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 การวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนผาน  E – Learning   กับผล
การเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนตามปกติในวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน   เปนการวิจัย
เชิงประยุกตเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลการเรียนรู
ในวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายในระหวางระบบการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  กับ
วิธีการเรียนรูแบบปกติ สําหรับกลุมนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดับเดียวกันและเพ่ือสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดย
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ป ช้ันปท่ี 2 เฉพาะท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สําหรับ
ภาคเรียนท่ี  2/2552    ผลการวิจัยพอสรุปไดดังนี้ 

1. ผลการเรียนเปรียบเทียบระหวางนักศึกษากลุมปกติ และกลุม E-Learning ของวิชาบังคับ 
2 วิชา คือ  การบัญชีขั้นตน(AC 361) และวิชาองคการและการจัดการ (GM 201) พบวา นักศึกษาท่ี
เปนกลุมตัวอยางและเรียนวิชาบังคับ คือ วิชา การบัญชีขั้นตน และวิชาองคการและการจัดการ มี
เกรดเฉล่ียสะสมโดยรวมของกลุมปกติ และกลุม  E-Learning  ใกลเคียงกัน คือ  2.71 และ 2.69  
ตามลําดับ  
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางนักศึกษากลุมปกติ และกลุม            
E-Learning พบวา นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีเรียนวิชาAC311 มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมของกลุม
ปกติ และกลุม  E-Learning  คือ  68.85  และ 72.85   ตามลําดับ แสดงวา นักศึกษาท่ีเรียนผานระบบ
เครือขายอิเลคทรอนิคส (E-Learning) มีผลการเรียนท่ีดีกวาการเรียนแบบปกติ 
  3.  ผลการวิเคราะหขอมูลผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางนักศึกษากลุม
ปกติ และกลุม E-Learning  พบวา นักศึกษาท่ีเรียนวิชา AC 311 ในกลุม E-Learning  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกตางจากนักศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
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4. นักศึกษาใหความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning : Moodle ในดาน
เทคนิคการออกแบบ Website  เพ่ือการเรียน E-Learning : Moodle และดานการประเมินผลการเรียน 
อยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร ดานเนื้อหาวิชาท่ีใชในการเรียนการ
สอน ดานการปฏิสัมพันธในการเรียน และดานประโยชนท่ีทานไดรับจากการเรียน E-Learning : 
Moodle  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียรวมท้ัง 6  ดาน พบวา นักศึกษาสวนใหญใหความคิด
เห็นตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning : Moodle อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.12  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 

ความเจริญในยุคโลกาภิวัตนมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ดวยผลจากความเจริญกาวหนาของวิทยาการตาง ๆ จึงจําเปนท่ีแตละประเทศ
ตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญ
กับความทาทายของกระแสโลก โดยปจจัยสําคัญท่ีจะเผชิญความเปล่ียนแปลงและความทาทาย
ดังกลาวไดแก คุณภาพของคน (สํานักงานการศึกษาแหงชาติ  2543 : 1) ดังนั้น การศึกษามีบทบาท
และหนาท่ีในการพัฒนาเยาวชนและประชาชนใหมีความสามารถท่ีจะพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจและ
สังคมของตนและครอบครัว ไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนจะตองมุงพัฒนาเยาวชนและประชาชน
ใหมีความรูพ้ืนฐานใหเพียงพอ รูจักคิด รูจักใฝหาความรูประสบการณดวยตนเอง รูจักปรับตัว รูจัก
แกปญหา รูจักพัฒนา มีทักษะในการทํางานมีคานิยมท่ีดี และสงเสริมความเปนเลิศในความสามารถ
ความถนัดของแตละบุคคลตามศักยภาพท่ีมีอยูในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนรูของมนุษยเกิดจากการเช่ือมโยงระหวางส่ิงเรา และการ
ตอบสนองส่ิงเราคือ ขาวสารขอมูลท่ีไดรับไดงาย ผูเรียน คําพูด ภาษาเขียน รูปภาพ และส่ือการสอน
เปนส่ิงเราและการตอบสนองเปนปฏิกิริยาท่ีผูรับขาวสารแสดงออกมาเม่ือไดรับส่ิงเราและผูเรียนตอง
รับผิดชอบตนเอง ลําดับการเรียนรูจะแตกออกเปนขั้นเล็ก ๆ แตละขั้นจะมีการตอบสนองท่ีถูกตอง 
และผูเรียนจะรูผลแหงการกระทําทันที การรูผลการกระทําของตนจะเปนเครื่องเสริมแรงใหผูเรียน
เปนการสงเสริมการศึกษาเปนรายบุคคล (อรพรรณ พรสีมา. 2530:7) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข และการศึกษาท่ีนับวา
มีความสําคัญมากท่ีสุด คือ การศึกษาในระดับประถมศึกษา เพราะเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีรัฐตอง
จัดใหเปลาและทุกคนมีความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา เพ่ือใหพลเมืองทุกคนเปนคนดี มี
คุณธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถสรางประโยชนใหแกตนเองและสังคมได เปนการจัดการศึกษาท่ี
มุงเนนความสําคัญทางดานความรูความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความ
รับผิดชอบตอสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 3 ) ส่ือการสอนนับวาเปนส่ิงท่ีมีบทบาทอยาง
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มากมายในการเรียนการสอนนับแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ไมวาส่ือนั้นจะเปนส่ือในรูปแบบใดก็ตาม
ลวนแตเปนทรัพยากรท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการเรียนรูไดท้ังส้ิน ในการใชส่ือการสอน
นั้นผูสอนจําเปนตองศึกษาถึงลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติของส่ือแตละชนิด เพ่ือเลือกส่ือใหตรง
กับวัตถุประสงคของการสอนและการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน โดยตองมีการ
วางแผนอยางเปนระบบในการใชส่ือดวย ท้ังนี้เพ่ือใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ (กิดานันท มะลิทอง. 2536 :63) ท้ังนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 9 มาตรา 67 จึงไดกลาวไววา รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
รวมท้ังการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเกิดการใชท่ี
คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2542:33) ฉะนั้นนักเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษาและตองเปนผูมีความรูเกี่ยวกับวิธีการท่ีจะไดมาซ่ึงความรูท่ีนาเช่ือถือและมีความตองการ
ของขอมูลซ่ึงจะชวยในการตัดสินใจการทํางาน ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการวิจัยทางเทคโนโลยี
การศึกษา (เผชิญกิจระการ. 2544:1-2) ดังนั้น คอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีมนุษยสรางขึ้น
เพ่ือเสริมประสิทธิภาพของมนุษย สามารถนํามาประยุกตตามแบบท่ีเราตองการ (ผดุง อารยะวิญู. 
2527:บทนํา) เชน ดานการศึกษา ธุรกิจ ธนาคาร การอุตสาหกรรม การแพทย วิทยาศาสตร การทหาร 
และงานตาง ๆ (กิดานันท มะลิทอง. 2540:185) การนําคอมพิวเตอรมาใชทางดานการศึกษานั้นเริ่มมี
การใชกันอยางแพรหลายเม่ือไมนานนี้เอง เม่ือมีการผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอรขึ้นมาใชงาน
เนื่องจากเปนเครื่องมีท่ีมีขนาดเล็ก และมีราคาไมสูงจนเกินไป ท่ีทางสถาบันการศึกษาตาง ๆ จะซ้ือ
เขามาใชงาน ซ่ึงคอมพิวเตอรถือวาเปนนวัตกรรมอยางหนึ่งท่ีนํามาใชในวงการศึกษา สามารถใชได
ท้ังดานการบริหาร และดานการเรียนการสอนท่ีเรียกวา Computer – Based lnstruction : CBI คือ การ
ใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักในการสอน เพ่ือใหมีการปฏิสัมพันธระหวางตัวผู เขียนกับ
โปรแกรมบทเรียน CBI ซ่ึงแบงออกเปนคอมพิวเตอรจัดการเรียนการสอนและคอมพิวเตอรชวยเรียน 
(กิดานันท มะลิทอง. 2536:185)  

เพ่ือใหทันตอความเจริญของสังคมผูสอนจะตองจัดใหมีส่ือการเรียนการสอน และส่ือท่ีเขา
มามีบทบาทตอสังคมปจจุบัน คือ คอมพิวเตอร ซ่ึงคอมพิวเตอรเปนส่ือการสอนท่ีเปนเทคโนโลยี 
ระดับสูงท่ีไดมีการนํามาใชเปนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI (Computer-Assisted lnstruction) 
ทําใหการเรียนการสอนมีการโตตอบกันไดระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรเชนเดียวกันกับการ
การเรียนการสอนระหวางผูสอนและผูเรียน นอกจากนี้คอมพิวเตอรยังมีความสามารถในการ
ตอบสนองตอขอมูลท่ีผูเรียนปอนเขาไปไดในทันที ซ่ึงเปนการชวยเสริมแรงใหแกผูเรียน และการ
เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนยังสามารถเรียนซํ้าไดหลายครั้งตามความตองการ ซ่ึงสนองตอความ
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ตองการและแตตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี (อรพรรณ พรสีมา. 2530:7) ปจจุบันนักการศึกษาได
ใหความสนใจในการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
ประกอบกับการเรียนคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะท่ีราคา
ลดลงจึงทําใหครูอาจารยใหความสําคัญตอบทเรียนคอมพิวเตอรมากจนกลายเปนส่ือการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2547:6) 

แนวความคิดของการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรนั้นเปนกระบวนการเรียนการสอน
แบบเอกัตบุคคล เพ่ือตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลท้ังในเชิงสติปญญา ทักษะ เจตคติ โดย
ยึดผูเรียนเปนสําคัญของกระบวนการเรียนการสอนและมีการสรางปฏิสัมพันธใหมทางการเรียนการ
สอน จากครูกับผูเรียนมาสูผูเรียนกับผูเรียนหรือผูเขียนกับส่ือหรือคอมพิวเตอรนั่นเอง การสอนโดย
ใชคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอน ท่ีสอดคลองกับการสอนแบบเอกัตบุคคลหรือการสอนท่ี
สอดคลองกับเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล คือ การสอนแบบโปรแกรมหรือบทเรียนสําเร็จตาม
แนวความคิดของสกินเนอร โดยสกินเนอรไดกลาววา “ การศึกษาจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ไมได ถาเรายังไมสามารถแยกแยะเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนได” ดังนั้น การเรียน
แบบโปรแกรมตามแนวความคิดของสกินเนอรจึงถูกนํามาใชเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง
ได ตามความสามารถและความสนใจตลอดจนความถนัดแตละบุคคล (ไชยยศ เรืองสุวรรณ . 
2526:147) ดังนั้นผูท่ีเรียนชาสามารถทําความเขาใจกับบทเรียนคอมพิวเตอรในตอนนั้นจนกวาจะ
เขาใจกอนจึงจะผานไปศึกษาบทเรียนตอไป ผูท่ีเรียนไดเร็วสามารถใชเวลาศึกษาบทเรียนเพียงครั้ง
เดียวก็สามารถผานไปเรียนบทตอไปไดโดยไมตองเสียเวลารอ ผูท่ีเรียนชาทําใหไมเกิดความเบ่ือ
หนายท้ังผูเรียนและผูสอนทําใหบทเรียนมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น (สานนท เจริญฉาย. 2533:170) 

กระทรวงศึกษาธิการ ถือเปนพันธกิจสําคัญท่ีจะเรงรัดพัฒนาและสงเสริมการใช ICT เพ่ือ
การศึกษา เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและเครือขาย
สารสนเทศ รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหคนไทยไดรับโอกาสอยางเทาเทียม
กันและสามารถท่ีจะเขาถึงการเรยีนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต ดวยกระบวนการท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาใหกับทุกกลุมและทุกรูปแบบดวยการปฏิรูปการเรียนรู โดยยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง และหลักการเรียนรูดวยตนเองและหลักการเรียนรูตลอดชีวิตเปนหลักการสําคัญ อนึ่ง
ในการดําเนินการตามพันธกิจนี้ ยังนับไดวาเปนการสนองเจตนารมณของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
ในการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอัน
จะนําไปสูการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และเปนเง่ือนไขไปสูระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู โดยยึดหลักการสรางชาติสรางคนและสรางงาน มีปญญาเปนทุนในการสรางงานและ
การสรางรายได รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเรงรัดในการพัฒนาและสงเสริมการใช ICT เพ่ือ

DPU



 4

การศึกษาและกําหนดการบริหารงบประมาณดาน ICT เปนลักษณะการบริหารงบประมาณรวม
ระดับกระทรวงซ่ึงไดเริ่มตนในปงบประมาณ 2545 เปนตนมา นับวาเปนยุทธศาสตรสําคัญท่ีสงผล
ใหการดําเนินงานดาน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดสามารถบริหารการใชงบประมาณดาน ICT 
ไดอยางคุมคา โดยสรางความเทาเทียม (Equity Policy) ใหเกิดขึ้นในทุกพ้ืนท่ี และชวยสราง
มูลคาเพ่ิม (Value-Added Policy) ใหกับการลงทุกของภาครัฐท้ังดานการนํา ICT เขามาพัฒนา
การศึกษาและดานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ อีกท้ังไดมีโอกาสวางแผนและดําเนินการดานการพัฒนาและการใช 
ICT เพ่ือการศึกษาในรูปแบบการกาวกระโดด(Quantum-Jump Policy) อยางจิงจังและเปนรูปธรรม 
ทุกรูปแบบรวมท้ังสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง เชนดานหูและดานตา (สายพิณ เช่ือนอย. 2547:เว็บ
ไซด) 

การปฏิรูปการศึกษา ไดมีการเรงพัฒนาการศึกษาใหการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของคน
เพ่ือใหคนไปชวยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
Communications Technology) จึงเปนเครื่องมือท่ีมีพลานุภาพสูงในการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพสูงใน
การชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาเชน ชวยนําการศึกษาเขาไปถึงประชาชน (Access) 
สงเสริมการเรียนรูตอเนื่องจากระบบโรงเรียนและการเรียนรูตามอัธยาศัย ชวยจัดทําขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการชวยเพ่ิมความรวดเร็วและแมนยําในการจัดทําขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูล การเก็บรักษาและการเรียกใชในกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยการเรียนการสอนการนําคอมพิวเตอรมาใชในวงการการศึกษานั้น 
นับวาเพ่ิมเริ่มมีการใชกันแพรหลายเม่ือไมนานมาเองเม่ือมีการประดิษฐ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ขึ้นมาใชงาน เนื่องจากเปนเครื่องขนาดเล็กและมีราคาไมสูงเกินไปนักท่ีสถาบันการศึกษาตาง ๆ จะ
ซ้ือมาไวใชงานคอมพิวเตอรนับวาเปนนวัตกรรมอยางหนึ่งซ่ึงนํามาใชในวงการการศึกษานั้น 
สามารถใชไดท้ังดานการบริหารและใชในดานการเรียนการสอน ท่ีเรียกวา Computer Based 
Instruction: CBI คือการใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักในการสอนเพ่ือใหมีปฏิสัมพันธ ระหวาง
ผูเรียนกับโปรแกรมบทเรียน CBI  แบงออกเปนคอมพิวเตอรจัดการสอน (CMI) และคอมพิวเตอร
ชวยสอน (กิดานันท มะลิทอง: 2536.185)นั่นหมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอร เปนส่ือการเรียน
การสอนท่ีครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมหรือวิธีเรียนท่ีจัดเตรียมไวลวงหนา มีท้ังภาพ เสียง 
ตัวอักษร หรือท่ีเรียกวาส่ือผสมหรือมัลติมิเดีย (Multimedia) สามารถมีปฏิสัมพันธหรือโตตอบกับ
ผูเรียนไดทันทีสะดวกในการแกไขขอผิดพลาดของการเรียนแตละครั้ง  และแตละปญหา 
นอกจากนั้นยังสามารถใชคอมพิวเตอรเพ่ือติดตอส่ือสารระหวางผูเรียนดวยกันเอง และหรือกับ
ผูสอน ดวยเครื่องคอมพิวเตอรผานทางเครือขายผลการเรียนสามารถบันทึกเก็บไว และเปรียบเทียบ
ผลกับเกณฑมาตรฐานไดอีกดวย(ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2546:4) 
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การเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) เปนการเรียนการสอนท่ีประยุกตใช
โปรแกรมส่ือหลายมิติท่ีอาศัยประโยชนจากคุณลักษณะของอินเทอรเน็ตโดยนําทรัพยากรท่ีมีอยูใน
เวิลดไวดเว็บ (World Wide web) มาออกแบบเปนเว็บเพ่ือการเรยีนการสอน สนับสนุน และสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงเปนเครือขายท่ีสามารถเรียนไดทุกท่ี 
ทุกเวลา โดยท่ีผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกัน
และกัน (สรรรัชต หอไพศาล. 2544:94) การใชเทคโนโลยีตาง ๆ ใหเปนประโยชนแลวสามารถ
กระตุนใหผูเรียนเรียนรูและแกปญหาไดอยางอิสระ ซ่ึงสอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549 วาดวย แนวนโยบายเพ่ือดําเนินการ 10 : การพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการพัฒนาประเทศ กลาววา “ปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากการศึกษาไมไดจํากับ
อยูแตเพียงในหองเรียนหรือในโรงเรียน แตเปนการเรียนรูตลอดชีวิตทุกคนมีโอกาสเรียนรูไดทุกท่ี
และทุกเวลา” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545:96) 

นักออกแบบเว็บสวนใหญจะมีกระบวนการออกแบบท่ีแตกตางกัน โดยท่ัวไปจะขึ้นอยูกับ
ความถนัดและความพอใจของตนเปนหลัก (Arvanistis. 1997:46) โดยไมไดคํานึงถึงหลักในการ
ออกแบบท่ีถูกตองเทาท่ีควร ลินชและฮอรตัน (Lynch and Horton. 1999:27-30) ไดเสนอแนวคิด
สําหรับการออกแบบเว็บวา การออกแบบเว็บท่ีดีควรจะตองวางโครงสรางใหมีความสมดุล มีการ
เช่ือมโยงสัมพันธกันระหวางหนาตาง ๆ รวมถึงลักษณะการเช่ือมโยงภายในแตละหนาตางซ่ึงตอง
วางแผนโครงสรางใหดีเพ่ือปองกันอุปสรรคท่ีจะเกิดตอผูใช เชน การหลงทางของผูใชในขณะเขา
เนื้อหาในสวนตาง ๆ จากหลักการนี้แสดงวา โครงสรางของเว็บเปนสวนท่ีควรใหความสําคัญ 
โครงสรางท่ีดีจะชวยสงผลท่ีดีตอผูใช เพราะขอมูลท่ีมีอยูมากมายนั้นตองอาศัยการเช่ือมโยงเนื้อหา 
หรือการจัดระเบียบของเนื้อหาใหตรงกับการสืบคนภายในบทเรียน การจัดระเบียบท่ีดีจะชวยให
ผูเรียนมีความรู และเกิดประสบการณท่ีดีในการเรียนดวยเว็บ ในขณะเดียวกันโครงสรางท่ีไมดีก็ยอม
สงผลเสียตอผูใชเชนกัน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา โครงสรางของเว็บสามารถแบงออกไดเปน 4 
รูปแบบใหญ ๆ คือ 1)โครงสรางแบบเรียงลําดับ (Sequential Structure)  มีลักษณะการเรียงลําดับแต
ละหนาตายตัวตามความคิดของผูออกแบบ เนื้อหาจะดําเนินการไปในลักษณะเสนตรง โดยใช
แนวคิดเดียวกับหนังสือ นั่นคือ ผูอานสามารถอานเรียงลําดับไปตามบทตาง ๆ ท่ีกําหนดมาให 2) 
โครงสรางแบบลําดับขั้น (Hierarchical Structure) มีจุดเริ่มตนท่ีหนาแรกแลวเขาสูเนื้อหาในลักษณะ
การเปนหัวขอตาง ๆ แตภายในหัวขอก็มีหัวขอยอยหรือเนื้อหาแยกตอกันไปท่ีคลายตนไมท่ีมีการ
แตกกิ่งออกไป 3) โครงสรางแบบตาราง (Grid Strueture) เปนโครงสรางท่ีมีความซับซอนมากกวา
สองรูปแบบท่ีผานมาโดยเพ่ิมความยืดหยุน (Flexibility) ใหแกการเขาสูเนื้อหาของผูใช ทิศทางของ
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เนื้อหาจะไมดําเนินการไปในทางตรง การออกแบบนั้นจะนําหัวเรื่องท้ังหมดบรรจุลงในท่ีเดียวกัน 
อาจเปนลักษณะตารางหรือแผนท่ี ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปในแนวนอน แนวตั้ง หรือแมกระท่ังแนว
ทแยง ในขณะท่ีหัวเรื่องยอยภายในจะจัดใหมีการเช่ือมตอไปทุกทิศทางท่ีเปนไปได นอกจากนี้ยัง
สามารถนําโครงสรางแบบเรียงลําดับ และแบบสําดับขั้นมาใชรวมกันไดอีกดวย 4) โครงสรางแบบ
ใยแมงมุม (Web Structure) จะมีความยืดหยุนมากท่ีสุด ทุกหนาในเว็บสามารถจะเช่ือมโยงไปถึงกัน
ไดท้ังหมด การเช่ือมโยงเนื้อหาแตละหนาอาศัยขอความท่ีมีมโนทัศน (Concept) เหมือนกันของแต
ละหนา ตัวเช่ือมโยงนี้ไมวาจะปรากฏอยูบนตําแหนงใด ๆ ของจอก็จะมีการทําเครื่องหมายหรือ
รูปแบบใหสามารถทราบไดวาสามารถท่ีจะเช่ือมโยงไปยังเอกสารหนาอ่ืน ๆ ไดทันที นอกจากนี้การ
เช่ือมโยงไมไดจํากัดเฉพาะภายในเว็บนั้น ๆ แตสามารถเช่ือมโยงออกไปสูเว็บขางนอกได 

โจนาเซน (สานิตย กายาผาด. 2539:23; อางอิงมาจาก Jonassen. 1990:78) ไดกลาวถึง
ประเด็นท่ีมักเปนปญหาในการออกแบบบทเรียนท่ีมีลักษณะของการเช่ือมโยงหลายมิติ (Hyperlink) 
ไว 2 ประเด็น คือปญหาในดานการคนหาขอมูลในบทเรียนของผูใช ไดแก ปญหาในการเขาสูเนื้อหา 
(Navigation) ปญหานี้พบมากท่ีสุดเนื่องจากบทเรียนประเภทนี้มักประกอบดวยจุดรวม (Node) 
จํานวนมากเช่ือมโยงเปนเครือขาย ซ่ึงอาจทําใหผูใชเกิดการหลงทางได คือ ไมทราบวาตนเองมาจาก
จุดใดและจะไปท่ีใดตอ บอยครั้งท่ีผูใชออกจากบทเรียนโดยยังศึกษาบทเรียนไมครบ ซ่ึงเกิดขึ้น
เนื่องจากมีเสนทางในการเขาสู เนื้อหามากมายเกิดไป ปญหาในการเขาถึงขอมูลท่ีตองการ 
(Accessing Information) ปญหานี้เกี่ยวของกับการออกแบบบทเรียนเม่ือบทเรียนมีโครงสรางท่ีไมดี
ไมมีเครื่องบงบอกท่ีเดนชัด หรือขาดตัวช้ีนํา (Guide Tours) อาจจะทําใหผูใชเกิดความสับสนในการ
เขาถึงเนื้อหาโดยไมทราบวาจะเขาสูจุดรวมท่ีตองการไดอยางไร ปญหาในการบูรณาความรู 
(Integrating Information) การบูรณาการความรูท่ีไดรับจากการเรียนเขากับความรูเดิมของผูเรียนเปน
ปญหาหนึ่งท่ีตองคํานึง การเรียนรูเปนการจัดระเบียบโครงสรางความรูของผูเรียนใหม บทเรียนท่ีมี
โครงสรางไมเหมาะสมจะทําใหผูใชบูรณาการความรูท่ีไดรับเขากับโครงสรางความรูเดิมไดไมดี แต
ถาบทเรียนนั้นมีการจัดรูปแบบของเนื้อหา หรือโครงสรางความรูท่ีดีแลวก็จะชวยใหผูเรียนปรับ
โครงสรางความรูไดดีขึ้น ปญหาในการสังเคราะหขอมูลท่ีไดรับ (Synthesizing Information) เปนผล
ท่ีสืบเนื่องมาจากความรูท่ีไดรับเขามาใหมยอมตองการการสังเคราะห (Synthesis) โดยนําความรูท่ี
เขามาใหมบูรณาการกับความรูเดิมและจัดเปนโครงสรางรูแบบใหม การจะชวยใหผูเรียนสังเคราะห
ขอมูลไดดีนั้นยอมตองขึ้นอยูกับโครงสรางของเนื้อหาบทเรียนท่ีออกแบบมาวามีความเหมาะสม
เพียงใด และปญหาในการคงคางหัวขอท่ีศึกษา (Cognitive Overhead) เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นเนื่องจาก
บทเรียนอนุญาตใหผูเรียนเช่ือมโยงหัวขอท่ีเรียนไปไดเรื่อย ๆ ผูเรียนจึงศึกษาเนื้อหาผานไปสูจุดรวม
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวพันเรื่อยไปจนลืมวาขณะนี้ตนเองกําลังศึกษาอะไรใหสรุปส่ิงท่ีเรียนไปไมได สวน
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ปญหาอีกประเด็นหนึ่ง คือ ปญหาในการวางแผน และออกแบบโครงสรางบทเรียนซ่ึงเปนปญหาท่ี
เกี่ยวกับผูสรางบทเรียน เนื่องจากการกําหนดโครงสรางของบทเรียนอาจจะเปนปญหายิ่งขึ้นถาหาก
ไมมีโครงสรางของเนื้อหาท่ีปรากฏชัด ผูออกแบบบทเรียนจําเปนจะตองมีความรูในเรื่องการจัด
โครงสรางของเนื้อหาตองเขาใจในเนื้อหาท่ีจะนํามาสรางอยางดี นอกจากนั้นยังมีความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะของผูเรียนรวมท้ังระบบการเรียนการสอนเปนอยางดีดวย 

ปจจุบันการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับมีการนําระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
อินเตอรเน็ตมาใชในการสอน หรือท่ีเรียกวาบทเรียนอิเล็คทรอนิคส (E-Learning) เปนบทเรียนท่ีทํา
ใหผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลและเรียนรูจากบทเรียนท่ีสรางขึ้น เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดกับ
ผูเรียน สามารถใชเปนบทเรียนหลัก หรือบทเรียนสอนซอมเสริมเพ่ือทดแทนการเรียนการสอนแบบ
ปกติ ดังนั้นจึงไดนําการจัดการการเรียนรูโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ตหรือบทเรียนอิเล็คทรอนิคส
(E-Learning)มาใชในการเรียนการสอนในวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน เปนวิชาเอก
ของคณะการบัญชี ซ่ึงถือวาเปนวิชาพ้ืนฐานของวิชาชีพบัญชีแขนงหนึ่ง  
     จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 23 ขอ 4 ไดกลาววา การ
จัดการศึกษาตองเนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และทักษะตาง ๆ หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให
มีความรู ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําไดเพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต วิชาการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน ไดมีการจัดเตรียมการสอน E-Learning เต็มรูปแบบเนื้อหา เสร็จในปการศึกษา 2551 และ
นํามาใชในการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2552 เพ่ือใชในการเรียนการสอน 
และพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหทันสมัย ดังนั้นผูเรียนจึงตองทําความเขาใจในเนื้อหา การเรียน
การสอนโดยผานระบบ E-Learning ตองมีการนําเสนอบทเรียนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาและมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอน โดยเฉพาะกับกลุมซอม หรือ เรียนซํ้าจะเปนการแกปญหา  จึงมีการนํา
เทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกตใชในการเรียนการสอน ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง และ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูจนเกิดความเขาใจ  

ผูวิจัยไดตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาการเรียนการสอนของระบบE-Learning 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด  จึงไดมีการจัดการเรียนรูโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตหรือบทเรียน
อิเล็คทรอนิคส  (E-Learning) มาใชในการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลการเรียนรูในวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
ระหวางระบบการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  กับวิธีการเรียนรูแบบปกต ิสําหรับกลุมนักศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนในระดับเดียวกัน 

2.  เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีมีตอ 
การจัดการเรียนการสอนโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 

นักศึกษากลุมท่ีเรียนรูโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (E-learning) ในวิชาการควบคุม
และการตรวจสอบภายในจะมีผลการเรียนแตกตางจากกลุมท่ีใชวิธีการเรียนการสอนแบบปกต ิ
 
1.4 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 

ตัวแปรตน คือ วิธีการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (E-learning) และการ
เรียนการสอนแบบปกต ิ

ตัวแปรตาม   คือ    ผลการเรียนของนักศึกษา 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.  ผูวิจัยศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปช้ันปท่ี 2 เฉพาะท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สําหรับภาคเรียนท่ี  2/2552 เทานั้น 

2.  ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเชิงเปรียบเฉพาะวิธีการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต และวิธีการเรียนการสอนแบบปกต ิ
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1.6 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

1.  ประชากร  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ป ช้ันปท่ี  2  ท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายในผานระบบ E-Learning 1 กลุม และระบบปกติ 5 กลุม 

2. กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ผานระบบ E-Learning 1 กลุม จํานวน 30 คน และ ระบบปกติ 3 กลุม  จํานวน 150 คน โดยใชวิธีสุม
แบบเจาะจงจากจํานวน 3 หอง ใหไดนักศึกษาจํานวน 20 คน นักศึกษาแตละหองจัดคละกัน เปน
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับเดียวกับกลุมทดลอง โดยดูจากเกรดเฉล่ียสะสม และผลการเรียน
ในวิชา บังคับกอน และวิชาท่ีเกี่ยวของรวม 2 วิชา 
 
1.7  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

1. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  
 - บทเรียนบนระบบการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต (E-Learning)  
          วิชา การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 - แบบประเมินคุณภาพระบบการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
       - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียนของนักศึกษา 
       - แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอระบบการเรียนรูผานเครือขาย 
          อินเทอรเน็ต 

 2. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล 
ภาคเรียนท่ี 2/2552 ( เดือนตุลาคม – มกราคม ) เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

 
1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. เพ่ือทราบถึงผลการเปรียบเทียบวิธีการเรียนการสอนโดยผานระบบเครือขายและวิธีการ 
เรียนการสอนแบบปกติ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                2. เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองและเหมาะสม
กับผูเรียน 
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1.9  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

ตัวแปรตน                                                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
วิธีการเรียนการสอน 
 โดยผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต (E-learning) 
 แบบปกต ิ

 
ผลการเรียนของนักศึกษาการ
บัญชีในวิชาการควบคุมและ
การตรวจสอบภายใน DPU



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนผานระบบ E-Learning 
กับผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนตามปกติ ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
โดยจะนําเสนอตามลําดับหัวขอ ดังนี้ 
 
   1. ความสําคัญของการทําวิจัยช้ันเรียน 
   2. การเรียนการสอนผานเว็บ 
   3. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของนักการศึกษา 
   4. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ความสําคัญของการทําวิจัยช้ันเรียน 
 
 ความหมาย 
 การวิจัยช้ันเรียน คือ กระบวนการแสวงหาความรูอันเปนความจริงเช่ือถือไดในเนื้อหาเกี่ยว 
กับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในบริบทของช้ันเรียน
การวิจัยในช้ันเรียนมีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนของครู ลักษณะ
ของการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research) คือ เปนการวิจัยควบคูไปกับการ
ปฏิบัติงานจริง  โดยมีครูเปนท้ังผูผลิตงานวิจัย  และผูบริโภคการวิจัย  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือครู
เปนนักวิจัยในช้ันเรียน  ครูนักวิจัยจะตั้งคําถามท่ีมีความหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
แลวจะวางแผนการปฏิบัติงานและการวิจัย  หลังจากนั้นครูจะดําเนินการจัดการเรียนการสอนไป
พรอมๆกับการจัดเก็บขอมูลตามระบบขอมูลท่ีไดวางแผนการวิจัยไว  นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหสรุป
ผลการวิจัย  นําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแลวจะพัฒนาขอความรูท่ีได
นั้นตอไปใหมีความถูกตองเปนสากล และเปนประโยชนมากยิ่งขึ้นตอการพัฒนาการเรียนการสอน
เพ่ือการพัฒนาการเรียนของครูใหมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป 
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 โดยท่ัวไปแลวประชากรเปาหมายของการวิจัยในช้ันเรียนจะถูกจํากัดเปนกลุมนักศึกษาใน
ความรับผิดชอบของครูนักวจิัยเทานั้น และขอความรูท่ีไดมักจะมีความเฉพาะคือ จะเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาและผลการพัฒนานักศึกษาในช้ันเรียนของครูนักวิจัยเปนสําคัญ 
 ความสําคัญของการวิจัยชั้นเรียน 
 การทําวิจัยในช้ันเรียนนั้นจะชวยใหมีวิถีชีวิตของการเรียนการสอนอยางเปนระบบเห็นภาพ
ของงานตลอดแนว  มีการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพเพราะจะมองเห็นทางเลือกตางๆไดกวางขวางและ
ลึกซ้ึงขึ้น แลวจะตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆอยางมีเหตุผลและสรางสรรค  ครูนักวิจัยจะมีโอกาส
มากขึ้นในการคิดใครครวญเกี่ยวกับเหตุผลของการปฏิบัติงานและครูจะสามารถบอกไดวางานการ
จัดการเรียนการสอนท่ีปฏิบัติไปนั้นไดผลหรือไมเพราะอะไร  นอกจากนีก้ารใชกระบวนการวิจัยใน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนี้จะสามารถควบคุม กํากับและ พัฒนาการปฏิบัติงานของ
ตนเองไดอยางดี  เพราะการทํางาน  และผลของการทํางานนั้นลวนมีความหมายและคุณคาสําหรับ
ในการพัฒนาการเรียนของนักศึกษา  ผลจากการทําวิจัยในช้ันเรียนจะชวยใหไดตัวบงช้ีท่ีเปน
รูปธรรมของผลสําเร็จในการปฏิบัติงานของการสอนอันจะนํามาซ่ึงความรูในงาน และความสุขใน
การปฏิบัติงานท่ีถูกตองของครู  เปนท่ีคาดหวังวาเม่ือครูผูสอนไดทําการวิจัยช้ันเรียนควบคูไปกับการ
ปฏิบัติงานสอนอยางเหมาะสมแลวจะกอใหเกิดผลดีตอวงการศึกษาและวิชาชีพครูอยางนอย 3 
ประการคือ   

(1) ผูเรียนจะมีความรูท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (2) ในแวดวงวิชาการศึกษาจะมีความรูและมีนวัตกรรมทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเปน
จริงเกิดมากขึ้นอันจะเปนประโยชนตอในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมากและ 
 (3) วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในการทํางานของผูสอนจะพัฒนาไปสูความเปนมืออาชีพ
(Professional Teacher) มากยิ่งขึ้น 

ท้ังนี้เพราะผูสอนจะมีคุณสมบัติของการเปนผูแสวงหาความรู (Learner) ในศาสตรแหงการ
สอนอยางตอเนื่องและมีชีวิตชีวาในท่ีสุดก็จะเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจท่ีกวางขวาง และลึกซ้ึง ใน
ศาสตร และศิลปแหงการสอนเปนผูท่ีมีวิทยายุทธแกรงกลาในการสอนสามารถท่ีจะสอนนักศึกษา 
ใหพัฒนากาวหนาในดานตางๆในหลายบริบทหรือท่ีเรียกวาเปนผูรอบรู หรือปรมาจารย (Master 
Teacher)  ซ่ึงถามีปริมาณผูสอนท่ีเปนนักวิจัยดังกลาวมากขึ้น จะชวยในการพัฒนาวิชาชีพเปนไป
อยางสรางสรรค และม่ันคงในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวาการวิจัยในช้ันเรียนจะเปนเครื่องมือท่ี
สําคัญในการพัฒนาวิถีชีวิตของผูสอน  เพ่ือใหพัฒนาไปสูความเปนผูสอนมืออาชีพในสังคมวิชาการ
ของวิชาชีพครู 
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รูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยในช้ันเรียนมีลักษณะเฉพาะท่ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบของการวิจัยในช้ันเรียนนั้นเปนโปรแกรมวิจัย(Research  Program) แบบการวิจัยและการ
พัฒนา(Research  and Development) โดยเนนสาระความรูท่ีเปนประโยชนในการเขาใจสภาพปญหา
และวิธีการแกไข  ตลอดจนนวัตกรรมในการพัฒนางานตามหลักสภาพท่ีเปนจริงในกระบวนการ
ของการพัฒนางานนั้นมีขั้นตอนใหญ 4 ขั้นตอนกลาวคือ 
 (1) การกําหนดเปาหมายของการพัฒนาท่ีตองการหรือกําหนดสภาวะท่ีเรียกวาพัฒนาแลวให
ชัดเจน 
 (2) การประเมินสภาวะเริ่มตน เพ่ือดูสภาพหรือสภาวะในปจจุบันนั้นวามีลักษณะอยางไร
และแตกตางจากสภาวะเปาหมายท่ีตองการในลักษณะใด 
 (3) การวางกระบวนการและการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงแกไขไปเรื่อยๆโดยมี
ขั้นตอนยอยคือ 
  (3.1) การพิจารณาทางเลือกตางๆในการเปล่ียนแปลงจากสภาวะเริ่มตนไปสูสภาวะ 

        เปาหมาย  
  (3.2) การประเมินทางเลือกตางๆ เพ่ือตัดสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุด 
          ในการพัฒนา  
  (3.3) การดําเนินการพัฒนาตามแผนของทางเลือกท่ีเลือกไว 
  (3.4) การติดตามกํากับและประเมินการดําเนินงานเพ่ือใหรูวา การพัฒนากําลัง
เปนไปในทิศทางและลักษณะท่ีตองการใชหรือไม  และเพ่ือใหรูวาจะตองปรับเปล่ียนอะไรอีกเพ่ือ 
ใหไปสูเปาหมายท่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลจากขั้นนี้จะทําใหไดแผนการดําเนินงานใน  
ระยะตอไป  อันเปนแผนท่ีปรับปรุงพัฒนาจากขั้น(3.3)  
  (3.5) การดําเนินการพัฒนาตามแผนฉบับท่ีปรับปรุง 
  (3.6) ติดตามกํากับและประเมินการทํางานตามแผนฉบับปรับปรุง 
 (4) การประเมินผลรวมสรุปวา ไดบรรลุเปาหมายของการพัฒนามากนอยเพียงใด 

เม่ือนํากระบวนการพัฒนาดังกลาวมาพิจารณารวมกับโปรแกรมวิจัยในช้ันเรียนแลวรูปแบบ
ของการวิจัยในช้ันเรียน  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนในดานใดดานหนึ่ง  ภายใตบริบทหนึ่งนาจะเปนโปรแกรมการวิจัยท่ีมีระยะของการทําวิจัย
อยางนอย 3 ระยะดังนี้คือ 
 - ระยะแรกเปนการวิจัยเพ่ือวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาของการเรียนและการจัดการเรียน 
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การสอนการวิจัยในระยะนี้ ครูควรมองภาพเปาหมายของการพัฒนาซ่ึงอาจมีลักษณะเปนขั้นหรือเสน
พัฒนาการของผูเรียนในดานตางๆใหชัดเจน ความรูสวนนี้จะมาจากการศึกษาเอกสารหลักสูตร คูมือ
การสอน  แบบเรียนตางๆ เปาหมายของการพัฒนาและเสนพัฒนาการนี้จะเปนกรอบทฤษฎีท่ีสําคัญ
ท่ีจะใชเปนเกณฑหรือเปนกรอบในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหาอันเปนสภาวะเริ่มตนกอน
การพัฒนา(Baseline) การวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหานี้อาจใชการวิจัยเขาสํารวจโดยใชขอมูล  
ทุติยภูมิในระบบขอมูลของหองเรียนและในมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว  เชนคะแนนผลการเรียน และ
ขอมูลตางๆจากสมุดพก  ขอมูลจากหนวยแนะแนวและฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  หรือ
ขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยไดบันทึกไวแลวเปนตน  นอกจากนี้นักวิจัยยังอาจ
ทําการศึกษากรณี (Case Study) นักศึกษากลุมตางๆท่ีนาสนใจเพ่ือใหภาพท่ีไดอยางถูกตองครบถวน
ของภาวะเริ่มตนของปญหาในการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  รวมท้ังส่ิงตางๆท่ีเกี่ยวของ  
อันจะนําไปสูทางเลือกตางๆในการแกไขปญหา   

- ระยะท่ีสอง  เปนการวิจัยเพ่ือทดลองวิธีการพัฒนา    หรือนวัตกรรมทางการเรียนการสอน 
จากผลการวิจัยในระยะท่ี 1 นักวิจัยจะสามารถระบุปญหาจริงท่ีสมควรไดรับการแกไขและพัฒนา  
ทางเลือกในการแกไขและพัฒนานี้อาจจะเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม  หรือการใช
นวัตกรรมเขามาชวยในการจัดกิจกรรม   ในระยะท่ีสองนี้นักวิจัยจะสรางวิธีการและเครื่องมือหรือ
นวัตกรรมท่ีจะใชในการพัฒนาแลวทําการศึกษาคุณภาพของวิธีการ หรือนวัตกรรม  ดังกลาวใน       
2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปนการศึกษาคุณภาพ  โดยการพัฒนาความเหมาะสมตามเหตุผล  ซ่ึง   
ขอความรวมมือจากเพ่ือนครูศึกษานิเทศค  และผูเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ชวยพิจารณาความเหมาะสม
ลักษณะท่ีสองเปนการทดลองใชสอนนักศึกษารูปแบบของการทดลองในระยะนี้อาจเปนแบบการ
ทดลองกลุมเดียวโดยมีการสังเกตพฤติกรรมส้ินสุดอีกระยะหนึ่ง  ตอจากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากการ
สังเกตพฤติกรรมเริ่มตนมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมส้ินสุด  เพ่ือวิเคราะหการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของนักศึกษาวาเปนไปตามท่ีคาดหวังไวหรือไม  แบบการทดลองในชวงนี้มักเปนแบบ
อนุกรมเวลา(Time Series Design) ดังมีตัวอยางแบบการจัดเก็บขอมูลดังนี้ 

                                                   ………………………………….. 
                                                             O1 O2 O3 O4 O5 O6 
                                                   ………………………………….. 
ผลจากการทดลองในระยะเริ่มแรกท่ีจะทําใหผูสอนนักวิจัยทราบวา วิธีการหรือนวัตกรรมท่ี

สรางขึ้นมาใชไดดีหรือไมเพียงไรและจะตองมีการปรับปรุงแกไขอยางไร  หลังจากนั้นก็จะทําการ
ปรับปรุงแกไข และทดลองใหมจนผลการทดลองบงช้ีวาสามารถพัฒนานักศึกษาไดตามท่ีคาดหวัง 

-ระยะท่ีสาม เปนระยะท่ีครูนักวิจัยตองการพิสูจนความจริงท่ีถูกตองมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผล 
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หรือวิธีการนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นมาตอการเรียนของนักศึกษา  ในขั้นนี้ครูจะทําการวิจัยเชิงทดลอง
โดยจะมีกลุมควบคุมและมีการควบคุมตัวแปรแทรกซอนตางๆ ใหมากขึ้นเพ่ือใหผลการพิสูจนมี
ความตรงภายนอกมากขึ้น  ถาตองการใหความรูท่ีไดมีความเปนสากลภายในและมากยิ่งขึ้นควรทํา
การทดลองในหลายบริบท 

จากโปรแกรมการวิจัยท่ีมี 3 ระยะดังกลาวจะเห็นไดวาการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือใหเกิดความรู
ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีผานการพิสูจนแลววา  ไดผลนั้นควรตองใชเวลาอยางนอย 3 ป โดยใช
เวลาประมาณ 1 ป ในแตระยะดังนี้แลวผลการทําวิจัยในช้ันเรียนจะทําใหเกิดการพัฒนาผูเรียน 
ผูสอน และองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามท่ีคาดหวังท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ตัวผูสอนเอง
จะมีการทํางานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ             
การวางแผนท่ีดีของครูจะทําใหไดเห็นภาพของงานตลอดเวลา  ผูสอนสามารถวางแผนไดตรงตาม
หลักสูตรและสภาพปจจุบันปญหาและเปนแผนท่ีมีคุณคาและมีความหมายสําหรับผูสอน  การเตรียม
เครื่องมือตางๆในการทํางานจะเปนไปอยางมีความหมายการปฏิบัติการสอนของครูจะเปนไปอยางมี
หลัก  มีเปาหมายและมีชีวิตชีวา  ในอีกมุมมองหนึ่งของวิถีชีวิตของการวิจัยในช้ันเรียนนี้ ดังนั้น จึง
เปนในศาสตรของการสอนอยูตลอดเวลาและอยางตอเนื่อง  สวนสภาพจริงของนักศึกษาในช้ันเรียน
และนอกช้ันจะกลายเปนใหไดศึกษาและฝกฝนวิทยายุทธ อยางสรางสรรคในศาสตรแหงการสอน 

ผูสอนจะพัฒนาไปสูความเปนครูมืออาชีพท่ีมีวิจารณญาณและเปนอิสระเพราะสามารถ  
ควบคุมกํากับการปฏิบัติงานของตัวเองไดอยางถูกตองเหมาะสม  และสรางสรรค  จึงมองเห็น
เปาหมายของการทํางาน  มองเห็นภาพของงานตลอดแนวแลวมองมือพัฒนา  และปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานไปเรื่อยๆ อยางไมส้ินสุดดวยความสุขในการทํางาน  เพราะไดประจักษในผล
ของการทํางานท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาและผลท่ีเกิดขึ้นในการพัฒนาความเปนนักวิชาชีพของตนเอง   
(จากเว็บไซด  www. Bankru.com) 
 
2.2 การเรียนการสอนผานเว็บ 
 

อินเตอรเน็ตเปนเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในการทํางานสูง มีบริการรูปแบบตาง ๆ มากมายท่ี
สามารถเอ้ือประโยชนใหกับการจัดการเรียนการสอน นักการศึกษาจึงไดพยายามศึกษาหารูปแบบ
การนําบริการตาง ๆ ของอินเตอรเน็ตมาใชอยางเต็มความสามารถเพ่ือสนับสนุน การเรียนการสอน 
(วิชุดา รัตนเพียร. 2542:29-35) 
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 ความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ 
 การเรียนการสอนผานเว็บ หรือ Web – Based Instruction เปนรูปแบบหนึ่งของการประยุกต 
ใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ต ท่ีนักการศึกษาใหความสนใจเปนอยางมากในปจจุบันเปนความ
พยายามในการใชคุณสมบัติตาง ๆ ของอินเตอรเน็ต มาใชเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการ
เรียนการสอนผานเว็บ ดังนี ้
 แฮนนัม (Hannum.1998) กลาวถึงการเรียนการสอนผานเว็บวาเปนการจัดสภาพการเรียน
การสอนผานระบบอินเตอรเน็ต หรืออินทราเน็ตบนพ้ืนฐานของหลักและวิธีการออกแบบการเรียน
การสอนอยางมีระบบ 
 คารลสัน และคณะ (Carlson et al.1998) กลาววา การเรียนการสอนผานเว็บเปนภาพท่ี
ชัดเจนของการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีในยุคปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการ
สอน (Instructional Design) ซ่ึงกอใหเกิดโอกาสท่ีชัดเจนในการนําการศึกษาไปสูท่ีดอยโอกาส เปน
การจัดหาเครื่องมือใหม ๆ สําหนับสงเสริมการเรียนรู และเพ่ิมเครื่องมืออํานวยความสะดวกท่ีชวย
ขจัดปญหาเรื่องสถานท่ีและเวลา 
 แคมเพลส และแคมเพลส (Camplese and Camplese.1998) ใหความหมายของการเรียนการ
สอนผานเว็บวา เปนการจัดการเรียนการสอนท้ังกระบวนการหรือบางสวน โดยใชเวิลดไวดเว็บ เปน
ส่ือกลางในการถายทอดความรูแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลระหวางกัน เนื่องจากเวิลดไวดเว็บมี
ความสามารถในการถายทอดขอมูลไดหลายประเภทไมวาจะเปนขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 
และเสียง จึงเหมาะแกการเปนส่ือกลางในการถายทอดเนื้อหาการเรียนการสอน 
 สานเพียร (Laanpere.1997) ไดใหนิยามของการเรียนการสอนผานเว็บวาเปนการจัดการ
เรียนการสอนผานสภาพแวดลอมของเวิลดไวดเว็บ ซ่ึงอาจเปนเพียงสวนหนึ่งของการเรียนการสอน
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย สวนประกอบการบรรยายในช้ันเรียน การสัมมนาโครงการกลุม หรือการ
ส่ือสารระหวางผูเรียนกับผูสอน หรืออาจเปนลักษณะของหลักสูตรท่ีเรียนผานเวิลดไวดเว็บโดยตรง
ท้ังกระบวนการเลยก็ได การเรียนการสอนผานเว็บนี้เปนการรวมกันระหวางการศึกษา และการ
ฝกอบรมเขาไวดวยกัน โดยใหความสนใจตอการใชในระดับการเรียนท่ีสูงกวาระดับมัธยมศึกษา 
 ขาน (Khan.1997) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บวา หมายถึงโปรแกรม
การเรียนการสอนในรูปแบบของไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia) ท่ีนําคุณลักษณะและทรัพยากรตาง ๆ 
ท่ีมีในเวิลดไวดเว็บ มาใชประโยชน ในการจัดสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
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 รีแลน และกิลลานิ ( Relan and Gillami.1997) ใหความหมายวา การเรียนการสอนผานเว็บ
เปนการประยุกตท่ีแทจริงของการใชวิธีการตาง ๆ มากมาย โดยการใชเว็บเปนทรัพยากรเพ่ือการ
ส่ือสาร และใชเปนโครงสรางสําหรับการแพรกระจายทางการศึกษา 
 พารสัน (Parson.1997) กลาววา การเรียนการสอนผานเว็บเปนการจัดสภาพการเรียนการ
สอนในบางสวน หรือท้ังหมดของกระบวนการในการสงความรูไปสูผูเรียนโดยผานเวิลดไวดเว็บ
เปนส่ือกลาง 
 ดริสคอลล (Driscoll.1997) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บวาเปนการใช
ทักษะ หรือ ความรูตาง ๆ ถายโยงไปสูท่ีใดท่ีหนึ่งโดยการใชเวิลดไวดเว็บเปนชองทางในการ
เผยแพรความรู 
 คลาก (Clark. 1996) ใหความหมายวา การเรียนการสอนผานเว็บ หรือบางครั้งเรียกวา การ
อบรมผานเว็บ (Web – Bascd Training) เปนกระบวนการเรียนการสอนรายบุคคลท่ีอาศัยเครือขาย
อินเตอรเน็ตท้ังสวนบุคคลหรือสาธารณะผานทางโปรแกรมคนผาน (Web Browser) โดยลักษณะ
การเรียนการสอนไมไดเปนการดาวนโหลดโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนลงมาท่ีเครื่องของตนเอง 
แตเปนการเขาไปในเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือศึกษาเนื้อหาความรูท่ีผูจัดไดบรรจุไวในเซิรฟเวอร 
โดยท่ีผูจัดสามารถปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยไดอยางรวดเร็วและตลอดเวลา 
 คอลลีน (Colleen.1996) ไดใหคําจํากัดความของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บวา เปน
ส่ือใหมซ่ึงรวมคุณประโยชนของไฮเปอรมีเดีย ซ่ึงประกอบไปดวยขอความ เสียง วีดีโอ ภาพกราฟก 
และภาพเคล่ือนไหว เปนการสอนรายบุคคลโดยผานเครือขายการออกแบบการสอนตองใชหลัก
ทฤษฏีเพ่ือการออกแบบ เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษาแกผูเรียน 
 กิดานันท มลิทอง (2543 : 344) ใหความหมายวา การเรียนการสอนผานเว็บเปนการใชเว็บ
ในการเรียนการสอน โดยอาจใชเว็บเพ่ือนําเสนอบทเรียนในลักษณะส่ือหลายมิติของวิชาท้ังหมด 
ตามหลักสูตร หรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพ่ือประกอบการสอนก็ไดรวมท้ังใชประโยชน
จากคุณลักษณะตาง ๆ ของการส่ือสารท่ีมีอยูในระบบอินเตอรเน็ต เชนการเขียนโตตอบกันทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และการพูดคุยสดดวยขอความและเสียง มาใชประกอบดวยเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ใจทิพย ณ สงขลา (2542 : 18-28) ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บวา เปนการ
ผนวกคุณสมบัติไฮเปอรมีเดียเขากับคุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บ เพ่ือสรางส่ิงแวดลอมแหง
การเรียนในมิติท่ีไมมีขอบเขต จํากัดดวยระยะทางและเวลาท่ีแตกตางของผูเรียน (Learning Without 
Boundary)  
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 วิชุดา รัตนเพียร (2542 : 29-35 กลาววา การเรียนการสอนผานเว็บเปนการนําเสนอโประแก
รมบทเรียนบนเว็บเพจ โดยนําเสนอผานบริการเวิลดไวดเว็บในเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงผูออกแบบ
และสรางโปรแกรมการสอนผานเว็บจะตองคํานึงถึงความสามารถและบริการท่ีหลากหลายของ
อินเตอรเน็ต และคุณสมบัติเหลานั้นมาใชเพ่ือประโยชนในการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด 
 จากนิยามและความคิดเห็นของนักวิชาการและนักการศึกษาท้ังตางประเทศ และ
ภายในประเทศไทย ดังท่ีกลาวมาแลวนั้นสามารถสรุปไดวา การเรียนการสอนผานเว็บเปนการจัด
สภาพการเรียนการสอนท่ีไดรับการออกแบบอยางมีระบบโดยอาศัยคุณสมบัติ และทรัพยากรของ
เวิลดไวดเว็บ มาเปนส่ือกลางในการถายทอดเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจจัดเปนการเรียนการสอนท้ังกระบวนการ หรือนํามาใชเปนสงหนึ่งของ
กระบวนการท้ังหมด การเรียนการสอนผานเว็บจึงถือเปนวิธีการใหมท่ีชวยสงเสริมพัฒนาใหเกิดการ
เรียนรู และชวยขจัดปญหาเรื่องอุปสรรคของการเรียนการสอนทางดานสถานท่ี และเวลาอีกดวย 
 ลักษณะและประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บ 
 เนื่องจากอินเตอรเน็ตเปนแหลงทรัพยากรท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายตอการนําไปประยุกตใช
ในการศึกษา ดังนั้นการเรียนการสอนผานเว็บจึงสามารถทําไดในหลายลักษณะ แตละสถาบันและ
แตละเนื้อหาของหลักสูตร ก็จะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนผานเว็บท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงใน
ประเด็นนี้มีนักการศึกษาหลายทาน ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเภทของการเรียนการสอนผาน
เว็บ ดังตอไปนี ้

โดเฮอตี้ (Doherty. 1998 : 61 – 63)แนะนําวาการเรียนการสอนผานเว็บ มีวิธีการใชใน 3 
ลักษณะ คือ 
 1.  การนําเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซต ท่ีประกอบไปดวยขอความ 
ภาพกราฟก โดยวิธีการนําเสนอ คือ  
 1.1 การนําเสนอแบบส่ือเดียว เชน ขอความ หรือรูปภาพ 
 1.2 การนําเสนอแบบส่ือคู เชน ขอความกับรูปภาพ 
 1.3 การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง 
 2. การส่ือสาร (Communication) การส่ือสารเปนส่ิงจําเปนในชีวิตปรําวัน ซ่ึงเปนลักษณะ
สําคัญของอินเทอรเน็ต โดยมีการส่ือสารบนอินเทอรเน็ตหลายแบบ เชน 
 2.1 การส่ือสารทางเดียว เชน การดูขอมูลจากเว็บเพจ 
 2.2 การส่ือสารสองทาง เชน การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสโตตอบ 
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 2.3 การส่ือสารจากแหลงหนึ่งไปหลายท่ี เปนการสงขอความจากแหลงเดียวแพรกระจายไป
หลายท่ี เชน การอภิปรายคนเดียวใหคนอ่ืนๆ ไดรับฟงดวย หรือการประชุมผานคอมพิวเตอร 
(Computer Conferencing) 
 2.4 การส่ือสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง เชน การใชกระบวนการกลุมในการส่ือสารบน
เว็บ โดยมีคนใชหลายคน และคนรับหลายคนเชนกัน 
 3. การทําใหเกิดความสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของ
อินเทอรเน็ต และสําคัญท่ีสุด ซ่ึงมี 3 ลักษณะ คือ 
 3.1 การสืบคนขอมูล 
 3.2 การวิธีการเขาสูเว็บ 
 3.3 การตอบสนองของมนุษยตอการใชเว็บ 
 พารสัน (Parson.  1997) ไดแบงประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บออกเปน 3 ลักษณะ 
คือ 
 1. การเรียนการสอนผานเว็บแบบรายวิชาเดียว (Stand – Alone Courses) เปนรายวิชาท่ีมี
เครื่องมือและแหลงท่ีเขาไปถึง และเขาหาไดโดยผานระบบอินเทอรเน็ตอยางมากท่ีสุดถาไมมีการ
ส่ือสารก็สามารถท่ีจะไปผานระบบคอมพิวเตอรส่ือสารได (Computer Mediated Communication : 
CMC) ลักษณะของการเรียนการสอนผานเว็บแบบนี้มีลักษณะเปนแบบวิทยาเขตมีนักศึกษาจํานวน
มากท่ีเขามาใชจริง แตจะมีการสงขอมูลจากรายวิชาทางไกล 
 2. การเรียนการสอนผานเว็บแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เปน
รายวิชาท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรมท่ีมีการพบปะระหวางครูกับนักเรียน และมีแหลงใหมาก เชน การ
กําหนดงานท่ีใหทําบนเว็บ การกําหนดใหอาน การส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอร หรือการมีเว็บท่ี
สามารถซ้ือตําแหนงของแหลงบนพ้ืนท่ีของเว็บไซตโดยรวมกิจกรรมตางๆ เอาไว 
 3. การเรียนการสอนผานเว็บแบบศูนยการศึกษา (Web pedagogical Resources) เปนชนิด
ของเว็บไซตท่ีมีวัตถุดิบ เครื่องมือ ซ่ึงสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญเขาไวดวยกัน หรือเปน
แหลงสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาซ่ึงผูท่ีเขาใชก็จะมีส่ือใหบริการหลายรูปแบบ เชน ขอความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และการส่ือสารระหวางบุคคล เปนตน  
 แฮนนัม (Hannum. 1998) ไดแบงประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บออกเปน 4 ลักษณะ
ใหญๆ คือ  
 1. รูปแบบการเผยแพร รูปแบบนี้สามารถแบงไดออกเปน 3 ชนิด คือ 
  1.1 รูปแบบหองสมุด  (Library Model) เปนรูปแบบท่ีใชประโยชนจาก
ความสามารถในการเขาไปยังแหลงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีอยูหลากหลายโดยวิธีการจัดหา
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เนื้อหาใหผูเรียน ผานการเช่ือมโยงไปยังแหลงเสริมตางๆ เชน สารานุกรม วารสาร หรือหนังสือ
ออนไลนท้ังหลาย ซ่ึงถือวาเปนการนําเอาลักษณะทางกายภาพของหองสมุดท่ีมีทรัพยากรจํานวน
มหาศาลมาประยุกตใช สวนประกอบของรูปแบบนี้ ไดแก สารานุกรมออนไลน วารสารออนไลน 
หนังสือออนไลน สารบัญการอานออนไลน (Online Reading List) เว็บหองสมุด เว็บงานวัย รวมท้ัง
การรวบรวมรายช่ือเว็บท่ีสัมพันธกับวิชาตางๆ  
  1.2 รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook Model) การเรียนการสอนผานเว็บรูปแบบนี้ 
เปนการจัดเนื้อหาของหลักสูตรในลักษณะออนไลนใหแกผูเรียน เชน คําบรรยาย สไลด นิยาม 
คําศัพท และสวนเสริม ผูสอนสามารถเตรียมเนื้อหาออนไลนท่ีใชเหมือนกับท่ีใชในการเรียนในช้ัน
เรียนปกติ และสามารถทําสําเนาเอกสารใหกับผูเรียนได รูปแบบนี้ตางจากรูปแบบหองสมุดคือ 
รูปแบบนี้จะเตรียมเนื้อหาสําหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ขณะท่ีรูปแบบหองสมุดชวยใหผูเรียน
เขาถึงเนื้อหาท่ีตองการ จากการเช่ือมโยงท่ีไดเตรียมเอาไว สวนประกอบของรูปแบบหนังสือนี้
ประกอบดวยบันทึกของหลักสูตร บันทึกคําบรรยาย ขอแนะนําของหองเรียน สไลดท่ีนําเสนอ วิดีโอ
และภาพ ท่ีใชในช้ันเรียน เอกสารอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับช้ันเรียน เชน ประมวลรายวิชา รายช่ือใน
ช้ัน กฎเกณฑขอตกลงตางๆ ตารางการสอบ และตัวอยางการสอบครั้งท่ีแลว ความคาดหวังของช้ัน
เรียน งานท่ีมอบหมาย เปนตน 

1.3 รูปแบบการสอนท่ีมีปฏิสัมพันธ (Interactive  Instruction  Model) รูปแบบนี้จัด 
ใหผูเรียนไดรับประสบการณเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาท่ีไดรับ โดยนําลักษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มาประยุกตใชเปนการสอนแบบออนไลนท่ีเนนการมี
ปฏิสัมพันธ มีการใหคําแนะนําการปฏิบัติ การใหผลยอนกลับ รวมท้ังการใหสถานการณจําลอง 
 2. รูปแบบการส่ือสาร (Communication Model) การเรียนการสอนผานเว็บรูปแบบนี้ท่ีอาศัย
คอมพิวเตอรเปนส่ือเพ่ือการส่ือสาร (Computer – Mediated Communications Model) ผูเรียน
สามารถท่ีจะส่ือสารกับผูเรียนคนอ่ืนๆ ผูสอน หรือกับผูเช่ียวชาญไดโดยรูปแบบการส่ือสารท่ี
หลากหลายในอินเทอรเน็ตซ่ึง ไดแก จดหมาย อิเล็กทรอนิคส กลุมอภิปราย การสนทนาและการ
อภิปราย และการประชุมผานคอมพิวเตอรเหมาะสําหรับการเรียนการสอนท่ีตองการสงเสริมการ
ส่ือสาร และการปฏิสัมพันธระหวางผูท่ีมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
 3. รูปแบบผสม (Hybrid Model) รูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บ รูปแบบนี้เปนการนําเอา
รูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบการเผยแพรกับรูปแบบการส่ือสารมารวมเขาไวดวยกัน เชน เว็บไซทท่ี
รวมเอารูปแบบหองสมุดกับรูปแบบหนังสือเรียนไวดวยกัน เว็บไซทท่ีรวบรวมเอาแบบบันทึกของ
หลักสูตรรวมท้ังการบรรยายไวกับกลุมอภิปราย หรือเว็บไซทท่ีรวมท้ังรายการแหลงสงเสริมความรู
ตางๆ และความสามารถของจดหมายอิเล็กทรอนิคสไวดวยกัน เปนตน รูปแบบท่ีมีประโยชนเปน
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อยางมากกับผูเรียนเพราะผูเรียนจะไดใชประโยชนของทรัพยากรท่ีมีในอินเทอรเน็ตในลักษณะท่ี
หลากหลาย 
 4. รูปแบบหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom Model) รูปแบบหองเรียนเสมือนเปนการ
นําเอาลักษณะเดนหลายๆ ประการ ของแตละรูปแบบท่ีกลาวมาแลวขางตนมาใช ซ่ึงเปนการสงการ
สอนสดโดยผูสอนสอนผานคอมพิวเตอรจากหองเรียน หรือหองสงในสถาบันการศึกษาหนึ่งไปยัง
หองเรียนอ่ืนๆ ท้ังภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือในสถานศึกษาตางๆ รอบโลก เพ่ือใหสามารถ
เรียนไดพรอมกัน การศึกษาทางไกลในลักษณะนี้จะตองมีการนัดเวลาในการเรียนกันกอนลวงหนา
เพ่ือใหผูเรียนมาอยูพรอมกัน และมักใชการประชุมทางไกลโดยใชวีดีทัศนประกอบ การเรียนระบบ
นี้นอกจากจะมีเครื่องคอมพิวเตอรแลวยังตองมีอุปกรณและวัสดุอ่ืนๆ ประกอบดวย ไดแก กลองวีดี
ทัศน ไมโครโฟน ลําโพง และซอฟตแวรโปรแกรม ในการรับสงสัญญาณเพ่ือสงภาพและเสียงของ
ผูสอน ผูเรียนสามารถรับภาพและเสียงของผูสอนไดจากจอมอนิเตอรของคอมพิวเตอร และยัง
สามารถโตตอบกันไดระหวางผูเรียนกับผูสอน นอกจากการเรียนในลักษณะการสอนสดแลว การ
เรียนในรูปแบบหองเรียนเสมือนยังมีการใชในลักษณะการใสเนื้อหาความรูแตละเรื่องลงไปใน
เว็บไซต ซ่ึงเปนเว็บเพ่ือการศึกษา เพ่ือท่ีผูเรียนหรือผูสนใจสามารถเขาไปเรียนรูได เปนการเรียนรู
ดวยตนเองโดยผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในคอรสท่ีตนสนใจไดฟรี การสอนจะมีท้ังการใช
เนื้อหาความรูอยางละเอียดในแตละสัปดาห รวมถึงการส่ือสารระหวางผูสอนและผูเรียนผานทาง
กระดานขาว และตองสนทนา (กิดานันท  มลิทอง. 2543 : 325) 
 เนื่องจากการเรียนการสอนผานเว็บรวบรวมความสามารถของส่ือหลายชนิดเขาดวยกันทํา
ใหมีลักษณะการนําไปใชท่ีหลากหลาย บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ (2541 : 71) ไดสรุปลักษณะการใชการ
เรียนการสอนผานเว็บเปนหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอนผานเว็บเปนรูปแบบหนึ่งของการศึกษาทางไกล (Distance Education) 
เนื่องจากมีระบบเครือขายเช่ือมโยงในระยะไกล ครอบคลุมท่ัวโลก 
 2. การเรียนการสอนผานเว็บเปนการศึกษาตางเวลา และวาระ (Asynchronous Leaming) 
การใชเว็บในการสอนสามารถกระทําไดตลอดทุกท่ี ทุกเวลา (Anywhere Anytime) 
 3. การเรียนการสอนผานเว็บเปนการศึกษาแบบโครงการ (Project-Based Learning) โดยการ
ใหผูเรียนไดเขาไปเรียนในเว็บในรูปแบบท่ีจัดใหผูเรียนไดจัดทําโครงการขึ้นบนเว็บก็ได 
 4. การเรียนการสอนผานเว็บเปนการศึกษาแบบกระจายศูนย (Distributed Education) นั่นคือ 
การศึกษาไมไดจํากัดอยูในท่ีใดท่ีหนึ่ง ไมจําเปนตองเขาช้ันเรียน แตผูเรียนสามารถเรียนไดทุกท่ี ดวย
ขอมูลท่ีเหมือนกันทุกแหง 

DPU



 22

 5. การเรียนการสอนผานเว็บเปนการศึกษาแบบรวมมือ (Collaborative Learning) นั่นคือ 
เปนความรวมมือระหวางผูเรียนกับผูสอนโดยการศึกษาผานเว็บ 
 6. การเรียนการสอนผานเว็บเปนการศึกษาแบบเครือขายการเรียนรู (Learning Network) 
เพราะเว็บมีการเช่ือมโยงไปยังท่ีตางๆ ไดท่ัวโลก สามารถเขาถึงขอมูลของท่ีตางๆ มากมาย ไมได
เฉพาะเจาะจงในท่ีใดท่ีหนึ่งเทานั้น การตอเช่ือมระหวางหนวยงานตางๆ และโครงการจัดการศึกษาท่ี
เนนระบบเครือขายทําใหเว็บเปนเครือขายการเรียนรู 
 7. การเรียนการสอนผานเว็บเปนการศึกษาตามความตองการของผูเรียน (Education on 
Demand) เนื่องจากขอมูลภายในระบบเวิลดไวดเว็บมีอยูมหาศาลนับเปนลานๆเว็บ ดังนั้นผูเรียนจึง
สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการของตนเอง 
  
 

2.3 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของนักการศึกษา 
 
 นักการศึกษาหลายทานเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดมีการใช
สืบตอกันมาอยางกวางขวางในสังคมไทย แตมีรูปแบบและวิธีการในการนํามาประยุกตใชอาจจะ
ปรับเปล่ียนไปบางตามยุคตามสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา แตก็ยังคงยึดแนวคิดของนัก
การศึกษาท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในสภาวการณปจจุบันไดเปนอยางดี ซ่ึงผูศึกษาไดศึกษาคนควา
จากเอกสาร  
 บลูม (Bloom , 1976 : 139) กลาวถึง  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวามีอยู 3    
ตัวแปร  คือ พฤติกรรมดานปญญา  พฤติกรรมดานอารมณ  และคุณภาพของการสอน 
 องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ไดแก   
  1. คุณลักษณะของผูเรียน ไดแก  อายุ  เพศ   สติปญญา  เจตคติ  แรงจูงใจ พ้ืน
ฐานความรูเดิม ความสนใจ   เจตคติของผูเรียน   
  2. คุณลักษณะของผูสอน ไดแก  คุณวุฒิ  ระยะเวลาท่ีสอน  ความสามารถ  เจตคติ
ของผูสอน   
  3. องคประกอบดานอ่ืนๆ ไดแก  องคประกอบดานเศรษฐกิจ  ระดับสังคมของ
ผูเรียน ระดับการศึกษาของบิดามารดา  ขนาดของโรงเรียน  และอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
 สุชีพ  ออนโคกสูง  (2524 : 10) ไดกลาวถึง องคประกอบท่ีสําคัญท่ีเปนตัวกําหนด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแก ความสามารถท่ีติดตัวมาแตกําเนิด การอบรมเล้ียงดูในครอบครัว 
คุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน ความเขาใจตนเองหรือระดับความมุงหวังในอนาคตของ
นักเรียน 
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 หนังสือจัดเปนอุปกรณประกอบการเรียนการสอนท่ีจําเปนอยางยิ่งสําหรับการเรียนรูของ
นักเรียน หลักในการผลิตหนังสือเพ่ือใชในการเรียนการสอน มีดังนี้ 
 1.  กําหนดวัตถุประสงคของการผลิตหนังสือ 
 2. วิเคราะหเนื้อหาท่ีใชในการสอนและในหนังสืออานเพ่ิมเติม โดยจะตองกําหนดเนื้อหา
ดังกลาวตามจุดประสงคการเรียนรู ขอบเขตเนื้อหาสาระและคาบเวลาเรียน 
 3. วางแผนการผลิตหนังสือ โดยกําหนดโครงรางของหนังสือ และเตรียมการเกี่ยวกับการหา
ขอมูลและแหลงขอมูล  
 4. ขั้นการผลิตทําการเขียนตนฉบับครั้งท่ี 1 ตรวจทานตนแบบและปรับปรุง ตรวจทาน
ตนแบบครั้งท่ี 2 และปรังปรุงใหเปนฉบับท่ีสมบูรณ นําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและทดลองกับ
นักเรียนท่ีไมใชกลุมทดลองแลวทําการปรับปรุงจัดทําใหเปนตนแบบหนังสืออานเพ่ิมเติมท่ีสมบูรณ 
 5. นําไปทดลองใช  (จินตนา ใบกาซูยี, 2534 :146 - 150)   
 รณพ  ประวัติงาม (2524 : 16 - 17)  ไดเสนอเกณฑในการประเมินคาหนังสืออานเพ่ิมเติม
ดานเนื้อเรื่อง ดังนี ้
 1. เนื้อเรื่องจะตองตรงกับความสนใจ  และความตองการของเด็ก   เนื้อเรื่องเหมาะสมกับวัย 
มีความถูกตอง  เช่ือถือได  มีคุณคา และเด็กเกิดความสนใจใหเด็กรักการอาน 
 2. การเรียบเรียงเนื้อเรื่องไมยืดยาวเกินไป เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและเหมาะกับวัยเด็กเนื้อ
เรื่องเช่ือมโยงกันดีชวนอาน นาสนใจ วิธีการเขียนจะตองไมใชคําพูดหรือขอความเปนการส่ังสอน
ผูอานตรง ๆ 

อาภรณ    ใจเท่ียง (2537 : 72-75)   ไดเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตร  ความมุงหวังของหลักสูตร คือ ให

ผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เกิดทักษะกระบวนการตาง ๆ ผูสอนตองศึกษาจุดหมาย 
หลักการของหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอน 
3. จัดกิจกรรมใหสอดคลองเหมาะสมกับวัย  ความสามารถ  ความสนใจของผูเรียน 
4. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับลักษณะของเนื้อหาวิชา 
5. การจัดกิจกรรมใหมีลําดับขั้นตอน 
6. จัดกิจกรรมใหนาสนใจ โดยใชส่ือการสอนท่ีเหมาะสม 
7. จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรม  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

ความรูเปนผลพลอยไดจากการกระทํากิจกรรม   ท้ังนี้เพราะวาระหวางผูเรียนทํากิจกรรม   ผูเรียนจะ
เกิดการพัฒนาความคิด การปฏิบัติ การทํางานรวมกัน การวางแผน การจัดการและเทคนิคการ
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แสวงหาความรู ท่ีเรียกวา เรียนรูวิธีแสวงหาความรู (learn how to learn)  ซ่ึงมีคุณคามากกวาตัว
ความรู 

8. จัดกิจกรรมโดยใชวิธีการท่ีทาทายความคิด ความสามารถของผูเรียน 
9. จัดกิจกรรมโดยใชเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ใหเหมาะสมกับสถานการณ 
10. จัดกิจกรรมโดยใหมีบรรยากาศท่ีรื่นรมย สนุกสนาน และเปนกันเอง 
11. จัดกิจกรรมแลวตองมีการวัดผลการใชกิจกรรมนั้นทุกครั้ง เพ่ือหาขอดี ขอบกพรองและ

นําผลไปปรับปรุงแกไขตอไป 
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535 : 197) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร

โรงเรียนในดานการเรียนการสอน  ไวดังนี้ 
1. จัดใหมีแผนการสอนใหครบถวนทุกช้ันและทุกกลุมประสบการณ สําหรับหลักสูตรฉบับ

ปรับปรุง พุทธศักราช  2533  มุงเนนใหครูผูสอนเปนผูจัดทําแผนการสอนเอง ผูบริหารตองเปนผูนํา
และกระตุนใหครูจัดทําและติดตามการนําไปใชดวย 

2. จัดหองเรียนใหเหมาะสมและสอดคลองกับจํานวนนักเรียน รวมถึงจัดวัสดุครุภัณฑและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหเพียงพอตามความจําเปน 

3. จัดสถานท่ี อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และหองพิเศษเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในกลุมประสบการณตาง ๆ ตามสภาพความพรอมของโรงเรียน 

4. ตรวจสอบการจัดตารางสอนใหเหมาะสมกับเวลา และสอดคลองกับอัตราเวลาเรียนใน
หลักสูตรทุกกลุมประสบการณ ทุกช้ันเรียน และใหมีตารางสอนรวมของโรงเรียนดวย 

5. จัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร และแบบพิมพตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการสอน 
เชน แผนการสอน คูมือครู และเอกสารท่ีเกี่ยวของสําหรับครูผูสอนใหเพียงพอทุกระดับช้ันและทุก
กลุมประสบการณ โดยการสํารวจความขาดแคลนและความตองการ 

6. จัดครูประจําช้ัน  ครูประจําวิชาใหเหมาะสม  โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ 
ประสบการณ และความถนัด   หากไมสามารถดําเนินการไดก็ใหจัดตามความสมัครใจ  ท้ังนี้ให
คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียนดวย 

7. ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยการตรวจแผนการสอน หรือบันทึกการสอน
ของครูอยางสมํ่าเสมอ 

8. เยี่ยมช้ันเรียน หรือสังเกตการณสอน  โดยกําหนดเปนปฏิทินปฏิบัติงานไว 
9. จัดครูเขาสอนแทนครูท่ีขาดหรือไมมาปฏิบัติงาน โดยมีการบันทึกมอบหมายงานและ

บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร 
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10. ติดตามชวยเหลือพิเศษ ชวยแกปญหาในสวนท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนใหแกครู 
ใหขวัญและกําลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

11. เปนผูนําใหครูปรับปรุงการสอน ใหรูจักเทคนิคและวิธีการสอนแบบตาง ๆ และเลือก
กิจกรรมการสอนโดยคํานึงถึงสภาพความพรอมของนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและส่ิงแวดลอมท่ี
สําคัญ  เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติท่ีดี 

ชูเมคเกอร และเฟรเซอร (Shoemaker & Fraser, 1981 : 180) ใหความเห็นวาผูบริหาร
โรงเรียนเปน ตัวจักรท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีจะทําใหการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารโรงเรียนตองมีบทบาท ดังนี้คือ 

1. ตองศึกษาถึงประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน ไดแก งานวิชาการ 
2. ตองสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเต็มไปดวยความเปนระเบียบ คณะครูทํางานอยางมี

จุดมุงหมายและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3. ผูบริหารตองมีความคาดหวังสูงและสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
4. สงเสริมใหครูตั้งวัตถุประสงคในการสอน และมีระบบการประเมินผลการเรียนการสอน

ท่ีดี 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ความหมายของความคิดเห็น 

                ความหมายของความคิดเห็นไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ 

สุชา  จันทนเอม และ สุรางค  จันทนเอม  (2520:104) ไดอธิบายเกี่ยวกับความคิดเห็นไววา
ความคิดเห็นเปนความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง คนเรามีความคิดเห็นแตกตางกันออกไป
และความคิดเห็นเปนสวนหนึ่งของเจตคติ 

บุญเรียง ขจรศิลป (2534:104) กลาววา ความคิดเห็น หมายถึงการแสดงออกทางวาจาของ
เจตคติ การท่ีบุคคลกลาววาเขามีความเช่ือหรือรูสึกอยางไรนั้นเปนการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
นั้น ดังนั้นการวัดความคิดเห็นของบุคคลนั้น เปนส่ิงท่ีเปนไปได 

ไมเออร  (Maier, 1955:52) กลาววา ความคิดเห็น (opinion) เปนการแสดงออกของเจตคติ
สวนหนึ่ง และเปนการแปลความหมายของขอเท็จจริง (facts)อีกสวนหนึ่ง นอกจากนั้นแลวจะพบ
เสมอเม่ือบุคคลใดเกิดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงหนึ่งแลวบุคคลนั้นมักจะมีขออางหรือการแสดง
เหตุผล (justification) เพ่ือสนับสนุนหรือปกปองความคิดเห็น แตการแสดงเหตุผลดังกลาวเปนเพียง
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ผลท่ีเกิดขึ้นจากความคิดเห็นเทานั้น และยังไดกลาววาความคิดเห็นบางอยางเปนผลกระทบของการ
แปลความหมายของขอเท็จจริง ซ่ึงช้ีใหเห็นลักษณะของการแปลความหมายขึ้นอยูกับอิทธิพลของ
เจตคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงนั้น และไดสรุปวา ความคิดเห็นช้ีใหเห็นถึงเจตคติและเราจะทราบเจตคติ
ไดจากการแสดงความคิดเห็นของเขาในเรื่องนั้น ๆ 

นัลเนลล่ี (Nunnally, 1959: 285-286) กลาววา  ความคิดเห็นถือไดวาเปนการแสดงออก
ของแตละบุคคลตอประชาชนท่ัวไป ตอขนบธรรมเนียมประเพณี และการแสดงออกทางดาน
ความคิดในโลกท่ีเกี่ยวกับตัวเขา เขาไดพยายามท่ีจะแยกความหมายของท้ังเจตคติและความคิดเห็น
ใหแยกจากกัน โดยกลาววา ความคิดเห็นนั้นจะใชในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความรูสึกและความชอพอและ
ยังกลาวอีกวา เรามักใชคําวา ความคิดเห็น มากกวาคําวา เจตคติ 

โคซาร  (Kolasa , 1969:386) ไดใหความหมายของความคิดเห็นไววา ความคิดเห็นเปน
การแสดงออกของแตละบุคคลในอันท่ีจะพิจารณาขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งหรือเปนการ
ประเมินผล (evaluation) ส่ิงใดส่ิงหนึ่งจากสถานการณแวดลอมตาง ๆ (circumstances) หรือ ความ
คิดเห็นเปนการแสดงออกถึงการลงความเห็นของบุคคลหนึ่งในดานขอเท็จจริง 

โคนิคส (Kolesnik , 1970:320) สรุปคํานิยามของความคิดเห็นไววา ความคิดเห็นเปนการ
แสดงออกซ่ึงการตัดสินใจ จากการประเมินคา (evaluation judgement) หรือทัศนะ (point of view) 
เกี่ยวกับเรื่องใดเรืองหนึ่งโดยเฉพาะ และความคิดเห็นยอมไดรับอิทธิพลของทัศนคต ิ

ออสแคมป (Oskamp, 1977:12) กลาวถึงความคิดเห็นวา มีความหมายท่ีมีความสัมพันธ
ใกลเคียงกับเจตคติ บอยครั้งท่ีท้ังสองคําถูกใชแทนกัน 

จากความหมายของความคิดเห็นท่ีนํามากลาว สรุปไดวาความคิดเห็น เปนความรูสึกสวน
บุคคลท่ีแสดงออกตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อาจจะเปนการพูดหรือการเขียนซ่ึงบุคคลนั้นมีความรูสึกอาศัย
พ้ืนความรู ประสบการณ สถานภาพ สงแวดลอมและความเช่ือเปนพ้ืนฐาน ซ่ึงความคิดเห็นท่ีแสดง
ออกมานั้นอาจจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับบุคคลอ่ืนก็ได เปนสวนหนึ่งของเจตคติหรืออาจใช
แทนกัน 
 

2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  
 ความหมาย  
  สุภาพ วาดเขียน (2525 : 29) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง 
คุณลักษณะรวมถึงความรูความสามารถของบุคคล อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวล
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ประสบการณท้ังปวงท่ีบุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในดานตางๆ ของสมรรถภาพสมอง 
 สุนันท  ศลโกสุม (2525 : 128) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณเรียนรูท่ีเกิดจากการฝกฝน อบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผลของบุคคลวาเรียนแลวรูเทาไร    
มีความสามารถชนิดใด 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2530  : 19 ) ไดกลาวถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา เปนการตรวจสอบ
ความรู ทักษะและสมรรถภาพสมองดานตางๆ ของผูเรียนวาหลังจากการเรียนรูเรื่องนั้นๆ แลวผูเรียน
มีความรู ความสามารถในวิชาท่ีเรียนมากนอยเพียงใด มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิมตามความ
มุงหมายของหลักสูตรในวิชานั้นๆ เพียงใด 
 สรุป ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูความสมารถของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียน
การสอน และทําใหพฤติกรรมนั้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิมซ่ึงสามารถตรวจสอบไดวาเรียนแลวได
ความรูอะไรบาง 

จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ 
 การวัดผลสัมฤทธ์ิมีจุดมุงหมาย คือ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถของสมรรถภาพ
ของบุคคลวา เรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใด มากนอยเพียงใด ซ่ึงเปนการวัด 2 
องคประกอบตามจุดมุงหมายและลักษณะของวิชาท่ีเรียน คือ 
 1. การวัดดานการปฏิบัติ  เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัติใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมาใหทําการสังเกตและวัดได การวัดแบบนี้จึงตอง
วัดโดยใช ขอสอบปฏิบัติ ซ่ึงเปนการประเมินผลงานท่ีปฏิบัต ิ
 2. การวัดดวยเนื้อหา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา รวมถึง
พฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีการสอบวัด ได 2 
ลักษณะ คือ 
  2.1  การสอบแบบปากเปลา มักกระทําเปนรายบุคคล ซ่ึงเปนการสอบท่ีตองการดู
ผลเฉพาะอยาง สามารถสอบวัดไดละเอียดลึกซ้ึง และคําถามสามารถเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมได
ตามตองการ 
  2.2  การสอบแบบใหเขียนตอบ เปนการสอบวัดท่ีใหผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือ
ตอบ   ซ่ึงมีรูปแบบการตอบอยู  2   แบบ  คอื  แบบไมจํากัดการตอบ และแบบจํากัดการตอบ 
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ประเภทของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 มีผูกลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดังนี ้
  สุนันท  ศลโกสุม (2525 : 128-131) ไดแบงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ดังนี้ 
  1. แบบทดสอบท่ีครูสราง  เปนแบบทดสอบท่ีครูสรางขึ้น เพ่ือวัตถุประสงคในการ
วัดและประเมินผลการเรียนการสอนในหองเรียน ขอสอบท่ีครูสรางมี  2  ประเภท  คือ  ขอสอบเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และขอสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนการสอน 
  2. แบบทดสอบมาตรฐาน เปนขอสอบท่ีมีคุณลักษณะความเปนมาตรฐานใน  2  
ประการ คือ มาตรฐานในวิธีดําเนินการสอบ และมาตรฐานในการใหคะแนน 
  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงศ (2526 : 17-18) ไดแบงประเภทของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนออกเปน  2   ลักษณะ  คือ 
  1. การทดสอบแบบอิงกลุม เปนการทดสอบซ่ึงแปลความหมายของคะแนนโดยการ
นําเอาผลการปฏิบัติงานนั้นไปเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของคนอ่ืนๆ ภายในกลุม การแปล
ความหมายจึงมีลักษณะเชิงสัมพันธคือ ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของคนอ่ืนๆ วาเปนอยางไรเปน
สําคัญ ไมวาผลงานของนักเรียนคนนั้นจะอยูในระดับสูงหรือต่ําก็ตาม แตถานําไปเทียบกับผลงาน
ของคนอ่ืนๆ แลวดีกวาคนอ่ืนก็สรุปวาผลงานของนักเรียนนั้นดีมาก การรายงานผลการทดสอบตอง
อาศัยคะแนนมาตรฐานชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน เปอรเซ็นตไทล 
  2. การทดสอบแบบอิงเกณฑ    เปนการทดสอบซ่ึงแปลความหมายของคะแนนโดย
การนําเอาผลการปฏิบัติงานนั้นไปเทียบกับมาตรฐานท่ีแทจริง ซ่ึงเปนเกณฑภายนอกกลุมท่ีกําหนด
ไวอยางรอบคอบ  โดยไมเปรียบเทียบกับผลงานของคนอ่ืนๆ ภายในกลุม ดังนั้นผลงานของนักเรียน
อยูในระดับมาตรฐานหรือไม ตองพิจารณาหรือเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีแทจริงเทานั้น จากการ
รายงานในรูปของการอางอิงไปยังมาตรฐานท่ีกําหนดไวลวงหนา ซ่ึงอาจเสนอในรูปของจํานวนหรือ
เปอรเซ็นต การตอบถูกของแตละบุคคล ซ่ึงเปนดัชนีบงช้ีวา จํานวนหรือเปอรเซ็นตนั้นบรรลุตาม
มาตรฐานการปฏิบัติท่ีกําหนดไวลวงหนาหรือยัง นอกจากนั้นคะแนนอาจรายงานในรูปของจํานวน
เวลาท่ีทํางานนั้นเสร็จสมบูรณ 
 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูสอนจะตองออกขอสอบใหครอบคลุมจุดมุงหมายของการ
เรียนรู และแบบทดสอบควรมีขอสอบท่ีวัดพฤติกรรมตางๆ ตามแนวทางของ ประวิตร  ชูศิลปะ 
(2524 : 21-31)  มีการวัดพฤติกรรม 4  ดาน คือ 
  1. ดานความรูความจํา  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีเคยเรียนรูไป
แลวเกี่ยวของกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ กฎ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
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  2. ดานความเขาใจ  หมายถึง ความสามารถในการจําแนกความรู เม่ือปรากฏใน
รูปแบบใหม และความสามารถในการนําความรูจากสัญลักษณหนึ่งไปสูอีกสัญลักษณหนึ่ง 
  3. ดานการนําไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรูท่ีไดตลอดจนวิธีการ
ตางๆ ทางวิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการเลือกใช
พฤติกรรมตางๆในการแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมในดานทักษะ การสังเกต การวัด การจําแนก
ประเภท การครองพ้ืนท่ีกับพ้ืนท่ี  การครองพ้ืนท่ีกับเวลา  การคํานวณ  การจัดกระทําและส่ือ
ความหมายขอมูล การลงความคิดเห็นจากขอมูล การพยากรณ  การตั้งสมมติฐาน  การกําหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ  การกําหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความและการลงขอสรุป 
  5. เจตคติและความสนใจ  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียน ดานความรูสึกและอารมณ ซ่ึงมีขอบเขตกวางขวางรวบรวมความสนใจและเจตคติ ซ่ึงมี
รายละเอียดครอบคลุมพฤติกรรมตอไปนี้ เชน การแสดงเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน การยอมรับ         
การสืบเสาะหาความจริง ซ่ึงเปนวิธีการคิดวิธีหนึ่งทําใหมีความสนุกสนานกับการเรียน 

กระบวนการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    พวงรัตน  ทวีรัตน (2530 : 47-52) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางขอสอบวามีอยู  4   ขั้นคือ 
 1. ขั้นวางแผน ส่ิงท่ีควรปฏิบัติในการวางแผนสรางขอสอบ คือ 
  1.1 กําหนดจุดมุงหมายในการสรางขอสอบทุกครั้งตองกําหนดจุดมุงหมายให
ชัดเจนและแนนอนวาเพ่ือวัตถุประสงคใด 
  1.2 กําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีตองการวัด ในขั้นนี้หากกําหนดขอบขายของ
เนื้อหาและพฤติกรรมท่ีจะออกขอสอบไดเหมาะสมก็จะชวยใหขอสอบมีความเท่ียงตรง 
  1.3 กําหนดชนิดและรูปแบบของขอสอบ ในการสอบวัดตองเลือกใชชนิดและ
รูปแบบของขอสอบใหเหมาะสม 
  1.4 กําหนดสวนประกอบอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการออกขอสอบ 
 2. ขั้นเตรียมการ เปนการเตรียมการส่ิงท่ีเอ้ืออํานวยตอการสรางขอสอบ 
  2.1 เตรียมหลักสูตร แบบเรียน  แผนการสอน  คูมือครู 
  2.2 ทําการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาท่ีจะออกขอสอบ พรอมกับบันทึกผลในตาราง
วิเคราะหหลักสูตร 
  2.3 อุปกรณตางๆ  สําหรับการพิมพ การอัดสําเนา 
  2.4 กระดาษคําตอบอ่ืนๆ 
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 3. ขั้นลงมือปฏิบัติ  เปนขั้นลงมือเขียนขอสอบในกรณีการสรางขอสอบนั้น ทําเปนรูป
คณะกรรมการแบงงานกันเขียนขอสอบแลวนัดหมายเวลาหรือมาประชุมวิจารณขอสอบท่ีสรางขึ้น 
 4. ขั้นประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ  มีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลไปปรับปรุงขอสอบมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 ขั้นประเมินเบ้ืองตน  เปนการวิจารณขอสอบโดยสงผูแทนกลุมวิชามารวม
พิจารณาปรับปรุงขอคําถาม และตัวเลือกใหดีขึ้น 
  4.2 ขั้นตรวจสอบคุณภาพหลังการทดลองเปนการนําขอสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลอง แลวนํามาตรวจนับคะแนนตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง 

การสรางมาตรวัดเจตคต ิ   (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2537 : 147-150 )   แบงออกเปน  6     
ขั้นตอน 
  1. กําหนดโครงสรางของประเด็นท่ีตองการวัด ควรใหมีรายละเอียดมากท่ีสุด และตอง
ชัดเจนสามารถวัดได เม่ือกําหนดแลวใหผูเช่ียวชาญในเนื้อหาตรวจสอบวาครอบคลุมถูกตองและ
ตรงตามทฤษฎีแนวความคิดท่ีตองการวัดหรือไม 
 2. เลือกประเภทมาตรวัดเจตคติ การเลือกใชประเภทใดขึ้นอยูกับสถานการณและความจํากัด
ของการวิจัยนั้น 
 3. กําหนดส่ิงเรา ส่ิงเราเปนขอความหรือคําท่ีเปนมโนทัศน ซ่ึงใชเปนตัวแทนของโครงสราง
ท่ีตองการวัด ส่ิงเราหรือขอความท่ีกําหนดขึ้นควรมีลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 ควรหลีกเล่ียงขอความท่ีกลาวถึงอดีตมากกวาปจจุบัน 
  3.2  ควรหลีกเล่ียงขอความท่ีเปนความจริงหรือสามารถแปลผลเปนความจริงได 
  3.3  ควรหลีกเล่ียงขอความท่ีอาจแปลความไดมากกวา 1 ความหมาย 
  3.4  ควรหลีกเล่ียงขอความท่ีไมแสดงใหเห็นวามีลักษณะเปน Psychological  - 
object ( เปาหมายหรือความหมายทางจิตวิทยา เชน ถาตองการถามวามีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ จะตอง
ไมใชคําถามวา ทานมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผหรือไม )  
  3.5  ควรหลีกเล่ียงขอความท่ีทุกคนเห็นดวย หรือไมมีใครเห็นดวยเลย 
  3.6  ควรหลีกเล่ียงขอความท่ีเปนความเช่ือ  ความรูสึกท่ีมีตอส่ิงท่ีนาสนใจ 
  3.7 ภาษาท่ีใชในขอความควรเปนภาษาท่ีงาย อานไดความชัดเจนตรงไปตรงมา 
  3.8 ขอความส้ัน ไมควรเกิน  20  คํา 
  3.9 แตละขอความท่ีมีคําวาท้ังหมด เสมอ ประจํา บอยๆ ไมมี ไมเคย ไมควรใช 
เพราะทําใหคลุมเครือ 
  3.10 แตละขอความมีใจความท่ีสมบูรณเพียงใจความเดียว 
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  3.11 คําในทํานองวา เพียงแตเพ่ิม เทานั้น ในการใชจะตองระมัดระวังเปนพิเศษ 
  3.12 ขอความควรเปนเอกัตถประโยค ไมควรใชประโยคซํ้าซอน 
  3.13 ควรหลีกเล่ียงคําหรือขอความท่ีอาจทําใหไมเขาใจ หรือเขาใจผิดได 
  3.14 ควรหลีกเล่ียงคําท่ีเปนปฏิเสธซอน อยาใหมีในขอความ 
 4. ตรวจสอบปรับปรุง และแกไข ควรทําเปน  2  ขั้นตอน คือ 
  4.1 ตรวจสอบเอง เพ่ือตรวจสอบความเปนปรนัยในดานภาษา อานเขาใจงาย  
กะทัดรัด  ชัดเจนหรือไม  ตรวจความเรียบรอยในการพิมพตัวการันต การเวนวรรค  ตรวจหลังจาก
สรางเสร็จ 
  4.2 ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญอยางนอย  3   ทาน ซ่ึงเปนผูมีความรู ความชํานาญ  
และประสบการณในเนื้อหา ผูเช่ียวชาญจะตรวจ ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสราง 
ความเปนปรนัย ในดานความถูกตองตามหลักวิชา และดานภาษา 
 5. ทดลองใชกับกลุมตัวอยางตั้งแต  30   คนขึ้นไป แลวนําผลมาวิเคราะหหาคุณภาพเชิง
ประจักษ และคัดเลือกขอความไวใชจริง เฉพาะท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 6. บรรณาธิกร  เปนขั้นตอนสุดทายของการสรางมาตรวัดเจตคติเปนการจัดทํารูปเลม จัดทํา
หนังสือนํา คําช้ีแจงการตอบ ตัวอยางการตอบ และการสงแบบวัดคืนจากการตอบแลว 
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ชุดการสอนเปนนวัตกรรมอยางหนึ่งท่ีไดมีการศึกษาคนควาทําการวิจัย  เพ่ือจุดมุงหมายท่ี
สําคัญในการเสริมสรางคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น   ชุดการสอนจึงเปนท่ียอมรับท้ังใน
อดีตและปจจุบัน  ซ่ึงมีผูทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชุดการสอนไวหลายทาน  ท่ีสามารถนําเสนอได
ดังนี้คือ 
 วิชชา  ครุปติ(2537) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสรางชุดการสอนและหาประสิทธิภาพของชุด
การสอนกลุมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง นาฬิกา  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  ทดลองกับนักเรียนโรงเรียน
บอพลอยราษฎรังสรรค  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา2536  จํานวน 30 คน โดยใชชุดการสอนจํานวน 
9 ชุดเปนเวลา 27 คาบและคาบละ 20 นาที  ผลการทดลองพบวา ชุดการสอนท่ีสรางขึ้นมีประสอทธิ
ภาพ  85.00/85.14 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว 
 มาลัยพร  ทองสีเขม(2542) ไดสรางชุดการสอนกลุมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง รูปเรขาคณิต  
และรูปสมมาตร  สําหรับนักเรียนช้ันประถมปท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2541 ของโรงเรียน
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วัดประดูน้ําทาไข(มงคลเพ่ิมประชานุกูล)  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 1 หองเรียน  รวม 
30 คน โดยการสุมแบบเจาะจง  ใชเวลาทดลอง 38 คาบ คาบละ 20 นาที ผลการศึกษาพบวาชุดการ
สอนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.00/86.67  สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไวในปเดียวกันนี้   

สุจินดา  พุทธานุ(2542) ไดสรางชุดการสอนฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาช้ันปท่ี 4 และหาชุดประสิทธิภาพการสอนท่ีสรางขึ้น  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนประถมช้ันปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2541 โรงเรียนวัดอูตะเภา(ตะเภาแกววิทยาคาร)   
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  จํานวน 45 คน ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
88.33/82.22  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไวซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ สมจิต ศรีษะเกษ
(2542)  จากการสรางชุดการสอนคณิตศาสตร เรื่อง รูปเรขาคณิต  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกา 2539  โรงเรียนวัดบานสราง(สวรรควิทยากร)  อําเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุรี  จํานวน 25 คน แบงชุดการสอนเปน 7 ชุด ใชเวลาสอนชุดละ 3 คาบ คาบละ 20 นาที ผล
การศึกษาพบวา ชุดการสอนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.5/88 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งขึ้นไว 

ประภา  ยถาโรจนพันธ(2539) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเพ่ือซอมเสริมการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียนช้ันประถมปท่ี 5 ท่ีมีผลการเรียนต่ํา  
ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 97.50/80.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 70/70 

ศิริบุญ  อันตระกูล(2546) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสรางชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
สมการสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปกาศึกษา 2545 ของโรงเรียนบานฉาง
กาญจนากุลวิทยา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 47 คน โดยใชวิธีการ
สุมแบบกลุม ใชเวลาทําการทดสอบ 13 คาบ คาบละ 50 นาที  ผลการศึกษาพบวา ชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตร เรื่องสมการสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.73/87.23 
สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

วิภารัตน  ผลภิญโญ(2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชชุดการสอนวิชา ภาษาไทย เพ่ือ
พัฒนาความคิดสรางสรรคในการเขียนของนักเรียนช้ันประถมการศึกษาปท่ี  2 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2546 ของโรงเรียนบานสนแกง  อําเภอสระแกว  จังหวัดสระแกว  พบวานักเรียนท่ีเรียน
โดยใชชุดการสอนวิชาภาษาไทย เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคในการเขียนหลังการทดลองเสร็จส้ิน
ทันทีสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

ศิริพร  สํานักสกุล(2547)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางชุดการสอนคณิตศาสตรเรื่อง โจทย
ปญหาสําหรับนักเรียนช้ันประถมปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมือง  ชลบุรี อําเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี  จํานวน 30 คน เก็บรวบรวมไดโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลการ
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วิเคราะหขอมูลพบวา ชุดการสอนเรื่อง โจทยสมการสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มี
ประสิทธิภาพ 883.33/86.67 สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

 
 งานวิจัยตางประเทศ 
จากการวิจัยเกี่ยวกับชุดการสอนนั้นจะเห็นไดวาชุดการสอนเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ  มีสวนชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  นอกเหนือจากคุณประโยชนดานอ่ืนๆ
และในตางประเทศไดมีผูทําการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับชุดการสอนหลายทาน ท่ีมีสวนเกี่ยวของ
สัมพันธกับการศึกษาผลการใชชุดการสอนของการวิจัยในครั้งนี้ดังเชน 

กรีน(Green,1998,pp.9-12)ศึกษาเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในโรงเรียนกับ
ครูผูสอนคณิตศาสตร โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลทางสถิติ จากจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและ
วิธีการใช  ผลจากการศึกษาคนควาพบวา  การศึกษาดวยชุดส่ือคอมพิวเตอรทําใหประหยัดเวลาใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร  ครูรูจักเทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงความม่ันใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นีส (Niess,1993,pp129-135) ไดศึกษาคนควาการทํานายผลและการเปล่ียนแปลงหลักสูตร
คณิตศาสตรใหมๆจะชวยพัฒนาทักษะดานความคิดของนักเรียนใหเพ่ิมขึ้น  โดยการศึกษาถึงการ
เรียนการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  ใชวิธีการเรียนดวยชุดคอมพิวเตอรชวยสอน     
ผลการศึกษาพบวา  การเรียนการสอนดังกลาวสามารถพัฒนาความคิดนักเรียนไดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นกวาการเรียนแบบเกาๆท่ีเคยปฏิบัติมา 

แมคลาซลิน(Mclaughlin,1992,p.4255-A) ศึกษาเปรียบเทียบผลการใชชุดการสอนทาง
คณิตศาสตร 3 แบบ คือ ชุดการสอนแบบใหขอมูลรายละเอียดตางๆใหกับนักเรียนไดศึกษาชุดการ
สอนแบบเนนความรูความจํา และชุดการสอนท่ีผานการทดลอง ท่ีมีผลตอสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ความกระตือรือรนและทัศนคติ โดยทําการทดลองกับนักเรียนอนุบาล  และนักเรียนเกรด 1 อายุ 5-7 
ป ใชเวลาทดลอง 40 สัปดาห พบวา สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจากชุดการสอน 3 แบบ
ไมแตกตางกัน  แตชุดการสอนแบบท่ีเรียนผานการทดลองทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรและมีเจตคติมากกวาอีก 2 แบบ 

พาค(Park,1980,p.1377-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันอนุบาลและประถมศึกษาปท่ี 1และ 2 จํานวน 66 คน  ซ่ึงเปนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง  โดยใชชุดการสอน  ผลการวิจัยปรากฏชุดการสอนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น ท้ังยังเปนการสะดวกและประหยัดเวลาในการสอนนอกจากนี้ยังสามารถใชชุด
การสอนในการสอนซอมเสริมหรือฝกทักษะนักเรียนไดอีกดวย 
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แอนเดอรสัน(Anderson,1982,p.4795-A) อางถึงใน สมชาย ศรีคําดี,2545,หนา 36) ไดสราง
ชุดการสอนดวยตนเองเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับเตรียมประถมศึกษา โดยใชชุดการสอนดวยตนเองกับการสอนแบบ
บรรยาย  ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  จากกลุมท่ีสอนโดยใชชุดการสอน
ดวยตนเองและการสอนแบบบรรยายท้ังในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การวางแผนการสอน       
แตไมมีความแตกตางดานทัศนคติท่ีมีตอวิชาสังคมศึกษาและครูฝกสอน โดยชอบชุดการสอนดวย
ตนเอง 

ฮาวเลย(Howley,1989 )อางถึงใน สุจินดา พุทธานุ, 2542 หนา 54) ไดศึกษาการใชชุดการ
สอนเกี่ยวกับการคนหาขอมูลในคอมพิวเตอร จากศูนยขอมูลระดับ ERIC เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
คือ ชุดการสอนเกี่ยวกับฐานขอมูล  ERIC ซ่ึงประกอบดวย 

 
1. คูมือการสอนสําหรับครูเกี่ยวกับฐานขอมูล ERIC 
2. คําแนะนําเกี่ยวกับหลักการใชและแบบทดสอบการประเมินผลนักเรียน 
3.คูมือการฝกปฏิบัติ 
 
ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ  พอสรุปไดวา รูปแบบของการจัดการ

สอนมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะแตกตางจากการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติในหองเรียนนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือจะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการสอนตามปกติ ซ่ึงจะเห็นไดวาการสอนแบบรวมมือท่ีมีประสิทธ์ิ
ภาพจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงตามไปดวย  นอกเหนือจากการท่ีนักเรียนไดรับความ
เพลิดเพลิน  สนุกสนานจากกิจกรรมและส่ือตางๆท่ีมีอยูในชุดการสอนดังกลาว  รวมท้ังฝกใหรูจัก
คิด  มีเหตุมีผล  สามารถนําไปแกปญหาในชีวิตประจําวันได  และทําใหเกิดประโยชนตอการเรียน
การสอนอีกท้ังทําใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีตองการไดเปนอยางด ี
 
 
 
 
 
 
 

DPU



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนผาน E-Learning กับผล
การเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนตามปกติในวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูโดยวิธีการเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต
หรือบทเรียนอิเล็คทรอนิคส (E-Learning) มาชวยในการสอน  ซ่ึงในการวิจัยในครั้งนี้ มีการ
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ประกอบดวย ประชากรท่ีนํามาศึกษา  ตัวแปร  เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย การทดสอบความเช่ือถือความเท่ียงตรง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล 
โดยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 
 
3.1 ข้ันตอนในการดําเนินการศึกษาวิจัย 
 
 ผูวิจัย ไดกําหนดรูปแบบของการศึกษา ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลอง  โดยทําการ
สํารวจจากเอกสาร งานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ  และนําความรูท่ีไดจากการประชุมสัมมนาทาง
นักวิชาการมาชวยในการวิจัย  เพ่ือใหงานวิจัยนี้มีระเบียบวิธีท่ีถูกตอง และมีความนาเช่ือถือ สําหรับ 
รูปแบบการวิจัยท่ีไดจากการคนความาดําเนินการมีลําดับขั้นตอน  6  ดังนี้ 
 
 ขั้นตอนท่ี  1  เปนการวางแผนการวิจัย  โดยศึกษาปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช  ระเบียบวิธีการวิจัย สมมติฐาน และประโยชนท่ีไดรับ 
 ขั้นตอนท่ี  2  ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีเรียนผาน E-Learning  กับผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนตามปกติ โดยทําการรวบรวม
ตัวแปรท่ีสําคัญ เพ่ือท่ีจะตรวจสอบวา มีตัวแปรใดบางท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามเพ่ือสรางเปน
กรอบแนวความคิดท่ีใชในการศึกษา เพ่ือหาความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลของตัวแปรดังกลาว โดย
ขั้นตอนนี้จะเริ่มดําเนินการไปพรอมๆกับการวางแผนการวิจัย และไดผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัยแลว 

 ขั้นตอนท่ี  3  การสราง ทดสอบ และแกไขแบบสอบถาม การรวบรวมขอมูลภาคสนาม   
ในขั้นตอนนี้ไดอยูภายใตการแนะนําและควบคุมของกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัย   
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 ขั้นตอนท่ี  4  การประมวลผลขอมูล ลงรหัส และการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร       
เพ่ือทดสอบฐานทางสถิติ  ทดสอบความเท่ียงตรง และความเช่ือถือของแบบสอบถาม ท่ีไดจากการ
แกไขแลว  
 ขั้นตอนท่ี  5  การแปลผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลจากขั้นท่ี 4 มาตีความผลของการ
วิเคราะหขอมูล การหาขอสรุป และขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวแปรท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีเรียนผาน E-Learning  กับผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนตามปกติ 
 ขั้นตอนท่ี  6  เขียนรายงานการวิจัย ตามรูปแบบท่ีกําหนด เพ่ือเสนอรายงานดังกลาวแก
กรรมการท่ีปรึกษา  โดยใหกรรมการทุกทานตรวจ ตลอดจนนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงรายงานการ
วิจัยดังกลาวใหมีเนื้อหาสาระท่ีสมบรูณ เพ่ือท่ีจะจัดพิมพและใชเผยแพรตอไป  
 
 ดังนั้นการวิจัยนี้  จะไดองคความรูในเชิงวิชาการ และสามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุ 
ผลสําเร็จ  เนื่องจากเปนการหาขอสรุปจากขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น โดยการนําเอาหลักวิชาการตาง ๆ        
มาเปนกรอบแนวทางในการวิจัย  เพ่ือคนหาความสัมพันธระหวางสาเหตุและผลในการนําไปสูการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงในผลลัพธท่ีตองการในโอกาสตอไปได 
 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4 ป   ช้ันปท่ี  2  ท่ี 
ลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุม และการตรวจสอบภายในผานระบบ E - Learning จํานวน  30   คน  
และนักศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ จำนวน  150  คนโดยดําเนินการสุมกลุมตัวอยางจากประชากรดวยวิธี 
สุมแบบเจาะจง   ไดนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน  20  คน ท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับเดียวกับ 
กลุมทดลอง โดยดูจากเกรดเฉล่ียสะสมและผลการเรียนในวิชาบังคับกอน และวิชาท่ีเกี่ยวของรวม   
2 วิชา  
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบทดสอบความรูของผูเรียนเปรียบเทียบการเรียน
วิชาการควบคุม และการตรวจสอบภายในผานระบบ E - Learning กับการเรียนแบบปกติ 
ประกอบดวย  
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1. บทเรียนบนระบบการเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต (E - Learning) วิชาการควบคุม 
และการตรวจสอบภายใน  

2. แบบทดสอบประเมินคุณภาพระบบการเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต (E - Learning)  
3. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอระบบการเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต  

(E - Learning)   เปนแบบทดสอบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ (Ratting  Scale)  คือ 
 ระดับ ความเห็น                                       ระดับคะแนน 
           เห็นดวยมากท่ีสุด     5 
           เห็นดวยมาก                                        4 
           เห็นดวย            3 
           เห็นดวยนอย                                        2 
           เห็นดวยนอยท่ีสุด                                  1     
การแปลความหมาย 
                ความหมาย                                ชวงคะแนน 
            เห็นดวยมากท่ีสุด       4.21 – 5.00 
           เห็นดวยมาก         3.41 – 4.20 
           เห็นดวย                  2.61 – 3.40 
           เห็นดวยนอย                 1.81 – 2.60 
           เห็นดวยนอยท่ีสุด           1.00 – 1.80    

                                                               
3.4 ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 

ในการสรางเครื่องมือนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเปรียบเทียบการเรียนรู

โดยใหมีเนื้อหาครอบคลุมในวิชาการควบคุม และการตรวจสอบตามหลักสูตรปริญญาตรีของ
นักศึกษา คณะบัญชีเพ่ือนํามารางเปนคําถามท่ีใชในการรวบรวมขอมูลตามตัวแปรท่ีเกี่ยวของ 

2.  สรางแบบทดสอบ โดยขอคําแนะนําจากคณะกรรมการควบคุมงานวิจัยและผูเช่ียวชาญ 
เพ่ือตรวจสอบความคลอบคลุมของเนื้อหา สํานวนภาษา แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

3.  นําแบบทดสอบท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ
ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  
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 4.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับประชากรท่ีมิใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหาความนาเช่ือถือ  ความยากงาย และอํานาจจําแนก 
 5.  เลือกขอคําถามท่ีมีคาอํานาจจําแนก .20 ขึ้นไป เพ่ือนําไปหาคาความเช่ือม่ันขอ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาคาความเช่ือม่ันแบบสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิธีของครอ
นบาค  (Cronbach, 1954, p.  202-204)   ไดคาความเช่ือม่ัน  จึงสรุปไดวาแบบทดสอบนี้มีความ
เช่ือม่ันสูงพอท่ีจะยอมรับได สามารถนําไปใชไดตอไป 
 
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษาท่ีใชเปนกลุม
ตัวอยาง ซ่ึงเปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุม และการตรวจสอบ โดยนําวิธีการสอนท้ัง
แบบการเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต (E - Learning) และแบบปกติในหองเรียน โดยเริ่มจากการ
ทําแบบทดสอบกอนเรียนในหองเรียนปกติ และทําการทดสอบหลังเรียนหลังจากการเรียนผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต (E - Learning)  
 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําขอมูล โดยนําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนแลวไปดําเนินการ
ลงรหัสและทําการบันทึกลงในส่ือท่ีใชในการเก็บขอมูล ซ่ึงผูวิจัยใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) มา
ชวยในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือคาทางสถิติตอไป 
 
3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคาทางสถิติตามท่ีผูวิจัยไดกําหนดไวในสมมติฐานนั้น  ผูวิจัย
ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหของมูลทางสถิติดวย
คอมพิวเตอรมาชวยสําหรับการวิจัย โดยมีคาสถิติ  ดังนี้  
 
 1. คาเฉล่ียของตัวอยาง ( X )  
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                                               สูตร        X   =   
n
X i      เม่ือ   xi   คือ  ขอมูลตัวท่ี i = 1,…,n 

  
2. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

                               สูตร       S.D.  =    
)1(

22




nn

n xx  

 
 3. รอยละ 
                                             
                                               สูตร     P  =   100x

N
R เม่ือ   R  คือ อัตราสวนของมูลคาท่ีตองการ 

                                                                                                     N  คือ จํานวนเต็มสวนของมูลคา 
 
 4. คาสถิติ     t-test   

                                                           t   =    
n

s
x        ,df  =  n-1 

           
                                                 เม่ือ   S  =   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
                                                           =  คาฉล่ียของประชากร 
                                                          x  =  คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
                                                          n   =  ขนาดของกลุมตัวอยาง   
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนผาน E-Learning กับผลการ
เรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนตามปกติในวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4  ป ช้ันปท่ี  2   ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุม และการ
ตรวจสอบภายใน ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับ
เดียวกับกลุมทดลอง โดยเลือกจากเกรดเฉล่ียสะสมจากผลการเรียนวิชาบังคับ 2 วิชา คือ วิชาการ
บัญชีขั้นตน(AC361) และวิชาองคการ และการจัดการ (GM201) จํานวน 20 คน  ซ่ึงจากการ
ดําเนินงาน ดังไดกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือหาคาทางสถิติ เพ่ือจะนําเสนอผล
การวิเคราะหในรูปตารางพรอมท้ังอธิบาย โดยมีลําดับการนําเสนอ  ดังนี้ 
 

1. ขอมูลผลการเรียนเปรียบเทียบระหวางนักศึกษากลุมปกติ และกลุม E-Learning ของวิชา
บังคับ 2 วิชา คือ การบัญชีขั้นตน (AC 361) และวิชาองคการและการจัดการ (GM 201) 

 2. ขอมูลผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางนักศึกษากลุมปกติ และกลุม 
E-Learning  

3. ผลการวิเคราะหขอมูลผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางนักศึกษากลุม
ปกติ และกลุม E-Learning   

4. ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาคณะบัญชีท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
E-Learning   
 
4.1ขอมูลผลการเรียนเปรียบเทียบระหวางนักศึกษากลุมปกติ และกลุม E-Learning ของ
วิชาบังคับ 2 วิชา คือการบัญชีข้ันตน (AC 361)และวิชาองคการและการจัดการ(GM 201) 
 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการเรียนเปรียบเทียบระหวางนักศึกษากลุมปกติ และกลุม E-Learning ของวิชา 

    บังคับ 2วิชา คือวิชาการบัญชีขั้นตน(AC 361) และวิชาองคการและการจัดการ (GM 201) 
(N = 20 คน) 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางและเรียนวิชาบังคับ คือ วิชา การบัญชี
ขั้นตน และวิชาองคการและการจัดการ มีเกรดเฉล่ียสะสมโดยรวมของกลุมปกติ และกลุม              
E-Learning  ใกลเคียงกัน คือ  2.71 และ 2.69  ตามลําดับ เนื่องจากผูวิจัยไดเลือกตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยพิจารณานักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับเดียวกัน 

นักศึกษา 
กลุมปกต ิ กลุม E-Learning 

AC361 GM201 GPA AC361 GM201 GPA 
1 B  B+ 3.39  B+ B 3.40 
2 C  D+ 1.98  D+ C 1.99 
3 C C 2.00  D+ C 2.05 
4 D  D+ 2.46 D C 2.53 
5 D  C+ 1.68 D  C+ 1.72 
6  B+ B 2.98 B B 3.00 
7 C  C+ 2.53 C  C+ 2.46 
8 C B 2.19 C B 2.07 
9  B+  B+ 3.64 A B 3.60 
10  B+ C 2.38 B C 2.23 
11 A  B+ 3.68  B+  B+ 3.50 
12 A B 3.28 B  B+ 3.25 
13 A B 3.00 A  B+ 3.06 
14  B+  C+ 2.91 B  B+ 2.90 
15  B+ C 2.48 B  D+ 2.37 
16 C  C+ 2.00  D+  C+ 2.11 
17 B B 3.00 B B 2.98 
18  C+ C 2.12 C  C+ 2.10 
19 B  B+ 2.90  B+ B 2.93 
20 B  B+ 3.67  B+  B+ 3.50 

เกรดเฉล่ียรวม 2.71 เกรดเฉล่ียรวม 2.68 
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4.2 ขอมูลผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักศึกษากลุมปกติ และ 
      กลุม E-Learning  
 
ตารางท่ี  2   แสดงผลการเรียนเปรียบเทียบระหวางนักศึกษากลุมปกติ และกลุม E-Learning  ของ 
                      วิชา AC 311 
(N = 20 คน) 

นักศึกษา 
กลุมปกต ิ กลุม E-Learning 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด 
1 71 C+ 74 B 
2 47 F 76 B 
3 64 C 60 C 
4 50 D 64 C 
5 50 D 74 B 
6 73 C+ 69 C+ 
7 67 C+ 69 C+ 
8 62 C 51 D 
9 87 A 83 B+ 
10 78 B 64 C 
11 84 B+ 80 B 
12 80 B+ 86 A 
13 76 B 87 A 
14 72 C+ 72 C+ 
15 69 C+ 70 C+ 
16 66 C 76 B 
17 72 C+ 74 B 
18 66 C 76 B 
19 67 C 72 C+ 
20 76 B 80 B 

เฉล่ียรวม 68.85  72.85  
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 จากตารางท่ี  2   พบวานักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีเรียนวิชาAC311 มีคะแนนเฉล่ีย
โดยรวมของกลุมปกติ และกลุม  E-Learning  คือ  68.85  และ 72.85   ตามลําดับ แสดงวา นักศึกษาท่ี
เรียนผานระบบเครือขายอิเลคทรอนิคส (E-Learning) มีผลการเรียนท่ีดีกวาการเรียนแบบปกติ 
 
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักศึกษา 
กลุมปกติ และกลุม E-Learning  ดวยสถิติ t-test 
 
ตารางท่ี  3   แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา  
                     AC311 ดวยสถิติ  Paired  – Samples   t-test 
(N =  20  คน) 
 

นักศึกษา คาเฉล่ีย t Significant 
กลุม E-Learning 72.85 

5.73 0.045* 
กลุม ปกต ิ 68.85 

P < 0.05 , df  =  19  
  
 จากตารางท่ี  3  พบวา นักศึกษาท่ีเรียนวิชา AC 311 ในกลุม E-Learning  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกตางจากนักศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียพบวา นักศึกษาในกลุม E-Learning  มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา นักศึกษาในกลุมปกติ 
แสดงวา การเรียนโดยผานเครือขายอิเลคทรอนิคส ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
4.4 ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาคณะบัญชีที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ E-Learning   
 
 แบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีเรียนผานระบบ E-Learning  กับผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนตามปกติในวิชาการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีมีตอการเรียนการสอน
โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือนําผลการสํารวจไปพัฒนาการจัดการเรียนรูให มี
ประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูเรียน โดยผูวิจัยจะทําการวิเคราะหหาคาสถิติในรูปของ
รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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สวนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตารางท่ี  4   แสดงจํานวน และรอยละของนักศึกษา จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 6 25.0 
หญิง 18 75.0 
รวม 24 100.0 

 จากตารางท่ี  4  นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ  75.0  เพศชายรอยละ  25.0  
ตามลําดับ 
    
สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับทักษะทางคอมพิวเตอร 
 
ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนและรอยละความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางคอมพิวเตอร 

คําถาม จํานวน รอยละ 
1. ทานมีคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือNotebook   
         - มี 22 91.7 
         - ไมมี 2 8.3 
2. โปรแกรมพ้ืนฐานท่ีทานใชงานเปน   
         - Microsoft  Office เชน Word, Excel ฯลฯ  
            และ Internet  
         - Microsoft  Office เชน Word, Excel   
            ,Internet และ Adobe Photoshop/Flash 
         - Microsoft  Office เชน Word, Excel   
            ,Internet Adobe Photoshop/Flash และ 
            โปรแกรม อ่ืนๆ 

 
15 
6 
 
 
3 

 
62.5 
25.0 

 
 

12.5 

3. ทานมีทักษะในการใชบริการส่ืออินเตอรเน็ต 
    ประเภทใดบาง 
         - E-mail, Web board, FTP, Chat/Talk, 
            Archive/Gopher/WAIS/WWW, New 
            Group และ E-Learning : Moodle   

 
 
 
 
3 

 
 

 
 

12.5 
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          - E-mail,  FTP,  
         - E-mail, Web board, FTP, Chat/Talk 
         - E-mail, FTP, Chat/Talk ,  และ  
            E-Learning 
         - E-mail, Chat/Talk,และ E-Learning 

5 
4 
 
8 
4 

20.8 
16.6 

 
     33.6 
     16.6 

4. ทานใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตจากท่ีใด 
    บาง 
         - ท่ีบาน, ท่ีวิทยาลัย 
         - ท่ีบาน, ท่ีทํางาน 
         - ท่ีบาน 
         - ท่ีบาน, ท่ีวิทยาลัย, รานบริการ 
            อินเตอรเน็ต 

 
 

11 
5 
2 
 
4 

 
 

45.8 
20.8 
8.3 

 
16.7 

5. ระยะเวลาในการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตใน 
    แตละครั้ง 
        - นอยกวา 15  นาที 
        - 15 นาที – 30 นาที 
        - มากกวา 30 นาทีแตไมถึง 1 ช่ัวโมง 
        - 1 – 2 ช่ัวโมง 
        - มากกวา 2  ช่ัวโมง 

 
 
- 
3 
1 
11 
9 

 
 
- 

12.5 
4.2 
45.8 
37.5 

6. ชวงเวลาใดท่ีทานเปดเขาเรียนบทเรียน 
    ออนไลน การควบคุมและการตรวจสอบ 
    ภายในมากท่ีสุด 
        - 06:00 – 09:00 น. 
        - 09:01 – 12:00 น. 
        - 12:01 – 15:00 น. 
        - 15:01 – 18:00 น. 
        - 18:01 – 21:00 น. 
        - 21:01 – 24:00 น. 
        - 24:01 – 03:00 น.        
        - 03:01 – 06:00 น. 

 
 
 
- 
1 
- 
1 
14 
7 
1 
- 

 
 
 
- 

4.2 
- 

4.2 
58.3 
29.2 
4.2 
- 
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 จากตารางท่ี  5   พบวา  นักศึกษาสวนใหญมีคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ Notebook  คิด
เปนรอยละ 91.7  และใชโปรแกรมพ้ืนฐาน เชน  Microsoft  Office และ Internet  คิดเปนรอยละ 
62.5  รองลงมาใชโปรแกรม Microsoft  Office ,Internet และ Adobe Photoshop/Flash  คิดเปนรอย
ละ  25.0  นักศึกษาสวนใหญมีทักษะในการใชบริการส่ืออินเตอรเน็ตประเภท  E-mail, FTP, 
Chat/Talk ,  และ E-Learning  คิดเปนรอยละ  33.6  โดยใชบริการอินเตอรเน็ตท่ีบาน, ท่ีวิทยาลัย มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ  45.8  และสวนใหญจะใชบริการประมาณ  1-2  ช่ัวโมง  คิดเปนรอยละ  45.8 
และจะใชชวงเวลา 18:01 – 21:00 น.  เปดเขาเรียนบทเรียนออนไลน เรื่องการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายในมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  58.3  รองลงมาชวงเวลา 21:01 – 24:00 น. คิดเปนรอยละ 
29.2   ตามลําดับ 
 
สวนที ่  2  ขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning :  
                  Moodle  วิชา การพัฒนางานดานระบบคุณภาพ และเพ่ิมผลผลิต 
 
ตารางท่ี  6  แสดงรอยละความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
                  E-Learning : Moodle 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
E-Learning : Moodle มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ดานการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร 
1. มีเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการ
เรียนท่ีนาสนใจ 

 
29.2 

 
62.5 

 
8.3 

 
- 

 
- 

2. สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเอง 25.0 66.7 8.3 - - 

3. เช่ืองโยงความรูกับประสบการณ
การทํางานในชีวิตจริง 25.0 50.0 25.0 - - 

4. วิธีการสอนแปลกใหมแตกตาง
การเรียนในช้ันเรียน 37.5 33.3 29.2 - - 

5. ประยุกตใชความสามารถของ
การติดตอส่ือสารผานระบบ
เครือขายในการเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

 
20.8 

 
66.7 

 
12.5 

 
- 

 
- 
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 ตารางท่ี 6  (ตอ) 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

E-Learning : Moodle 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

6. ชัดเจนทําใหเขาใจในเรื่องท่ีเรียน
ไดด ี 12.5 62.5 25.0 - - 

ดานเนื้อหาวิชาที่ใชในการเรียนการ
สอน 
7. มีวัตถุประสงครายวิชาท่ีชัดเจน 

 
25.0 

 
54.2 

 
20.8 - - 

8. ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอดคลอง 
กับวัตถุประสงครายวิชา 33.3 54.2 12.5 - - 

9. ความรูจากการเรียนสามารถนํา 
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน 
ชีวิตการทํางานได 

 
25.0 

 
62.5 

 
12.5 - - 

10. ตรงกับความตองการและความ
สนใจของผูเรียน 25.0 54.2 20.8 - - 

ดานเทคนิคการออกแบบ Website 
เพ่ือการเรียน E-Learning : Moodle 
11. งายตอการใชงาน/ใชภาษาท่ี
เขาใจงาย 

 
 

45.8 

 
 

29.2 

 
 

20.8 

 
 

4.2 

 
 
- 

12. จัดแบงเนื้อหาเปนหมวดหมู 50.0 37.5 12.5 - - 
13. มีหองสนทนาและกระดานขาว 45.8 41.7 12.5 - - 
14. การ Login เขาสูระบบการเรียน
ทําไดงาย 50.0 37.5 12.5 - - 

15. มีพ้ืนท่ีใหผูเรียนใชในการอัพ
โหลดไฟลเพ่ือสงงานบนเว็บ 45.8 45.8 8.3 - - 

16. การดาวนโหลดขอมูลหรือ
โปรแกรมท่ีใชในการเรียนการ
สอนทําไดงาย 

50.0 45.8 4.2 - - 

17. มีการจัดทําLink ไปยัง
แหลงขอมูลอ่ืนๆ 16.7 75.0 8.3 - - 
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ตารางท่ี 6  (ตอ) 
 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
E-Learning : Moodle มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ดานการปฏิสัมพันธในการเรียน 
18. มีการติดตอส่ือสารและแสดง
ความคิดเห็นระหวางผูสอนและ
ผูเรียน   

 
 

45.8 

 
 

33.3 

 
 

20.8 

 
 
- 

 
 
- 
 

19. มีการมอบหมายงานใหผูเรียน
ทําอยางสมํ่าเสมอ 41.7 45.8 12.5 - - 

20. ผูสอนใหความชวยเหลือผูเรียน
เชน การแกขอสงสัยหรือซักถามได
ในทันที  

29.2 54.2 16.7 - - 

21. ผูเรียนรวมมือกันทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายและมีการ
ชวยเหลือระหวางกัน 

12.5 75.0 12.5 - - 

22. มีการผสมผสานระหวางการ
เรียนแบบ E-Learning : Moodle 
และการเรียนในหองเรียน  

33.3 45.8 20.8 - - 

ดานการประเมินผลการเรียน 
23. มีการทดสอบระหวางเรียนเปน
ระยะๆ 

 
50.0 

 
37.5 

 
12.5 

 
- 

 
- 

24. มีการแจงผลการทดสอบเปน
ระยะๆ 45.8 45.8 8.3 - - 

ดานประโยชนที่ทานไดรับจากการ
เรียน E-Learning : Moodle  
25. ไดรับความรูเหมือนเขา
หองเรียนจริง 

 
 

20.8 

 
 

54.2 

 
 

25.0 

 
 
- 

 
 
- 

26. สามารถกลับไปทบทวนเนื้อหา 
ผานมาได 62.5 33.3 4.2 - - 
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ตารางท่ี 6  (ตอ) 
 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
E-Learning : Moodle มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

27. ใชเปนทางเลือกหนึ่งใน
การศึกษา 50.0 37.5 12.5 - - 

28. ไมไดประโยชนใดๆ 20.8 12.5 12.5 54.2 - 
 
 จากตารางท่ี 6  พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
E-Learning : Moodle  ในแตละดาน ดังนี ้
 
ดานการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร 
 
 1. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนนาสนใจ อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ  62.5  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  29.2 และอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ  8.3  ตามลําดับ 
 2. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาสามารถสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ  66.7  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  25.0 และอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ  8.3  ตามลําดับ 
 3. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาสามารถนํามาเช่ือมโยงความรูกับประสบการณใน
การทํางาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  25.0 และ
อยูในระดับปานกลาง รอยละ  25.0  ตามลําดับ 
 4. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาเปนวิธีการสอนแปลกใหมแตกตางจากการเรียนใน
ช้ัน  อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  37.5  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ  33.3 และอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ  29.2  ตามลําดับ 
 5. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวานํามาประยุกตใชกับการติดตอส่ือสารผานระบบ
เครือขายในการเรียนไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  66.7  รองลงมาอยูในระดับ
มากท่ีสุด รอยละ  20.8  และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 
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 6. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวามีความชัดเจนสามารถทําใหเขาใจในเรื่องท่ีเรียนไดดี 
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  62.5  รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ  25.0   และอยูในระดับ
มากท่ีสุด  รอยละ  12.5  ตามลําดับ 
 
ดานเนื้อหาวิชาที่ใชในการเรียนการสอน 
 
 7. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ตรงตามวัตถุประสงครายวิชา อยูในระดับมาก      
คิดเปนรอยละ  54.2  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  25.0 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  
20.8  ตามลําดับ 

8. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงค
รายวิชา  อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  54.2  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  33.3 และอยู
ในระดับปานกลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 

9. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ความรูจากการเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตการทํางานได อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  62.5  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด 
รอยละ  25.0 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 

10. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ตรงกับความตองการและความสนใจของผูเรียน   
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  54.2  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  25.0 และอยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ  20.8  ตามลําดับ 
 
ดานเทคนิคการออกแบบ Website  เพ่ือการเรียน E-Learning : Moodle 
 
 11. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวางายตอการใชงานและใชภาษาท่ีเขาใจงาย   อยูใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ  29.2 อยูในระดับปานกลาง 
รอยละ  20.8  และอยูในระดับนอย รอยละ 4.2  ตามลําดับ 
 12. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา มีการจัดแบงเนื้อหาเปนหมวดหมู   อยูในระดับมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ  37.5 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  
12.5  ตามลําดับ 

13. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีหองสนทนาและกระดานขาว   อยูในระดับ
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ  41.7 และอยูในระดับปานกลาง 
รอยละ  12.5  ตามลําดับ 
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14. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาการ Login เขาสูระบบการเรียนทําไดงาย  อยูใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ  37.5  และอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 

15. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาการมีพ้ืนท่ีสําหรับการอัพโหลดไฟลเพ่ือสงงาน    
อยูในระดับมากท่ีสุดและมากเทากัน คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิดเปน 
รอยละ  8.3  ตามลําดับ 

16. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา การดาวนโหลดขอมูลหรือโปรแกรมท่ีใชในการ
เรียนการสอนทําไดงาย   อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาอยูในระดับมาก     
รอยละ  45.8  และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  4.2  ตามลําดับ 

17. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอ การจัดทํา Link ไปยังแหลงขอมูลอ่ืน  อยูในระดับ
มาก  คิดเปนรอยละ  75.0  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  16.7 และอยูในระดับปานกลาง 
รอยละ  8.3  ตามลําดับ 
 
ดานการปฏิสัมพันธในการเรียน 
 

18. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอ การติดตอส่ือสารและแสดงความคิดเห็นระหวาง
ผูสอนและผูเรียน  อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 33.3 
และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  20.8  ตามลําดับ 

19. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอ การมอบหมายงานใหผูเรียนทําอยางสมํ่าเสมอ    
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 41.7  และอยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 

20. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ผูสอนใหความชวยเหลือผูเรียน เชน การแกขอ
สงสัยหรือซักถามไดทันที อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  54.2  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด   
รอยละ 29.2 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  16.7  ตามลําดับ 

21. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ผูเรียนรวมมือกันทํางานท่ีไดรับมอบหมายและมี
การชวยเหลือระหวางกัน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  75.0  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุดและ
ปานกลางเทากัน คิดเปนรอยละ  12.5  ตามลําดับ 

22. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา มีการผสมผสานระหวางการเรียนแบบ E-Learning 
: Moodle และการเรียนในหองเรียน อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  รอยละ 33.3 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  20.8  ตามลําดับ 
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ดานการประเมินผลการเรียน 
 
 23. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอการใหมีการทดสอบระหวางเรียนเปนระยะ ๆ     
อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 37.5 และอยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 

24. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอการใหมีการแจงผลการทดสอบเปนระยะ ๆ อยูใน
ระดับมากท่ีสุดและมากเทากัน คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 8.3  
ตามลําดับ 
 
ดานประโยชนที่ทานไดรับจากการเรียน E-Learning : Moodle 
 
 25. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ไดรับความรูเหมือนเขาหองเรียนจริง อยูในระดับ
มาก  คิดเปนรอยละ  54.2  รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 25.0 และอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  รอยละ  20.8  ตามลําดับ 

26. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา สามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาท่ีผานมาไดงาย    
อยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  62.5  รองลงมาอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 33.3 และอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ  4.2  ตามลําดับ 

27. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา สามารถใชเปนทางเลือกในการศึกษา อยูในระดับ
มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 37.5 และอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 

28. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ไมไดประโยชนใดๆ อยูในระดับนอย  คิดเปน   
รอยละ  54.2  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 20.8 และอยูในระดับมากและปานกลาง  
รอยละ  12.5  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  7  แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอรปูแบบการเรียนการ 
                   สอนแบบ E-Learning : Moodle  จําแนกในแตละดาน  

รูปแบบการเรียนการ 
สอนแบบ E-Learning : Moodle คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
ดานการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร 4.06 0.48 มาก 
ดานเนื้อหาวิชาท่ีใชในการเรียนการสอน 4.10 0.57 มาก 
ดานเทคนิคการออกแบบ Website  เพ่ือ
การเรียน E-Learning : Moodle 4.30 0.57 มากท่ีสุด 

ดานการปฏิสัมพันธในการเรียน 4.15 0.53 มาก 
ดานการประเมินผลการเรียน 4.37 0.64 มากท่ีสุด 
ดานประโยชนท่ีทานไดรับจากการเรียน  
E-Learning : Moodle 

3.42 0.44 มาก 

รวม 4.12 0.41 มาก 
  

จากตารางท่ี 7  พบวา นักศึกษาใหความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ               
E-Learning : Moodle  ในดานเทคนิคการออกแบบ Website  เพ่ือการเรียน E-Learning : Moodle 
และดานการประเมินผลการเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร ดาน
เนื้อหาวิชาท่ีใชในการเรียนการสอน ดานการปฏิสัมพันธในการเรียน และดานประโยชนท่ีทาน
ไดรับจากการเรียน E-Learning : Moodle  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียรวมท้ัง 6  ดาน 
พบวา นักศึกษาสวนใหญใหความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning : Moodle 
อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.12  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41   
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บทที่  5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในเรื่อง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนผานระบบ E-Learning
กับผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนท่ีเรียนตามปกติในวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบการวิจัยเชิงประยุกต โดยใช
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี  2  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
ท่ีเรียนโดยผานระบบ E-Learning กับการเรียนตามปกติ   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 
  

1.  เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลการเรียนรูในวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ระหวางระบบการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต กับวิธีการเรียนรูแบบปกติ สําหรับกลุมนักศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนในระดับเดียวกัน 

2.  เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีมีตอ
การจัดการเรียนการสอนโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
5.2 สมมติฐานของการวิจัย 
 

 นักศึกษากลุมท่ีเรียนรูโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (E-learning) ในวิชาการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายในจะมีผลการเรียนแตกตางจากกลุมท่ีใชวิธีการเรียนการสอนแบบ
ปกติ 
 
5.3 ตัวแปรของการวิจัย 
 
        1.ตัวแปรตน  คือ  วิธีการเรียนการสอนโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (E-learning) และ
วิธีการเรียนการสอนแบบปกติ 
        2. ตัวแปรตาม  คือ ผลการเรียนของนักศึกษาการบัญชีในวิชาการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน 

DPU



 55

5.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ บทเรียน(E-Learning) และแบบสอบถาม ไดแก  
 - บทเรียนบนระบบการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต (E-Learning)  
          วิชา การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 - แบบประเมินคุณภาพระบบการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
       - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียนของนักศึกษา 
       - แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอระบบการเรียนรูผานเครือขาย 
          อินเทอรเน็ต 

 
5.5 สรุปผลการวิจัย 
 

1. ขอมูลผลการเรียนเปรียบเทียบระหวางนักศึกษากลุมปกติ และกลุม E-Learning ของวิชา
บังคับ 2 วิชา คือ  การบัญชีขั้นตน(AC 361) และวิชาองคการและการจัดการ (GM 201) พบวา 
นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางและเรียนวิชาบังคับ คือ วิชา การบัญชีขั้นตน และวิชาองคการและการ
จัดการ มีเกรดเฉล่ียสะสมโดยรวมของกลุมปกติ และกลุม  E-Learning  ใกลเคียงกัน คือ  2.71 และ 
2.69  ตามลําดับ เนื่องจากผูวิจัยไดเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณานักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนอยูในระดับเดียวกัน 
  2. ขอมูลผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางนักศึกษากลุมปกติ และกลุม  
E-Learning พบวา นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีเรียนวิชาAC311 มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมของกลุม
ปกติ และกลุม  E-Learning  คือ  68.85  และ 72.85   ตามลําดับ แสดงวา นักศึกษาท่ีเรียนผานระบบ
เครือขายอิเลคทรอนิคส (E-Learning) มีผลการเรียนท่ีดีกวาการเรียนแบบปกติ 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางนักศึกษากลุม
ปกติ และกลุม E-Learning  พบวา นักศึกษาท่ีเรียนวิชา AC 311 ในกลุม E-Learning  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกตางจากนักศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียพบวา นักศึกษาในกลุม E-Learning  มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา นักศึกษาในกลุมปกติ 
แสดงวา การเรียนโดยผานเครือขายอิเลคทรอนิคส ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

4. ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาคณะบัญชีท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
E-Learning  
  4.1 สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
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นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ  75.0  เพศชายรอยละ  25.0  ตามลําดับ 
  4.2  สวนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับทักษะทางคอมพิวเตอร 
   4.2.1 นักศึกษาสวนใหญมีคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ Notebook  คิดเปน
รอยละ 91.7  และใชโปรแกรมพ้ืนฐาน เชน  Microsoft  Office และ Internet  คิดเปนรอยละ 62.5  
รองลงมาใชโปรแกรม Microsoft  Office ,Internet และ Adobe Photoshop/Flash  คิดเปนรอยละ  
25.0  นักศึกษาสวนใหญมีทักษะในการใชบริการส่ืออินเตอรเน็ตประเภท  E-mail, FTP, Chat/Talk ,  
และ E-Learning  คิดเปนรอยละ  33.6  โดยใชบริการอินเตอรเน็ตท่ีบาน, ท่ีวิทยาลัย มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ  45.8  และสวนใหญจะใชบริการประมาณ  1-2  ช่ัวโมง  คิดเปนรอยละ  45.8 และจะใช
ชวงเวลา 18:01 – 21:00 น.  เปดเขาเรียนบทเรียนออนไลน เรื่องการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายในมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  58.3  รองลงมาชวงเวลา 21:01 – 24:00 น. คิดเปนรอยละ 29.2   
ตามลําดับ 
   4.2.2 นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
E-Learning : Moodle  ในแตละดาน ดังนี้ 
 
ดานการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร 
 1. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนนาสนใจ อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ  62.5  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  29.2 และอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ  8.3  ตามลําดับ 
 2. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาสามารถสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ  66.7  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  25.0 และอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ  8.3  ตามลําดับ 
 3. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาสามารถนํามาเช่ือมโยงความรูกับประสบการณใน
การทํางาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  25.0 และ
อยูในระดับปานกลาง รอยละ  25.0  ตามลําดับ 
 4. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาเปนวิธีการสอนแปลกใหมแตกตางจากการเรียนใน
ช้ัน  อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  37.5  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ  33.3 และอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ  29.2  ตามลําดับ 
 5. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวานํามาประยุกตใชกับการติดตอส่ือสารผานระบบ
เครือขายในการเรียนไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  66.7  รองลงมาอยูในระดับ
มากท่ีสุด รอยละ  20.8  และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 

DPU



 57

 6. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวามีความชัดเจนสามารถทําใหเขาใจในเรื่องท่ีเรียนไดดี 
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  62.5  รองลงมาอยูในระดับปานกลาง   รอยละ  25.0   และอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  รอยละ  12.5  ตามลําดับ 
 
ดานเนื้อหาวิชาที่ใชในการเรียนการสอน 
 7. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ตรงตามวัตถุประสงครายวิชา อยูในระดับมาก คิด
เปนรอยละ  54.2  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  25.0 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  
20.8  ตามลําดับ 

8. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงค
รายวิชา  อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  54.2  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  33.3 และอยู
ในระดับปานกลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 

9. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ความรูจากการเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตการทํางานได อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  62.5  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด 
รอยละ  25.0 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 

10. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ตรงกับความตองการและความสนใจของผูเรียน อยู
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ  54.2  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  25.0 และอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ  20.8  ตามลําดับ 
 
ดานเทคนิคการออกแบบ Website  เพ่ือการเรียน E-Learning : Moodle 
 11. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวางายตอการใชงานและใชภาษาท่ีเขาใจงาย อยูใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ  29.2 อยูในระดับปานกลาง 
รอยละ  20.8  และอยูในระดับนอย รอยละ 4.2  ตามลําดับ 
 12. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา มีการจัดแบงเนื้อหาเปนหมวดหมู อยูในระดับมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ  37.5 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  
12.5  ตามลําดับ 

13. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีหองสนทนาและกระดานขาว  อยูในระดับ
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ  41.7 และอยูในระดับปานกลาง 
รอยละ  12.5  ตามลําดับ 
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14. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาการ Login เขาสูระบบการเรียนทําไดงาย  อยูใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ  37.5  และอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 

15. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาการมีพ้ืนท่ีสําหรับการอัพโหลดไฟลเพ่ือสงงาน    
อยูในระดับมากท่ีสุดและมากเทากัน คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิดเปน 
รอยละ  8.3  ตามลําดับ 

16. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา การดาวนโหลดขอมูลหรือโปรแกรมท่ีใชในการ
เรียนการสอนทําไดงาย   อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาอยูในระดับมาก      
รอยละ  45.8  และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  4.2  ตามลําดับ 

17. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอ การจัดทํา Link ไปยังแหลงขอมูลอ่ืน อยูในระดับ
มาก  คิดเปนรอยละ  75.0  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ  16.7 และอยูในระดับปานกลาง 
รอยละ  8.3  ตามลําดับ 
 
ดานการปฏิสัมพันธในการเรียน 

18. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอ การติดตอส่ือสารและแสดงความคิดเห็นระหวาง
ผูสอนและผูเรียน  อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 33.3 
และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  20.8  ตามลําดับ 

19. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอ การมอบหมายงานใหผูเรียนทําอยางสมํ่าเสมอ   อยู
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 41.7  และอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 

20. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ผูสอนใหความชวยเหลือผูเรียน เชน การแกขอ
สงสัยหรือซักถามไดทันที อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  54.2  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รอย
ละ 29.2 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  16.7  ตามลําดับ 

21. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ผูเรียนรวมมือกันทํางานท่ีไดรับมอบหมายและมี
การชวยเหลือระหวางกัน  อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  75.0  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุดและ
ปานกลางเทากัน คิดเปนรอยละ  12.5  ตามลําดับ 

22. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา มีการผสมผสานระหวางการเรียนแบบ E-Learning 
: Moodle และการเรียนในหองเรียน อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  รอยละ 33.3 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ  20.8  ตามลําดับ 

 

DPU



 59

ดานการประเมินผลการเรียน 
 23. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอการใหมีการทดสอบระหวางเรียนเปนระยะ ๆ     
อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 37.5 และอยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 

24. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอการใหมีการแจงผลการทดสอบเปนระยะ ๆ อยูใน
ระดับมากท่ีสุดและมากเทากัน  คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาอยูในระดับปานกลาง   รอยละ 8.3  
ตามลําดับ 
 
ดานประโยชนที่ทานไดรับจากการเรียน E-Learning : Moodle 
 25. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ไดรับความรูเหมือนเขาหองเรียนจริง อยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ  54.2  รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 25.0 และอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  รอยละ  20.8  ตามลําดับ 

26. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา สามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาท่ีผานมาไดงาย    
อยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  62.5  รองลงมาอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 33.3 และอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ  4.2  ตามลําดับ 

27. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา สามารถใชเปนทางเลือกในการศึกษา อยูในระดับ
มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 37.5 และอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ  12.5  ตามลําดับ 

28. นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ไมไดประโยชนใดๆ อยูในระดับนอย  คิดเปน    
รอยละ  54.2  รองลงมาอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 20.8 และอยูในระดับมากและปานกลาง  
รอยละ  12.5  ตามลําดับ 
 
สรุปผลของความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning : Moodle   
จําแนกในแตละดานพบวา  

นักศึกษาใหความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning : Moodle  ในดาน
เทคนิคการออกแบบ Website  เพ่ือการเรียน E-Learning : Moodle และดานการประเมินผลการเรียน 
อยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร ดานเนื้อหาวิชาท่ีใชในการเรียนการ
สอน ดานการปฏิสัมพันธในการเรียน และดานประโยชนท่ีทานไดรับจากการเรียน E-Learning : 
Moodle  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียรวมท้ัง 6  ดาน พบวา นักศึกษาสวนใหญใหความคิด
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เห็นตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning : Moodle อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.12  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41   
 
5.6 อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิเคราะหพบวา  นักศึกษาใหความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ E-Learning : Moodle  ในดานเทคนิคการออกแบบ Website  เพ่ือการเรียน E-Learning : 
Moodle และดานการประเมินผลการเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด เพราะงายตอการเรียนรู การคนหา
ขอมูลเพ่ือเติมสามารถกระทําไดงายเพราะมี Link ไปยังแหลงขอมูลนั้นๆ ซ่ึงการวิจัยนี้สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของกรีน(Green,1998,pp.9-12)ท่ีไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรเขามาใชใน
โรงเรียนกับครูผูสอนคณิตศาสตร โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลทางสถิติ จากจํานว นเครื่อง
คอมพิวเตอรและวิธีการใช  ผลจากการศึกษาคนควาพบวา  การศึกษาดวยชุดส่ือคอมพิวเตอรทําให
ประหยัดเวลาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ผูสอนรูจักเทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงความม่ันใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจากผลการวิเคราะหความคิดเห็นโดยภาพรวมท้ัง 6  ดาน 
พบวา นักศึกษาสวนใหญใหความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning : Moodle 
อยูในระดับมาก  สอดคลองกับการศึกษาของนีส (Niess,1993,pp129-135) ท่ีไดศึกษาคนควาการ
ทํานายผลและการเปล่ียนแปลงหลักสูตรคณิตศาสตรใหมๆจะชวยพัฒนาทักษะดานความคิดของ
นักเรียนใหเพ่ิมขึ้น  โดยการศึกษาถึงการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  ใช
วิธีการเรียนดวยชุดคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการศึกษาพบวา  การเรียนการสอนดังกลาวสามารถ
พัฒนาความคิดนักเรียนไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกวาการเรียนแบบเกาๆท่ีเคยปฏิบัติมา 
ฉะนั้นจากการวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบวา รูปแบบของการจัดการสอนมาใชในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ E-Learning ทําใหแกผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะแตกตางจากการจัดการเรียนการ
สอนตามปกติในหองเรียน ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดการสอนแบบแบบ E-Learning ท่ีมีประสิทธ์ิภาพ
จะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงตามไปดวย นอกเหนือจากการท่ีนักเรียนไดรับความ
เพลิดเพลิน  สนุกสนานจากกิจกรรมและส่ือตางๆท่ีมีอยูในระบบเครือขายดังกลาว  รวมท้ังฝกให
รูจักคิด  มีเหตุมีผล  สามารถนําไปแกปญหาในชีวิตประจําวันได  และผลจากการวิจัยนี้จะเกิด
ประโยชนตอการเรียนการสอนและบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีตองการได 
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5.7 ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ 
 
  1. การจัดการเรียนการสอนแบบระบบ E-Learning พัฒนาขึ้นเพ่ือสงเสริมใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง แตจะตองคํานึงถึงความพรอมของผูเรียนดวย เพราะการเรียนในระบบ
ดังกลาวตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร และเวลา สถานท่ีของการใชเครื่อง ตลอดจนความรับผิดชอบ
ของนักศึกษาแตละคน ซ่ึงสภาพปญหาดังกลาวอาจทําใหเกิดความเล่ือมลํ้าของระบบการเรียนรูได
งาย อาจารยผูสอนจะตองควบคุมกลุมผูเรียนใหรอบคอบ  ซ่ึงจะทําใหการเรียนการสอนแบบระบบ 
E-Learning  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. ผูสอนจะตองใหคําปรึกษาแกผูเรียน และคอยติดตามความกาวหนาในการเรียนรู
ของผูเรียนและจะตองมีการประเมินผลจากการเรียนรูของผูเรียนควบคูกันไปดวย 
  3. การเรียนการสอนแบบระบบ E-Learning    เปนการพัฒนาผูเรียนในดานการ
แกปญหา การคิดแบบซับซอน สรางทักษะ สรางนิสัยใหเกิดความรับผิดชอบ ซ่ึงจะสงผลทําให
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตอตนเองไดเปนอยางด ี
  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 
  1. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบระบบ E-Learning  กับรูปแบบ
การเรียนการสอนวิธีอ่ืนๆ เพ่ือทําใหทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนวามีเจตคติ ความคิด
ริเริ่ม ความรับผิดชอบของการเรียนมากนอยกวากันหรือไม 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบระบบ E-Learning  ท่ีตางระดับช้ัน
กัน หรือตางสาขาวิชาเพ่ือทําใหทราบถึงพฤติกรรมในการเรียนของผูเรียนท่ีสงผลตอผูสอน เพ่ือ
นําเอาสภาพปญหาท่ีไดไปปรับปรุงแผนการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรง
กับความตองการของผูเรียนใหมากท่ีสุด 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.2542. 
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ชื่อ - นามสกุล………………………………………………………………………………………………..
เลขทะเบียน………………………………….หองสอบ...…………………...เลขที่น่ังสอบ………..…… 
คําชี้แจง 
 1. ขอสอบมี   2  ตอน   จํานวน  10  หนา    คะแนนรวม 60 คะแนน 
  ตอนที่ 1    ปรนัยเลือกตอบ  20  ขอ   ( 20 คะแนน ) 
  ตอนที่ 2    อัตนัย            4  ขอ   (  40 คะแนน ) 
 2. เขียนคําตอบลงในขอสอบ 
 3. หามนําตําราและเอกสารเขาหองสอบ 
 4. หามนําขอสอบออกนอกหองสอบ 
ขอสอบวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  รหัสวิชา AC 311        
ตอนที่ 1  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองโดยใสเครื่องหมาย () ในกระดาษคําตอบ ( 20 คะแนน) 

1. พ้ืนฐานของการกํากับดูแล ในเรื่องของ รายงานทางการเงินและสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่เผยแพร 
ตองแสดงภาพที่ถูกตองครบถวน คือ ภาวะผูนําพ้ืนฐานในขอใด 
ก. Transparency 
ข. Integrity 
ค. Accountability 
ง. Competitiveness 

2. ขอใดไมใชคุณสมบัติตองหามของกรรมการตรวจสอบ 
ก. นาย ก. ถือหุนรอยละ 5 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัท และ บริษัทในเครือที่ตนเปน

กรรมการตรวจสอบ 
ข. นาย ข. เปนผูมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทในเครือของบริษัทที่ตนเปนกรรมการ

ตรวจสอบ 
ค. นาย ค. เคยเปนที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ตนรับตรวจสอบเมื่อกลางปกอน 
ง. นาย ง. เปนผูที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทที่

ตนเปนกรรมการ 
3. การกํากับดูแลมีมูลเหตุมาจากขอใด 

ก. ผูบริหาร 
ข. แนวคิดตัวแทน 
ค. การควบคุมภายใน 
ง. ความเสี่ยง 

4. Sarbanes-Oxley Act ไดกําหนดเรื่องที่มีผลกระทบตอคณะกรรมการตรวจสอบ ในหลายเรื่อง 
ยกเวนขอใด 
ก. คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูแตงตั้งผูสอบบัญช ี
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ข. ผูสอบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค. คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญช ี
ง. คณะกรรมการตรวจสอบจะรับเงินจากการใหคําปรึกษาแนะนําจากบริษัทไมได 

5. หลักของการกํากับดูแลกิจการที่กําหนดจํานวนคณะกรรมการบริหาร และสัดสวนความเปน
อิสระ คือขอใด 
ก. นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 
ข. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 
ค. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
ง. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

6. ขอใดไมใชปจจัยที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมการควบคุม 
ก. นโยบายและวิธีบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย 
ข. การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค. จิตสํานึกและคุณภาพของผูบริหาร ตองทําตนเปนตัวอยางสม่ําเสมอทั้งโดยคําพูดและการ

กระทํา 
ง. นโยบาย มาตรการและวิธีการดําเนินงานตางๆที่ฝายบริหารนํามาใช เพ่ือลดความเสี่ยง 

7. การควบคุมภายในแมวากิจการจะกําหนดไวเปนอยางดี แตยังมีขอจํากัด เชน 
ก. ทําใหเสียคาใชจายสูง 
ข. ทําใหเสียเปรียบคูแขงขัน 
ค. ทําใหสูญเสียความเปนอิสระของผูบริหาร 
ง. ทําใหมีความผิดพลาดจากความประมาทเลินเลอ 

8. บริษัท เจริญรุงเรือง จํากัด ทําธุรกิจนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูป จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทํา
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราลวงหนา จัดเปนการตอบสนองความเสี่ยงในขอใด 
ก. Avoidance 
ข. Reduction 
ค. Sharing 
ง. Acceptance  

9. บุคคลที่จะชวยเพ่ิมความมั่นใจใหกับผูบริหารวาองคกรมีการกําจัดความเสี่ยงอยางเหมาะสม 
โดยการประสานงานและสื่อสารกับหนวยงานที่เก่ียวของคือใคร 
ก. Internal Auditors 
ข. Risk Management Committee 
ค. Audit Committee 
ง. Management  
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10. ขอบเขตของการตรวจสอบภายในที่พัฒนาจากอดีตมาจนปจจุบัน ที่ถือเปนการเปลี่ยนแปลง
ดานวิชาชีพอยูตลอดเวลา คือขอใด 
ก. ประเมินการใชทรัพยากรอยางคุมคา และมีประสิทธิผล 
ข. สอบทานความมีอยูจริงของทรัพยสินและวิธีการปองกันรักษาทรัพยสิน 
ค. ประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย แผน ข้ันตอนวิธีปฏิบัติ กฎหมายและขอบังคับ 
ง. พัฒนามาจากการเงินและบัญชีกาวไปสูการดําเนินงานในทุกดานขององคกร 

11. ขอใดอธิบายจุดมุงหมายของผูตรวจสอบภายในกับการสอบทานความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน 
ก. เพ่ือใหมั่นใจวาจุดออนที่มีสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในไดรับการแกไข 
ข. เพ่ือชวยกําหนดลักษณะ เวลาและขอบเขตของการทดสอบที่จําเปนตอวัตถุประสงคของ

การตรวจสอบ 
ค. เพ่ือพิจารณาวาระบบการควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาวัตถุประสงค

และเปาหมายขององคกรจะบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล 
ง. เพ่ือพิจารณาวาระบบการควบคุมภายในใหความมั่นใจวามีการบันทึกบัญชีถูกตองและงบ

การเงินแสดงถูกตองตามที่ควร 
12. การตรวจสอบที่เปนการตรวจสอบเพ่ือมุงเนนผลในปจจุบันและอนาคตที่ยังไมเกิดข้ึน หรือ ที่

เรียกวา “Before the Facts” คือประเภทของการตรวจสอบในขอใด 
ก. Financial Audit 
ข. Operational Audit 
ค. Management Audit 
ง. Compliance Audit 

13. คณะกรรมการชุดหนึ่งที่เรียกวา The Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission หรือ COSO ขอใดไมใชสถาบันวิชาชีพที่เก่ียวของ 
ก. AICPA 
ข. AMA 
ค. AAA 
ง. IMA 

14. ขอใดไมถูกตองสําหรับความแตกตางระหวางการตรวจสอบภายในกับการสอบบัญช ี
ก. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ การตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบ

ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการปฏิบัติงาน แตการสอบบัญชีมีเพ่ือแสดงความเห็นตอ
งบการเงิน 

ข. ผูใชบริการ การตรวจสอบภายในใหบริการตอผูบริหาร แตการสอบบัญชีจะรับผิดชอบตอผู
มีสวนไดเสีย 
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ค. การตรวจสอบภายในและการสอบบัญชี ตางก็มีความเปนอิสระเหมือนกัน 
ง. การสอบบัญชีจะมีปริมาณงานที่ทําแคบและนอยกวาการตรวจสอบภายใน 

15. ผูตรวจสอบภายในตองไมใชขอมูลที่ไดมา เพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง จัดอยูใน
จรรยาบรรณหมวดใด 
ก. ความซื่อสัตยสุจริต 
ข. ความเที่ยงธรรม 
ค. การรักษาความลับ 
ง. ความชํานาญงาน 

16. วัตถุประสงคของมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน คืออะไร 
ก. สงเสริมใหผูสอบบัญชีภายนอกใชผลงานของผูตรวจสอบภายในเพ่ิมมากข้ึน 
ข. กระตุนหรือผลักดันความเปนวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
ค. สรางหลักเกณฑสําหรับแนวทางและมาตรฐานการวัดผลปฏิบัติงานของการตรวจสอบ

ภายใน 
ง. สรางความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายในและเนนความเที่ยงธรรมของการตรวจสอบ

ภายใน 
17. ผูที่มีหนาที่จัดทํากฎบัตรวาดวยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงานตรวจสอบ

ภายในคือขอใด 
ก. Chief Audit Executive 
ข. Internal Audit Manager 
ค. Internal Auditor-Senior 
ง. Internal Audit-Supervisor 

18. ขอใดที่ถือเปนจุดดับของการตรวจสอบภายใน  
ก. ผูตรวจสอบภายในไมมีความเปนอิสระ 
ข. ไมมีการติดตามผลการตรวจสอบ 
ค. ไมมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูตรวจสอบกับผูรับตรวจ 
ง. การจัดทําแบบฟอรมมาตรฐานทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความคิดริเริ่ม 

19. การวางแผนกอนเริ่มงานตรวจสอบ การตรวจสอบภาคสนามและการจัดทํากระดาษทําการ
ตรวจสอบ ถือเปนการปฏิบัติงานในขอใด 
ก. Internal Audit Planning 
ข. Internal Audit Executing 
ค. Internal Audit Program 
ง. Internal Audit Plan 
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20. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการประชุมเปดงานตรวจสอบ 
ก. แจงกิจกรรมที่จะตรวจสอบ 
ข. แจงกระบวนการออกรายงานการตรวจสอบ 
ค. ทําการประเมินความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ 
ง. ชี้แจงประเด็นเพ่ือความเขาใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตอนที่ 1  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองโดยใสเครื่องหมาย () ในกระดาษคําตอบ ( 20 คะแนน) 
 

          กระดาษคําตอบ  
       

ขอ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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ตอนที่ 2  ทั้งหมด 4 ขอ ( 40 คะแนน ) 
ขอ 1. มาตรฐานทางวิชาชีพของสมาคมผูตรวจสอบภายในนั้นเปนประโยชนอยางมากในการทํางาน ซึ่ง
ชวยใหผูตรวจสอบภายในมั่นใจถึงประสิทธิภาพของการทํางาน และเพ่ือทําใหผูตรวจสอบภายในมี
ความรักและภาคภูมิใจที่ไดทํางานในอาชีพนี้ สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ได
กําหนดแมบทการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ตั้งแตป ค .ศ. 2002 ไว มีสวนประกอบ
อยางไรบาง ใหทานอธิบายวัตถุประสงคและขอกําหนดตางๆของแตละสวนประกอบ มาพอสังเขป   
(10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ 2. จากวิกฤตการณ Hamburger Crisis  ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนํามาซึ่งการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ โดยมีผลกระทบทั่วโลก  จนทําใหเกิดการลมละลายของบริษัทขามชาติ  ซึ่งมีมูลคามหาศาล       
หากกิจการมีผูตรวจสอบภายในทําหนาที่ในตรวจสอบการดําเนินงาน  และตรวจสอบในทุกระดับ
แมกระทั่งผูบริหารสูงสุดขององคกร  จะทําใหเหตุการณไมมีผลกระทบรุนแรงเชนปจจุบัน ใหทาน
อธิบายเงื่อนไขพ้ืนฐานสําคัญที่หนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานไดตามจุดมุงหมาย ประกอบดวย
อะไรบาง  ใหอธิบายพอสังเขป                                                                                                                                    
(5 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
ขอ 3. การสํารวจข้ันตนนับไดวาเปนกาวแรกของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเปนการเขาไปศึกษาขอมูลที่สําคัญ  ใหทานระบุประโยชนที่ไดรับจากการสํารวจข้ันตน มา 4 
ประเด็น   (5 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ 4. บริษัท วิคตอรี่ จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตคอมพิวเตอร  มีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท โดยดําเนิน
ธุรกิจแบบขายสงใหกับลูกคา บริษัทฯสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตเพียงรายเดียวในประเทศญี่ปุน คือ บริษัท 
Okiyashi จํากัด  บริษัทฯ มีหนวยงานเพียง 2 แผนก คือ แผนกบัญชีและแผนกคลังสินคา   ซึ่งแผนก
บัญชีจะจัดทําเอกสารตั้งแตการสั่งซื้อวัตถุดิบ รวมถึงการบันทึกบัญชี และสงเอกสารไปยังแผนก
คลังสินคา เพ่ือรับวัตถุดิบตอไป  
 ผูจัดการแผนกบัญชีของบริษัทฯ คือ นางวัสมล ดําดี  ซื้อวัตถุดิบสวนใหญจากบริษัท Okiyashi 
จํากัด เนื่องจากเปนเพ่ือนสนิทกัน และบริษัท Okiyashi จํากัด มีวัตถุดิบจํานวนมาก พรอมสงมอบได
ตลอดเวลา จึงเปนสาเหตุให บริษัท วิคตอรี่ จํากัด ไมตองสํารองวัตถุดิบในคลังพัสดุ  โดยผูจัดการ
แผนกบัญชีของบริษัทฯจะเปนผูลงนามอนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีมูลคารวมไมเกิน 500,000 บาท และ
ถาการสั่งซื้อวัตถุดิบมากกวาที่กําหนดจะตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมของ
คณะกรรมการจัดใหมีข้ึน 1 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน  

บริษัทฯประกอบกิจการมาเปนเวลา 5 ป  ผลการดําเนินงานที่ผานมา  บริษัทฯยังไมมีกําไรตาม
เปาหมาย เนื่องจากคอมพิวเตอรเปนสินคาที่มีการลาสมัยและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว อีก
ทั้งภาวะการแขงขันดานเทคโนโลยีสูง  บริษัทฯไดรับแจงจากผูผลิตวัตถุดิบวาจะมีการข้ึนราคาวัตถุดิบ
ประมาณ 10 % ในอีก 1 เดือนขางหนา  (20 คะแนน) 

คําสั่ง  จากขอมูลขางตน ใหทาน 
ก. วิเคราะหความเสี่ยงที่เก่ียวของกับบริษัทฯและวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกลาว  มา  5 ขอ     
       ลงในตารางที่กําหนดให    ( 10 คะแนน) 
 

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
1. 1. 
  
2. 2. 
  
3. 3. 
  
4. 4. 
  
5. 5. 
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ข.  ใหทานระบุขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ไทยการคา         
 จํากัด  โดยอธิบายในเรื่องกิจกรรมการควบคุมตามแนวคิดของ COSO  มาอยางนอย 3 ขอ        
(10 คะแนน)              
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