและภาษี จึงกําหนดใหนักศึกษาตองศึกษาหลักการและข้ันตอน
เกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร  เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางานในอนาคตได 
ลักษณะของการวิจัยปฏิบตักิาร คือ 

1. ผูวิจัย คือ ผูท่ีปฏิบัติการในหนวยงาน เชน อาจารย  ครู 
2. ส่ิงท่ีถูกวิจัย คือ รูปแบบการเรียนการสอน 
3. วัตถุประสงคของการวิจัย คือ การพัฒนาการเรียนการสอน การคนหาแนวทางการ

แกไข ปญหาท่ีเกิดข้ึน การพัฒนาวิชาชีพ 
4. วิธีการวิจัย คือ กระบวนการคนหาขอความรูท่ีมีข้ันตอนหลักสําคัญ คือ การวิจัย

และการปฏิบัติ 
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ลักษณะสําคัญ 
1. การสะทอนกลับผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองและผลท่ีเกิดข้ึน 
2. การเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนไดมีสวนในการ

วิพากษวจิารณรูปแบบการเรียนการสอน 
3. ปฏิบัติงานและผลที่ไดรับ 
4. กระบวนการท่ีมีการดําเนนิงานเปนวงจรตอเนื่องและทําเปนสวนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงาน 
5. ผลท่ีไดจากการวิจัยนําไปสูการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน 

         คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดนําหลักสูตรวิชาการบัญชีภาษีอากร ซ่ึง
เปนวิชาเอกบังคับของคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ใหมีการพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยนําช่ัวโมงทบทวนมาใชในภาคการศึกษาท่ี 1  ของปการศึกษา 2550 ปรากฎวาผลการเรียนของ
นักศึกษาไมมีการพัฒนาข้ึนเม่ือเทียบกับผลการเรียนเม่ือ  2  ปการศึกษา ท่ีผานมา จึงเห็นควรศึกษา
วาวิธีทบทวนในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษา 2550 ใชวิธีอยางไร เพื่อนํามาพัฒนารูปแบบการ
ทบทวนในภาคการศึกษาตอมา เพื่อทําใหผลการเรียนของนักศึกษามีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
กลุมผูใชผลการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน 

 กลุมผูสนใจรับฟงผลการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนมี 3 กลุม ใหญๆ ไดแก 
1. กลุมผูท่ีทําวิจยั 
2. กลุมเพื่อนรวมงานท่ีมีสวนในการวจิัย ไดแก เพื่อนอาจารยท่ีมีสวนในการ

วิพากษวจิารณงานวิจยั ผูบริหาร 
3. กลุมนักวิชาการจากสถาบันหรือหนวยงานตางๆ 

         นอกจากนี้ยังอาจมีกลุมผูสนใจอ่ืน ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรอื่นๆ ใน
สถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน เปนตน 
ประโยชนของการปฏิบตัิการในชั้นเรียน 
         การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวยในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย  
เนื่องจากใหขอคนพบที่ไดมาจากกระบวนการสืบคนท่ีเปนระบบและเช่ือถือได ทําใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาการเรียนรูและอาจารยไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นอกจากน้ียังเปนการพัฒนาผูท่ีมี
สวนรวม นําไปสูการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู และดวยหลักการสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการท่ี
เนนสะทอนผล ทําใหการวิจัยแบบนี้สงเสริมบรรยากาศของการทํางานแบบประชาธิปไตยท่ีทุกฝาย
เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณและยอมรับในการคนพบรวมกัน 
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ขอจํากัดของการวิจัยการปฏบิัติการในชั้นเรียน 
1. การมีสวนรวมของผูปฏิบัติ ซ่ึงเปนหลักการสําคัญของการวิจัยสงผลกระทบ

ขอบเขตและขนาดของงานวิจัย การวิจัยแบบนี้มักจะมีขนาดเล็ก ซ่ึงทําใหมีผลตอ
ความเปนตัวแทนของขอคนพบ จึงกอใหเกิดขอจํากัดในการสรุปอางอิงผลการวิจัย 

2. งานวิจัยท่ัวไปไมยอมใหมีตัวแปรภายนอกสงผลรบกวน โดยมีการออกแบบการ
วิจัยใหสามารถควบคุมตัวแปรภายนอกได และก็สามารถดําเนินการจัดกระทําได 
แตสําหรับงานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนจะปลอยใหเปนตามธรรมชาติ ขอคนพบท่ี
ไดรับบางคร้ังไมสามารถยืนยันไดหนักแนนวาเนื่องมาจากปจจัยใด แตตราบใดท่ี
ปญหาในช้ันเรียนหมดไป ก็ถือวาการวิจัยคร้ังนั้นประสบความสําเร็จ 

3. ธรรมชาติของงานวิจัยถูกกําหนดดวยเง่ือนไขท่ีมีเร่ืองของคุณธรรมเขามาเกี่ยวของ
ดวยในการทํางาน ทําใหการทดลองตางๆท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานอาจทําไดไม
เต็มท่ี เนื่องจากส่ิงท่ีทดลองก็ยังไมไดมีการตรวจสอบยืนยันในผลที่จะเกิดข้ึนวาจะ
เปนไปในทิศทางใด 

4. มีการวิพากษกันมากเกี่ยวกับเจาของผลงานวิจัย และมีการหวั่นเกรงกันวาจะมีการ
แยงผลงานวิจัย เนื่องจากเปนงานวิจัยท่ีมีกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผู
ปฏิบัติและผูวิจัยภายนอก เพ่ือปองกันปญหาดังกลาว ผูท่ีมีสวนรวมในการวิจัย ไม
วาจะเปนครูนักวิจัย หรือนักวิชาการตองทําความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของแตละ
คนและตกลงในเร่ืองนี้ใหเขาใจตรงกัน 

5. กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนไมไดแยกครูออกมาจากการวิจัย เนื่องจาก
ผูวิจัยตองเกี่ยวของในการทํางานของตนเองและผูอ่ืนตลอดเวลา การวิจัยปฏิบัติการ
ในช้ันเรียนจึงเปนการเพ่ิมภาระงานของครูมากข้ึนจากการทํางานปกติ โดยเฉพาะ
ในชวงแรกของการวิจัยท่ีครูนักวิจัยตองวิเคราะหสภาพปญหาและกําหนดแนว
ทางการแกไข เพื่อใหการทําวิจัยไมเปนภาระสําหรับครูมากเกินไป ตองมีการ
ออกแบบการวิจัยใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและสงใหผลการเรียนดีข้ึนนั้น ลักษณะนิสัยการ
เรียนถือวามีความสัมพันธกับการเรียน  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีสามารถสงผลไปยังอนาคตไดวา  
นักศึกษาจะไดรับระดับผลการเรียนมากหรือนอยในภาคการศึกษานี้  หากยังมีปญหา เชน  เรียนไม
ทันเพื่อน  ไมเขาใจในเนื้อหาวิชา  หรือแบงเวลาระหวางการเรียนและการทํากิจกรรมไมเหมาะสม  
ไมรูเทคนิคท่ีจะใชสําหรับการเรียน  เปนโอกาสอันดีท่ีจะเรงแกไขใหทันกอนท่ีจะมีการวัดผลภาค
การเรียน  จึงขอสรุปเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนดังนี้ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน 
         คือ การเรียนท่ีใชกําลังความสามารถทุกดานอยางเต็มท่ี มีหลักวิธีการท่ีถูกตองและ
สงผลใหการเรียนเปนท่ีนาพึงพอใจโดยพอสรุปไดดังนี้ 

1. ตองสรางความรูสึกท่ีดีในการเรียน หากมีความรูสึกท่ีดีตอวิชานั้นๆ ก็จะเปนการ
สรางแรงจูงใจในการเรียนได 

2. ตองตั้งความหวังวา  ตนเองตองสอบได  หากนักศึกษาเกิดความเครียดหรือความ
วิตกกังวลขึ้น  อาจจะนําไปสูความทอแทไมอยากจะพยายามอานหนังสือ  เพราะ
ฉนั้น หากรูวาตนเองเกิดความเครียด  ใหรีบใชเทคนิคในการผอนคลาย  เชน  พัก
จากการอานหนังสือหากิจกรรมอ่ืนทํา เชน ฟงเพลง  ดูโทรทัศน  หรือเดินเลนใน
อากาศท่ีโปรงสบาย  เม่ือคลายความวิตกกังวลแลวจึงเร่ิมอานหนังสือตอไป 

3. ตองรูจักแบงเวลา   รูจักแบงสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางเวลาในการทํากิจกรรม กับ
การเรียนหนังสืออยาใหวาไดวา ทํากิจกรรมแลวการเรียนตกตํ่า 

4. สรางเวลาตารางสําหรับตนเองและปฏิบัติตนอยางเครงครัด เชน กําหนดเวลาท่ีตอง
มาเรียน  หลังจากนั้นตองทําอะไรตอ  อีกอยางท่ีสําคัญคือ  เวลาท่ีพักผอนท่ีเพียงพอ  
ไมมากหรือนอยจนเกินไป(ประมาณ 6-8 ช่ัวโมง) 

5. ใชหัวใจนักปราชญ “สุ จิ ปุ ลิ” (ฟง, คิด,ถาม,เขียน) 
6. ขยันหม่ันเพียรทบทวนและอานลวงหนาอยางสมํ่าเสมอ กอนการเรียนในแตละวิชา  

หากสามารถทําได  ควรมีการทบทวนเน้ือหาเดิมและเพิ่มเติมเพื่อการเรียนในครั้ง
ตอไปจะไดมีประสิทธิภาพ  หรือหากทําไมได  ก็ควรจะมีความตั้งใจเรียนและรวม
กิจกรรมในช้ันเรียน  ไมเลนหรือคุยกันในเวลาเรียน 

7. ศึกษาหลักการอาน การคนควาเพิ่มเติม 
8. ตั้งใจเรียนและรวมทํากิจกรรมการเรียนอยางตอเนื่องและมีการจดบันทึก 
9. ขอสําคัญ ชวงการสอบควรระมัดระวังรักษาสุขภาพและจิตใจใหดี ความเครียดจะ

ทําใหประสิทธิภาพในการทําขอสอบลดลง 
การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

เม่ือเร่ิมเบ่ือเรียน 
- นั่งเงียบๆคนเดียวสํารวจวาเบ่ืออะไร 
- คนหาเปาหมายและปรัชญาชีวิตของตนใหได  ตนเองตองการอะไร  มาเรียน

หนังสือ  เพื่อตองการความรู หรือมีเหตุผลอ่ืน 
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- หม่ันสํารวจวิชาท่ีเรียนอยูเสมอวา ตนเองเขาใจหรือไม  หากไมเขาใจหรือไมทัน
เพื่อนตองใชความพยายามเพ่ิมข้ึน 

- หากเกิดความเครียดหรือความวิตกกังวลสามารถพูดคุยกับอาจารยท่ีปรึกษาหรือ
อาจารยแนะแนว 

- เปล่ียนแปลงบรรยากาศในการเรียน วิธีการเรียน 
เทคนิคการอานตําราใหไดผล 

- อานสํารวจใหจบท้ังเลม  การอานสํารวจ  จะชวยสรางกําลังใจสําหรับนักศึกษาใน
การอานรายละเอียดในรอบตอไป  เพื่อความเขาใจในรายละเอียดปลีกยอย 

- พยายามจับประเด็นหลักในแตละเนื้อหา 
- ควรต้ังคําถามในขณะอาน ถาสามารถตอบคําถามนั้นไดแสดงวานักศึกษามีความ

เขาใจในเนื้อหานั้น 
- พยายามสรางจินตนากรในการอานเช่ือมโยงกับท่ีอาจารยสอนในช้ันเรียน 
- ทบทวนสมํ่าเสมอ 

เทคนิคการจํา 
- พยายามทําความเขาใจเสียกอน 
- พยายามเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเกา 
- จดบันทึกเปนลําดับข้ันตอนโดยแบงเนื้อหาเปนสวนๆ 
- การทองเปนจังหวะจะชวยจําไดงายข้ึน 

วิธีการแกอาการไมมีสมาธิ  
- พยายามดึงความคิดกลับทันทีท่ีรูสึกตัว 
- พยายามกําหนดเวลาใหแนนอนวาจะทําอะไรเวลาไหนและตองทําใหได 

 
2.  รูปแบบวิธีการทบทวนเนื้อหาวิชาท่ีเรียน 
         การใชวิธีทบทวน คือการสอนเสริมของอาจารยผูสอนโดยแบงเปน 2 วิธี คือ  

2.1 วิธีทบทวนโดยไมใชระบบคอมพิวเตอรซ่ึงเปนแบบดั้งเดิม 
2.2 วิธีทบทวนโดยใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอน  

 ซ่ึงเปนบริการทางวิชาการอยางหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยจัดให    เพื่อเปนการบริการแก 
นักศึกษาตางๆ โดยคณาจารยผูทรงคุณวุฒิเปนผูสงเสริมความรู ความเขาใจในเนื้อหาชุดวิชาท่ี
นักศึกษาเรียนใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ตลอดจนปญหาหรือ ขอสงสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาท่ี
นักศึกษาไดศึกษามาแลว 
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 2.1 วิธีทบทวนบทเรียนโดยไมใชคอมพิวเตอร คือ 
1. ใหนักศึกษาอานทบทวนบทเรียนท่ีเรียนแลวในช่ัวโมงทบทวน โดยอาจารยถาม-

ตอบ ในแตละบทเรียนกับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 
2. ใหเอกสารสรุปเนื้อหาเพิ่มเติมแตละบทเรียนในช่ัวโมงทบทวน โดยชวยกนัสรุป

ประเด็นสําคัญของบทเรียน 
3. ใหแบบฝกหัดและกรณีศึกษาเพิ่มเติมท้ังแบบปรนัยเลือกตอบ ปรนัยจับคู อัตนัยถูก-

ผิด โดยอธิบายเหตุผล และอัตนัยถาม-ตอบ ในช่ัวโมงทบทวน โดยการทดสอบ
ลักษณะความรู ความเขาใจ ความจํา ในรูปแบบของขอสอบปรนัย สวนการ
วิเคราะห การสังเคราะหออกแบบอัตนัยโดยใหกรณีศึกษา 

4. ใหนักศึกษาจัดตารางเวลาทบทวนบทเรียนแตละบท 
5. ใหนักศึกษาทําโนตยอ โดยสรุปแตละบทเรียนและประเด็นสําคัญของบทเรียน 

ความเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาและจุดมุงหมายของการเรียนการสอน.ในชั่วโมงทบทวน 
 ลักษณะเนื้อหา และจุดมุงหมายของการเรียนการสอนในช่ัวโมงทบทวน เปนส่ิง

กําหนดใหทราบวา พฤติกรรมข้ันสุดทายของผูเรียนจะเปนเชนไร โดยท่ัวไปเราแบงพฤติกรรม
ทางการเรียนรูออกเปน 3 ประเภท ดวยกันคือ ประเภทความรูความเขาใจท่ีจะเปนพื้นฐานของการ
นําไปใชกับปญหาได ไดแกการอธิบายได, การประเมินคาได, การสรางกฎเกณฑหลักการได เปน
ตน ประเภทการลงมือปฏิบัติท่ีจะนําไปสูทักษะในการทํางานตอไป ประเภทความรูสึกดานอารมณ
ท่ีจะมองเห็นคุณคาหรือเกิดความสนใจในเนื้อหาการเรียนนั้นตอไป (ส่ือกับการจัดการเรียนการ
สอน http://schoolnet.nectec.or.th/library/create-web/10000/generality/10000-13295.htm) 
ความเหมาะสมกับรูปแบบของการเรียนการสอนชั่วโมงทบทวน 
         รูปแบบของการเรียนการสอนในช่ัวโมงทบทวนมีหลายลักษณะ เชน 

1. การทบทวนเปนกลุมใหญพรอมกัน ความรูจะถูกถายทอดจากผูสอนไปสูผูเรียน 
ดวยอัตราความเร็วเดียวกัน โดยท่ีผูเรียนเพียงทําหนาท่ีฟงการถายทอดจากครูแลว
จดบันทึก เทานั้นส่ือท่ีใชจึงตองมีขนาดใหญพอท่ีผูเรียนจะมองเห็นไดพรอมๆ กัน 
ในขณะท่ีครูใช เพื่อประกอบการอธิบาย 

2. การทบทวนเปนกลุมยอย แตละกลุมประกอบดวยผูเรียนประมาณ 5 - 8 คน เรียนรู
จากเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนท่ีอาจารยจัดใหดวยอัตราเร็วท่ีใกลเคียงกัน เนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนในแตละกลุมอาจเหมือนกันหรือ เปนเร่ืองราวตอเนื่องกัน
โดยใชการหมุนเวียน เพื่อการเรียนรูก็ได  ส่ือท่ีใชกับกิจกรรมการเรียนลักษณะนี้จึง
ควรมีหลายชุดทบทวนในกรณีกลุมคอนขางใหญ (6 - 8 คน) 
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3. การทบทวนรายบุคคล ผูเรียนจะเรียนรูจากเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน ท่ีครูจัดให
เปนรายคนดวยอัตราเร็วท่ีแตกตางกันไปเปนรายบุคคล ส่ือท่ีจะชวยใหเกิดการ
เรียนรูในลักษณะนี้ จะตองชัดเจนพอที่จะเรียนรูไดดวยตนเอง และเปนส่ือขนาด
เล็กได 

         ถาการจัดการเรียนการสอนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีดี มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
ประกอบในการเรียนรู ก็จะทําใหการเรียนการสอนนาสนใจยิ่งข้ึนและผูเรียนก็สามารถเรียนรูแลว
เขาใจไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึนไมวาจะเปนวิชาอะไรก็ตามสามารถนําส่ือมาใชในการประกอบการเรียน
การสอนเพ่ือใหเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งข้ึนในเร่ืองท่ีเรียน  
         การเรียนการสอนดวยการใชวิธีสอนในรูปแบบตางๆ ไมวารูปแบบใดแตถาไมมีส่ือท่ีจะ
มาประกอบในการเรียนการสอนท่ีดีและเพียงพอ การเรียนการสอนนั้นอาจจะไมนาสนใจและอาจ
ทําใหการเรียนนั้นไมบรรลุจุดประสงค แตถามีการใชส่ือมาประกอบในการสอนเปนการชวยให
ผูเรียนเกิดความเขาใจไดงายยิ่งข้ึนสามารถจดจําไดดีกวาการท่ีเรียนจากตัวอักษรหรือบรรยายแบบ
ไมเห็นภาพ แมกระท่ังการเขียนแผนการสอนยังตองระบุถึงส่ือท่ีจะใชในการสอนเร่ืองๆ นั้น จึงถือ
ไดวาส่ือเปนส่ิงท่ีจําเปนและสําคัญในการเรียนการสอนเพื่อท่ีการเรียนการสอนนั้นจะเปนไปได
อยางเปนรูปธรรม  
ลักษณะของส่ือการสอนท่ีดี 
          ส่ือการสอนท่ีดียอมชวยใหการเรียนรูบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตอง
ประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ คือ 

1. มีความเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาและจุดมุงหมายของการเรียนการสอน 
2. มีความเหมาะสมกับรูปแบบของการเรียนการสอน 
3. มีความเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน 
4. มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของการใชส่ือ       
คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาการเรียนการสอนในช่ัวโมง

ทบทวนใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาการบัญชี
ภาษีอากร อีกท้ังนําผลท่ีไดมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการทบทวนในวิชาดังกลาวเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอไป 
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วิธีทบทวนโดยใชคอมพิวเตอรชวย 
         การรับรูและการเรียนรูของนักศึกษาไมสามารถทําใหเกิดข้ึนเฉพาะในหองเรียนแบบ
ปกติไดท้ังหมดอีกตอไป การแสวงหาความรูจากแหลงทรัพยากรอื่นๆ และการเรียนการสอนโดย
การใชเครือขายคอมพิวเตอรหรือเครือขายอินเทอรเน็ต เชน การคนควาหาขอมูลผานระบบ
อินเทอรเน็ตซ่ึงเปนท่ีเก็บขอมูล ในดานตางๆ อยางมหาศาล อินเทอรเน็ตจึงเปนประตูสําคัญท่ีผูเรียน
และผูสอนสามารถผานเขาไปศึกษาคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆไดอยางรวดเร็ว หลากหลาย 
กวางขวางและลึกซ้ึง การเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเรียกวา การสอนบนเว็บ
(Web-Based Instruction ) หองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) และมหาวิทยาลัยเสมือน(Virtual 
University) จึงเปนทางเลือกใหมของการศึกษาในยุคนี้ ดวยศักยภาพของคอมพิวเตอรทําใหขอจํากัด
ทางดานเวลา ระยะทางและสถานท่ีหมดไป ชวยเปดประตูการศึกษาจากหองเรียน ไปสูโลกแหงการ
เรียนรูอันกวางใหญ  

ปจจุบันการสอนผานเครือขายไดรับความนิยมอยางแพรหลายในประเทศตางๆท่ัวโลก  
การเรียนการสอนผานเครือขายจึงมีบทบาทอยางยิ่งตอการศึกษา การเปล่ียนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจสงผลใหรูปแบบการดําเนินชีวิต ของมนุษยเปล่ียนแปลงไป มนุษยจําเปนตองมีความรอบรู
ในเร่ืองตางๆ มากข้ึน การแสวงหารูปแบบและวิธีการเรียนการสอนผานคอมพิวเตอรจึงเปน
ส่ิงจําเปน 
         วงการศึกษาเร่ิมมีการใชคอมพิวเตอรเปนคร้ังแรกในระยะปลายทศวรรษท่ี 1950 ซ่ึงใน
ขณะนั้นมหาวิทยาลัยใหญหลายแหงในสหรัฐอเมริกาไดนําคอมพิวเตอรมาใชในงานดานบริหาร
เชน ดานการบัญชีและการเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน ป ค.ศ.1960 มหาวิทยาลัยอิลลินอยส ได
ทําการศึกษาวิจัยการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน การวิจัยเร่ืองหน่ึง ไดแก โครงการ
เพลโต (PLATO) ท่ีศึกษาการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชรวมกัน โดยมีศูนยกลางใหญเก็บขอมูลไว
และมีสาขา (terminals) แยกออกมากมาย ในกลางทศวรรษท่ี 1970 บริษัทคอมพิวเตอร 3 บริษัท
พยายามคิดคนประดิษฐเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรข้ึนและประสบผลสําเร็จในป ค.ศ.1977 นับเปน
การนําไปสูการปฏิวัติในการใชเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรในวงการศึกษาสถาบันการศึกษาในระดับ
โรงเรียนท้ังระดับประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยก็ไดมีการนําไมโครคอมพิวเตอรมาใชกันอยาง
กวางขวาง (Alessi and Trollip 1985 : 47-50) ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและการ
ส่ือสารไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ อันสงผล
ตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก ดังนั้นการเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร จึงเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับมนุษยในยุคนี้ทุกคน ดวยประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรท่ีสามารถเก็บขอมูลได
จํานวนมาก สามารถวิเคราะหและคํานวณได โดยอัตโนมัติอยางแมนยํา สามารถเชื่อมตอกันเปน
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เครือขายจนกลายเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูท่ีกวางขวาง และสามารถติดตอส่ือสารกันไดทุกมุม
โลก ทําใหขอจํากัดทางดานสภาพภูมิศาสตรและดานเวลาหมดไป ดังนั้นจึงมีการนําคอมพิวเตอรเขา
มาชวยในการดําเนินงานในดานตางๆทางการศึกษาอยางมากมาย 
         จ ากสาร านุ ก รม ศัพท ก า ร ศึกษาและจิ ต วิ ท ย าสาข า เทคโนโลยี ก า ร ศึ กษ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดใหความหมายของคําวา คอมพิวเตอรกับการศึกษา 
(Educational Computer) หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาใชในกิจการดานการศึกษา ซ่ึง
ประกอบดวยงานหลัก 3 ระบบ คือ งานบริหารการศึกษา งานบริการการศึกษา และงานดานการ
เรียนการสอน แตดวยการพัฒนาท้ังตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร ระบบ ตลอดจนโปรแกรมตางๆอยาง
มากมาย ทําใหการใชงานงาย มีความหลากหลายสนองความตองการของผูใช สามารถเช่ือมตอกัน
เปนระบบเครือขายโยงใยไปทั่วโลก ทําใหสามารถติดตอส่ือสาร เกิดแหลงทรัพยากรการเรียนรู
อยางขวาง และพัฒนาจนสามารถจัดการเรียนการสอนผานเครือขายได ดังนั้นคอมพิวเตอรจึงมี
บทบาทตอการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
         การเรียนการสอนและการศึกษาหาความรูก็สามารถทําไดอยางไรพรมแดน  ทําใหคําวา 
E-Learning หรือ Electronic Learning เปนท่ีรูจักกันไปทั่วโลก 
         นโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยมีความสอดคลองกับกระแสโลกดังกลาว  
เพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดเปาหมายไววา  ในอนาคตคนไทยทุก
คนจะไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางนอย 12 ป  และจะมีความสามารถในทักษะกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง  ทําใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   ดังนั้นเทคโนโลยีก็จะยิ่ง
ทวีบทบาทสําคัญมากข้ึนในการศึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมีศักยภาพสูงในการเปน
แหลงขอมูล  ถายทอด และแลกเปล่ียนความรูระหวางปจเจกบุคคล  องคกร  ตั้งแตระดับทองถ่ินไป
จนถึงระดับนานาชาติ   ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะท่ีเปน
หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  จึงไดทําการวิจัยเร่ือง “พัฒนาและ
ทิศทางของ E-Learning ในประเทศไทย”  ข้ึนเพื่อประโยชนในการวางแผนพัฒนา E-Learning ท่ี
เหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอไปในอนาคตจากงานวิจัยของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) 
         ฮารด เลย  (Hartley.  1980  :  130)  ไดกลาวถึงการมีปฏิสัมพันธระหว าง ผู เ รียน
คอมพิวเตอรและครู   ดังนี้ "ในโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนแบบทบทวนท่ีใช
คําถามเปนส่ิงเราผูเรียน จะตองปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอนดวยการที่คอมพิวเตอรเสนอ
คําถามผานทางจอภาพและใหผูเรียน ตอบสนองผานแปนพิมพ  โปรแกรมคอมพิวเตอรจะประเมิน
การตอบสนองของผูเรียนใหผลยอนกลับแกผูเรียนและนําขอมูลการตอบสนองของผูเรียนไดจาก
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ขอมูลท่ีคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนเก็บไว ในแผนดิสก  จากนั้นก็จะพิจารณาเน้ือหาตางๆ ท่ี
ผูเรียนไดเรียนไปแลววา  แตละหัวขอเนื้อหามีความยากงายเหมาะสมดีหรือไม  แลวจึงปรับปรุง
โปรแกรม  โดยพิจารณาจากผลการตอบสนองของผูเรียนท่ีอาจ แสดงถึงความเขาใจเนื้อหาในบาง
ตอนหรือครูอาจแกไขลําดับเนื้อหาท่ียังไมเหมาะสมตอไป" 
         นอกเหนือจากท่ีฮารดเลยอธิบายไวขางตน  ซ่ึงผูสอนจะตองปฏิบัติเม่ือใชคอมพิวเตอร
ชวยการเรียน การสอนแลว  ยังมีอีกหลายอยางท่ีผูสอนจะตองรับผิดชอบ  เชน  การเลือกโปรแกรม
ท่ีจะนํามาใช โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโปรแกรมกับผู เรียน  วัสดุท่ีใชสนับสนุน
โปรแกรม  การวางแผนจัดกลุมผูเรียนเพ่ือทํา กิจกรรมและการติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีบาน
ของผูเรียน  (ถามี)  ส่ิงเหลานี้เปนภารกิจที่ผูสอนจะตองปฏิบัติ เม่ือมีการใชคอมพิวเตอรในช้ัน
เรียน  นอกจากนี้ ผูสอนยังจะตองมีความรูและทักษะในเร่ืองเทคนิคคอมพิวเตอร   เพื่อใหสามารถ
แกปญหาการใชคอมพิวเตอรไดในบางโอกาส  ส่ิงเหลานี้ไมไดลดคุณคาและสถานภาพ ความเปน
ผูสอนลงแตอยางใด  แตจะชวยเพิ่มคุณภาพของผูสอนใหสมบูรณแบบครบถวนยิ่งข้ึน  ในบางคร้ัง 
ผูสอนก็จะตองปฏิบัติเหมือนกับเปนนักวิจัยดานคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนท่ีใชส่ิงตางๆ มา
จําลองเขากับบทบาทของตนเองแตมิไดลดบทบาทของผูสอนลง แตอยางใด ในขณะท่ีส่ิงทาทาย
ความสามารถของผูสอนในขณะน้ีคือ  การนําระบบขอมูลสารสนเทศมาใชในการสอนแบบทบทวน
ใหมากยิ่งข้ึนใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด  และส่ิงท่ีทาทายตอไปก็คือ  ผูสอน
จะตองเปนผูท่ีใชคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนไดอยางเต็มความสามารถ 
 
3.  การเรียนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Learning)           
         ผลการวิจัยพบวา   ความหมายของ  E-Learning สามารถแยกออกไดเปน 3 ระดับ คือ 

1. E-Learning ในความหมายแบบกวางๆ หรือความหมายตามตัวอักษร ซ่ึงถือวา  
E- Learning หมายถึง การเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสประเภทใดก็ได เชน 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  คอมพิวเตอร  ซีดีรอม  คอมพิวเตอรชวยสอน  การ
เรียนผานดาวเทียม  และผานเครือขายคอมพิวเตอร ฯลฯ    

2. E-Learning ในความหมายปจจุบัน คือ การเรียนการสอนผานคอมพิวเตอร   ใน
ลักษณะออนไลนหรือออฟไลนก็ได 

3. E-Learning ในความหมายท่ีจํากัด คือ การเรียนผานเครือขายสากล (อินเทอรเน็ต) 
เทานั้น โดยอาจมีรูปแบบการบริหารจัดการเน้ือหาวิชาและการเรียนการสอนท่ี
แตกตางกันไป 

DPU



 
 
 

16 

         การวิจัยนี้พบวา แมนิยามของ E-Learning จะแตกตางกันบาง แตเทคโนโลยีมิใชเปน
ปจจัยสําคัญในการใหคุณคาของ E-Learning   เนื่องจากปจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (Information and Communication Technology: ICT) มีการผสมกลมกลืนกันมากข้ึน 
ความสําคัญของ E-Learning  จึงข้ึนอยูกับเปาหมายท่ีตองการนํา E-Learning มาสรางกระบวนการ
เรียนการสอนท่ียืดหยุน ไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ี  มีลักษณะเสมือนหองเรียนจริงท่ีผูเรียน
สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและผูเรียนคนอ่ืนๆได  อยางไรก็ตาม การที่จะจัดการเรียนการสอน
ใหบรรลุวัตถุประสงคนี้ได  มักจะตองอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน  คอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตมากกวาการใชเทคโนโลยีแบบเกา 
         ดังนั้น  เพื่อเปนการสรุปความหมายของ E-Learning ท่ีไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  
E-Learning คือกระบวนการการเรียนการสอนผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
และส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆท่ีเหมาะสม  ซ่ึงชวยลดขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ีระหวางผูเรียนและ
ผูสอน  ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความตองการและความจําเปนของตนไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต   (ศูนยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2546) 
พัฒนาการของ E-Learning ในประเทศไทย 
               การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในประเทศไทย เร่ิมตนในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา  การใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในระยะแรกเปนการใชในรูปแบบของ
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction: CAI) ตอมาเม่ือมีเทคโนโลยีเครือขายและ
อินเทอรเน็ตเกิดข้ึน จึงพัฒนาไปสูการเรียนการสอนออนไลนหรือ Web-Based Instruction (WBI) 
พัฒนาการของ E-Learning ในประเทศไทย   ไดรับแรงขับเคลื่อนมาจากการกําหนดแผนและ
นโยบายระดับชาติอยางชัดเจน เชน กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะท่ี 1 และ  2 แผน
แมบทเทคโนโลยีและการส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 และแผนแมบทเทคโนโลยีและ
การส่ือสารเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547-2549 เปนตน 
การใชระบบ E-Learning ในอนาคตของประเทศจะไทย 

ผูเช่ียวชาญสวนมากมองวา  ทิศทางของ E-Learning ในประเทศไทยจะตองแพรหลาย
มากข้ึน และปจจัยท่ีจะมีผลตอการพัฒนา E-Learning ในอนาคต คือ เทคโนโลยี ตลอดจน
คาตอบแทนและการปกปองลิขสิทธ์ิของเจาของเน้ือหา  
         E-Learning จะทําใหครูและผูสอนมีบทบาทเปลี่ยนไปจากผูสอน (Instructor) เปนผู
ชี้แนะ (Facilitator) หรือผูกํากับ ครูจําเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพที่จะช้ีแนะเด็กได ตอง
ปรับเปล่ียนโลกทัศนและกระบวนทัศนของตนเอง                             
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         กลุมเปาหมายในอนาคตของ E-Learning จะเนนไปท่ีนักศึกษาปริญญาโทและปริญญา
เอกมาก   เพราะสวนมากเปนผูท่ีมีความตองการและตั้งใจท่ีจะเขารับการศึกษาและมีความ
รับผิดชอบท่ีจะเรียนรูไดดวยตนเองมากกวา    ระดับปริญญาตรีจะใช E-Learning  เปนภาคบังคับ
และถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร  จะมีการขยาย E-Learning จากระดับอุดมศึกษาลงไปในระดับ
โรงเรียนมากข้ึน  แตจะคอยเปนคอยไป   นอกจากนั้น  การศึกษานอกระบบจะเปนกลุมเปาหมายท่ี
สําคัญของ E-Learning ในอนาคต   และจะมีศักยภาพในการเติบโตไดอยางรวดเร็วกวาการศึกษาใน
ระบบ  เพราะประชาชนจะเขาสูกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเองมากข้ึน 
         คานิยมและช่ือเสียงของสถาบันท่ีเปดสอน E-Learning จะมีสวนในการตัดสินใจของ
ผูเรียน   แตการใช E-Learning ในประเทศไทยสําหรับอนาคตอันใกล   จะเปนเพียงส่ือเสริมหรือส่ือ
เติมมากกวาท่ีจะเปนส่ือหลัก   เพราะหองเรียนยังมีเสนหในตัวของมันเอง วัฒนธรรมไทยยัง
ตองการความสัมพันธท่ีใกลชิดระหวางผูเรียนและผูสอน   อยางไรก็ตาม E-Learning อาจใชเปนส่ือ
หลักไดสําหรับกลุมนักศึกษาท่ีมีภาระการงานและวุฒิภาวะสูง เชน นักศึกษาระดับปริญญาเอกเปน
ตน 
         จากการวิจัยการศึกษา (ผศ.สุทิน โรจนประเสริฐ, 2547) ไดมีขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา E-Learning ในประเทศไทย ดังนี ้

1.   การเรียนการสอนแบบ E-Learning ไมควรยึดติดและจํากัดอยูกับการใชเทคโนโลยี 
เพียงประเภทเดียว   

2. ควรมีการวางแผนและเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใช  
เนื้อหาของบทเรียน  และกลุมเปาหมาย  รวมท้ังควรคํานึงถึงขอจํากัดของ
โครงสรางพื้นฐาน   

3. ควรมีการสรางแรงจูงใจแกบุคลากรทุกดาน ท้ังผูสอน ผูเรียน ผูผลิตและผูบริหาร 
ใหเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญ และมองเห็นประโยชนท่ีจะไดรับจาก E-
Learning ตามบทบาทหนาท่ีของตน 

4. การพัฒนาผูเรียนควรเนนการใหการศึกษาและฝกทักษะท้ังดานคอมพิวเตอร และ
ภาษาอังกฤษเปนเบ้ืองตน เพ่ือใหผูเรียนมีศักยภาพเพียงพอในการใช E-Learning  
ควรมีแนวทางในการสรางวินัย ความรับผิดชอบ  และความซ่ือสัตยตอตนเองใหแก
ผูเรียน  เพื่อท่ีผูเรียนจะสามารถใช E-Learning ใหไดประโยชนสูงสุด 
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5. ควรจัดการฝกอบรมดาน E-Learning ใหครู อาจารย และผูสอน อยางท่ัวถึง และ
สนับสนุนใหมีการผนวกการใช E-Learning เขาไวเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการ
เรียนการสอน โดยใหมีผลในการประเมินคุณภาพและสามารถนับเปนภาระงาน
ของครูอาจารยได 

6. การพัฒนาผูผลิตและพัฒนา สถาบันการศึกษาควรเพ่ิมหลักสูตรและจํานวน
นักศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาท่ีเกี่ยวของกับ E-Learning โดย
กําหนดคาตอบแทนใหเหมาะสมกับความสามารถ   เพื่อลดปญหาการขาดแคลน
บุคลากร 

7. ควรมีการเช่ือมโยงเครือขายในการจัดการ E-Learning ในสถาบันการศึกษาและ
องคกรตางๆ เพื่อลดปญหาการผลิตเนื้อหาวิชาซํ้าซอน และเพ่ิมโอกาสในการ
แลกเปล่ียนทรัพยากรและความรูกันมากข้ึน 

8. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ควรคํานึงถึงระดับชุมชนในทองถ่ินหางไกลและดอย
โอกาสใหมากกวาท่ีจะเนนการพัฒนาเฉพาะในเมืองใหญ 

9. การแกปญหาดานการขาดแคลนคอมพิวเตอรและฮารดแวร ทุกฝายควรมีการ
รวมมือกัน  เชน มีการลดภาษีนําเขาอุปกรณคอมพิวเตอร สงเสริมการผลิต  
ภายในประเทศและรณรงคใหมีการบริจาคฮารดแวรเกาไปยังโรงเรียนหรือชุมชนท่ี
ขาดแคลน   

10.   เอาจริงเอาจังกับการคุมครองสิทธ์ิผูผลิตซอฟตแวรและเนื้อหาวิชา และสนับสนุน     
        ใหมีการผลิตและพัฒนาในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 
11.   ควรมีการพัฒนาระบบบริหารการเรียน (Learning Management System: LMS)   
         ใหสามารถรองรับเนื้อหาท่ีหลากหลายได ซ่ึงจะชวยใหมีการแลกเปล่ียนและ  
         ถายทอดเนื้อหาความรู E-Learning กันไดสะดวกและแพรหลายข้ึน   
12.  ผูบริหารหนวยงานหรือสถาบันตองมีความรูความเขาใจ และมีวิสัยทัศน   มิใชเห็น   
       E-Learning เปนเพียงสีสันหรือแฟช่ันท่ีตองกาวใหทัน เพื่อการแขงขันและสราง    
       ภาพลักษณของสถาบันเทานั้น 
13.   ควรมีการจัดต้ังหนวยงานกลางในระดับชาติ หรือระดับสถาบันการศึกษา เพื่อ  
       รับผิดชอบดาน E-Learning อยางมีเอกภาพและถูกทิศทาง   มิใชตางคนตางทํา 
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14.  ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเปนเร่ืองสําคัญ รัฐบาลควรมีนโยบายและ  
 การดําเนินการท่ีสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหภาคธุรกิจเอกชนมีการ     
 พัฒนา E-Learning ไดอยางไรอุปสรรค ซ่ึงจะสงผลถึงการขยายตลาดและการ 
 พัฒนาในภาครัฐและสถาบันการศึกษาตางๆตามมาดวย 

15.  ควรใหความสําคัญในระดับชุมชนใหมากข้ึน เชน ใหชุมชนไดมีโอกาสในการ  
        สนับสนุนดานเทคโนโลยี   และนําเนื้อหาและภูมิปญญาของชุมชนมาจัดทําเปน  
        หลักสูตร E-Learning เพื่อเปนเพื่อสรางความสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษา 
         และทองถ่ิน และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมทองถ่ิน 
16.   รัฐบาลจะตองมีวิสัยทัศนและกําหนดนโยบายดาน E-Learning อยางชัดเจน พรอม 
         ท้ังใหการสนับสนุนอยางจริงจังดานงบประมาณและบุคลากร  

อินเทอรเน็ต 
         ในปจจุบัน มีผูเขามาใชบริการอินเทอรเน็ตกันมากข้ึน ท้ังภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ
บุคคลท่ัวไป เพ่ือติดตอส่ือสารขอมูลกัน เชน การติดตอระหวางนักศึกษากับผูบรรยายมหาวิทยาลัย 
การติดตอระหวางนักศึกษากับหนวยงานของมหาวิทยาลัย การติดตอระหวางสํานักงานใหญของ
บริษัทกับสาขาในประเทศและตางประเทศ การติดตอระหวางบริษัทคูคาหรือลูกคา การติดตอกับ
หนวยงานตางๆในองคกร เปนตน การบริการบนอินเทอรเน็ตท่ีนิยมใชมีหลายชนิด เชน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การเขาใชเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีตออยูกับระบบอินเตอรเน็ตในระยะไกล การโอนยาย
แฟมขอมูลจากคอมพิวเตอรเคร่ืองหน่ึงไปยังคอมพิวเตอรอีกเคร่ืองหน่ึงท่ีอยูในระยะไกล การ
สนทนาออนไลน การคนหาขอมูลใน World Wide Web (WWW) โดยเฉพาะการคนหาขอมูลบน
อินเทอรเน็ตไดรับความนิยมของธุรกิจการคา เนื่องจากบริษัทจํานวนมากเห็นวาสมาชิกท่ีใช
อินเตอรเน็ตมีจํานวนมากและเปนแหลงลูกคารายใหญ ดังนั้นบริษัทท่ีตองการทําการคาบน
อินเตอรเน็ต จึงไดสราง โฮมเพจ ซ่ึงเปนเว็บเพจ หนาแรกท่ีผูใชจะพบเม่ือเขาไปยังท่ีอยูเว็บ  
         เว็บไซต (Web Site) หมายถึง  กลุมของเว็บเพจในหนวยงานเดียวกันท่ีเช่ือมโยงกัน
ดวยระบบ Hyperlink ในเว็บไซทหนึ่งๆ จึงประกอบไปดวยเว็บเพจหลายๆหนา เว็บไซท (Web site) 
เปนคําท่ีถูกเรียกเปนตําแหนงท่ีอยูของผูท่ีมีเว็บเปนของตัวเองบนอินเทอรเน็ต หรือเว็บเพจท้ังหมดท่ี
มีอยูในพื้นท่ีเก็บขอมูลในอินเทอรเน็ตนั่นเอง ซ่ึงจะไดจากการที่ลงทะเบียนกับผูใหเชาบริการพื้นท่ี
ในอินเทอรเน็ตหรือพื้นท่ีฟรีตางๆ จากนั้นก็ทําการ Upload ไฟลของโฮมเพจท่ีไดออกแบบเสร็จ
เรียบรอยแลวซ่ึงสวนใหญแลวหนวยงานรัฐบาล ภาครัฐ และบริษัทตางๆมักจะมีเว็บไซทกันเปน
สวนใหญซ่ึงในปจจุบันไมเพียงที่จํากัดอยูเพียงเทานี้ ผูใชท่ัวไปสามารถท่ีจะมี Web site ท่ีอยูบน
อินเทอรเน็ตได ประโยชนของเว็บไซทมีมากมายไมวาจะเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
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ตางๆ บริการรับสง e – mail บริการรับสงขอมูลผานทางโปรโตคอล FPT และอ่ืนๆมักจะใชรูปแบบ
ท่ีข้ึนตนดวย 

1. เว็บเพจ (Web Page) หมายถึง เอกสาร HTML ท่ีใชเปนส่ือในการนําเสนอขอมูล
บนอินเทอรเน็ตเอกสาร HTML ซ่ึงเปนเอกสารหลายมิติมีจุดเช่ือมโยงไปยังเอกสาร 
HTML อ่ืนๆได ซ่ึงเปนมาตรฐานหน่ึงสําหรับการใชงานเอกสารในอินเทอรเน็ต 
โดยจะตองอาศัยบราวเซอรในการแสดงผล 

2. โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง หนาแรกของเว็บไซทท่ีผูใชจะไดพบกอนเม่ือเปด
เขาไปในเว็บไซทหนึ่งๆดวยการพิมพท่ีอยูของเว็บไซทลงในบราวเซอรสําหรับเว็บ
ไซทตางๆท่ีอยูบนอินเทอรเน็ต ตางออกแบบและตกแตงเว็บเพจเพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูท่ีเขาไปในเว็บไซทของตนเอง เพื่อท่ีจะไดกลับเขามาเยีย่มชมอีกไดอีก
ในครั้งตอไป  

รูปแบบอินเตอรเน็ตทางการศึกษา 
1. ใชอินเตอรเน็ตเพื่อการติดตอส่ือสาร อภิปราย ถกเถียง แลกเปล่ียน และสอบถาม

ขอมูลขาวสารความคิดเห็นท้ังกับผูสนใจศึกษาในเร่ืองเดียวกัน หรือกับผูเช่ียวชาญ
ในสาขาตางๆ ซ่ึงสามารถติดตอส่ือสารกันผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ท่ีมี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

2. ใชอินเตอรเน็ตเพื่อการคนหาขอมูลในการเรียนรูดวยตนเอง นักศึกษาสามารถใช
บริการทางอินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล ศึกษาคนควาและวิจัย ซ่ึงสามารถใช
บริการทางอินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล ศึกษาคนควาและวิจัย ซ่ึงสามารถทําได
หลายวิธี และวิธีท่ีนิยมมากในปจจุบัน คือ ทาง World Wide Web : WWW เพราะ
สามารถรับขอมูลไดในหลายรูปแบบ และเช่ือมโยงขอมูลท่ีเกี่ยวเนื่องกันใหศึกษา
ไดอยางสะดวก 

3. ใชอินเตอรเนต็ในหลักสูตรการศึกษา สามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 
3.1 การประยกุตใชอินเตอรเน็ตในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ 

 หลักสูตรท่ีมีอยูเดิม 
3.2 การศึกษาทางไกลผานอินเตอรเน็ต 
3.3 การเรียนการสอนเก่ียวกับอินเตอรเน็ต 

 
 
 

DPU



 
 
 

21 

4.  ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (Dhurakij Pundit University Learning Support System : 
DPULSS)  
         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีนโยบายเพื่อสงเสริมคุณภาพของอาจารย มีการสราง
แรงจูงใจใหกับคณาจารยในการพัฒนาตนเองดานวิชาการ ใหคณาจารยมีความรูและความชํานาญ
ในการใชส่ือการสอนและเทคนิคการสอนใหมๆ  ทําใหอาจารยมีแนวคิดในการพัฒนาชองทางการ
ส่ือสารกับนักศึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อชวยสนับสนุนการเรียนการสอน  
         ฝายวิชาการจึงมีนโยบายใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานสาย
สนับสนุนท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการผลิตและพัฒนาส่ือใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใชในการ
เรียนการสอนและกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนใน
รูปแบบของโฮมเพจสวนตัวของอาจารยคือ DPULSS ข้ึน โดยระบบดังกลาวสามารถเพิ่มชอง
ทางการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยและนักศึกษา โดยอาจารยสามารถสงขอมูลขาวสารที่สําคัญ
เกี่ยวกับวิชาเรียน เอกสารประกอบการสอน การบาน ช่ัวโมงใหคําปรึกษา  แจงผลการเรียนไปให
นักศึกษาทราบได รวมท้ังอาจารยสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยดวยตนเองไดโดยงาย เพราะ
เปนการทํางานบนระบบ Internet การเพ่ิมและปรับปรุงขอมูลจึงทําไดตลอดเวลาโดยไมมีขอจํากัด
ใด สวนนักศึกษาก็สามารถเขามาดูรายละเอียดของวิชา ขาวและประกาศตาง ๆ ตลอดจนการดาวน
โหลดเอกสารประกอบการสอน การบาน และสงการบานผานทางระบบได  ซ่ึงนักศึกษาสามารถ
รับทราบขอมูลดังกลาว โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใกลตัวท่ีสุด ท่ีสามารถใชงาน Internet ได อีก
ท้ังระบบยังมีเว็บบอรดสําหรับสนทนาและถาม - ตอบ ปญหาตางๆ กับอาจารยผูสอนไดดวย 
         ดังนั้น ระบบดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนของอาจารย และ
นักศึกษาอยางยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค คือ 

1. เพื่อใหอาจารยมี Homepage เปนของตัวเอง 
2. เพื่อเพ่ิมชองทางการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
3. เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลของนักศึกษาเชน การดาวนโหลด

เอกสารประกอบการสอน, การรับสงงาน 
         ผูรับผิดชอบระบบ DPULSS คือ แผนกการเรียนการสอนผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส  
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยทําการประเมินผลและเก็บสถิติผูใชงานระบบ กลุมเปาหมาย คือ
คณาจารยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
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วิธีการดําเนินการ  
1. วิเคราะหและออกแบบโครงสรางของระบบ 
2. ออกแบบ Interface ของโฮมเพจ 
3. พัฒนาชุดคําส่ัง 
4. เขียนคูมือการใชงาน 
5. ทดสอบระบบ 
6. ประชาสัมพันธเชิญชวนใหอาจารยรวมผลิตโฮมเพจ 
7. ทดลองใชงานจริงและประเมินผล 
8. ปรับปรุงแกไข 

ประโยชนท่ีไดรับในการเรียนการสอน  
1. สามารถสรางแรงจูงใจในการติดตามการเรียนการสอนแกนักศึกษา 
2. สามารถลดขอจํากัดในการติดตอส่ือสารกันระหวางนักศึกษากับอาจารยโดย

สามารถติดตอส่ือสารกันไดทุกท่ีทุกเวลา 
3. นักศึกษาสามารถเขาถึงกิจกรรมการเรียนไดมากข้ึน โดยสามารถติดตามกิจกรรม

การเรียน     ไดทุกท่ีทุกเวลา 
4. สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาไดฝกทักษะในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา 
6. สงเสริมใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
7. สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชน 

ประโยชนท่ีอาจารยไดรับ 
1. ทําใหนักศึกษาสามารถติดตอส่ือสารกับอาจารยไดรวดเร็วข้ึน 
2. อาจารยไมตองใหเอกสารการเรียนการสอนในรูปแบบของเอกสาร สามารถลง

ขอมูลดานเอกสารประกอบการสอน งานท่ีมอบหมาย แบบฝกหัดทบทวนได โดย
ผานทางระบบ 

3. อาจารยสามารถตรวจงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาผานทางระบบได 
4. อาจารยสามารถประกาศสอนชดเชยหรือแจงประกาศขอความเพ่ิมเติมได โดยผาน

ทางระบบ 
5. อาจารยสามารถกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู ผานทางกระดานสนทนาใน

ระบบ 
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ขอเสนอแนะและขอควรปรับปรุง 
1. ทุกวิชาควรมีการพัฒนาใหมีการเรียนการสอนผานระบบ DPU เพื่อใหเกิด

ประสิทธิผลในการเรียนการสอน 
2. อาจารยทุกคนควรใหความสนใจในการเขาใชระบบ DPU 
3. อาจารยไมสามารถใชงานระบบ DPU ไดทุก MODULE เนื่องจากอาจารยบางทาน

ขาดความชํานาญในการใชระบบ 
4. ระบบ DPU ขาด MODULE บางอยางในการใชงาน เชน วิธีการใหคะแนนผานทาง

ระบบ และการสงเกรดนักศึกษาผานทางแผนกทะเบียน  
5. อาจารยไมสามารถกระตุนใหนักศึกษาทุกคนใชระบบได เนื่องจากคอมพิวเตอรใน

มหาวิทยาลัยมีจํานวนจํากัด 
 
5.  ความพึงพอใจและทัศนคต ิ
ความพึงพอใจ (Satisfaction)  
         ในทัศนะของ (Wallestein, 2544) หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรับผลสําเร็จตาม
ความมุงหวัง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนความรูสึกข้ันสุดทายท่ีไดรับผลสําเร็จตามความมุงหวัง ซ่ึง
สอดคลองกับ (Wolman, 2544) ท่ีใหทัศนะวา ความพึงพอใจหมายถึง แรงจูงใจ และสอดคลองกับ 
(Krech and Crutchield, 2544) ท่ีกลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือความตองการได
การการตอบสนองพรอมบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไวระดับหนึ่ง  
         กลาวโดยสรุป ความพึงพอใจ เปนความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงความพึง
พอใจจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือบุคคลนั้นไดรับในส่ิงท่ีตองการหรือบรรลุความคาดหวังในบางระดับ 
ในทางตรงกันขาม ความพึงพอใจจะไมเกิดข้ึนไดเลยหากความตองการหรือความคาดหวังไมไดรับ
การสนองตอบ 
         การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู รับบริการกับความพึงพอใจในงานของผู
ใหบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ มีองคประกอบอยางนอย 2 ประการ คือ 

1. ความตองการของลูกคาผูรับบริการ เชน ความรวดเร็ว คุณภาพ ราคา 
2. ความคาดหวังของลูกคาผูรับบริการ ซ่ึงมีท้ังท่ีแสดงออกและท่ีไมแสดงออก 

ท้ังนี้เปาหมายของบริการสาธารณะ จะตองพยายามที่จะตอบสนองความตองการ
และความคาดหวัง ซ่ึงหมายถึง พยายามสนองตอบความพึงพอใจของลูกคา
ผูรับบริการนั่นเอง โดยบริการสาธารณะดังกลาว จะตองเปนไปอยางมีคุณภาพ ซ่ึงมี 
2 ระดับ 
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2.1 คุณภาพท่ีจะตองมี เปนระดับข้ันตํ่าท่ีจะตองทําใหเกิดข้ึน เพราะหากไมมี 
  คุณภาพในสวนนี้จะยังผลใหเกิดความไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง 

2.2 คุณภาพท่ีประทับใจ เปนคุณภาพท่ีหากไมมีสวนนี้ ลูกคาจะมีความรูสึก 
  เฉยๆ แตถาหากจัดใหมีก็จะทําใหลูกคาเกิดความชื่นชม ประทับใจ มีความ 
  ผูกพันท่ีจะกลาวถึงและจะกลับมาใชบริการตอ ซ่ึงจะเปนขวัญกําลังใจ 
  ใหแกผูบริการดวย 

          
ทัศนคต ิ(Attitudes) 
         แนวความคิดดานทัศนคติ (Herbert Spencer, 2544) ไดช่ือวาเปนผูริเร่ิมคิดคนหรือเปน
บิดาของการศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนคติ ดังปรากฏในหนังสือ Spencer’s 1862 First Principle ซ่ึงได
อธิบายหรือใหความหมายคําวา ทัศนคติ ไวหลายลักษณะตามแนวคิดของนักวิชาการแตละทาน 
         (G.W.Gallport, 2544) ไดใหความหมายของคําวา ทัศนคติ คือ สภาวะทางจิตและ
สภาวะทางประสาทเก่ียวกับความพรอม ซ่ึงเกิดข้ึนโดยอาศัยประสบการณเปนตัวนําหรือมีอิทธิพล
เหนือการสนองของแตละบุคคล ท่ีมีตอวัตถุและสถานการณตางๆท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน ขณะท่ี 
(Leonard W.Doob, 2544) ไดใหความหมายทัศนคติวา ทัศนคติเปนความรูสึกภายใน โดยการ
ตอบสนองทางสังคมของแตละบุคคลอ่ืนเนื่องจากมีแรงกระตุนหรือผลักดัน 
         (Bert F.Owen, 2544) ไดนิยามคําวา ทัศนคติวาคือ ระดับสภาพจิตใจและสมองใน
ลักษณะท่ีพรอมจะกําหนดแนวทางในการตอบสนองบุคคลใดบุคคลหนึ่งตอส่ิงเราอยางใดอยาง
หนึ่ง ขณะท่ี (Donald T.Combell, 2544) ไดอธิบายวา ทัศนคติทางสังคม เปนการตอบสนองอยาง
สมํ่าเสมอและคงนานท่ีมีตอการกระตุนทางสังคมอยางใดอยางหนึ่ง 
         (Krech, Crutchfield และ Ballachy, 2544) ไดช้ีใหเห็นวา ทัศนคติอาจเกิดไดดังนี้ 

1. ทัศนคติเกิดจากการตอบสนองความตองการของบุคคล นั่นคือ ส่ิงใดตอบสนอง
ความตองการของตนได บุคคลนั้นก็มีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงนั้น ในทางตรงขามหากส่ิง
ใดตอบสนองตอความตองการของตนไมได บุคคลก็จะมีทัศนคติท่ีไมดีตอส่ิงนั้น 

2. ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูความจริงตางๆ อาจจะเรียนรูมาโดยการอาน หรือจากคํา
บอกเลาของผูอ่ืน ฉะนั้นบางคนอาจมีทัศนคติท่ีไมดีตอบุคคลบางคนหลังจากฟงคํา
ติฉินนินทาท่ีไดยินมา 

3. ทัศนคติเกิดจากการเขาไปเปนสมาชิกหรือสังกัดกลุมใดกลุมหนึ่ง กลาวคือ คน
สวนมากมักรับเอาทัศนคติของกลุมมาเปนของตนเอง 
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4. ทัศนคติมีสวนสัมพันธกับบุคลิกภาพของบุคคล กลาวคือ ผูท่ีบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ
มักมองผูอ่ืนในแงดี ผูท่ีปรับตัวยากมักจะมีทัศนคติในทางตรงกันขาม 

         แมวานักวิชาการจะใหความหมายหลากหลาย แตในแงของหลักการท่ีเปนแกนแทของ
ทัศนคติจะเปนไปในทํานองเดียวกันหรือสอดคลองกัน แตอาจจะแตกตางกันบางในประเด็น
ปลีกยอย คือ ทัศนคติ โดยหลักการแลวเปนความรูสึกทางดานบวกหรือลบของแตละบุคคลท่ีมีตอ
ส่ิงแวดลอมทางสังคม ยังผลใหบุคคลพรอมท่ีจะโตตอบออกมาเปนพฤติกรรม ซ่ึงจะสอดคลองกับ 
(Gilford, 2544) ไดกลาวไววา ทัศนคติเปนอารมณหรือความรูสึกท่ีแตละบุคคลมี แตมีในระดับท่ี
แตกตางกัน ทัศนคติจะผลักดันใหบุคคลมีการตอบสนองตอส่ิงกระตุนหรือส่ิงเราท่ีเปนวัตถุหรือ
สถานการณตางๆในทิศทางท่ีพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ 
         ทัศนคติ ตามแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2543) คือ การประเมินหรือการตัดสิน
เกี่ยวกับความชอบหรือไมชอบในวัตถุ คน หรือเหตุการณ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของคน
คนหน่ึงเกี่ยวกับบางส่ิงบางอยาง ทัศนคติไมใชส่ิงเดียวกับคานิยมเปนส่ิงท่ีเราเห็นคุณคา แตทัศนคติ
เปนความรูสึกดานอารมณ (พอใจหรือไมพอใจ) แตท้ัง 2 อยางมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน หรือ
หมายถึงความรูสึก ความเชื่อของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอม ความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันท่ีมีตอองคกร และช่ือวาความรูสึกนี้จะมีผลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ทัศนคติเปน
พลังอยางหนึ่งท่ีมองไมเห็นเชนเดียวกับสัญชาติญาณหรือแรงจูงใจ แตเปนพลังท่ีซ่ึงสามารถผลักดัน
การกระทําบางอยางท่ีสอดคลองกับความรูสึกของทัศนคติ อาจกลาวไดวา ทัศนคติ คือทาทีหรือ
แนวโนมของบุคคลที่แสดงตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อาจเปนบุคคล กลุมคน ความคิด หรือส่ิงของ โดยมี
ความรูสึกหรือความเช่ือเปนพื้นฐาน 
สวนประกอบของทัศนคติ (Components of attitude)  
         ประกอบดวย 3 สวน คือ ความเขาใจ ความรูสึก และพฤติกรรม ดังนี้ 

1. ความเขาใจ (Cognitive component) คือ สวนท่ีเปนความรู ความเขาใจในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง 

2. ความรูสึก (Affective component) คือ สวนของอารมณ ความรูสึก 
3. พฤติกรรม (Behavioral component) คือ สวนของความตั้งใจท่ีจะประพฤติตอคนใด

คนหน่ึงหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
         ท่ีมาของทัศนคติ (Sources of attitudes) ทัศนคติคลายกับคานิยม คือ จะมาจากพอแม 
ครู กลุมเพื่อน โดยเราสังเกตวิธีท่ีครอบครัวและเพื่อนประพฤติ แลวนํามาสรางทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีมีตอผูอ่ืน ทัศนคติจะคงอยูไมนาน เชน ขาวการโฆษณาตางๆ ซ่ึงพยายามเปล่ียนแปลง
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ทัศนคติของเราท่ีมีตอสินคาและบริการ หรือถาคนในบริษัทขายรถยนตสามารถทําใหเรารูสึกชอบ
รถเขา ทัศนคติอันนั้นจะนําไปสูพฤติกรรมการตัดสินใจ คือ การซ้ือผลิตภัณฑจากบริษัทขายรถยนต 

เจตคติ (Attitudes) ตามแนวคิดของ (ประสาท อิศรปรีดา, 2543) ในจิตวิทยาการเรียนรู
กับการสอน กลาววา เจตคติเกี่ยวของกับรสนิยมและคานิยม เพราะรสนิยม เจตคติ และคานิยมตาง
เปนเร่ืองของความรูสึกหรือความคิดท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงยากท่ีจะแยกใหเห็นความแตกตางอยาง
ชัดเจน  
องคประกอบของเจตคต ิ

1. องคประกอบดานความรู (Cognitive Component) ไดแกความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
เนื้อหา หรือขอเท็จจริง  

2. องคประกอบดานความรูสึกหรืออารมณ (Affective Component) ไดแก ความรูสึก
พอใจหรือไมพอใจ ชอบหรือไมชอบ 

หลักสําคัญในการสรางและเปล่ียนแปลงเจตคติ 
1. การวางเง่ือนไขและการใหรางวัล 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับเคร่ืองลอและความขัดแยงในใจ 
3. การเปล่ียนเจตคติโดยการใชสารส่ือ 

         ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitude) ตามแนวคิดของ (สุชา จันทนเอม, 2543) 
กลาววา ความเช่ือเปนการยอมรับเกี่ยวกับขอเท็จจริง ซ่ึงถือวาเปนความจริง เชน เร่ืองราวเกี่ยวกับ
ศาสนา ลัทธิ และเร่ืองอ่ืนๆ 
         ทัศนคติ โดยท่ัวไปหมายถึง ความรูสึกหรือทาทีของบุคคลท่ีมีตอบุคคล วัตถุส่ิงของ 
หรือสถานการณตางๆเปนไปในทํานองท่ีพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
         ในทางจิตวิทยาเห็นวาความเช่ือและทัศนคติเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งท่ีฝงอยูในจิตใจ
ของบุคคล หากมีส่ิงเราอยางใดอยางหนึ่งท่ีเกีย่วกับความเช่ือและทัศนคติของเขาแลว บุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมออกมาอยางเดียวกันเสมอไป ทัศนคติมีความสําคัญตอการอยูรวมกันในสังคมเปน
อยางมาก ผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอบุคคลใด วัตถุใด หรือเหตุการณใด เขาจะไมรังเกยีจส่ิงท้ังสามดังกลาว
มาแลว เชน เด็กนกัเรียนท่ีมีทัศนคติดีตอครูผูสอน เด็กกจ็ะไมรังเกียจส่ิงท้ังสามดังกลาวมาแลว เชน 
เด็กนกัเรียนท่ีมีทัศนคติดีตอครูผูสอน เด็กก็จะชอบเรียนกับครู ครูสอนดวยความสะดวก กอใหเกิด
ประโยชนมากมาย 
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         ดังนั้น ทัศนคติเปนนามธรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู หรือประสบการณในชีวิตของบุคคล 
และทัศนคติมีความสําคัญตอการตอบสนองทางสังคมของบุคคลเปนอยางมาก นั่นคือ บุคคลมี
พฤติกรรมอยางไร หรือทําส่ิงใดลงไป ทัศนคติจะเปนเคร่ืองกําหนด ทัศนคติจึงเปนสวนหนึ่งของ
บุคลิกภาพของบุคคล และบุคคลมีทัศนคติตอส่ิงแวดลอมตางๆในลักษณะท่ีแตกตางกันไป 
องคประกอบของทัศนคต ิ

1. Cognitive Component เปนองคประกอบเกี่ยวกับความรูสึกหรือความเช่ือของบุคคล
ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หากบุคคลมีความรูหรือความเช่ือวาส่ิงใดดี ก็มักจะมีทัศนคติท่ีดี
ตอส่ิงนั้น ในทางตรงกันขาม หากมีความรูมากอนวา ส่ิงใดไมดีก็จะมีทัศนคติท่ีไมดี
ตอส่ิงนั้น 

2. Feeling Component  เปนองคประกอบทางดานความรูสึกของบุคคล ซ่ึงมีอารมณ
เกี่ยวของอยูดวย นั่นคือ หากบุคคลมีความรูสึกรักหรือชอบพอในบุคคลใดหรือส่ิง
ใด ก็จะชวยใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอบุคคลนั้นดวย แตถาหากมีความรูสึกเกลียดหรือ
โกรธบุคคลใด ส่ิงใดก็จะทําใหมัทัศนคติท่ีไมดีตอบุคคลนั้นหรือส่ิงนั้น 

3. Action Tendency Component เปนองคประกอบท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล คือ 
ความโนมเอียงท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตอบโตอยางใดอยางหนึ่งออกมา 
พฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกมาน้ัน เกิดจากความรูและความรูสึกท่ีเขามีอยูเกี่ยวกับ
วัตถุ เหตุการณ หรือบุคคลนั้นๆ 

 การวัดทัศนคต ิ
1. Scaling Technique เปนวิธีหนึ่งท่ีใชวดัทัศนคติ มี 2 แบบ คือ 

1.1        The Thurstone Method วิธีนี้ประกอบดวยการวัดประโยคตางๆประมาณ  
  10-20 ประโยค หรือมากกวานั้น ประโยคตางๆเปนตัวแทนของระดับความ 
  คิดเห็นตางๆกัน ประโยคตางๆถูกกําหนดคาเอาไว โดยเร่ิมจาก 0.0 ซ่ึงเปน 
  ประโยคท่ีไมพึงพอใจมากท่ีสุดไปเร่ือยๆ ถึง 5.5 สําหรับประโยคท่ีมี 
  ความรูสึกเปนกลางๆ จนถึงระดับ 11.0 ระดับท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 

1.2      The Likert Technique มาตราสวนแบบนี้ ประกอบดวยประโยคตางๆ ซ่ึง    
           แตละประโยคผูถูกทดสอบจะแสดงความรูสึกของตนออกมา 5 ระดับ คือ  

ระดับ 5 คือ เห็นดวยอยางยิ่ง ระดับ 4 คือ เห็นดวย ระดับ 3 คือ เฉยๆ  
ระดับ 2 คือ ไมเห็นดวย และ ระดับ 1 คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  

 โดยมีคะแนนใหไวตั้งแต 5-1 คะแนน คะแนนของคนหน่ึงๆไดจากคะแนน 
 รวมจากทุกประโยค 
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2. Pooling เปนการหยั่งเสียงประชาชน สวนมากใชกับการเลือกต้ังพรรคการเมือง ผล
การหยั่งเสียงข้ึนกับวิธีการสุมตัวอยาง จํานวนกลุมตัวอยาง และกลุมตัวอยางนั้น
เปนตัวแทนประชากรหรือไม 

3. Questionnaire คือ การใชแบบสอบถามวาเห็นดวยหรือไม ดีหรือไมดี โดยแบงการ
สอบถามเปน 2  แบบ คือ 
3.1 Fixed-alternative questions คือ คําถามท่ีถามเฉพาะเจาะจงลงไป แลวให
ตอบตามเร่ืองท่ีถามเทานั้น 
3.2 Open-ended Questions คือ คําถามท่ีเปดโอกาสใหผูตอบแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม แลวนําความเห็นหรือความรูสึกของคนสวนมากมาจัดกลุมวาเขาเหลานั้นมี
ความรูสึกอยางไร หรือมีทัศนคติอยางไร 

      การสรางทัศนคต ิ
1. วัฒนธรรม 
2. ครอบครัว 
3. กลุมเพื่อน 
4. บุคลิกภาพ 

        การเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
1. การชักชวน 
2. การเปล่ียนกลุม 
3. การโฆษณาชวนเช่ือ 

 
6.  วิชาการบญัชีภาษีอากร 
         ตามพระราชบัญญัติการบัญชี (พ.ศ.2543) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจตองจัดใหมีการ
จัดทําบัญชี เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของใชประโยชนจากขอมูลในงบการเงินได รวมทั้งประโยชนในการ
จัดเก็บภาษีของรัฐบาล การบัญชีภาษีอากรเปนวิชาชีพดานหน่ึงของวิชาชีพบัญชี ในการคํานวณภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร โดยหมายถึงการจัดทําบัญชีของธุรกิจ ตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 
รวมท้ังการจัดทําบัญชีพิเศษและรายงานภาษีตางๆตามท่ีกฎหมายภาษีอากรกําหนด เพื่อใหไดขอมูล
ท่ีตองใชในการคํานวณภาษีสรรพากร และภาษีอากรประเภทอ่ืนท่ีเปนภาษีอากรประเมิน ท่ีธุรกิจ
นั้นมีหนาท่ีเสียภาษี และ/หรือ มีหนาท่ีตองหักและนําสงภาษีไดถูกตองครบถวนวิชานี้ไดนําเนื้อหา
เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีท่ีจะใหขอมูลเพื่อการเสียภาษีสรรพากร ซ่ึงไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย และภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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        การวิจัยคร้ังนี้ไดนํากลุมตัวอยางจากการเรียนการสอนวิชาการบัญชีภาษีอากร จํานวน 5 
กลุม จํานวนนักศึกษา 224 คน ซ่ึงเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 หลักสูตร 2 ป ตอเนื่อง ในภาคการเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2550โดยมีอาจารยผูสอน 2 ทาน คือ อาจารยนงนิภา ตุลยานนท และอาจารยพรรณิภา 
แจงสุวรรณ ซ่ึงนักศึกษาไดเรียนในหองเรียนปกติและการใชวิธีทบทวนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน วิชานี้นําเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีท่ีจะใหขอมูลเพื่อการเสียภาษีสรรพากร ศึกษา
ความสัมพันธระหวางหลักการบัญชีกับการภาษีอากร หลักเกณฑและวิธีการบัญชีภาษีอากรเกี่ยวกับ
รายได  คาใชจาย การตีราคาสินทรัพยและหนี้สิน การปรับปรุงกําไรทางบัญชีเพื่อคํานวณกําไรสุทธิ
ทางภาษีอากร การบัญชีภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาและภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย รวมท้ังการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
ความรูเก่ียวกับการบัญชีภาษีอากรและกฎหมายภาษี 

เนื้อหาวิชาศึกษาเกี่ยวกับความหมายของบัญชีภาษีอากร ความสัมพันธระหวางการบัญชี
กับภาษีอากร และความแตกตาง   กฎหมายท่ีเกี่ยวของการจัดทําบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547  และประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากรป  2550 
ภาษีเงนิไดหัก ณ ท่ีจาย 

ในการดําเนินธุรกิจท่ีตองติดตอกับคูคาและผูท่ีเกี่ยวของ ทําใหเกิดรายการรับและ
จายเงินท่ีผูประกอบธุรกิจอาจถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย และ/หรือมีภาระหนาท่ีในการหักภาษี ณ ท่ีจาย 
ตามท่ีประมวลรัษฎากรกําหนดใหผูจายเงินไดบางประเภทมีภาระหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย  
         เนื้อหาวิชาศึกษาถึงการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  
40 (1) – (8) การหักภาษีตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 ทวิ และ มาตรา 3 เตรส ผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ี
จาย   วัตถุประสงคของการหักภาษี  การคํานวณและการบันทึกบัญชี การจัดทําบัญชีพิเศษ การ
กรอกแบบภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด.3,  ภ.ง.ด. 53  และ ภ.ง.ด. 54  
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
         ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนภาษีทางออมท่ีกําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนและผู ท่ี
ประมวลรัษฎากรกําหนดเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพ่ิม โดยท่ีผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา และ/หรือ 
ผูรับบริการยังคงเปนผูรับภาระภาษีมูลคาเพ่ิม กลาวคือ ผูประกอบการจดทะเบียนจะเรียกเก็บคา
ภาษีมูลคาเพิ่มจากลูกคาพรอมกับคาสินคา และ/หรือคาบริการ 
         เนื้อหาวิชาไดศึกษาเกี่ยวกับความหมายของภาษีมูลคาเพิ่ม ผูมีหนาท่ีเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
กิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หนาท่ีของผู 
ประกอบการ ความรับผิดทางภาษี การบันทึกบัญชี ใบกํากับภาษีประเภทตางๆ ภาษีซ้ือตองหาม 
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ฐานภาษี การจัดทํารายงานภาษีซ้ือและขาย  การจัดทํารายงานสินคาและวัตถุดิบ การกรอกแบบ 
ภ.พ.30 
กิจกรรมท่ีอยูในขายตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
         การกระทํากิจการตอไปนี้ในราชอาณาจักร ใหอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

1. การขายสินคาหรือการใหบริการ โดยผูประกอบการ 
2. การนําเขาสินคา โดย ผูนําเขา 

การบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 การขายอสังหาริมทรัพย   แตเดิมตองเสียภาษีการคาหรือการหากําไร และการ

ใหบริการบางประเภทท่ีลักษณะของการเพิ่มข้ึนของมูลคาท่ีซ้ือขายหรือใหบริการในแตละทอด ซ่ึง
เปนการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ผูมีหนาท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดแก บุคคลธรรมดา กองมรดก หาง
หุนสวนสามัญ คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล กองทุนหรือมูลนิธิท่ีมิใชนิติบุคคล บริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคล สหกรณ องคกรอ่ืน ท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคล ซ่ึงบุคคลดังกลาว
ประกอบกิจการท่ีตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะดังตอไปนี้ในราชอาณาจักร ไดแก 

1. การธนาคาร ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย หรือกฎหมายเฉพาะ 
2. การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวา

ดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
3. การรับประกันชีวิต ตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
4. การรับจํานํา ตามกฎหมายวาดวยโรงรับจํานํา 
5. การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย เชน การนําเงินของผูอ่ืนมาให

กูยืม คํ้าประกัน แลกเปล่ียนเงินตรา ซ้ือหรือขายตั๋วเงิน หรือรับสงไปตางประเทศ
ดวยวิธีตางๆ 

6. การขายอสังหาริมทรัพยท่ีถือวาเปนการคาหรือหากําไรที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ไดแก การขายอสังหาริมทรัพยท่ีตองจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

7. การขายหลักทรัพย 
8. การประกอบกจิการอ่ืน ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา คือ 

8.1 การซ้ือและขายคืนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับ 
  หลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด 
  หลักทรัพย เปนกิจการท่ีอยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

8.2 การประกอบธุรกิจแฟกเตอร่ิงเปนกิจการท่ีอยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจ 
  เฉพาะเนื้อหา 
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8.3 วิชาท่ีเรียนศึกษาถึงความหมายของภาษีธุรกิจเฉพาะ ผูมีหนาท่ีเสียภาษี  
  กิจการท่ีไดรับ ยกเวนภาษี การบันทึกบัญชี และการกรอกแบบ ภ.ธ.40 
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 
         ตามประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหองคกรท่ีกําหนดตอไปนี้ตองเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลคือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หมายถึง บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายไทย และท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ หมายความรวมถึง 

1. กิจการซ่ึงดําเนินการคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการของ
รัฐบาลตางประเทศหรือนิติบุคคลอ่ืนที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 

2. กิจการรวมคา ไดแก กิจการท่ีดําเนินการรวมกันเปนทางคาหรือหากําไรระหวาง
บริษัทกับบริษัท บริษัทกับหางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนนิติบุคคลกับหาง
หุนสวนนิติบุคคล หรือระหวางบริษัทและ/หรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคล
ธรรมดา คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญหรือนิติบุคคลอ่ืน 

3. มูลนิธิหรือสมาคม ท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิสมาคมท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนองคกรหรือสถานสาธารณกุศล 

4. นิติบุคคลที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี นอกจากนี้ยัง
มีมาตราอื่นท่ีกําหนดรายละเอียดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายของตางประเทศท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเงินได 

4.1 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ และ
กระทํากิจการในประเทศ หรือกระทํากิจการในท่ีอ่ืนๆ รวมท้ังในประเทศ
ไทยดวย 

4.2 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ และ
กระทํากิจการในท่ีอ่ืนๆ รวมท้ังในประเทศไทย และกิจการนั้นเปนกิจการท่ี
ขนสงระหวางประเทศ 

                4.3 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ มี
ลูกจางหรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการใน
ประเทศไทย เปนเหตุใหไดรับเงินไดหรือผลกําไรในประเทศไทย 

DPU



 
 
 

32 

4.4 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ แมมิได
ประกอบกิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
40(2) (3) (4) (5) หรือ (6) 

         เนื้อหาวิชาท่ีเรียนศึกษาผูมีหนาท่ีเสียภาษี การจัดทําบัญชี ฐานภาษี  นิติบุคคลท่ีไมตอง
เสีย การคํานวณภาษีจากฐานรายไดกอนหักรายจายของมูลนิธิและสมาคม และการเสียภาษีจากฐาน
กําไรสุทธิ เกณฑการคํานวณภาษี ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ รายจายตองหาม มาตรา 65 ตรี 
การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 การคํานวณภาษีคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชี  
 ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 

ผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากรที่มีเงินไดพึงประเมินใน
รอบปท่ีผานมาท่ีถึงเกณฑท่ีตองเสียภาษี มีหนาท่ียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจําปภาษี โดย
เนื้อหาระบุถึงการแยกหนวยภาษี การจัดทําบัญชีและเกณฑท่ีใชในการรวบรวมเงินได การผอนปรน
การใชเกณฑเงินสด การหักคาใชจายท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ เงินไดพึงประเมินท่ีนํามารวม
คํานวณภาษี เงินไดท่ีไดรับยกเวน การหักคาลดหยอน 
         เนื้อหาวิชาท่ีเรียนศึกษาเงินไดพึงประเมินประเภทตางๆ การหักคาลดหยอน การยื่น
แบบแสดงรายการและการชําระภาษี  การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
         Bruce, Harry (1998) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจในการแสวงหาสารนิเทศบน
อินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยนิวเซาทเวลล ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงพบวานักศึกษาสวน
ใหญเรียนรูในการแสวงหาสารนิเทศบนอินเทอรเน็ตดวยตนเอง รวมท้ังขอคําปรึกษาและแนะนําใน
เร่ืองดังกลาวกับกลุมเพื่อน และมีการใหอินเทอรเน็ตทุกวัน โดยมีความพึงพอใจตอการที่ไดรับ
สารนิเทศตามท่ีตองการ ตลอดจนยอมรับวาอินเทอรเน็ตเปนแหลงสารนิเทศท่ีสําคัญและเปนแหลง
รวบรวมสารนิเทศท่ีมีจํานวนมากที่ครอบคลุมทุกวิชา ซ่ึงสามารถนํามาใชตอบสนองความตองการ
สารนิเทศของแตละบุคคลได จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา การศึกษาสวนใหญจะแสวงหาสารนิเทศ
บนอินเทอรเน็ต โดยมีความถ่ีเพิ่มมากข้ึน เม่ือพบปญหาและมีความตองการสารนิเทศ โดยท่ีมีความ
คาดหวังสูงถึงการท่ีจะไดรับสารนิเทศตรงตามที่ตองการในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อแสวงหา
สารนิเทศ 
         Mathew (2000) ไดทําการวิจัย เ ร่ืองการสรางและการพัฒนา  WBI ท่ี มีการสราง
สภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง จากการศึกษาคร้ังนี้ ไดนําผลไปใชในการสอนแบบ
บรรยาย มีผูเขารวมท้ังส้ิน 167 คน เปนผูเรียนเกรด 7 WBI ท่ีสรางข้ึนจะใชเปนสวนเสริมในการ
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เรียนการสอนตากมลักสูตร โดยศึกษาวาและเปรียบเทียบวา WBI มีสวนชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลง
อยางไรระหวางท่ีใหครูเปนศูนยกลางกับผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูจากบทความตางๆ และ
ผลตอบสนองท่ีไดจากผูเรียนแสดงใหเห็นวาเว็บไซดนี้มีความเหมาะสมกับผูเรียนเปนเหมือน
แหลงขอมูลอันดับสามท่ีผูเรียนใชในการปฏิสัมพันธกับวิทยาลัยชวยลดเวลาในการจัดการ และงาน
สอนท่ีตองสอนแบบซํ้าๆทําใหครูมีเวลาเพิ่มข้ึนจนสามารถที่จะแบงผูเรียน เพ่ือสอนแบบตัวตอตัว 
หรือเปนกลุมยอยๆได ซ่ึงวิธีนี้จะกลายเปนรูปแบบพ้ืนฐานของการศึกษาตอไป 
         ชุมนุมพร เอ่ียมพิภักดิ์ (2549) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ต วิชา การภาษีอากร การวิจัยนี้ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน 
และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน 
กลุมตัวอยางท้ังหมด 30 คน ซ่ึงเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง ช้ันปท่ี 1 สาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ภาคการเรียน
ท่ี 1/2549 จากการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา ภาษีอากร 
มีประสิทธิภาพเทากับ 86.77/83.81 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สรุปไดวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีพัฒนาข้ึน สามารถนําไปใชงานไดอยางเหมาะสม 
         ชิ และคณะ (1998) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางทัศนคติของนักเรียน 
แรงจูงใจ ลักษณะทางการเรียน กลวิธีการเรียนรู รูปแบบการเรียนท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการ
สอนผานเว็บ สามารถควบคุมตนเองไดโดยมีแรงจูงใจและความคาดหวังสูงจากการเรียนการสอน
ผานเว็บ ผูเรียนจะสนใจในการตรวจสอบเกรดมากกวาการส่ือสารในช้ันเรียนกับผูสอนผานอีเมล 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังเสนอแนะวา ผูสอนควรมีกิจกรรมทางการเรียนการสอนรวมกับผูเรียนเพ่ือชวย
ควบคุมผูเรียนใหเรียนไดดีข้ึน 
         บุญเรือง เนียนหอม (2540) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทาง
อินเทอรเน็ตในระดับอุดมศึกษา พบวา 

1. ในสภาพการจัดการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตในปจจุบัน การเรียนการสอน
เนนกิจกรรมและบริการของอินเทอรเน็ต ผูสอนเปนผูควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม
การเรียนของผูเรียนและเตรียมความพรอมของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนทาง
อินเทอรเน็ต มีการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและเวิลดไวด เว็บ ในการเรียนการ
สอนมากท่ีสุด ใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทัศนะนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม 
การเรียนแบบรวมมือและการเรียนรูดวยตนเอง ในเว็บประกอบดวย หนาโฮมเพจ 
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เว็บเพจประกาศขาว ประมวลรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และเว็บเพจ
ทรัพยากรสนับสนุน 

2. ระบบการเรียนการสอนดวย 12 ข้ันตอน ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคของการ
เรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะหผูเรียน การออกแบบเนื้อหารายวิชา การกําหนด
วิธีเ รียนและกิจกรรมการเรียนการสอน  การเตรียมความพรอมผูสอน  การ
ดําเนินการเรียนการสอนดวยกิจกรรมบริการของอินเทอรเน็ต การสรางเสริมทักษะ
และการจัดกิจกรรมสนับสนุน การควบคุมตรวจสอบและติดตามการเรียนการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการเรียน การประเมินผลการสอน ขอมูลปอนกลับ เพื่อการ
ปรับปรุงแกไข 

        ปราณี ทองคํา (2548) ไดศึกษาถึงสภาพการใชและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การเรียนการสอนในหองเรียนเสมือน การวิจัยนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสภาพการใช ความพึงพอใจ และปญหาอุปสรรคจากการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ท่ี
เรียนรายวิชา 266-416 การวิจัยสําหรับครู ภาคการเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 48 คน แบบ
แผนการวิจัยเปนการออกแบบการทดลองกลุมเดียว วัดผลหลังการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก การจัดการเรียนการสอนหองเรียนเสมือนรายวิชา 266-416 การวิจัยสําหรับครู โดยใชระบบที่
ผานทางเว็บไซด เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามวัดสภาพการใช 
ความพึงพอใจและปญหาอุปสรรคในการใชหองเรียนเสมือน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน
และการวิเคราะหเนื้อหา จากการวิจัยพบวา นักศึกษามีการใชหองเรียนเสมือนเฉล่ีย 7.47 คร้ังตอภาค
เรียน นักศึกษารอยละ 47.9 ใชหองเรียนเสมือน 1-5 คร้ัง ตอภาคเรียน รองลงมารอยละ 31.3 ใช
หองเรียนเสมือน 6-10 คร้ังตอภาคเรียน ท่ีเหลือใชมากกวา 10 คร้ังตอภาคเรียน นักศึกษามีความพึง
พอใจในการใชหองเรียนเสมือน ซ่ึงอยูในระดับมาก ประเด็นท่ีนักศึกษาพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
ผูเรียนเขาศึกษาในหองเรียนเสมือนเวลาใดก็ได และผูเรียนสามารถเรียนในหองเรียนเสมือนไดโดย
ไมจํากัดเวลา 
         ปริญญา สมมิตร (2546) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาทฤษฎีอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และวงจร1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
การศึกษาคนควาคร้ังนี้จึงมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาทฤษฎี
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และวงจร 1 โดยกําหนดใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน กลุม
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ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1 แผนก
วิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หองท่ี 2 จํานวน 44 คน ไดมาจากการสุมแบบ
แบงกลุม (Cluster or Area Random Sampling) ซ่ึงทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2546 
จํานวน 5 คร้ังๆ ละ 2 ช่ัวโมง เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ มี 3 ชนิด ไดแก บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาทฤษฎีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และวงจร 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบเทากับ 
0.93 คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเทากับ 0.90 และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 25 
ขอ คาความเช่ือม่ันแบบสอบถามเทากับ 0.83 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ คาเฉล่ีย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาคนควาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของผู
ศึกษาคนควา พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 82.59/81.19 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไวคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทากับ 0.73 และความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.69 ซ่ึงอยู
ในระดับพึงพอใจมากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากทุกขอ 
         รุจโรจน แกวอุไร (2543) เปนงานวิจัยท่ีศึกษาในเร่ืองของการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนผานเครือขายใยแมงมุม ผลของการวิจัยพบวา การพัฒนาการเรียนการสอนผานเครือขายใยแมง
มุมไดองคประกอบระบบตามแนวคิดของการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 5 ข้ันตอน คือ 

1. ข้ันการวิเคราะห ประกอบดวยการวิเคราะหปญหาและความตองการ วิเคราะห
เนื้อหาและรายวิชา วิเคราะหผูเรียน วิเคราะหผูสอน วิเคราะหสภาพแวดลอมการ
เรียน วิเคราะหงานและกิจกรรม 

2. ข้ันการออกแบบประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงคการเรียน การเลือกเนื้อหา
รายวิชา การเลือกส่ือและกิจกรรมการเรียน 

3. ข้ันการพัฒนาประกอบดวย การกําหนดรายละเอียดของกิจกรรม การพัฒนาแบบวัด
และวิธีการประเมิน 

4. ข้ันนําไปใชประกอบดวย การนําแผนการดําเนินการสอนมาใช การดําเนินการสอน 
5. ข้ันการควบคุมประกอบดวย การประเมินผลการเรียน การประเมินผลระบบ 
6. และยังพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตท่ีเรียนผานเครือขายใยแมงมุมสูงกวา

นิสิตท่ีเรียน โดยปกติ และนิสิตท่ีเรียนผานการเรียนการสอนผานเครือขายใยแมง
มุมมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนการสอนผานเครือขายใยแมงมุมอยูในระดับมาก 
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         สมยศ กลวยนอย (2545) ทําการวิจัยเร่ืองการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต เร่ือง การส่ือสารขอมูล จากผลการวิจัยพบวา การเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต เร่ือง การส่ือสารขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 83.57:80.82 เปนคา
ประสิทธิภาพท่ีเปนไปตามเกณฑ 80 : 80 ท่ีกําหนดไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลัง
แตกตางกัน คือ นักศึกษาท่ีเรียนดวยการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการ
ส่ือสารขอมูลมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
         ผศ.สุทิน โรจนประเสริฐ (2547)  การพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ เพื่อ
ทบทวนเนื้อหารายวิชาหลักและศิลปะการถายภาพ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ได
ศึกษาทําการวิจัยโดยใชโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ และสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูเรียนตอการใชโปรแกรมดังกลาวโดยใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชา หลักและศิลปะการถายภาพ ระดับปริญญาตรี สาขา วิทยุ กระจายเสียงและโทรทัศน และ
นักศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร คณะนิเทศศาสตร ในภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2548  จํานวน 
90 คน และนําโปรแกรมดังกลาวไปทดลองหาประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรมการเรียน
การสอนผานเว็บในรายวิชาหลักและศิลปะการถายภาพ ในการเรียนการสอนของภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2549 การผลการวิจัยพบวา นักศึกษาแสดงความเห็นตอประสิทธิภาพและคุณภาพของ
โปรแกรมการเรียนการสอนเพื่อทบทวนเนื้อหา นักศึกษาหญิงอยูในคาเฉล่ียเทากับ 4.20 และ
นักศึกษาชาย เทากับ 4.05 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับมาก สวนความพึงพอใจตอ
บทเรียนผานเว็บเพ่ือทบทวนเนื้อหารายวิชา นักศึกษาหญิง คาเฉล่ียเทากับ 4.23  สวนนักศึกษาชาย 
คาเฉล่ียเทากับ 4.13 ซ่ึงอยูในระดับมาก ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมในการเรียนการ
สอน 
          อนิรุทธ สติม่ัน (2542) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางอินเทอรเน็ต เร่ือง การถายภาพสําหรับบุคคลทั่วไปใหได
ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยใชกลุมตัวอยางในการศึกษาท่ีเปนสมาชิก
เครือขายอินเทอรเน็ต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ของวิทยาลัยปโตรเล่ียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ท่ีใหความรวมมือในการเขาไปศึกษาบทเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
         การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษา การใชวิธีทบทวนในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผลการเรียน
ของนักศึกษาวิชาบัญชีภาษีอากร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยฝก การใชวิธีทบทวน
ผานระบบ DPULSS ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหารายวิชา ทําแบบฝกหัด  และ
ทดลองทําการทดสอบดวยตนเอง   เพื่อตองการหาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชวิธี
ทบทวนผานระบบ DPULSS   โดยมีระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร 
ของหลักสูตรตอเนื่องช้ันปท่ี 2 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2550  โดยแบงออกเปน 2 กลุมรวม
ท้ังส้ิน    550    คน 
         กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษี
อากร ของหลักสูตรตอเนื่องช้ันปท่ี 2 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2550  จํานวน   224   คน ซ่ึง
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จของ Krejcie and Morganและใชเทคนิคการสุม
ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) มาชวยในการสุมตัวอยางท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%   
 
เคร่ืองมือท่ีใชการวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาเปนเคร่ืองมือ
สําหรับเก็บรวบรวมขอมูล  

2. การสรางเคร่ืองมือ มีข้ันตอน ดังนี ้
2.1 สํารวจจากเอกสาร วารสาร บทความ  
2.2 ศึกษาจากงานวิจัยท่ีเกีย่วของกับงานท่ีผูอ่ืนไดทําวิจยัไวแลว 
2.3 พิจารณาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ และวัตถุประสงคท่ีตองนํามาเปนประเดน็คําถาม 
2.4 รางแบบสอบถาม และใหผูเชี่ยวชาญตรวจ 
2.5 นําไปปรับปรุง และจัดพิมพฉบับสมบูรณ 
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3. สวนประกอบของแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้  
สวนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  
สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับการบริการ การนําเสนอและดานเน้ือหาสาระ 
สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู 
สวนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชวิธีทบทวนโดยผานระบบ DPULSS 

          4.    การทดสอบเคร่ืองมือ 
         ผูวิจัยนําเคร่ืองมือไปใหผูเช่ียวชาญเฉพาะทางและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานทําการ
ตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหาและความถูกตอง กอนท่ีจะนําไป Try-out 
กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน จํานวน 30 ชุด เพื่อนํามาหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ดวยวิธีของครอนบัค กอนจะนําแบบสอบถามไปใช 
 เกณฑการใหคะแนน 
         สําหรับเกณฑการประเมินคะแนนคิดจากคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจตอการใชวิธี
ทบทวนโดยผานระบบ DPULSS โดยใชเกณฑของเบสท (ไพรัช  เจริญทอง,อางอิงมาจาก Best, 
1970 : 257) ซ่ึงแปลความหมาย ไวดังนี้ 

ระดับคะแนน คะแนน 
เห็นดวยมากท่ีสุด 5 
เห็นดวยมาก 4 

เห็นดวยปานกลาง 3 
เห็นดวยนอย 2 
ไมเห็นดวย 1 

                                        
การแปลความหมาย จะนําคาเฉล่ียในแตละขอ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ ดังนี ้

คะแนนเฉล่ีย แปลความหมาย 
4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอย 
1.00 – 1.49 นอยท่ีสุด 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
         หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลมาแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คือ โปรแกรม  SPSS  For  Windows  เพื่อหาคาทางสถิติท่ีจะตองนํามา
แปลผลและสรุปผลการวิจัยตอไป   

1. สถิติเชิงพรรณนา เพื่อคํานวณหารอยละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ขอมูลท้ัง 4 สวน  

2. สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน คือ  t-test  เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางกอนใช  
DPULSS  และหลังใช DPULSS   
 DPU
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 
         การศึกษาเร่ือง การใชวิธีทบทวนในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาใน
วิชาบัญชีภาษีอากร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยมุงในการพัฒนารูปแบบทบทวนท่ีใช
ในการทบทวนวิชาบัญชีภาษีอากรและเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาบัญชีภาษี
อากรกอนการใชรูปแบบทบทวนและหลังการใชรูปแบบทบทวน ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดตัวแปร
ออกเปนตัวแปรตน คือ แบบทบทวนวิชาบัญชีภาษีอากร ตัวแปรตามคือ ผลการเรียนวิชาบัญชีภาษี
อากร สําหรับผลในการวิเคราะหในครั้งนี้  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห  ดังตอไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง จะนําเสนอในรูปของ 
รอยละ  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
1.2 ขอมูลเกี่ยวกับการบริการ การนําเสนอ และดานเนื้อหาสาระ 
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู 
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชวิธีทบทวน โดยผานระบบ DPU LSS 

2. แสดงการเปรียบเทียบเกรดนักศึกษาวิชาการภาษีอากร หลักสูตร 2 ปตอเนื่อง 
จําแนกตามปการศึกษา 

3. ผลการทดสอบความแตกตางระหวางกอนการใชรูปแบบทบทวนและหลังเรียนการ
ใชรูปแบบทบทวน 

1.  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง จะนําเสนอในรูปของ รอยละ     
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  1.1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
ตาราง 1   แสดงจํานวน และรอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 15 6.7 
หญิง 209 93.3 
รวม 224 100.0 
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         จากตาราง 1  พบวา นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 209 
คน คิดเปนรอยละ 93.3 และ ชาย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.7  ตามลําดับ 
 
ตาราง 2   แสดงจํานวน และรอยละ ของกลุมตัวอยางท่ีลงทะเบียนโดยผานระบบ DPULSS 
 

ลงทะเบียน DPULSS ดวยวิธี จํานวน รอยละ 
1.  ดวยตนเอง 202 90.2 
2.  เพื่อนลงทะเบียนให 19 8.5 
3.  อาจารยผูสอนลงทะเบียนให 3 1.3 
4.  อ่ืนๆ ระบุ…. - - 

รวม 224 100.0 
 
         จากตาราง 2  พบวา นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญลงทะเบียนดวยตนเอง 
จํานวน 202  คน คิดเปนรอยละ 90.2  รองลงมา เพื่อนลงทะเบียนให จํานวน 19 คน  คิดเปนรอยละ 
8.5 และ อาจารยผูสอนลงทะเบียนให จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.3    ตามลําดับ 
 
ตาราง 3   แสดงจํานวน และรอยละ ของกลุมตัวอยางของสถานท่ีท่ีนักศึกษาเขาใชวิธีทบทวน โดย 
                 ผานระบบ DPULSS 
 

สถานท่ีทบทวน จํานวน รอยละ 
1.  มหาวิทยาลัย 173 77.2 
2.  บาน 45 20.1 
3.  บานเพื่อน 2 0.9 
4.  รานบริการอินเตอรเน็ต 4 1.8 

รวม 224 100.0 
 
         จากตาราง 3  พบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญทบทวนระบบ DPULSS ท่ี
มหาวิทยาลัย จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 77.2  รองลงมา ทบทวนท่ีบานตัวเอง จํานวน 45 คน    
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คิดเปนรอยละ  20.1 รานบริการอินเตอรเน็ต จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.8 และบานเพ่ือน 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลําดับ 
 
ตาราง 4   แสดงจํานวน และรอยละ ของกลุมตัวอยางของความถ่ีท่ีนักศึกษาเขาใชวิธีทบทวน โดย 
                 ผานระบบ DPULSS 
 

ความถ่ีในการทบทวน จํานวน รอยละ 
1.  ทุกคร้ังท่ีเรียนแตละบท 31 13.8 
2.  1 – 2  คร้ังตอสัปดาห  146 65.2 
3.  3 – 4  คร้ังตอสัปดาห  37 16.5 
4.  5 – 6  คร้ังตอสัปดาห 10 4.5 

รวม 224 100.0 
 
         จากตาราง   4   พบวา   นักศึกษาที่ เปนกลุมตัวอยาง   สวนใหญทบทวนระบบ  
DPULSS      1 – 2  คร้ังตอสัปดาห  จํานวน 146 คน  คิดเปนรอยละ 65.2  รองลงมา  3 – 4  คร้ังตอ
สัปดาห  จํานวน 37   คน   คิดเปนรอยละ  16.5 ทุกคร้ังท่ีเรียนแตละบท จํานวน 31 คน  คิดเปนรอย
ละ 13.8 และ   5 – 6  คร้ังตอสัปดาห   จํานวน 10  คน  คิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ 
 
ตาราง 5   แสดงจํานวน และรอยละ ของกลุมตัวอยางของวัตถุประสงคในการเขาทบทวน ระบบ 
                DPULSS (ตอบมากกวา 1 ขอ) 

วัตถุประสงคในการทบทวน จํานวน รอยละ 
-  ดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 
-  ทบทวนเนื้อหาที่เรียน 
-  ทําแบบฝกหดั 

52 23.3 

-  ดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 
-  ทําแบบฝกหดั 
-  ทบทวนเนื้อหาที่เรียน 

30 13.4 
 

 

-  ดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 
-  ดูคําอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม  
-  ทบทวนเนื้อหาที่เรียน 

29 12.9 
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วัตถุประสงคในการทบทวน จํานวน รอยละ 
-  ดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 
-  ทบทวนเนื้อหาที่เรียน 
-  ดูคําอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม 

28 12.5 

-  ดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 
-  ดูคําอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม 
-  ทบทวนเนื้อหาที่เรียน 

26 11.6 

-  ดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 
-  ทบทวนเนื้อหาที่เรียน 
-  ดูคําอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม 

14 6.3 

-  ดูคําอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม 
-  ทบทวนเนื้อหาที่เรียน 
-  ดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

11 4.9 

-  ทบทวนเนื้อหาที่เรียน 
-  ดูคําอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม 
-  ดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

7 3.1 

-  ดูคําอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม 
-  ทบทวนเนื้อหาที่เรียน 
-  ดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

6 2.7 

-  ดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 
-  ดูคําอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม 
-  ทบทวนเนื้อหาที่เรียน 

8 3.6 

-  ดูคําอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม 
-  ดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 
-  ทบทวนเนื้อหาที่เรียน 

6 2.6 

รวม 224 100.0 
 
         จากตาราง 5  พบวา นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญมีวัตถุประสงคในการ
ทบทวนระบบ DPULSS 1 – 2  เพื่อดูคําส่ัง หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย, ทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนและ
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ทําแบบฝกหัด จํานวน 52  คน คิดเปนรอยละ 23.2  รองลงมาเพื่อดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 
ทําแบบฝกหัด และทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน จํานวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 13.4  ตามลําดับ 
 
ตาราง 6   แสดงจํานวน และรอยละ ของกลุมตัวอยางของนักศึกษาท่ีประสบปญหาในการทบทวน  
                ระบบ DPULSS 
 

ปญหาในการทบทวน จํานวน รอยละ 
1.  ไมมีความรูในวิธีการใชท่ีถูกตอง 24 10.7 
2.  ปญหาในการเขา Password 19 8.5 
3.  ไมมีคอมพิวเตอรของตนเอง 68 30.4 
4.  ไมมีเวลาเขาใชระบบ 113 50.4 

รวม 224 100.0 
 
         จากตาราง 6  พบวา นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญไมมีเวลาเขาใชระบบ จํานวน 
113  คน คิดเปนรอยละ 50.4  รองลงมาไมมีคอมพิวเตอรของตนเอง จํานวน 68  คน  คิดเปนรอยละ  
30.4 ไมมีความรูในวิธีการใชท่ีถูกตอง  จํานวน 24  คน คิดเปนรอยละ 10.7 และมีปญหาในการเขา 
Password จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ 
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  1.2  ขอมูลเก่ียวกับการบริการ การนําเสนอ และดานเนื้อหาสาระ 
ตาราง 7 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางท่ีใชบริการ 
 

การประเมินเพ่ือทบทวน 
นอกชั้นเรียน 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน

ดานบริการและการนําเสนอ 
1.  รูปแบบตัวอักษรมีความ    
     คมชัด 
2.  สํานวนและภาษาท่ีใชมี  
     ความเหมาะสม 
3.  ความสวยงาม (ภาพ/สี) 
 
4.  ความรวดเร็วในการใช   
     ระบบ 

 
57 

(25.4) 
48 

(21.4) 
34 

(15.2) 
46 

(20.5) 

 
136 

(60.7) 
135 

(60.3) 
118 

(52.7) 
96 

(42.9) 

 
29 

(12.9) 
40 

(17.9) 
67 

(29.9) 
71 

(31.7) 

 
2 

(0.9) 
1 

(0.4) 
5 

(2.2) 
11 

(4.9) 

 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 

 
4.10 

 
4.02 

 
3.80 

 
3.79 

 
0.64 

 
0.64 

 
0.71 

 
0.82 

ดานเนื้อหาวิชา 
1.  ความครบถวนของ 
     เนื้อหาวิชา 
2.  ความชัดเจน 
 
3.  ความถูกตอง 
 
 

4.  ความเขาใจ 
 

 
53 

(23.7) 
50 

(22.3) 
53 

(23.7) 
38 

(17.0) 

 
124 

(55.4) 
124 

(55.4) 
132 

(58.9) 
108 

(48.2) 

 
42 

(18.8) 
44 

(19.6) 
36 

(16.1) 
67 

(29.9) 

 
5 

(2.2) 
6 

(2.7) 
3 

(1.3) 
10 

(4.5)

 
- 
 
- 
 
- 
 
 

1 
(0.4) 

 
4.00 

 
3.97 

 
 

4.04 
 

 

3.76 
 

 
0.71 

 
0.72 

 
 

0.67 
 
 

0.79 
 

       
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 
 

46 

 
ตาราง 7 (ตอ) 
 

การประเมินเพ่ือทบทวน 
นอกชั้นเรียน 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน

ดานเนื้อหาวิชา 
5.  ความเปนปจจุบัน 
 
 

6.  การเรียงลําดับความสําคัญ 
 
 

7.  ลําดับเช่ือมโยงเนื้อหา 
 
รวม 

 
47 

(21.0) 
43 

(19.2) 
40 

(17.9) 

 
117 

(52.2) 
117 

(52.2) 
112 

(50.0) 

 
56 

(25.0) 
61 

(27.2) 
67 

(29.9) 

 

3 
(1.3) 

3 
(1.3) 

3 
(1.3)

 
1 

(0.4) 
- 
 
 

2 
(0.9) 

 
3.91 

 
 

3.89 
 
 

3.82 
 

3.91 

 

0.74 
 
 
 

0.71 
 
 

0.76 
 

0.71 

 
จากตาราง 7  พบวา นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญมีความเห็น ดังนี ้
         1.  ดานบริการและการนําเสนอ 
         กลุมตัวอยาง สวนใหญใหความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบตัวอักษรมีความคมชัดเปนลําดับ
แรก คิดเปนรอยละ 60.7 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 รองลงมาใหความเห็นเกี่ยวกับสํานวนและภาษา
ท่ีใชมีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 60.3 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.02  ความสวยงาม (ภาพ/สี)  คิด
เปนรอยละ 52.7 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 และลําดับสุดทายใหความเห็นเกี่ยวกับ ความรวดเร็วใน
การเขาใชระบบ  คิดเปนรอยละ  42.9 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 ตามลําดับ 
         2. ดานเนื้อหาวิชา 
         กลุมตัวอยาง  สวนใหญใหความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง คิดเปนรอยละ  58.9 โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.04 รองลงมาความครบถวนของเนื้อหาวิชา คิดเปนรอยละ 58.9  โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.00 ความชัดเจน คิดเปนรอยละ 55.4 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 ความเปนปจจุบันคิดเปน
รอยละ   52.2 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 การเรียงลําดับความสําคัญ คิดเปนรอยละ   52.2  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ  3.89  และใหความเห็นเกี่ยวกับลําดับเช่ือมโยงเนื้อหาลําดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 
50.0  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 
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         กลาวโดยสรุป เม่ือพิจารณาภาพรวมของความเห็นเกี่ยวกับดานบริการและการนําเสนอ
กับดานเนื้อหาวิชา พบวา กลุมตัวอยาง  สวนใหญใหความเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวม
เทากับ  3.91 
  
       1.3 ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู 
ตาราง 8 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางท่ีผาน  
      กระบวนการเรียนรู 
 

การทบทวนเนื้อหา จํานวน รอยละ 
ทบทวนทุกบท 24 10.7 
ทบทวนบางบท 200 89.3 

รวม 224 100.0 
 
         จากตาราง 8  พบวา นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญทบทวนเนื้อหาทุกบท 
จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 89.3 และทบทวนเน้ือหาบางบท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.7 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 9  แสดงจํานวน ของกลุมตัวอยางท่ีทบทวนบางบท โดยผานระบบ DPU LSS   
 

ทบทวนเนื้อหา มากกวา 3 คร้ัง 2 – 3 คร้ัง 1 คร้ัง 
กฎหมายภาษอีากร  11 9 4 
ภาษหีัก ณ ท่ีจาย 8 12 4 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 9 13 2 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 8 13 3 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 10 12 2 
ภาษีเงินไดนิตบุิคคล 10 9 5 

N = 24 56 68 20 
 
         จากตาราง 9  นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญทบทวนเนื้อหาบางบท ดวยความถ่ี 
2 – 3  คร้ัง รองลงมีมากกวา 3 คร้ัง และทบทวนเพียง 1 คร้ัง  ตามลําดับ 
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ตาราง 10  แสดงจํานวนลําดับความสําคัญของกลุมตัวอยางท่ีไดรับประโยชนจากการทบทวน 
 

ประโยชนจากการทบทวนเนื้อหา จํานวน 
ชวยใหเขาใจงายข้ึน 
ทําแบบฝกหัดไดมากข้ึน 
ไดเขาไปทํางานท่ีไดรับมอบไดมากข้ึน  

88 

ไดเขาไปทํางานท่ีไดรับมอบไดมากข้ึน 
ชวยใหเขาใจงายข้ึน 
ทําแบบฝกหัดไดมากข้ึน 

25 

ทําแบบฝกหัดไดมากข้ึน 
ชวยใหเขาใจงายข้ึน 
ไดเขาไปทํางานท่ีไดรับมอบไดมากข้ึน 
สามารถนําไปใชในวิชาชีพได 

87 

N = 200  
 
         จากตาราง 10  พบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญลําดับความสําคัญท่ีไดรับ
ประโยชนจากการทบทวน คือ ชวยใหเขาใจงายข้ึน,ทําแบบฝกหัดไดมากข้ึน,ไดเขาไปทํางานท่ี
ไดรับมอบไดมากข้ึน จํานวน 88 คน รองลงมาทําแบบฝกหัดไดมากข้ึน, ชวยใหเขาใจงายข้ึน,ไดเขา
ไปทํางานท่ีไดรับมอบไดมากข้ึนและสามารถนําไปใชในวิชาชีพได จํานวน 87 คน และไดเขาไป
ทํางานท่ีไดรับมอบไดมากข้ึน,ชวยใหเขาใจงายข้ึน และทําแบบฝกหัดไดมากข้ึน จํานวน 25 คน 
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ตาราง 11 แสดงจํานวนลําดับความสําคัญของกลุมตัวอยางท่ีมีจดุออนในดานตางๆ จากการทบทวน 
 

ประโยชนจากการทบทวนเนื้อหา จํานวน 
-  รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม 
-  แบบฝกหดังายเกนิไป 
-  แบบฝกหดัยากเกินไป 

24 

-  ไมสามารถทําใหม่ันใจการสอบปลายภาค 
-  แบบฝกหดัยากเกินไป 
-  รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม 

23 

-  รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม 
-  แบบฝกหดัยากเกินไป 
-  งานท่ีไดรับมอบหมายยากเกินไป 

22 

-  รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม 
-  แบบฝกหดัยากเกินไป 
-  แบบฝกหดังายเกนิไป 
-  งานท่ีไดรับมอบหมายงายเกินไป 

21 

-  แบบฝกหดัยากเกินไป 
-  รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม 
-  งานท่ีไดรับมอบหมายยากเกินไป 

17 

-  แบบฝกหดัยากเกินไป 
-  รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม 
-  งานท่ีไดรับมอบหมายงายเกินไป 

16 

-  รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม 
-  แบบฝกหดัยากเกินไป 
-  ไมสามารถทําใหม่ันใจการสอบปลายภาค 

14 

-  รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม 
-  แบบฝกหดังายเกนิไป 
-  งานท่ีไดรับมอบหมายงายเกินไป 
 
 

12 
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ประโยชนจากการทบทวนเนื้อหา จํานวน 
-  งานท่ีไดรับมอบหมายงายเกินไป 
-  รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม 
-  แบบฝกหดัยากเกินไป 

14 

-  รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม 
-  แบบฝกหดังายงายไป 
-  งานท่ีไดรับมอบหมายงายเกินไป 

17 

N = 200  
         จากตาราง 11  พบวา นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญลําดับความสําคัญของจุด
อานในดานตางๆ จากการทบทวน รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม, แบบฝกหัดงายเกินไป, 
แบบฝกหัดยากเกินไป จํานวน 24 คน รองลงมาไมสามารถทําใหม่ันใจการสอบปลายภาค, 
แบบฝกหัดยากเกินไป,รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม จํานวน 23 คน และนอยสุด คือ รายละเอียด
เนื้อหาไมครอบคลุม,แบบฝกหัดงายเกินไป และงานท่ีไดรับมอบหมายงายเกินไป  จํานวน 12 คน 
ตามลําดับ 
 
       1.4 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใชวิธีทบทวน โดยผานระบบ DPULSS 
ตาราง 12   แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางท่ีพึงพอใจตอ 
              การใชวิธีทบทวน โดยผานระบบ DPU LSS 

ความพึงพอใจตอการทบทวน มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบน

1.  สะดวกในการเขาสูวิธีทบทวน  
     ผานระบบ 

58 
(25.9) 

117 
(52.2) 

46 
(20.5) 

2 
(0.9) 

1 
(0.4) 

4.02 0.73 

2.  อิสระในการศึกษาทบทวน   
     ความรูดวยตนเอง 

68 
(30.4) 

111 
(49.6) 

41 
(18.3) 

4 
(1.8) 

- 4.08 0.74 

3.  รูปแบบการนําเสนอ 38 
(17.0) 

111 
(49.6) 

72 
(32.1) 

3 
(1.3) 

- 3.82 0.71 

4.  ลําดับเช่ือมโยงขอมูลไปยงั 
     เนื้อหา 

36 
(16.1) 

117 
(52.2) 

68 
(30.4) 

3 
(1.3) 

- 3.83 0.70 

5.  เนื้อหา แบบฝกหัด และการ  
     มอบหมายงาน 

44 
(19.6) 

116 
(51.8) 

62 
(27.7) 

2 
(0.9) 

- 3.90 0.70 
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ความพึงพอใจตอการทบทวน มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบน

6.  ไดรับความรูเพิ่มเติมนอกช้ัน  
      เรียน 

48 
(21.4) 

119 
(53.1) 

53 
(23.7) 

4 
(1.8) 

- 3.94 0.72 

7.  สามารถนําความรูไปประยุกต 
     ในวิชาชีพ 

52 
(23.2) 

110 
(49.1) 

59 
(26.3) 

3 
(1.3) 

- 3.97 0.74 

8.  การกระตุนใหมีสวนรวมในช้ัน
     เรียน 

47 
(21.0) 

121 
(54.0) 

54 
(24.1) 

2 
(0.9) 

- 3.95 0.69 

9.ฝกฝนใหชวยตัวเองในการเรียน 55 
(24.6) 

117 
(52.1) 

49 
(21.9) 

3 
(1.3) 

- 4.00 0.78 

10.ทําใหสามารถติดตอกับผูสอน
ไดตลอดเวลา 
รวม 

49 
(21.9) 

110 
(49.1) 

61 
(27.2) 

3 
(1.3) 

1 
(0.4) 

3.90 
 

3.94 

0.76 
 

0.73 

 
         จากตาราง 12  พบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญมีความพึงพอใจท่ีมีอิสระ
ในการศึกษาทบทวนความรูดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 49.6 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 รองลงมาพึง
พอใจในความสะดวกในการเขาสูวิธีทบทวนผานระบบ คิดเปนรอยละ 52.2 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.02  พึงพอใจท่ีชวยฝกฝนใหชวยตัวเองในการเรียน คิดเปนรอยละ 52.1 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 
สามารถนําความรูไปประยุกตในวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 49.1 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 กระตุนใหมี
สวนรวมในช้ันเรียน  คิดเปนรอยละ 54.0 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 ไดรับความรูเพิ่มเติมนอกช้ัน
เรียน  คิดเปนรอยละ 53.1 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.94  พอใจในเน้ือหา แบบฝกหัดและการมอบหมาย
งาน คิดเปนรอยละ 51.8 และทําใหสามารถติดตอกับผูสอนไดตลอดเวลา  คิดเปนรอยละ 49.1 โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.90 เทากัน พึงพอใจในการลําดับเช่ือมโยงขอมูลไปยงัเนื้อหา คิดเปนรอยละ 52.2  
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.83  และพึงพอใจรูปแบบการนําเสนอ คิดเปนรอยละ 49.6 โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.82  ตามลําดับ  
 
         กลาวโดยสรุป เม่ือพิจารณาภาพรวมของความพึงพอใจตอการใชวิธีทบทวน โดยผาน
ระบบ DPULSS พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญใหความเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวม
เทากับ  3.94 
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          2.  แสดงการเปรียบเทียบเกรดนักศึกษาวิชาการภาษีอากร หลักสูตร 2 ปตอเนื่อง 
จําแนกตามป การศึกษา 
 
ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบเกรดนักศึกษาวิชาบัญชีภาษีอากร ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแตป

การศึกษา 2548 - 2550 
 

เกรด 2548 สัดสวน 2549 สัดสวน 2550 สัดสวน 
A 33 8.46 9 2.72 12 3.79 

B+ 38 9.74 16 4.84 28 8.86 
B 48 12.30 44 13.33 74 23.41 

C+ 63 16.15 63 19.09 69 21.83 
C 73 18.71 65 19.69 70 22.15 

D+ 45 11.53 64 19.39 21 6.64 
D 49 12.56 33 10.00 26 8.22 
F 41 10.51 36 10.90 16 5.06 

รวม 390 1.00 330 1.00 316 1.00 
  

จากตาราง  14  พบวา เกรดของนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง เม่ือพิจารณาจากสัดสวน
ของท้ัง 3 ปการศึกษาจะไดเกรดเพ่ิมข้ึน กลาวคือ นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางจะไดเกรด B+, B และ  
C+ เพิ่มข้ึน สวนเกรด F จะไดนอยลง แสดงวา การใชรูปแบบทบทวน โดยผานระบบ DPU LSS 
ทําใหนกัศึกษามีผลการเรียนท่ีดีกวาเดิม 

 
          3. ผลการทดสอบความแตกตางระหวางกอนการใชรูปแบบทบทวนและหลังการใช
รูปแบบทบทวน 
 
         การทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนผลการสอบกอนการใชรูปแบบทบทวนและ
หลังการใชแบบทบทวน ระบบ DPULSS ของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้มีจํานวน 224 
คน ในการทดสอบน้ี ผูวิจัยไดใชสถิติ T-test แบบ Pair  Sample  Test  มาทําการวิเคราะหขอมูล ผล
ปรากฏดังนี้ 
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Pair   Sample   Statistics 
  

Pair   
1 

POS 
PRE 

Mean 
 

19.074 
15.789 

N 
 

224 

Std.  
Deviation 

4.324 
3.952 

Std. 
Maen 
.2803 
.2562 

 
Pair   Sample   Test 

  
Pair   

1 
POS 
PRE 

Mean 
 

3.25 

Std. 
Deviation 

3.708 

Std. Er 
Mean 
.2478 

Lower 
 

2.7706 

Upper 
 

3.7472 

T 
 

13.152 

df 
 

223 

Sig. 
(2 tail) 
.000 

 
         จากตาราง พบวา นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางจะมีความแตกตางของการใชรูปแบบ
ทบทวนระหวางกอนการใชรูปแบบทบทวนและหลังการใชรูปแบบทบทวน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  และเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนน พบวา คะแนนเฉล่ียหลังการใชรูปแบบ
ทบทวนของกลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนการใชรูปแบบทบทวนแสดงวา การใช
รูปแบบทบทวนทําใหกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจในเนื้อหาหรือรูปแบบทบทวนระบบ 
DPULSS ไดมากข้ึน 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
         ในการศึกษาเร่ือง การใชวิธีทบทวนในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษา
วิชาบัญชีภาษีอากร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือศึกษา การใชวิธีทบทวนผานระบบ 
DPULSS ใหมีคุณภาพ สามารถใชทบทวนเนื้อหารายวิชา จดัทําแบบฝกหัดและกรณีศึกษา และผาน
การทดสอบไดตามเกณฑ ตลอดจนการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชวิธีทบทวน
ผานระบบ DPULSS   โดยศึกษาถึงรูปแบบการใชช่ัวโมงทบทวนการเรียนการสอนในวิชาการบัญชี
ภาษีอากรโดยผานระบบ DPULSS สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่องช้ันปท่ี 2 ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรจํานวน 5 กลุมโดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการใชช่ัวโมงทบทวนในวิชาการบัญชีภาษีอากรผานระบบ DPULSS โดย
เปรียบเทียบจากการทดสอบกอนและหลังการใชระบบ DPULSS ดานการบริการ การนําเสนอและ
เนื้อหารายวิชา ดานกระบวนการเรียนรู โดยศึกษาจากความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง
และดานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชโปรแกรมการเรียนการสอนผานระบบ DPULSS  

จากนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาบัญชีภาษีอากร หลักสูตรตอเนื่อง  2  ป ของ
ภาคการศึกษาท่ี 2/2550  จํานวนท้ังส้ิน  224  คน โดยใชแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาของ
ผูทรงคุณวุฒิ และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.89  นํามาใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหดวยโดยแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คือ โปรแกรม  SPSS  For   
Windows  เพื่อคํานวณหารอยละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลท้ัง 4 สวน และใช
สถิติ t-TEST  เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางกอนและหลังเรียนดวยการใชรูปแบบทบทวน ซ่ึง
สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิเคราะห 
          1.   สรุปขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
         นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ  
93.3 และ ชาย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ  6.7   สวนใหญไดศึกษาทบทวนโดยใชระบบ 
DPULSS ท่ีมหาวิทยาลัย จํานวน 173  คน คิดเปนรอยละ  77.2   รองลงมาคือ การทบทวนท่ีบาน
ตัวเอง จํานวน  45   คน    คิดเปนรอยละ  20.1 รานบริการอินเตอรเน็ต จํานวน   4   คน คิดเปนรอย
ละ 1.8 และบานเพ่ือน จํานวน   2   คน คิดเปนรอยละ 0.9   และจํานวนท่ีทบทวนโดยใชระบบ 
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DPULSS 1 – 2  คร้ังตอสัปดาห  จํานวน 146  คน คิดเปนรอยละ  65.2   รองลงมา 3 – 4  คร้ังตอ
สัปดาห  จํานวน  37   คน    คิดเปนรอยละ  16.5 ทุกคร้ังท่ีเรียนแตละบท จํานวน  31   คน คิดเปน
รอยละ 13.8 และ5 – 6  คร้ังตอสัปดาห  จํานวน   2   คน คิดเปนรอยละ 4.5  โดยมีวัตถุประสงคใน
การทบทวนระบบ DPULSS 1 – 2  เพื่อดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย,ทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน
และทําแบบฝกหัด จํานวน 52  คน คิดเปนรอยละ  23.2   รองลงมาเพ่ือดูคําส่ังหรืองานท่ีไดรับ
มอบหมายทําแบบฝกหัด และทบทวนเน้ือหาที่เรียน จํานวน  30   คน    คิดเปนรอยละ  13.4   สวน
สภาพปญหาในการทบทวนสวนใหญไมมีเวลาเขาใชระบบ จํานวน 113  คน คิดเปนรอยละ  50.4   
รองลงมาไมมีคอมพิวเตอรเปนของตนเอง จํานวน  68   คน    คิดเปนรอยละ  30.4 ไมมีความรูใน
วิธีการใชท่ีถูกตอง  จํานวน  24   คน คิดเปนรอยละ 10.7 และมีปญหาในการเขา Password  จํานวน  
19   คน คิดเปนรอยละ 8.5    
         2.  สรุปผลเกี่ยวกับการบริการ และการนําเสนอรวมถึงเนื้อหาสาระของบททบทวน 

2.1 ดานการบริการนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญใหความเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบตัวอักษรมีความคมชัดเปนลําดับแรก คิดเปนรอยละ   60.7  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.10 รองลงมาใหความเห็นเกี่ยวกับสํานวนและภาษาท่ีใชมีความ
เหมาะสม  คิดเปนรอยละ   60.3  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.02  ความสวยงาม (ภาพ/
สี)  คิดเปนรอยละ   52.7  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 และลําดับสุดทายให
ความเห็นเกี่ยวกับ  ความรวดเร็วในการเขาใชระบบ  คิดเปนรอยละ   42.9  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.79 

2.2 ดานเนื้อหาวิชานักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง  สวนใหญใหความเห็นเกี่ยวกับความ
ถูกตอง คิดเปนรอยละ   58.9  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.04  รองลงมาความ
ครบถวนของเนื้อหาวิชา คิดเปนรอยละ   58.9  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 ความ
ชัดเจน คิดเปนรอยละ   55.4  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.97 ความเปนปจจุบัน คิด
เปนรอยละ   52.2  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.91 การเรียงลําดับความสําคัญ คิดเปน
รอยละ   52.2  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.89  และใหความเห็นเกี่ยวกับลําดับ
เช่ือมโยงเนื้อหาลําดับสุดทาย คิดเปนรอยละ   50.0  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.82 

         เม่ือพิจารณาภาพรวมของความเห็นเกี่ยวกับดานบริการและการนําเสนอกับดาน
เนื้อหาวิชา พบวา กลุมตัวอยาง  สวนใหญใหความเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ  
3.91 
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          3.  สรุปผลเกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู 
          นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญทบทวนเนื้อหาทุกบท จํานวน 200 คน คิดเปน
รอยละ  89.3 และทบทวนเนื้อหาบางบท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ  10.7  ความถ่ีในการทบทวน 
สวนใหญทบทวนเนื้อหาบางบท ดวยความถ่ี 2 – 3  คร้ัง  รองลงมีมากกวา 3 คร้ัง และทบทวนเพียง 
1 คร้ัง  และนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญลําดับความสําคัญท่ีไดรับประโยชนจากการ
ทบทวน คือ ชวยใหเขาใจงายข้ึน,ทําแบบฝกหัดไดมากข้ึน,ไดเขาไปทํางานท่ีและไดรับมอบไดมาก
ข้ึน จํานวน  88 คน รองลงมาทําแบบฝกหัดไดมากข้ึน,ชวยใหเขาใจงายข้ึน,ไดเขาไปทํางานท่ีไดรับ
มอบไดมากข้ึนและสามารถนําไปใชในวิชาชีพได จํานวน 87  คน และไดเขาไปทํางานท่ีไดรับมอบ
ไดมากข้ึน,ชวยใหเขาใจงายข้ึน และทําแบบฝกหัดไดมากข้ึน จํานวน  25   คน โดยท่ีนักศึกษาท่ีเปน
กลุมตัวอยาง สวนใหญลําดับความสําคัญของจุดอานในดานตางๆ จากการทบทวน รายละเอียด
เนื้อหาไมครอบคลุม,แบบฝกหัดงายเกินไป,แบบฝกหัดยากเกินไป จํานวน  24 คน รองลงมาไม
สามารถทําใหม่ันใจการสอบปลายภาค, แบบฝกหัดยากเกินไป, รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม 
จํานวน 23  คน และนอยสุด คือ รายละเอียดเนื้อหาไมครอบคลุม,แบบฝกหัดงายเกินไป และงานท่ี
ไดรับมอบหมายงายเกินไป  จํานวน  12   คน  
          4.   สรุปผลความพึงพอใจตอการใชวิธีทบทวน โดยผานระบบ DPULSS 
          นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญมีความพึงพอใจท่ีมีอิสระในการศึกษาทบทวน
ความรูดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 49.6 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 รองลงมาพึงพอใจในความสะดวก
ในการเขาสูวิธีทบทวนผานระบบ คิดเปนรอยละ 52.2 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.02  พึงพอใจท่ีชวย
ฝกฝนใหชวยตัวเองในการเรียน คิดเปนรอยละ 52.1   โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 สามารถนําความรู
ไปประยุกตในวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 49.1   โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 กระตุนใหมีสวนรวมในช้ัน
เรียน  คิดเปนรอยละ 54.0   โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 ไดรับความรูเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  คิดเปน
รอยละ 53.1   โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.94  พอใจในเนื้อหา แบบฝกหัดและการมอบหมายงาน คิดเปน
รอยละ 51.8 และทําใหสามารถติดตอกับผูสอนไดตลอดเวลา  คิดเปนรอยละ 49.1 โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.90  เทากัน  พึงพอใจในการลําดับเช่ือมโยงขอมูลไปยังเนื้อหา คิดเปนรอยละ 52.2  โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ  3.83  และพึงพอใจรูปแบบการนําเสนอ   คิดเปนรอยละ 49.6 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.82  เม่ือพิจารณาภาพรวมของความพึงพอใจตอการใชวิธีทบทวน โดยผานระบบ DPULSS พบวา 
กลุมตัวอยาง สวนใหญใหความเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.94 
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          5.   สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบเกรดของภาคปการศึกษา 2548 ถึง 2550 
          เกรดของนักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยาง เม่ือพิจารณาจากสัดสวนของเกรดของท้ัง 3 ป
การศึกษาพบวา นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางจะไดเกรด B+, B และ  C+ เพิ่มข้ึน สวนเกรด F จะได
นอยลง แสดงวา การใชรูปแบบทบทวน โดยผานระบบ DPULSS ทําใหนักศึกษามีผลการเรียนท่ีดี
กวาเดิม 
   6.    สรุปผลการทดสอบความแตกตางของการใชรูปแบบทบทวนกอนและหลังการใช
รูปแบบทบทวน 
          นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางจะมีความแตกตางของการใชรูปแบบทบทวนระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนน 
พบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนแสดงวา การ
ใชรูปแบบทบทวนผานระบบ   DPULSS    ทําใหกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาบัญชี
ภาษีอากรไดมากข้ึน 
 
อภิปรายผล 
         การศึกษาวิจัยเร่ือง  การใชวิธีทบทวนผานระบบ   DPULSS    มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
รูปแบบทบทวนท่ีใชในการทบทวนวิชาการบัญชีภาษีอากร และเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนของ
นักศึกษา ในวิชาการบัญชีภาษีอากรระหวางการใชรูปแบบทบทวนและการไมใชรูปแบบทบทวน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
          1.   ผลจากการศึกษาพบวานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีภาษีอากรท่ีเปนกลุมตัวอยาง ให
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ การนําเสนอ และเนื้อหาสาระของรูปแบบทบทวนอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ  3.91 และใหความพึงพอใจตอการใชวิธีทบทวนอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ  3.94 ดังนั้นจึงสอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาว และสอดคลองกับผล
การศึกษาของ สุทิน โรจนประเสริฐ (2547)  การพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ เพ่ือ
ทบทวนเนื้อหารายวิชาหลักและศิลปะการถายภาพ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ได
ศึกษาทําการวิจัยโดยใชโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ และสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูเรียนตอการใชโปรแกรมดังกลาวโดยใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชา หลักและศิลปะการถายภาพ ระดับปริญญาตรี สาขา วิทยุ กระจายเสียงและโทรทัศน และ
นักศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร คณะนิเทศศาสตร ในภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2548  จํานวน 
90 คน และนําโปรแกรมดังกลาวท่ีมีคุณภาพไปทดลองหาประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรม
การเรียนการสอนผานเว็บในรายวิชาหลักและศิลปะการถายภาพ ในการเรียนการสอนของภาคเรียน
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ท่ี 1 ปการศึกษา 2549 การผลการวิจัยพบวา นักศึกษาแสดงความเห็นตอประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของโปรแกรมการเรียนการสอนเพื่อทบทวนเนื้อหา นักศึกษาหญิงอยูในคาเฉล่ียเทากับ 4.20 และ
นักศึกษาชาย เทากับ 4.05 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับมาก สวนความพึงพอใจตอ
บทเรียนผานเว็บเพ่ือทบทวนเนื้อหารายวิชา นักศึกษาหญิง คาเฉล่ียเทากับ 4.23  สวนนักศึกษาชาย 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ซ่ึงอยูในระดับมาก ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และ
ผลการวิจัยยังสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไววา การใชวิธีทบทวนผานระบบ DPULSS 
จะมีคุณภาพ สามารถใชทบทวนเนื้อหารายวิชา จัดทําแบบฝกหัดและกรณีศึกษา  และผานการ
ทดสอบไดตามเกณฑ และทําใหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชวิธีทบทวนผานระบบ 
DPULSS   อยูในเกณฑระดับมากข้ึนไป ดังนั้นเราจะตองยอมรับสมมติฐานดังกลาว ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการศึกษาของสุขเกษม อุยโต (2540) ทําการศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน วิชา ประวัติการถายภาพหลักสูตรศิลปะภาพถาย ระดับปริญญาตรี โดยสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ประวัติการถายภาพหลักสูตรศิลปะภาพถาย ระดับปริญญาตรี และนําไป
ทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัย
รังสิต จํานวน 45 คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 91.83/91.1 
          2.  เม่ือทําการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา ในวิชาการบัญชีภาษีอากรระหวาง
การใชรูปแบบทบทวนและการไมใชรูปแบบทบทวน โดยมีสมมติฐานวา จากผลการวิจัยพบวา 
เกรดของนักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยาง เม่ือพิจารณาจากสัดสวนของเกรดของท้ัง 3 ปการศึกษา
พบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางจะไดเกรด B+ ,B และ  C+ เพิ่มข้ึน สวนเกรด F จะไดนอยลง 
แสดงวา การใชรูปแบบทบทวน โดยผานระบบ DPULSS ทําใหนักศึกษามีผลการเรียนท่ีดีกวาเดิม 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของศิริชัย นามบุรี (2543) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง การสราง
บทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรการสอน รายวิชา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร โดยสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หลักสูตรระดับ
อนุปริญญาของสถาบันราชภัฎเพื่อทําการหาประสิทธิภาพ และทดสอบความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉล่ียกอนเรียนและคะแนนเฉล่ียหลังเรียน โดยทดลองกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักศึกษา
สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จํานวน 38 คน ผลการวิจัย พบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพ 
81.13/80.24 และผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนเรียน เม่ือทําการทดสอบความ
แตกตางระหวางการใชรูปแบบทบทวนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
จะมีความแตกตางของการใชรูปแบบทบทวนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อภิญญา อิงอาจ (2546) ท่ีไดศึกษาวิจัย เร่ือง การ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา สถิติเบ้ืองตน เร่ือง ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน โดยได
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สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และ
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียน โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาตางสาขาระดับ
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ช้ันปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 51 คน 
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน มีประสิทธิภาพ 82/81.33  ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาสวนมากชอบเรียนผานทางระบบคอมพิวเตอร 
         กลาวโดยสรุป การใชวิธีทบทวนผานระบบ DPULSS ท่ีใชในการทบทวนสาขาวิชาการ
บัญชีภาษีอากร และเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา ในวิชาการบัญชีภาษีอากรระหวางการใช
รูปแบบทบทวนและการไมใชรูปแบบทบทวนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ทําใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียน และชวยสงเสริมใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจบทเรียนวิชาวิชาการบัญชีภาษีอากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
          1.   ปจจุบันการจัดการศึกษาไดใชหลักสูตร มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ใหเปนพลเมืองดี ปญญาดี จึงควรจัดเนนในเร่ืองของส่ือการสอน DPULSS  เนื่องจากผลการวิจัยทํา
ใหทราบถึงความสําคัญของการใชรูปแบบทบทวนที่จะชวยใหการเรียนการสอนเปนรูปธรรมมาก
ยิ่งข้ึน 
          2.   ขอบเขตดานเน้ือหาในการศึกษาวิจัยนี้จัดทําเฉพาะในการศึกษารูปแบบการใช
ช่ัวโมงทบทวนการเรียนการสอนในวิชาการบัญชีภาษีอากรโดยผานระบบ DPULSS สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่องช้ันปท่ี 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร 
ดังนั้นจึงควรนําไปใชกับนักศึกษาภาคปกติ หลังสูตร 4 ป ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจะนําไปสูการพัฒนา
รูปแบบทบทวนใหเปนมาตรฐานตอไป 
          3.   ควรมีการพัฒนารูปแบบทบทวนท่ีใชในการทบทวนโดยผานระบบ DPULSS กับ
วิชาอ่ืนดวยเพราะสามารถทําใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียน และชวยใหมีความรูความเขาใจ
บทเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก 
โปรแกรมการเรียนการสอนผานระบบ DPU LSS เพื่อทบทวนเนื้อหา 

รายวิชา  การบัญชีภาษีอากร 
จาก http:// lss.dpu.ac.th 
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คูมือการใชงานระบบ DPULSS สําหรับอาจารยและนักศึกษา DPU
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การใชงานระบบ DPU LSS สําหรับอาจารย 

 
1. เปดInternet Explorer จากนั้นพิมพท่ีชอง address เปน http://lss.dpu.ac.th  หรือคลิกคําส่ัง 
โฮมเพจของอาจารย (DPU LSS) ในกลุมของ Quick Links จากหนาแรกของเว็บไซตมหาวิทยาลัย
โดยตรง 

 
 
2. ในเว็บไซต http://lss.dpu.ac.th ประกอบไปดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
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1. การใชงานระบบสําหรับอาจารย 
2. การใชงานระบบสําหรับนักศึกษา 
3. รูจัก DPU LSS 
4. login 
5. ขาวประชาสัมพันธ 

3. ในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางการใชงานระบบของอาจารยคณะการบัญชี 

 

1 2

3 4

5DPU
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4. จากนั้นก็จะปรากฏหนา Homepage ของอาจารย จากนัน้คลิกท่ีช่ืออาจารยเพื่อ log on เขาสูระบบ 

 
 
 
5.  จากนั้นจะปรากฏหนาจอเขาสูระบบ จากนั้นพิมพ ID และ Password ของอาจารยลงในชองวาง 
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6. จากนั้นก็จะเขาสูระบบของอาจารย ทางดานขวามือจะเปนบล็อกคอยเตือนอาจารยวาขณะนี้มี
นักศึกษาท่ีอาจารยตองอนุมัติกี่คน และมีขอความจากนักศึกษาและผูดูแลระบบกี่ฉบับ นอกจากนั้น
ยังมีประกาศ และ บทความที่อาจารยไดสรางไว สวนเมนูทางดานซายมือจะเปนสวนท่ีใชในการ
จัดการระบบของอาจารย ซ่ึง 
จะขอแนะนําตามลําดับดังนี ้

 
 
7.  อันดับแรกอาจารยจะตองทําการสรางรายวิชาของอาจารยกอน  โดยไปท่ี เมนู จัดการรายวิชา 
เมนูนี้จะเปนการเพ่ิมรายวิชาท่ีอาจารยสอนทั้งหมด โดยคลิกท่ีเมนู [เพิ่ม] จากนั้นกรอกขอมูลให
ครบ เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลวใหคลิกท่ีปุม “ตกลง” จากนัน้ก็จะปรากฏ รายช่ือวิชาและ
เทอม ซ่ึงอาจารยสามารถแกไขและลบได 
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ในสวนของ Menu อ่ืนๆ ประกอบดวย 
 7.1 ประกาศ คลิกท่ีคําส่ัง [เพิ่มประกาศ] กรณีท่ีตองการเพิม่ประกาศใหม 

 
  จากนั้นกรอกหัวขอ, รายละเอียด, วนัท่ีและเวลาของวนัท่ีเร่ิมประกาศและวนัสุดทาย 
จากนั้นคลิกท่ีปุม “ตกลง” และในตอนทายของแบบฟอรม จะบอกวิธีการใชงานของระบบใหดวย  
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 จากนั้นก็จะปรากฏหัวขอประกาศนัน้ ซ่ึงเราสามารถแกไข ลบ หรือคนหาประกาศอ่ืนๆ ได 
โดยในชองคนหาใหพิมพหวัขอท่ีเราตองการจะคน จากน้ันคลิกท่ีปุม “คนหา” 
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 7.2 บทความ คลิกท่ีคําส่ัง [เพิ่มบทความ] กรณีท่ีตองการเพิ่มบทความใหม 

 
 
 จากนั้นกรอกหัวขอ, รายละเอียด โดยในสวนของรายละเอียดจะมีใหเลือก 2 แบบ คือ  
  1. พิมพขอความเอง โดยพิมพบทความลงไปในชอง Textbox และ  
  2. แนบไฟลท่ีมีอยูแลว โดยคลิกท่ีปุม Browse เพื่อเลือกไฟลท่ีเราไดพมิพไวแลว 
ซ่ึงไฟลท่ีสามารถอัพโหลดไดจะตองเปนไฟลท่ีมีนามสกุล .doc  .pdf  .xls   
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 จากนั้นเลือกวนัท่ีและเวลาของวันท่ีเร่ิมใสบทความและวันเวลาของวนัส้ินสุดของบทความ 
จากนั้นคลิกท่ีปุม “ตกลง” และในตอนทายของแบบฟอรม จะบอกวิธีการใชงานของระบบใหดวย 
 
 7.3 เอกสารประกอบการสอน  สวนบนขวามือจะมีแถบบารบอกพ้ืนท่ีท่ีเราใชในการอัพ
โหลดไฟล ซ่ึงระบบจะมอบพ้ืนท่ีในการอัพโหลด 100 MB  เร่ิมจากคลิกท่ีคําส่ัง [เพิ่ม] เพื่อเพ่ิม
เอกสารประกอบการสอน 
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 เลือกรายวิชาท่ีตองการ, กรอกชื่อไฟล, กรอกคําอธิบาย, แลวคลิกท่ีปุม “Browse” เพื่อหา
ไฟลเอกสารท่ีจะอัพโหลด  ในสวนของชองใชงานใหคลิกถูกกรณีท่ีจะใหเปดใชงานและคลิก
เคร่ืองหมายถูกออกกรณท่ีีไมตองการใหนกัศึกษา download จากนั้นคลิกท่ีปุม “ตกลง”  

 
 
 เม่ือเพ่ิมเอกสารเสร็จแลวก็จะปรากฏเปนหนาจอดังภาพ โดยจะเรียงตามรายช่ือวิชา จะ
สังเกตเห็นวาในวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ จะมีเคร่ืองหมายบวกอยูดานหนา แสดงวา วิชาน้ันได
มีเอกสารอยู และมีอยูจํานวน 1 ไฟล  จากนัน้ใหคลิกท่ีเคร่ืองหมายบวกเพ่ือขยายออกใหเห็นเอกสาร
ประกอบการสอนท้ังหมด 
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 ในวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ มีไฟลเอกสาร 1 ไฟลช่ือ บทท่ี 1 เปนไฟล MS Word ซ่ึง
อาจารยสามารถลบหรือแกไขเอกสารนั้นไดอีก สวนรูปไอคอนเคร่ืองหมายถูกสีเขียว หมายถึง 
สถานะการเปดใชงานของเอกสารนั้น ถาคลิกอีกคร้ังไอคอนจะเปล่ียนเปนรูป       ซ่ึงหมายถึง
ปดการใชงานเอกสารนั้น 
 
 7.4 มอบหมายงาน  
  คลิกท่ีเมนู “เพิ่ม” ของรายวิชาท่ีตองการจะมอบหมายงาน 
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 จากนั้นกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรม แลวคลิกปุม “ตกลง” 

 
 
 จากนั้นคลิกท่ีเมนู “แกไข”  เพื่อดูรายการงานท่ีมอบหมายท้ังหมด ถาตองการแกไขใหคลิก
ท่ีไอคอน แกไข และ ถาจะลบคลิกท่ีไอคอน ลบ 

 
 
 7.5 ตรวจงาน ใหคลิกท่ีรายวชิาท่ีตองการจะตรวจงาน 
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  จากนั้นคลิกท่ีช่ือการบานทีต่องการตรวจ 

 
 
  จากนั้นก็จะพบรายช่ือนักศึกษาท่ีสงงาน ใหอาจารยคลิกท่ีไอคอน แผนดิสก เพื่อ
ดาวนโหลดเอกสารมาตรวจ และถาหากวาอาจารยตรวจงานแลวไอคอนจะเปล่ียนเปนรูป   ถา
ยังไมไดตรวจงานไอคอนจะเปนรูป  

 
 
 7.6 รายชื่อนักศึกษา  
  ในหนาแรกจะประกอบดวย รายช่ือวิชา เมนูเกี่ยวกับการอนุมัติใหนักศึกษาเขา
เรียนในรายวิชานั้นได และเมนูแกไขสถานะนักศกึษา 
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- เมนูรออนุมัติใชงาน ใหคลิกท่ีไอคอนเพ่ือเปล่ียนสถานะนักศึกษา 
ไอคอน หมายถึงอนุมัติใหนกัศึกษาเขาเรียนวิชานัน้ได และ ไอคอน   
หมายถึงระงับการใชงานระบบ หรือคลิกเคร่ืองหมายถูกท่ีชองส่ีเหล่ียมเพ่ือลบ
นักศึกษา 

 
 

- แกไข/แสดง ในสวนนี้อาจารยสามารถ เปล่ียนสถานะนักศึกษาใหใชงานและ
ไมใหใชงานระบบ และยังสามารถลบนักศึกษาได 
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 7.7 กระดานสนทนา  คลิกท่ี [ตัง้กระทูใหม] เพื่อต้ังกระทู จากนั้นเลือกรายวิชาท่ีใสกระทู 
ใสหัวขอ ขอความ จากนั้นคลิกปุม “ตกลง”  

 
 
  ถาตองการอานกระทูใหคลิกท่ีหัวขอกระทูนั้น โดยแตละกระทูจะบอกวาอานแลว
กี่คนและตอบกี่คน รวมท้ังวนัท่ีท่ีมีการตอบกลับคร้ังลาสุด สวนดานลางจะบอกวาเราอานกระทูไป
แลวกีก่ระทู 
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  และถาตองการโพสกลับใหคลิกท่ีปุม Reply ดานลางของกระทูนั้น หรืออยากจะ
แสดงความคิดเห็นกใ็หพิมพความคิดเหน็ลงในกลองขอความไดเลย จากน้ันก็คลิกปุม “ตกลง” และ
ถาตองการคนหาความคิดเหน็อ่ืนๆ ก็ใหพมิพขอความท่ีตองการจะคนลงใน textbox ของคนหา
ความคิดเหน็ แลวคลิกท่ีปุม “คนหา” 

 
 
 7.8 ตารางสอน เมนูนี้ประกอบไปดวยการเพิ่มช่ัวโมงการสอน การแกไข และแสดงเปน
ตารางสอน  
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- เพิ่ม เลือกประเภทของช่ัวโมงวาเปนการสอนหรือช่ัวโมงใหคําปรึกษา เชน 
เลือกเปนช่ัวโมงสอน กรอกขอมูลใหครบ โดยเฉพาะชองท่ีมีเคร่ืองหมายสี
แดง จากน้ันคลิกท่ีปุม “ตกลง” 

 
 

 
   

- แกไข คลิกท่ีไอคอน  เพื่อแกไขขอมูล 

DPU



88 
 

 
         หลังจากท่ีแกไขเรียบรอยแลวใหคลิกท่ีปุม “ตกลง”  

 
 
 
 
 

- แสดง หมายถึงใหแสดงในลักษณะตารางสอนดังภาพตัวอยาง 
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 7.9 การจัดการเมนู เมนูนี้ใชในการกําหนดการเปดและปดเมนูการใชงานของนักศึกษา ถา
ปดเมนูใดนกัศึกษากจ็ะไมสามารถใชงานเมนูนั้นได 

 
 
 7.10 การจัดการภาษา ในระบบจะมีใหเลือก 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
ระบบจะต้ังเปนภาษาไทยใหอัตโนมัติ แตถาตองการเปล่ียนใชเมนภูาษาอังกฤษก็ใหคลิกท่ีชอง
วงกลมเพื่อเปดการใชงาน จากน้ันคลิกท่ีปุม “ตกลง” เมนูดานขางกจ็ะเปล่ียนเปนภาษาอังกฤษ 

 
 
 7.11 สงขอความถึงผูดูแลระบบ ประกอบไปดวยเมนู  
  - สงขอความ 
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  - ขอความเขา ถามีขอความเขาท่ียังไมไดอานสัญลักษณดานหนาจะเปนรูป
จดหมายปดผนึก แตถาอานแลวจะเปนรูปซองจดหมายเปดผนึก   

 
  ถาตองการจะอานขอความใหคลิกท่ีช่ือขอความนั้น  

 
  และถาตองการตอบกลับใหคลิกท่ีเมนู “ตอบกลับ” แลวคลิกปุม “ตกลง” 

 
- และขอความออก คลิกท่ีช่ือขอความเพื่ออานขอความท่ีเราสงไป 
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8. สุดทายจะเปนสวนของ Member ประกอบไปดวยเมนู  
  - ขอมูลสวนตัว 
  - ขอความสวนตัว 
  - และออกจากระบบ 
 
 8.1 ขอมูลสวนตัว   

 
 
 
 8.2 ขอความสวนตัว 
  - ถาอาจารยสอน 1 วิชาอาจารยก็จะเหน็กลองขอความเพียง 1 วิชา แตถาสอนหลาย
วิชาก็จะมีกลองขอความตามจํานวนวิชาท่ีสอน จากนั้นคลิกท่ีรายวิชานัน้หรือคลิกท่ี “อานขอความ” 
ขางทายสุด เพือ่อานขอความ 

 
 

ในสวนของกลองขอความจะประกอบไปดวย  

อาจารยสามารถแกไขเพิ่มเติมขอมูล
รายละเอียดตางๆไดเลย และเม่ือทําการ
แกไขเพิม่เติมขอมูลรายละเอียดเสร็จ
เรียบรอยแลว ใหอาจารยคลิกท่ีปุมบันทึก
ดานลางสุดของหนาเว็บเพจ 
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- สงขอความ หมายถึงใหอาจารยสงขอความไปถึงนักศึกษา 

 
 

- ขอความเขา หมายถึง ขอความท่ีอาจารยไดรับจากนักศกึษา ถาอาจารย
ตองการจะอานขอความกใ็หคลิกท่ีช่ือหัวขอ ซ่ึงดานลางจะมีหมายเหตุบอก
สัญลักษณของไอคอนรูปจดหมาย ตามรูปตัวอยางจะเปนสัญลักษณของ
ขอความท่ีอานแลวท้ัง 2 ฉบับ และถาตองการจะลบขอความก็ใหคลิกท่ีชอง
ส่ีเหล่ียมหลังวนัท่ีแลวคลิกท่ีปุม “ลบ”  

 
 

- ขอความออก หมายถึง ขอความท่ีอาจารยสงไปยังนักศึกษา ซ่ึงระบบจะเก็บ
ขอความทุกขอความท่ีอาจารยสงถึงนักศึกษา ถาจะอานขอความอีกคร้ังก็ให
คลิกท่ีช่ือหัวขอ และถาตองการจะลบขอความใดก็ใหคลิกท่ีชองส่ีเหล่ียมหลัง
วันท่ีแลวคลิกท่ีปุม “ลบ” 
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- และสุดทายเปนเมนูออกจากกลองขอความ หมายถึง ออกไปเพื่อดูขอความใน
รายวิชาอ่ืนๆ (กรณีท่ีมีหลายวิชา) 

 DPU
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คูมือการใชงานระบบ  DPU LSS สําหรับนักศึกษา 
 

เขาใชงานระบบไดที่ http:://lss.dpu.ac.th หรือคลิกคําสั่ง โฮมเพจของอาจารย (DPU LSS) ในกลุมของ 
Quick Links จากหนาแรกของเว็บไซตมหาวิทยาลัยโดยตรง 

 

 
 
ปรากฏหนาจอ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

 
 

1. รูจัก DPU LSS : แนะนําระบบ  DPU LSS 
2. ขาวประชาสัมพันธ 
3. Homepage ของอาจารย แยกตามคณะตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 

1

2

3DPU
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ข้ันตอนการใชงาน 
1. เลือกคณะที่ตองการ (ยกตัวอยาง เลือกคณะบัญชี) จะปรากฏหนา Homepage ของอาจารย 
2. คลิกที่ช่ือ อาจารย เพ่ือเขาสูเว็บไซต 

 
 

เขาสูเว็บไซตของอาจารย โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนจึงจะเขาใชงานได 
 

2 DPU
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3. เขาสูหนาจอลงทะเบียน  
3.1 รหัสนักศึกษา : ใสรหัสนักศึกษา 
3.2 รหัสผาน : ใสรหัสผานเดียวกับระบบทะเบียนที่นักศึกษาใชดูเกรด 
3.3 รายวิชา : คลิก Drop Down List เลือกรายวิชาที่ตองการ 
3.4 ปุมลงทะเบียน : คลิกปุมลงทะเบียน 

 
 

 
 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 
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4. เมื่อนักศึกษาคลิกปุมลงทะเบียน จะเขาสูหนา ยินดีตอนรับเขาสูเว็บไซตของอาจารยอีกครั้ง ในหนาน้ี
นักศึกษาตองใส ID: และ Password เพ่ือเขาสูระบบโดย ใสขอมูลใหตรงกับที่ลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 3 
4.1 ID: ใสรหสันักศึกษา 

 4.2 Password: ใสรหัสผาน  จากน้ันคลิกปุมเขาสูระบบ 

 
5. เว็บไซตของอาจารย ประกอบดวย  

  Menu 
   Member 

   
  ประกาศ  ในหนาแรกน้ี จะแสดงเพียง 4 เรื่อง หากตองการดูทั้งหมดใหคลิกที่ อานประกาศทั้งหมด หรือ
คลิกที่เมนูประกาศ 
   
  บทความ  ในหนาแรกน้ีจะแสดงเพียง 4 เรื่อง หากตองการดูทั้งหมดใหคลิกที่ อานบทความทั้งหมด หรือ
คลิกที่เมนูบทความ 
 

4.1 

4.2 DPU
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5.1 Menu ประกอบดวย เมนูยอยดังน้ี 
 5.1.1 ขอมูลอาจารย แสดงขอมูลอาจารย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 

5.2 
5.3 

5.4 DPU
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5.1.2 ประกาศ  แสดงประกาศทุกเรื่อง โดยนักศึกษาสามารถคนหาประกาศที่ตองการโดยใสคําในชอง 
คนหาและคลิกที่ช่ือเรื่องเพ่ืออานประกาศนั้นๆ 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 5.1.3 บทความ  แสดงบทความทุกเรื่อง นักศึกษาสามารถคนหาบทความท่ีตองการโดยใสคําในชอง
คนหาและคลิกที่ช่ือบทความเพื่อเปดอาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใสคําสําหรับคนหาประกาศ 

คลิกที่หัวขอประกาศเพ่ืออานประกาศ 

กลับไปอานประกาศท้ังหมดคลิกที่อานประกาศทั้งหมด 
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หากบทความเปนไฟลแนบมา เมื่อคลิกที่ช่ือบทความจะปรากฏหนาตาง File Download คลิกเลือก Open 
เมื่อตองการเปดบทความอานทันที  เลือก Save หากตองการบันทึกขอมูลแลวเปดอานภายหลัง หรือ เลือก 
Cancel  เมื่อตองการยกเลิก 

 
 

 
 5.1.4 เอกสารประกอบการสอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกรายวิชาเพ่ือดาวนโหลดไฟล 

คลิกช่ือไฟลที่ตองการโหลด 
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จะปรากฏหนาตาง File Download คลิกเลือก Open เมื่อตองการเปดอานทันที  เลือก Save หากตองการ
บันทึกขอมูลแลวเปดอานภายหลัง หรือ เลือก Cancel  เมื่อตองการยกเลิก 

 

 
  

5.1.5 งานท่ีมอบหมาย   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเลือกวิชาที่ตองการ 

ปรากฎช่ืองาน และกําหนดสงงาน 
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เมื่อคลิกที่ช่ืองาน จะปรากฏรายละเอียดของงาน จํานวนคะแนน และฟอรมสําหรับการสงการบาน  โดยนักศึกษา
คลิกที่ ปุม Browse เพ่ือเลือกไฟลที่จะสง และกดปุมบันทึก 

 

 
 

 5.1.6 กระดานสนทนา  นักศึกษาคลิกที่หัวขอกระทูเพ่ืออานขอความและสามารถต้ังกระทูใหม
ไดโดยคลิกที่ [ต้ังกระทูใหม] 

 
 

DPU



103 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากน้ันคลิก ปุม ตกลง ระบบจะทําการประมวลผลและพากลับไปหนากระดานสนทนาอีกครั้ง  
 
 5.1.7 ตารางสอน สําหรับดูตารางสอนของอาจารย 

ใสขอความท่ีตองการ 

ใสช่ือหัวขอ 

เลือกรายวิชาโดยคลิก Drop Down List 
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5.2 Member ประกอบดวย เมนูยอย ดังน้ี 
 5.2.1 ขอมูลสวนตัว  นักศึกษาสามารถเพ่ิมอีเมล, เลือกรูปภาพที่ใชในเว็บบอรดโดยคลิกในวงกลมใต
รูปภาพน้ันๆ และคลิกปุมบันทึกเพ่ือทําการบันทึกขอมูล 
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 5.2.2 ขอความสวนตัว  

 
  

 
  
 
 
 
 

คลิกรายวิชา หรือ อานขอความ 
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สงขอความ : นักศึกษาสงขอความไปถึงอาจารย 
 ขอความเขา : อาจารยสงขอความมาถึงนักศึกษา 
 ขอความออก : ดูขอความท่ีเคยสงไปถึงอาจารย 
 ออกจากกลอง : ออกจากกลองขอความของวิชาน้ี 
 
 

1. เมื่อคลิก สงขอความ จะปรากฏแบบฟอรมการสงขอความ โดยนักศึกษาใสหัวขอ และขอความและกด
ปุมสงขอความ 

 
 
 
 

เมื่อคลิกปุมสงขอความแลว จะปรากฏขอความที่สงถึงอาจารย  

 
 

 

1 2 3 4 
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2. เมื่อคลิก ขอความเขา  จะปรากฏรายการขอความท่ีสงเขามา นักศึกษาสามารถคลิกที่ช่ือขอความเพื่ออาน
ขอความน้ันๆ โดยสัญลักษณรูปจดหมายปดหมายถึง ขอความมาใหม และจดหมายเปดหมายถึงขอความ
ที่เปดอานไปแลว 

 
4. เมื่อคลิก ขอความออก  จะแสดงขอความที่สงออกไป 

 5. คลิก ออกจากกลอง เพ่ือออกไปดูขอความรายวิชาอื่นๆ 
 
 
5.2.3 ออกจากระบบ 
คลิกเมื่อตองการออกจากระบบ เมื่อคลิกแลวจะกลับมาสูหนาเว็บไซตของอาจารยอีกครั้ง 
 

*********************** 
สิ้นสุดการแนะนําการเขาใชงานระบบ DPU LSS คะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบฝกหัดระหวางเรียน 

แบบฝกหัดกอนเรียน เพื่อทบทวนเนื้อหารายวิชา  
แบบฝกหัดหลังเรียน เพื่อทบทวนเนื้อหารายวิชา 
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PreTest  การบัญชีภาษีอากร 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

ชุด A 
 

 บริษัทประชาธิปไตย จํากัด เปนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการเปน
ตัวแทนจําหนายเคร่ืองทําแร มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต 1 มกราคม – 31  ธันวาคม  ใหนักศึกษา

บันทึกรายการคาในสมุดรายวันท่ัวไป (ซ่ึงผูหักภาษี ณ ท่ีจาย และ  ผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจายไมไดเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม)  

รายการคาท่ีเกดิข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2550 ดังนี ้
2  พ.ย. 50 จําหนายเครื่องทําแรพรอมบริการติดต้ัง ใหแกบริษัท โรงแรมริชมอนด จํากัด  

จํานวน 400 เคร่ืองราคาเคร่ืองละ 4,500 บาท (รวมคาบริการติดต้ังจํานวน 20,000  
บาท) รับชําระเงินเปนเช็คธนาคารลงวันท่ี  2  พฤศจิกายน 2550 

4  พ.ย.  50 ซ้ือเคร่ืองทําน้ําแรจําหนายเปนเงินสดจากบริษัทมิตซุย (ประเทศไทย) จาํกัด  
จํานวน 300  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ 3,000 บาท 

7  พ.ย.  50 จายคาขนสงสินคาคางจายเดอืน ก.ย. 50 ใหแกบริษัท ไทเกอร จํากัด จํานวน  

40,000 บาท 

13  พ.ย.  50 จายคาอาหารเลี้ยงรับรองลูกคาใหแกภัตตาคารหอยเทียนเหลา จํานวน 9,000 บาท 

16  พ.ย.  50 รับเงินจากศูนยฝกอบรมสํานักงานสถิติแหงชาติ คาเคร่ืองทําน้ําแรจํานวน 20  
เคร่ือง  รวมท้ังส้ิน  90,000 บาท 

19  พ.ย.  50 จายคาปรึกษากฎหมายจํานวน 30,000 บาท ใหนายฟลิป ท่ีประเทศเยอรมัน 

24  พ.ย.  50 จายคาเบ้ียประกันชีวิตผูจัดการของบริษัทฯ ใหบริษัท ไทยประกนัชีวิต จํากัด  
จํานวน 15,000 บาท 

27  พ.ย.  50 จายเงินปนผลใหสมชาติ  และสมศรี  ผูถือหุนรวมจํานวน 15,000 บาท 

30  พ.ย.  50 จายเงินเดือนใหนายสมหวัง ผูจัดการฝายขาย ซ่ึงเปนคนโสด เขาทํางานเมื่อป 2546  
เงินเดือนเดือน 30,000  บาท และนายสมหวังไดบริจาคพดัลมใหสถานอีนามัยแหง 
หนึ่ง จํานวน 3,000 บาท 

7  ธ.ค.  50 ยื่นแบบนําสงภาษีหกั ณ ท่ีจายเดือน พ.ย. 2548  
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PreTest  การบัญชีภาษีอากร 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

ชุด B 
 

บริษัทมิตรจิตร จํากัด เปนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการเปนตัวแทน
จําหนายเครื่องกรองน้ํา มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต 1 มกราคม – 31  ธันวาคม  ใหนักศึกษาบันทึก
รายการคาในสมุดรายวันท่ัวไป (ซ่ึงผูหกัภาษี ณ ท่ีจาย และผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจายไมไดเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม)  

รายการคาท่ีเกดิข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2550 ดังนี ้
3  ต.ค. 50 จําหนายเครื่องกรองน้ําพรอมบริการติดต้ัง ใหแกบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล จํากัด  

จํานวน 400  เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 6,000 บาท (รวมคาบริการตดิต้ังจํานวน  
30,000 บาท) รับชําระเงินเปนเช็คธนาคารลงวันท่ี  2  พฤศจิกายน 2550 

5  ต.ค  50 ซ้ือเคร่ืองกรองน้ําจําหนายเปนเงินสดจากบริษัทบอบอรค (ประเทศไทย) จํากัด 
จํานวน 300 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 4,500 บาท 

14  ต.ค.  50 จายคาอาหารเลี้ยงรับรองลูกคาใหแกภัตตาคารหอยเทียนเหลา จํานวน 9,000 บาท 
8  ต.ค.  50 จายคาขนสงสินคาคางจายเดอืน ก.ย. 50 ใหแกบริษัท ไทเกอร จํากัด จํานวน  

20,000 บาท 
20  ต.ค.  50 จายคาปรึกษากฎหมายจํานวน 30,000 บาท ใหนางแคทเทอรีน ท่ีประเทศอังกฤษ 
18  ต.ค.  50 รับเงินจากศูนยฝกอบรมสํานักงานสถิติแหงชาติ คาเคร่ืองทําน้ําแรจํานวน 20 

เคร่ือง รวมท้ังส้ิน  120,000 บาท 
28  ต.ค.  50 จายเงินปนผลใหสมมิตร  และสมหมาย  ผูถือหุนรวมจาํนวน 10,000 บาท 
25  ต.ค.  50 จายคาเบ้ียประกันชีวิตผูจัดการของบริษัทฯ ใหบริษัท ไทยประกนัชีวิต จํากัด  

จํานวน  20,000 บาท 
30  ต.ค.  50 จายเงินเดือนใหนายสมตระกูล ผูจัดการฝายขาย ซ่ึงเปนคนโสด เขาทํางานเม่ือป 

2548 เงินเดือน ๆ ละ 40,000  บาท และนายสมหวังไดบริจาคตูเย็นแหงหนึ่ง
จํานวน 6,000 บาท 

7  พ.ย.  50 ยื่นแบบนําสงภาษีหกั ณ ท่ีจายเดือน ต.ค. 2548  
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Pre-test  การบัญชีภาษีอากร 
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 

จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียวโดยใสเคร่ืองหมายกากบาท(X)  
1.    บริษัท  นทัฉวี จํากดัจายคาแรงรายวนัใหลูกจาง ในการคํานวณเงินไดพึงประเมินเสมือนหนึ่งวา 
       ไดจายท้ังปตองนําเงินไดพึงประเมินท่ีจายในแตละวนั คูณดวยจํานวนคราวท่ีจะตองจายตอปคือ 
 ก.   12 คราว                                             ข.   24  คราว 
 ค.   52  คราว                                             ง.   365  คราว 
2.   รายจายคาการศึกษา  สามารถนํามาหักเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไดตามกฎหมาย 
      จํานวนใด 

ก. ตามท่ีจายจริง 
ข. ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิรอยละ 1 ของกําไรสุทธิ 
ค. ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ 
ง. ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิรอยละ 3 ของกําไรสุทธิ 

3.   บริษัท  มัมล่ี จํากัด เปนสาขาของบริษัทในตางประเทศ  ตองการสงกําไรไปใหสํานักงานใหญ 
       ในตางประเทศ จํานวน 200,000 บาท ตามคําส่ังของสํานักงานใหญ  ดังนั้นบริษทัดังกลาวจะสง    
      เงินไปใหสํานักงานใหญไดเทาใด  
 ก.   180,000   บาท                                  ข.   170,000  บาท 
 ค.   45,000   บาท                                    ง.   300,000   บาท  
4.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในขอใด   ไมไดเสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิ 
 ก.   กิจการรวมคา 
 ข.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ  มีลูกจางหรือผูทํา 
                    การแทนหรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศไทย 
 ค.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ  มิไดประกอบ 
                    กิจการในประเทศไทยแตไดรับเงินไดพึงประเมินมาตรา40(2-6)  ท่ีจายจากหรือใน 
                   ประเทศ 

จ. ผิดทุกขอ 
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5.    บริษัทสายการเดนิเรือแหงหนึ่ง  ตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย  ประกอบกิจการ    
       ขนสงระหวางประเทศ  บริษัทมีรายรับจากการขนสงสินคาระหวางกรุงเทพ-มาเลเซีย  จะตอง 
        เสียภาษีอยางใด 

ก. รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 
ข. รอยละ 3ของรายรับเฉพาะเงนิท่ีเรียกเก็บในประเทศไทย 
ค. รอยละ 3 ของรายรับเฉพาะขนสงสินคาจากประเทศไทยไปมาเลเซีย 
ง. รอยละ 5 ของรายรับเฉพาะเงินท่ีเรียกเก็บในประเทศมาเลเซีย 

6.   บริษัท  นานาลักษณ จํากดัมียอดขาย 10 ลานบาท ทุนเรือนหุน 20 ลานบาท และไดจด    
      ทะเบียนแลว  18 ลานบาท  บริษัทจะมีรายจายรับรองตามกฎหมายไดเทาใด 

ก. ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิ  54,000  บาท 
ข. ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิ  60,000  บาท 
ค. ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิ  54,000  บาท 
ง.  ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิ  30,000  บาท 

 7.   บริษัท นงนิภา  จํากัด ขายสินคาเปนเงินเช่ือใหผูซ้ือตางประเทศ จํานวน 10,000  เหรียญสหรัฐ   
       ซ่ึงขณะน้ันอัตราแลกเปล่ียนเทากับ 1  เหรียญสหรัฐตอ 39 บาท  และบริษัทซ้ือสินคาเปนเงิน 
       เช่ือจากอังกฤษจํานวน 5,000  ปอนด อัตราแลกเปล่ียนขณะน้ัน 1  ปอนดตอ 57.00 บาท  ถา ณ    
       วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีอัตราแลกเปล่ียนของธนาคารพาณิชยเปนดังนี้ คือ  

อัตราซ้ือ อัตราขาย 
1  เหรียญสหรัฐ         เทากับ            40      บาท 
1  ปอนด                   เทากับ             59      บาท   

1  เหรียญสหรัฐ         เทากับ         41.50      บาท 
1  ปอนด                   เทากับ             60      บาท   

จงคํานวณหาผลกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของลูกหนี ้
 ก.   กําไร   5,000   บาท                            ข.   ขาดทุน   5,000    บาท 
 ค.   กําไร   10,000   บาท                          ง.   ขาดทุน   10,000   บาท 
8.   จากโจทยขอ 7  ใหคํานวณผลกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินงวดบัญชีของเจาหนี ้
 ก.   กําไร   5,000  บาท                              ข.   ขาดทุน  5,000   บาท 
 ค.   กําไร   15,000   บาท                           ง.   ขาดทุน   15,000   บาท 
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9.   รอบระยะเวลาบัญชีป 2550  บริษัทไดเสียภาษีคร่ึงปไปเรียบรอยภายในวันท่ี 31 สิงหาคม  2550   
      โดยประมาณกําไรสุทธิประจําปเทากบั 140,000  บาท เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีบริษัทมีผล 
      กําไรสุทธิจากการดําเนินงานจริงเทากับ  200,000   บาท  บริษัทตองเสียภาษีรวมเงินเพิ่ม(ถามี)         
      จํานวนเทาใด(ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2549 บริษัทเสียภาษจีากกําไรสุทธิจํานวน 180,000  บาท 
 ก.   39,000   บาท                                       ข.   40,800   บาท 
 ค.   45,000   บาท                                       ง.   46,800  บาท 
10.   บริษัทซ้ือเคร่ืองจักร  ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2550  มูลคา 200,000 บาท  อายุการใชงาน 5 ป   
        เคร่ืองจักรดังกลาวซ้ือมาเพื่อใชในการวิจัยและพฒันา  ทางบริษัทไดดําเนนิการแจงตออธิบดี     
        กรมสรรพากรภายใน 30 วัน เปนท่ีเรียบรอยแลว   อยากทราบวา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2550  
        ซ่ึงเปนวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี   คาเส่ือมราคาตามประมวลรัษฎากรหักไดจํานวนเทาใด 
 ก.   16,000  บาท                                     ข.   24,000   บาท 
 ค.   28,000   บาท                                    ง.    96,000   บาท  
11.   นิติบุคคลตอไปนี้  ไมมีหนาท่ีเสียภาษเีงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ 
 ก.   บริษัท  การบินไทย  จํากดั                ข.   ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั 
 ค.   บริษัทสิงคโปรแอรไลน จํากัด          ง.   ถูกท้ังขอก  และขอ ข. 
12.   นิติบุคคลตอไปนี้  มีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ก.   สหกรณพระนคร จํากดั                     ข.   ธนาคารกรุงเทพ  จํากดั 
 ค.   มูลนิธิสายใจไทย                               ง.   สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
13.   มูลนิธิหรือสมาคมท่ีไดรับประกาศกําหนดใหเปนองคการสาธารณะกุศล  
 ก.   ไมอยูในขายท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ข.   ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  ยกเวนรายรับจากการบริจาค 
 ค.   ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรายไดกอนหกัรายจาย 
 ง.   ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรายไดสุทธิหลังหักรายจาย 
14.   กรณีใดบางท่ีรอบระยะเวลาบัญชีจะนอยกวา 12 เดือนก็ได 
 ก.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเร่ิมต้ังใหม 
 ข.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน 
 ค.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกิจการ 
 ง.   ถูกทุกขอ 
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15.   บริษัท สิงหบุรีกอสราง จํากัดซ้ือรถยนตบรรทุกไวใชในกิจการ 1 คัน  มูลคา 2,100,000 บาท  
        จะหกัคาเส่ือมราคารถยนตบรรทุกคันนี้ตลอดอายุการใชงานสูงสุดเปนจํานวนเงินเทาใด 
 ก.   2,100,000   บาท                                  ข.   2,099,999   บาท 
 ค.   1,000,000   บาท                                  ง.   999,999   บาท 
16.   กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการชําระภาษเีงินไดนิติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชี 
 ก.   ภายใน 2 เดือนนับแตวนัสุดทายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี 
 ข.   ภายใน 60  วันนับแตวนัสุดทายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี  
    ค.   ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคมของทุกป 
 ง.   ภายในวันท่ี 30 กันยายน ของทุกป 
17.   บริษัท  มุงพาณิชย จํากดั มียอดลูกหนี้คางชําระ วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชีจํานวน 200,000  
        เหรียญสหรัฐจะตองคํานวณเปนเงินตราไทยโดยใชอัตราใด  จึงจะถูกตองตามประมวล 
        รัษฎากร 
 ก.   อัตราทางราชการ                                ข.   อัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรับซ้ือ 
 ค.   อัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยขาย    ง.   อัตราถัวเฉล่ียระหวางอัตราซ้ือกับอัตราขาย 
18.   บริษัทบางกอกประกันชีวิตประกอบกิจการรับประกันชีวิตในรอบป 2550  รับคาเบ้ียประกนั 
         ชีวิตท้ังส้ิน 96,000,000  บาท  ไดจายคาเบ้ียประกนัตอ 36,000,000  บาท  จะสามารถหัก 
         สํารองคาเบ้ียประกันภยัเปนรายจายไดจํานวนเทาใด 
  ก.   24,000,000   บาท                                ข.   36,000,000   บาท 
 ค.   39,000,000   บาท                                 ง.   60,000,000   บาท 
19.   บริษัทท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชีจากการประมาณกาํไรสุทธิไดแก 
 ก.   บริษัท เครดิตฟองซิเอร                         ข.   ธนาคารพาณิชย 
 ค.   บริษัทเงินทุน จํากัด                               ง.    ไมมีขอใดถูก 
20.   บริษัท ยูเอสเอ จํากัด เปนสาขาของบริษัทในตางประเทศตองการสงเงินกําไรไปใหสํานักงาน 
         ใหญในตางประเทศ  จํานวน 100,000 บาท  ตามคําส่ังของสํานักงานใหญ  ดังนั้นบริษัท 
         ดังกลาวจะสงเงินไปใหสํานักงานใหญไดเทาใด 
 ก.   10,000   บาท                                        ข.   85,000   บาท 
 ค.   90,000   บาท                                         ง.   100,000   บาท 
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Post-Test  การบัญชีภาษีอากร 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
ชุด A 

 
 บริษัทประชาธิปไตย จํากัด เปนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการเปน
ตัวแทนจําหนายเคร่ืองทําแร มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต 1 มกราคม – 31  ธันวาคม  ใหนักศึกษา
บันทึกรายการคาในสมุดรายวันท่ัวไป (ซ่ึงผูหักภาษี ณ ท่ีจาย และ  ผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจายไดเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม)  

รายการคาท่ีเกดิข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2550 ดังนี ้
1 พ.ย. 50 จําหนายเครื่องทําแรพรอมบริการติดต้ัง ใหแกบริษัท โรงแรมริชมอนด จํากัด  

จํานวน 400 เคร่ืองราคาเคร่ืองละ 5,500 บาท (รวมคาบริการติดต้ังจํานวน 10,000  
บาท) รับชําระเงินเปนเช็คธนาคารลงวันท่ี  1  พฤศจิกายน 2550 

5  พ.ย.  50 จายคาขนสงสินคาคางจายเดอืน ก.ย. 50 ใหแกบริษัท ไดพอร จํากัด จํานวน 
20,000 บาท 

11  พ.ย.  50 จายคาอาหารเลี้ยงรับรองลูกคาใหแกภัตตาคารเชียงการีรา จํานวน 10,000 บาท
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

16  พ.ย.  50 รับเงินจากศูนยฝกอบรมสํานักงานตํารวจ คาเคร่ืองทําน้ําแรจํานวน 20 เคร่ือง  
รวมท้ังส้ิน  90,000 บาท 

19  พ.ย.  50 จายคาปรึกษากฎหมายจํานวน 20,000 บาท ใหนายลิเบอรตี้ ท่ีประเทศเยอรมัน 
24  พ.ย.  50 จายคารักษาความปลอดภยั ใหบริษัท ไทยปลอดภัย จํากัด จํานวน 25,000 บาท 
27  พ.ย.  50 จายเงินปนผลใหสมชาติ  และสมศรี  ผูถือหุนรวมจํานวน 15,000 บาท 
7  ธ.ค.  50 ยื่นแบบนําสงภาษีหกั ณ ท่ีจายเดือน พ.ย. 2548  
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Post-Test  การบัญชีภาษีอากร 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

ชุด B 
 

บริษัทมิตรจิตร จํากัด เปนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการเปนตัวแทน
จําหนายเครื่องกรองน้ํา มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต 1 มกราคม – 31  ธันวาคม  ใหนักศึกษาบันทึก
รายการคาในสมุดรายวันท่ัวไป (ซ่ึงผูหกัภาษี ณ ท่ีจาย และผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจายเปนผูประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม)  

รายการคาท่ีเกดิข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2550 ดังนี ้
4  ต.ค. 50 จําหนายเครื่องกรองน้ําพรอมบริการติดต้ัง ใหแกบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล จํากัด  

จํานวน 400  เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 6,000 บาท (รวมคาบริการติดต้ังจาํนวน 10,000 
บาท) รับชําระเงินเปนเช็คธนาคารลงวันท่ี  2 ตุลาคม 2550 

14  ต.ค.  50 จายคาอาหารเลี้ยงรับรองลูกคาใหแกภัตตาคารหอยเทียนเหลา จํานวน 10,000 บาท  
  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
8  ต.ค.  50 จายคาขนสงสินคาคางจายเดอืน ก.ย. 50 ใหแกบริษัท ชารี จํากัด จํานวน 20,000 

บาท 
20  ต.ค.  50 จายคาปรึกษากฎหมายจํานวน 30,000 บาท ใหนางฟารา  ท่ีประเทศอังกฤษ 
18  ต.ค.  50 รับเงินจากศูนยฝกอบรมสํานักงานสถิติแหงชาติ คาเคร่ืองทําน้ําแรจํานวน 10 

เคร่ือง รวมท้ังส้ิน  70,000 บาท  
28  ต.ค.  50 จายเงินปนผลใหสมมิตร  และสมหมาย  ผูถือหุนรวมจาํนวน 10,000 บาท 
25  ต.ค.  50 จายคาเบ้ียประกันวนิาศภยัของบริษัทฯ ใหบริษัท ไทยประกันภัย จํากดั จํานวน  

30,000 บาท 
7  พ.ย.  50 ยื่นแบบนําสงภาษีหกั ณ ท่ีจายเดือน ต.ค. 2548  
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Post-test    
การบัญชีภาษีอากรภาษีเงินไดนิติบคุคล 

จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียวโดยใสเคร่ืองหมายกากบาท(X)  
1.     กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการชําระภาษเีงินไดนิติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชี 
 ก.   ภายใน 2 เดือนนับแตวนัสุดทายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี 
 ข.   ภายใน 60  วันนับแตวนัสุดทายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี  
    ค.   ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคมของทุกป 
 ง.   ภายในวันท่ี 30 กันยายน ของทุกป 
2.      บริษัท  มุงพาณิชย จํากัด มียอดลูกหนี้คางชําระ วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชีจํานวน 200,000  
        เหรียญสหรัฐจะตองคํานวณเปนเงินตราไทยโดยใชอัตราใด  จึงจะถูกตองตามประมวล 
        รัษฎากร 
 ก.   อัตราทางราชการ                                ข.   อัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรับซ้ือ 
 ค.   อัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยขาย    ง.   อัตราถัวเฉล่ียระหวางอัตราซ้ือกับอัตราขาย 
3.      บริษัทบางกอกประกันชีวิตประกอบกิจการรับประกันชีวิตในรอบป 2550  รับคาเบ้ียประกนั 
         ชีวิตท้ังส้ิน 96,000,000  บาท  ไดจายคาเบ้ียประกนัตอ 36,000,000  บาท  จะสามารถหัก 
         สํารองคาเบ้ียประกันภยัเปนรายจายไดจํานวนเทาใด 
  ก.   24,000,000   บาท                                ข.   36,000,000   บาท 
 ค.   39,000,000   บาท                                 ง.   60,000,000   บาท 
4.      บริษัทท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชีจากการประมาณกาํไรสุทธิไดแก 
 ก.   บริษัท เครดิตฟองซิเอร                         ข.   ธนาคารพาณิชย 
 ค.   บริษัทเงินทุน จํากัด                               ง.    ไมมีขอใดถูก 
5.      บริษัท ยเูอสเอ จํากัด เปนสาขาของบริษัทในตางประเทศตองการสงเงินกําไรไปใหสํานกังาน 
         ใหญในตางประเทศ  จํานวน 100,000 บาท  ตามคําส่ังของสํานักงานใหญ  ดังนั้นบริษัท 
         ดังกลาวจะสงเงินไปใหสํานักงานใหญไดเทาใด 
 ก.   10,000   บาท                                        ข.   85,000   บาท 
 ค.   90,000   บาท                                         ง.   100,000   บาท 
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6.    มูลนิธิหรือสมาคมท่ีไดรับประกาศกําหนดใหเปนองคการสาธารณะกุศล  
 ก.   ไมอยูในขายท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ข.   ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  ยกเวนรายรับจากการบริจาค 
 ค.   ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรายไดกอนหกัรายจาย 
 ง.   ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรายไดสุทธิหลังหักรายจาย 
7.    กรณีใดบางท่ีรอบระยะเวลาบัญชีจะนอยกวา 12 เดือนก็ได 
 ก.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเร่ิมต้ังใหม 
 ข.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน 
 ค.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกิจการ 
 ง.   ถูกทุกขอ 
8.     บริษัท สิงหบุรีกอสราง จํากัดซ้ือรถยนตบรรทุกไวใชในกิจการ 1 คัน  มูลคา 2,100,000 บาท  
        จะหกัคาเส่ือมราคารถยนตบรรทุกคันนี้ตลอดอายุการใชงานสูงสุดเปนจํานวนเงินเทาใด 
 ก.   2,100,000   บาท                                  ข.   2,099,999   บาท 
 ค.   1,000,000   บาท                                  ง.   999,999   บาท 
9.    นิติบุคคลตอไปนี้  ไมมีหนาท่ีเสียภาษเีงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ 
 ก.   บริษัท  การบินไทย  จํากดั                ข.   ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั 
 ค.   บริษัทสิงคโปรแอรไลน จํากัด          ง.   ถูกท้ังขอก  และขอ ข. 
10.   นิติบุคคลตอไปนี้  มีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ก.   สหกรณพระนคร จํากดั                     ข.   ธนาคารกรุงเทพ  จํากดั 
 ค.   มูลนิธิสายใจไทย                               ง.   สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
11.  รอบระยะเวลาบัญชีป 2550  บริษัทไดเสียภาษีคร่ึงปไปเรียบรอยภายในวันท่ี 31 สิงหาคม  2550   
      โดยประมาณกําไรสุทธิประจําปเทากบั 140,000  บาท เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีบริษัทมีผล 
      กําไรสุทธิจากการดําเนินงานจริงเทากับ  200,000   บาท  บริษัทตองเสียภาษีรวมเงินเพิ่ม(ถามี)         
      จํานวนเทาใด(ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2549 บริษัทเสียภาษจีากกําไรสุทธิจํานวน 180,000  บาท 
 ก.   39,000   บาท                                       ข.   40,800   บาท 
 ค.   45,000   บาท                                       ง.   46,800  บาท 
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12.  บริษัทซ้ือเคร่ืองจักร  ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2550  มูลคา 200,000 บาท  อายุการใชงาน 5 ป   
        เคร่ืองจักรดังกลาวซ้ือมาเพื่อใชในการวิจัยและพฒันา  ทางบริษัทไดดําเนนิการแจงตออธิบดี     
        กรมสรรพากรภายใน 30 วัน เปนท่ีเรียบรอยแลว   อยากทราบวา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2550  
        ซ่ึงเปนวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี   คาเส่ือมราคาตามประมวลรัษฎากรหักไดจํานวนเทาใด 
 ก.   16,000  บาท                                     ข.   24,000   บาท 
 ค.   28,000   บาท                                    ง.    96,000   บาท  
13.   บริษัท นงนิภา  จํากัด ขายสินคาเปนเงินเช่ือใหผูซ้ือตางประเทศ จํานวน 10,000  เหรียญสหรัฐ   
        ซ่ึงขณะน้ันอัตราแลกเปล่ียนเทากับ 1  เหรียญสหรัฐตอ 39 บาท  และบริษัทซ้ือสินคาเปนเงิน 
        เช่ือจากอังกฤษจํานวน 5,000  ปอนด อัตราแลกเปล่ียนขณะน้ัน 1  ปอนดตอ 57.00 บาท  ถา ณ    
       วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีอัตราแลกเปล่ียนของธนาคารพาณิชยเปนดังนี้ คือ  
อัตราซ้ือ อัตราขาย 
1  เหรียญสหรัฐ         เทากับ            40      บาท 
1  ปอนด                   เทากับ             59      บาท   

1  เหรียญสหรัฐ         เทากับ         41.50      บาท 
1  ปอนด                   เทากับ             60      บาท   

จงคํานวณหาผลกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของลูกหนี ้
 ก.   กําไร   5,000   บาท                            ข.   ขาดทุน   5,000    บาท 
 ค.   กําไร   10,000   บาท                          ง.   ขาดทุน   10,000   บาท 
14.   จากโจทยขอ 7  ใหคํานวณผลกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวดบัญชีของเจาหนี้ 
 ก.   กําไร   5,000  บาท                              ข.   ขาดทุน  5,000   บาท 
 ค.   กําไร   15,000   บาท                           ง.   ขาดทุน   15,000   บาท 
15.   บริษัทสายการเดนิเรือแหงหนึ่ง  ตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย  ประกอบกิจการ    
        ขนสงระหวางประเทศ  บริษัทมีรายรับจากการขนสงสินคาระหวางกรุงเทพ-มาเลเซีย  จะตอง 
        เสียภาษีอยางใด 

ก. รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 
ข. รอยละ 3ของรายรับเฉพาะเงนิท่ีเรียกเก็บในประเทศไทย 
ค. รอยละ 3 ของรายรับเฉพาะขนสงสินคาจากประเทศไทยไปมาเลเซีย 
ง. รอยละ 5 ของรายรับเฉพาะเงินท่ีเรียกเก็บในประเทศมาเลเซีย 
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16.    บริษัท  นานาลักษณ จาํกัดมียอดขาย 10 ลานบาท ทุนเรือนหุน 20 ลานบาท และไดจด    
        ทะเบียนแลว  18 ลานบาท  บริษัทจะมีรายจายรับรองตามกฎหมายไดเทาใด 

ก. ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิ  54,000  บาท 
ข. ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิ  60,000  บาท 
ค. ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิ  54,000  บาท 
ง.  ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิ  30,000  บาท 

17.   บริษัท  มัมล่ี จํากัด เปนสาขาของบริษัทในตางประเทศ  ตองการสงกําไรไปใหสํานักงานใหญ 
       ในตางประเทศ จํานวน 200,000 บาท ตามคําส่ังของสํานักงานใหญ  ดังนั้นบริษทัดังกลาวจะสง    
       เงินไปใหสํานักงานใหญไดเทาใด  
 ก.   180,000   บาท                                  ข.   170,000  บาท 
 ค.   45,000   บาท                                    ง.   300,000   บาท  
18.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในขอใด   ไมไดเสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิ 
 ก.   กิจการรวมคา 
 ข.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ  มีลูกจางหรือผูทํา 
                    การแทนหรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศไทย 
 ค.   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ  มิไดประกอบ 
                    กิจการในประเทศไทยแตไดรับเงินไดพึงประเมินมาตรา40(2-6)  ท่ีจายจากหรือใน 
                   ประเทศ 

จ. ผิดทุกขอ 
19.  บริษัท  นทัฉวี จํากดัจายคาแรงรายวนัใหลูกจาง ในการคํานวณเงินไดพึงประเมินเสมือนหนึ่งวา 
       ไดจายท้ังปตองนําเงินไดพึงประเมินท่ีจายในแตละวนั คูณดวยจํานวนคราวท่ีจะตองจายตอปคือ 
 ก.   12 คราว                                             ข.   24  คราว 
 ค.   52  คราว                                             ง.   365  คราว 
20.  รายจายคาการศึกษา  สามารถนํามาหักเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไดตามกฎหมาย 
      จํานวนใด 

ก. ตามท่ีจายจริง 
ข. ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิรอยละ 1 ของกําไรสุทธิ 
ค. ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ 
ง. ตามท่ีจายจริงแตไมเกนิรอยละ 3 ของกําไรสุทธิ 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมิน  แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
เพื่อทบทวนเน้ือหารายวิชาการบัญชีภาษีอากร โดยผูเชีย่วชาญ 
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แบบประเมิน แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน เพ่ือทบทวนเนือ้หา โดยผูเชีย่วชาญ 

 
ประเภทสือ่ แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัยถามตอบ 
รายวชิา       การบัญชีภาษีอากร 
คําชีแ้จง      1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอคุณภาพของ                    
      แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบและแบบทดสอบอัตนัยถามตอบกอนเรยีนและหลังเรยีน  เพื่อทบทวนเนื้อหา  
     รายวิชาการบัญชีภาษีอากร 
                  2. โปรดแสดงความคิดเห็นของทานโดยทําเครื่องหมายถูก ( ) ลงในชองวางระดับความคิดเห็นของ   

  ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงกําหนดตามเกณฑตัดสินคุณภาพเปน 5 ระดับ ดังนี ้
  มากท่ีสุด  ระดับ  5 
  มาก  ระดับ  4 
  ปานกลาง  ระดับ  3 
  นอย   ระดับ  2 
  นอยท่ีสุด ระดับ  1 
 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. ความสอดคลองกับประมวล 
    การสอนรายวิชา 

     

2. ความครบถวนของเนื้อหารายวิชา      
3. สํานวนและภาษาท่ีใช      
4. แบบทดสอบมีความนาเช่ือถือ      
5. ความพอเพียงของปริมาณแบบทดสอบ      
6. ความเขาใจงายของเนื้อหา      
7. การเรยีงลําดับเนื้อหา      
8. ความเปนปจจุบัน      
9. ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช      
10. การนําไปสังเคราะห      
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................................................................ 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 
                            
  
                   ลงชื่อ..................................................................ผูประเมิน 

                                                                                            (                                                                ) 
 
 
 
 
 

* ขอกราบขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินน้ี * 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามการใชวิธีทบทวนในชัน้เรียน เพื่อพัฒนาผลการเรียน 

รายวิชา การบัญชีภาษีอากร  โดยนักศึกษากลุมตัวอยาง 
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                      แบบสอบถามการใชวธิีทบทวนในชัน้เรียน เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรายวชิา 
 

ประเภทสือ่  การใชวธิีทบทวนนอกช้ันเรยีน โดยผานระบบ DPU LSS เพ่ือพัฒนาผลการเรยีนรายวชิา 
รายวิชา       การบัญชีภาษีอากร 

 
คําชีแ้จง      แบบสอบถามน้ี ใหนักศึกษาประเมินหลังจากการใชบทเรยีนผานระบบ DPU LSS  
       เพ่ือการทบทวนเน้ือหารายวิชา การบัญชีภาษีอากร และแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม 
                   ตามความเปนจรงิของนักศึกษา 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ                                      ชาย                        หญิง 
2. นักศึกษาลงทะเบียนเขาใชวิธีทบทวน โดยผานระบบ DPU LSS ดวยวิธีใด 

  ลงทะเบียนดวยตนเอง    เพื่อนลงทะเบียนให 
  อาจารยผูสอนลงทะเบียนให        อื่นๆ.......................................................................... 

4. สถานท่ีท่ีนักศึกษาเขาใชวิธีทบทวน โดยผานระบบ DPU LSS บอยคร้ังท่ีสุด  
  มหาวิทยาลัย                                  บานตนเอง                     บานเพื่อน 

                             รานใหบริการอินเตอรเน็ต             อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................... 
5. ความถ่ีในการใชบริการวิธีทบทวน โดยผานระบบ DPU LSS        

                 ทุกคร้ังท่ีเรียนแตละบท                  1-2 คร้ังตอสัปดาห           3-4 คร้ังตอสัปดาห 
                 5-6 คร้ังตอสัปดาห                        อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................ 

6. วัตถุประสงคในการเขาใชวิธีทบทวน  โดยผานระบบ DPU LSS  (โปรดเรียงลําดับความสําคัญ 1-3) 
ลําดับท่ี............ ดูคําสั่งหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย        ลําดับท่ี............ ดูคําอธิบายเนื้อหาวิชาเพ่ิมเติม    
ลําดับท่ี............. ทบทวนเน้ือหาวิชาท่ีเรียน                 ลําดับท่ี............ ทําแบบฝกหัด 

 7. นักศึกษาประสบกับปญหาในการเขาใชวิธีทบทวน โดยผานระบบ DPU LSS ในดานใดมากท่ีสุด 
ไมมีความรูความเขาใจในวิธีการใชท่ีถูกตอง                 ปญหาเก่ียวกับการเขา Password     
 ไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรของตนเอง                     ไมมีเวลาในการเขาใชระบบ 

                              อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................. 
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ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับดานบริการ  การนําเสนอและดานเน้ือหารายวิชา 
คําชีแ้จง  โปรดแสดงความคิดเห็นของทานโดยทําเครื่องหมายถูก ( ) ลงในชองวางระดับความคิดเห็นของทาน  

                  ซ่ึงกําหนดตามเกณฑตัดสินคุณภาพเปน 5 ระดับ ดังนี ้
  มากท่ีสุด  ระดับ  5 
  มาก  ระดับ  4 
  ปานกลาง  ระดับ  3 
  นอย   ระดับ  2 
  นอยท่ีสุด ระดับ  1 
 
 

รายการประเมินเกี่ยวกับระบบ DPU LSS  
เพื่อทบทวนนอกช้ันเรียน 

ระดับความคิดเห็นของนกัศึกษา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานบรกิารและการนําเสนอ 
1. รูปแบบตวัอักษรมีความชัดเจน 

     

2. สํานวนและภาษาทีใ่ชมีความเหมาะสม      
3. ความสวยงาม (รูปแบบ/ภาพ/สีสัน)      
4. ความรวดเรว็ในการใชระบบ      
ดานเนือ้หาวิชา      

1. ความครบถวนของเน้ือหาวิชา 
   ตามประมวลการสอน 

     

2. ความชัดเจน      
3. ความถกูตอง      
4. ความเขาใจ      
5. ความเปนปจจุบัน      
6. การเรยีงลําดับความสําคัญ      
7. การลําดับเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาตางๆ      

 
 
 

DPU



127 
 

 

 
 
   

ตอนที่ 3 ขอมูลเกีย่วกบักระบวนการเรียนรู 
1. การทบทวนเน้ือหารายวชิา การบญัชีภาษีอากร นักศึกษาไดทบทวนจากบทเรยีนทุกบทหรือไม 

               ทบทวนทุกบท โดยผานระบบ DPU LSS  (หากเลือกขอนี้ ไปทําขอ 3) 
        ทบทวนบางบท สําหรับบทที่นักศึกษาทบทวน โดยผานระบบ DPU LSS  

  (   ) กฎหมายภาษีอากร     
       มากกวา 3 ครั้ง   2-3 ครั้ง    1 ครั้ง 
  (   ) ภาษีหัก ณ ที่จาย   
  มากกวา 3 ครั้ง   2-3 ครั้ง    1 ครั้ง 
  (   ) ภาษีมูลคาเพิ่ม   
  มากกวา 3 ครั้ง   2-3 ครั้ง    1 ครั้ง 
  (   ) ภาษธีุรกจิเฉพาะ   
  มากกวา 3 ครั้ง   2-3 ครั้ง    1 ครั้ง 
  (   ) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา   
  มากกวา 3 ครั้ง   2-3 ครั้ง    1 ครั้ง 
  (   )  ภาษีเงินไดนิติบุคคล   
  มากกวา 3 ครั้ง   2-3 ครั้ง    1 ครั้ง 

2. นักศึกษาใชวิธีทบทวนรูปแบบอ่ืน นอกจากการเขาใชโดยผานระบบ DPU LSS อยางไร 
            ....................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................ 
                 ......................................................................................................................................................... 
                 .......................................................................................................................................................... 

3. นักศึกษาคิดวา วธิีทบทวนผานระบบ DPU LSS เพ่ือการทบทวนเนื้อหารายวิชา การบัญชีภาษีอากร 
    มีประโยชนในดานใดมากที่สุด (โปรดเรยีงลําดับความสําคัญ 1-3) 
       ลําดับที่............. ชวยใหเขาใจเนื้อหามากข้ึน    
       ลําดับที่............. ไดทําแบบฝกหัดมากข้ึน 
       ลําดับที่............. ไดเขาไปทํางานที่ไดรบัมอบหมายมากข้ึน  
       ลําดับที่............. ทําใหมีความม่ันใจในการสอบปลายภาค 
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       ลําดับที่............. สามารถนําไปใชในวิชาชีพได  
 

    
4. นักศึกษาคิดวาการใชวธิีทบทวน โดยผานระบบ DPU LSS มีจุดออนในดานใด  
    (โปรดเรยีงลําดับความสําคัญ 1-3)  
     4.1  ลําดับที่............. รายละเอียดเน้ือหาไมครอบคลุม 
       ลําดับที่............. แบบฝกหัดงายเกนิไป 
       ลําดับที่............. แบบฝกหัดยากเกินไป 
       ลําดับที่............. งานที่ไดรับมอบหมายงายเกินไป 
       ลําดับที่............. งานที่ไดรับมอบหมายยากเกินไป 
       ลําดับที่............. ไมสามารถทําใหม่ันใจในการสอบปลายภาค 
      4.2  ไมมีประโยชน (โปรดระบุ) ......................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 

 5. ขอเสนอแนะเกีย่วกับการใชวิธีทบทวนนอกช้ันเรียน โดยผานระบบ DPU LSS 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... ..

...................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... ..

...................................................................................................................................................... 
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  ..................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
 
 
ตอนที่ 4 ขอมูลเกีย่วกบัความพึงพอใจตอการใชวธิีทบทวน โดยผานระบบ DPU LSS 
คําชีแ้จง  โปรดแสดงความคิดเห็นของทานโดยทําเครื่องหมายถูก ( ) ลงในชองวางระดับความคิดเห็นของทาน  

                  ซ่ึงกําหนดตามเกณฑตัดสินคุณภาพเปน 5 ระดับ ดังนี ้
  มากท่ีสุด  ระดับ  5 
  มาก  ระดับ  4 
  ปานกลาง  ระดับ  3 
  นอย   ระดับ  2 
  นอยท่ีสุด ระดับ  1 
 

 
               * ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ * 

ความพึงพอใจตอการใชวิธีทบทวน  
โดยผานระบบ DPU LSS 

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. สะดวกในการเขาสูวิธีทบทวนผานระบบ      
2. อิสระในการศึกษาทบทวนความรูดวยตนเอง      
3. รูปแบบการนําเสนอ      
4. ลําดับการเช่ือมโยงขอมูลไปยังเนื้อหาตางๆ      
5. เนื้อหา  แบบฝกหัดและการมอบหมายงาน      
6. ไดรับความรูเพิ่มเติมนอกช้ันเรียน      
7. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพ      
8. การกระตุนใหมีสวนรวมในการเรียน      
9. ฝกฝนใหชวยตนเองในการเรียน      
10. ทําใหสามารถติดตอกับผูสอนไดตลอดเวลา      
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ   นางนงนภิา  ตลุยานนท 
 
คุณวุฒิ   บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ตําแหนง  หัวหนาหมวดวิชาการตรวจสอบและภาษ ี
 
ประสบการณทํางาน 

2527-2535  พนักงานธนาคารไทยพาณชิย จํากดั (มหาชน) 
2535-2539  หัวหนาสายเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย สาขางามวงศวาน 
2539-2545  อาจารยแผนกบัญชี กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
2545-2547  อาจารยประจํา คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
2547-ปจจุบัน  หัวหนาหมวดวิชาการตรวจและและภาษี 
 

ชื่อ   นางสาวพรรณภิา  แจงสุวรรณ 
 
คุณวุฒิ   บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

ตําแหนง  อาจารยประจํา คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
ประสบการณทํางาน 

2535- ปจจุบัน อาจารยประจํา คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ    นางสาวสุพิชา  ศรีสุคนธ 
 
คุณวุฒิ   บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ตําแหนง  อาจารยประจํา คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
ประสบการณทํางาน 

2540-2541  ผูตรวจสอบบัญชี  บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส จํากัด  
2544-2548  เจาหนาวิเคราะหเงินลงทุน สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จํากดั 
2548-ปจจุบัน  อาจารยประจํา คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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