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การวิจยัในชั้นเรียนเร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรท่ี
ทบทวนและไม่ได้ทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีคือ 1. เพื่อศึกษาเชิง
เปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากร โดยใช้การทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  และท่ีไม่ไดใ้ช้การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการภาษีอากร ท่ีใช้การทบทวนดว้ย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
วชิาการภาษีอากร (BA 203) ภาคการศึกษาท่ี 1/2554 จ านวน 90 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล
คร้ังน้ีไดแ้ก่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน แบบสอบถาม โดย
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ Independent-Samples-t-test ค่าเฉล่ีย ( )  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิจัย  พบว่านักศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้การทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดท้บทวนดว้ยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 และพบวา่ผูเ้รียนมีความคิดเห็นดา้นการ
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43) ซ่ึงผลการวจิยัน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการ
เรียนการสอนในวชิาการภาษีอากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
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Abstract 
 

The classroom research entitled learning achievement of students who use and 
do not use the E-learning Reviewing lessons of the Taxation course and opinion 
towards the E-learning reviewing lessons has the purposes to 1) compare learning 
achievement of the students in the Taxation course, who use and do not use the          
E-learning reviewing lessons; and 2) explore opinions of the students towards the        
E-learning reviewing lessons.  The subjects were 90 second year students who enrolled 
in the Taxation course (BA 203) offered in the first semester of the academic year 
2554 at Dhurakij Pundit University.  The research instruments were the E-learning 
lessons, pre - and posttest, and questionnaire.  The Independent samples t-test was used 
to test the hypothesis, and descriptive statistics were employed to calculate mean 
scores and standard deviation (SD). 

The findings revealed that the learning achievement of the students who used 
the E-learning reviewing lessons was significantly higher than those who did not use 
the E-learning reviewing lessons at the statistical level of .01.  It was found that overall 
students have positive opinion towards the E-learning reviewing lessons (mean = 4.29, 
S.D. = 0.43 ).  The findings can be used as guidelines for instructional improvement of 
the BA 203 course. 
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 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยแ์ละผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฯ ท่ีให้โอกาส
ในการท างานวชิาการโดยใหทุ้นอุดหนุนงานวจิยัแก่ขา้พเจา้ 
 
 งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยพระคุณครู ผูเ้มตตา และเป็นผูถ้่ายทอดวิชาทางดา้น
การศึกษาแก่ผูว้ิจยั คือ รองศาสตราจารย ์ดร.สรชยั พิศาลบุตร และ ผศ. ดร.รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล 
ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาช้ีแนะแนวทางในการศึกษาวิจยั และให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือ แนะน าแกไ้ข 
รวมทั้งเป็นก าลงัใจในการท าวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัตอ้งขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
 อน่ึง คุณประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัขออุทิศให้แก่บุพการี ครู อาจารย ์
และผูมี้พระคุณแก่ผูว้จิยัทุกท่าน ในส่วนของความผดิพลาดและขอ้บกพร่องประการใด ผูเ้ขียนกราบ
ขออภยัมา ณ โอกาสน้ีดว้ย และขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
 
 
                                                                                                                ผูว้จิยั 
                                                                                                  ภิญชาดา จินดารัตนวรกุล 
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Paired-Samples t-test  21 

5. ตารางผลการเปรียบเทียบผลการเรียน ระหวา่งนกัศึกษาท่ีเรียนวชิาการภาษีอากร  
โดยใชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และท่ีไม่ไดใ้ช ้
การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) โดยใช ้Paired-Samples 
t-test  22 

6.   ตารางแสดงขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  23 
7. ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นดา้นการทบทวน 

ดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  25 
8. ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ

รูปแบบการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ดา้นการออกแบบ 
เน้ือหาหลกัสูตร  27 
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ท่ีท่านไดรั้บจากการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  30 

13. ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัศึกษา 
ท่ีมีต่อรูปแบบการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) จ าแนก 
ในแต่ละดา้นและภาพรวมทั้งหมด  31 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
สืบเน่ืองจากการเรียนวชิาการภาษีอากรเป็นลกัษณะวิชาท่ีค่อนขา้งยาก เน่ืองจากเน้ือหาวิชา

ประกอบดว้ยการค านวณและลกัษณะเน้ือหาของวิชาเป็นกฎหมาย ในหลาย ๆ ปีท่ีผา่นมาผูส้อนซ่ึง
เป็นผูว้จิยัพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มกัจะท าคะแนนไดไ้ม่ค่อยดี สาเหตุอาจจะมาจากการท่ีนกัศึกษา
เรียนในหอ้งแลว้ไม่เขา้ใจ กลบัไปทบทวนดว้ยตนเองแลว้ก็ยงัไม่กระจ่างแจง้ ผูว้ิจยัจึงไดพ้ยายามหา
แนวทางท่ีจะให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ประกอบกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 เป็นพระราชบญัญติัท่ีมีความส าคญัมากในวงการศึกษาของ
ไทย ซ่ึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ส าคัญทางการศึกษาท่ีเป็นกรอบของการปฏิรูปทางการศึกษา 
โดยเฉพาะในมาตรา 52 หมวด 7 ไดก้ล่าวถึงการพฒันา ครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูง  

 
 ก่ิงฟ้า สินธุวงษ ์และ สุภาสินี สุภธีระ (2543 : 30-31) กล่าวถึง หลกัการส าคญัของการจดั
กระบวนการเรียนการสอนโดยใหถื้อวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุดตามแนวพระราชบญัญติัการจดัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อการพฒันาการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเก่ง ดี และมีความสุขนั้น 
ผูส้อนจะตอ้งสร้างรูปแบบการสอนท่ีผูเ้รียนไดพ้ฒันาทุกดา้นตามความสามารถ ตามความสนใจ 
ตามความถนดัและศกัยภาพของแต่ละคน โดยใชท้ั้งการมีส่วนร่วมดา้นกระบวนการคิดและการลง
มือกระท า โดยไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัทั้งผูเ้รียนกบัผูส้อน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติัเพื่อการ
เรียนรู้ร่วมกนั โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายท่ีเน้นการเรียนรู้ โดยผูส้อนตอ้งกระตุน้ เสริมแรง และ
ช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเผชิญกบัสถานการณ์ในสภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยการฝึกให้คน้ควา้จาก
แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย แสดงความคิดเห็นไดท้ั้งการเขียนและการโตต้อบ มีการแสวงหาความรู้
ไดโ้ดยอตัโนมติัอยา่งสม ่าเสมอเพื่อการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 
 เพื่อเป็นการสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาครูในดา้น
การจดักระบวนการเรียนการสอน ใหค้รูไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรมจากผูส้อนเป็นผูส่้งเสริมให้ผูเ้รียน
ไดพ้ฒันาทุกดา้นตามความสามารถ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการแสวงหาความรู้ไดโ้ดยอตัโนมติัอยา่ง 
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สม ่าเสมอเพื่อการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ได้ทั้ งในและนอกห้องเรียน ดัง
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ผู ้วิจ ัยจึงสนใจการจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จึงไดจ้ดัท าการทบทวนวิชาการภาษีอากรดว้ย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  
 

ปัจจุบนัววิฒันาการและความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยคีอมพิเวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาท
ในสังคม ไม่วา่เด็กหรือผูใ้หญ่ ทุกเพศ ทุกวยั โดยเฉพาะพฒันาการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีส่งผลต่อ
วงจรชีวิตของการท างานของมนุษย์ให้เปล่ียนไป จนกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตประจ าวนัไปแลว้  จะเห็นไดจ้ากการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยา่งมากมาย เช่น 
การติดต่อส่ือสารกบัคนท่ีอยูห่่างไกลกนั การรับส่งแฟ้มขอ้มูล การรับรู้ข่าวสาร ข่าวประจ าวนั ราคา
หุ้น ขอ้มูลอ่ืนๆ  แมแ้ต่การศึกษาก็ไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกต์ใช้เพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนอยา่งแพร่หลายและหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงจากการท่ีสอน
ในห้องเรียนโดยผูส้อนแนะน าความรู้และทกัษะแก่ผูเ้รียน มาเป็นการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
มากข้ึน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองมากข้ึน ดงันั้น การพฒันาการศึกษาของ
ไทยจึงเป็นกระบวนการท่ีมุ่งพฒันาดงัแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 
ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ให้
ความส าคัญเก่ียวกับการพฒันาคน มีเป้าหมายเพื่อให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่งท่ีพฒันาตนเองได้เต็ม
ศกัยภาพ เป็นคนดี และมีความสุข ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล หรือแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จนผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
ดงันั้น การจดัการศึกษาจึงควรจดัให้เหมาะสมและครอบคลุมวตัถุประสงค ์เพื่อผูเ้รียนจะไดบ้รรลุ
วตัถุประสงค์ ซ่ึงมีอยู่หลากหลายวิธีแต่ในท่ีน้ีจะขอกล่าวเน้นเร่ืองของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์       
(E-learning)  

  
 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ช่วยท าให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพมากเพราะ 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  คือการเรียนการสอนในลกัษณะรูปแบบใดก็ได ้ซ่ึงถ่ายทอด
เน้ือหานั้นกระท าผ่านทางส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต 
เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทศัน์ หรือสัญญาณดาวเทียมเป็นตน้ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(E-learning)  ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้กวา่การเรียนจากส่ือขอ้ความเพียงอยา่งเดียว หรือจาก
การสอนภายในห้องเรียนของผูส้อนท่ีเน้นการบรรยาย อีกทั้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   
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มีประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ดั เช่น สามารถจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนไดทุ้กหนทุกแห่ง เขา้ถึง
ผูเ้รียนไดง่้าย เพราะผูเ้รียนจะเรียนจากท่ีใดและเม่ือใดก็ได ้รวมทั้งประหยดัค่าเดินทาง และสามารถ
เรียนไดทุ้กเวลาตามท่ีตอ้งการ  
 
 จากท่ีกล่าวมาจะพบวา่การเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) มีประโยชน์อยา่ง
ยิ่งในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(E-learning) เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนวิชาการภาษีอากร อนัจะน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี
ข้ึน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใชก้าร
ทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ของนักศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เพื่อ
สนบัสนุนผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ และน าผลท่ีไดเ้พื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการ
สอนต่อไป  

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1 เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากร โดยใช้
การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และท่ีไม่ไดใ้ช้การทบทวน
ดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)                

1.2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการภาษีอากร ท่ีใช้การ
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   

 
1.3 ค าถามงานวจัิย 

1.3.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากร โดยใชก้ารทบทวน
ดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และท่ีไม่ไดใ้ช้การทบทวนดว้ยบทเรียน 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) แตกต่างกนัหรือไม่ 

1.3.2  ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการภาษีอากร ท่ีใช้การทบทวน
ดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  เป็นอยา่งไร 

 
1.4 สมมุติฐานของการวจัิย 

- นกัศึกษาท่ีทบทวนดว้ยบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  มีผลการเรียนรู้สูง
กวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดท้บทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  อยา่งมีนยัส าคญั 
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1.5 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ตวัแปรตน้  คือ วธีิการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  
ตวัแปรตาม คือ 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
2. ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์   (E-learning)   

 
1.6 เนือ้หาทีใ่ช้ศึกษา  

เน้ือหาท่ีใชศึ้กษาเป็นเน้ือหารายวชิา BA 203 การภาษีอากร 
 

1.7 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 
ผูว้ิจยัก าหนดเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 15 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา)  ข้ึนอยูก่บัความสมคัร
ใจของนกัศึกษาท่ีจะเขา้ไปทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีนักศึกษาท าได้จากแบบทดสอบหลังเรียน 
(Post-Test) โดยการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และรวมถึงคะแนน
สอบกลางภาค (Midterm) และปลายภาค (Final) ซ่ึงวดัโดยแบบทดสอบ 

2. นกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นกัศึกษาคณะการบญัชี และนกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการภาษีอากร 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  จ  านวน 443 คน 

3. วชิาการภาษีอากร หมายถึง วชิาบงัคบัท่ีนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นกัศึกษาคณะการบญัชี
และนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ท่ีลงทะเบียนเรียน
วชิาการภาษีอากร  

4. การทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) หมายถึง การจดัการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ท่ีพฒันาข้ึน โดยใชซ้อฟทแ์วร์ (software) ส าเร็จรูป 
โดยให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนนอกห้องเรียน โดยการเข้าไปฟังบทเรียนและท า
แบบฝึกหดัในระบบ  

5. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัศึกษาท่ีมีต่อวิธีการทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ดา้นการออกแบบหลกัสูตร ดา้นเน้ือหาวิชา ดา้นเทคนิคการ
ออกแบบ website เพื่อการทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และด้าน
ประเมินผลการเรียน ซ่ึงความคิดเห็นดงักล่าวน้ีวดัโดยแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน  
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1.8 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ถา้สมมุติฐานถูกยอมรับวา่ การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) มีผล 

การเรียนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดท้บทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  จะ
เป็นส่ิงท่ียืนยนัวา่การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  มีประโยชน์
และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยท าให้ผลการเรียน
ของนกัศึกษาดีข้ึน  

2. ถา้สมมุติฐานถูกปฏิเสธ นกัศึกษาท่ีทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   
ไม่ได้มีผลการเรียนสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้ทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์        
(E-learning) ท าให้ทราบว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ไม่ไดมี้ผลท าให้ผล
การเรียนรู้สูงข้ึน แต่อาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีสามารถท าใหผ้ลการเรียนสูงข้ึน 

3. หากผลการศึกษาพบว่านักศึกษาบอกว่าผลการทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์   
(E-learning)  เป็นเชิงบวก ดงันั้น ควรท าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เพื่อใช้
ในการทบทวนต่อไป 

4. เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) เพื่อน าไปใชพ้ฒันาปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ต่อไป 
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บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวจิยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรท่ีทบทวนและ

ไม่ไดท้บทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (E-learning) และความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบั 
ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบับทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   
2. ความหมายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   
3. ประโยชน์และขอ้ดีของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.  แนวคิดเกีย่วกบับทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ (E-learning)   

สืบเน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลยตี่าง ๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองส่งผลใหเ้กิด 
ความพยายามในการน าเทคโนโลยต่ีาง ๆ เหล่าน้ีมาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษา เพื่อใหก้ารศึกษามี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  ถือวา่เป็นทางเลือกใหม่
ทางเลือกหน่ึงมาใชเ้พื่อพฒันาระบบการศึกษา และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  สนบัสนุน
การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติท่ีมีทางเลือกส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 
2.  ความหมายของ E-Learning 
 E-Learning  เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งการเรียนรู้กบัอินเตอร์เน็ต (E-learning is the 
convergence of learning and the Internet. – Banc of America Securities) 
 E-Learning คือการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการออกแบบ (บทเรียน รูปแบบการเรียน 
และอ่ืน ๆ) สร้างส่ือ เลือกใช ้จดัการ และขยายขีดความสามารถในการเรียนรู้ (E-Learning is the use 
of network technology to design, deliver, select, administer, and extend LEARNING. – Elliott 
Masie, The Masie Center) 
 E-Learning คือการเรียนรู้โดยอาศยัอินเตอร์เน็ต ซ่ึงประกอบดว้ยการจดัท าส่ือการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่าง ๆ การบริหารประสบการณ์การเรียนรู้กลุ่มผูเ้รียน ผูส้ร้างบทเรียน ตลอดจน
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลาย E-learning สามารถท าให้การเรียนรู้เป็นไปไดเ้ร็วข้ึนในขณะท่ีค่าใชจ่้ายถูกลง 
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รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูใ้ฝ่เรียนสามารถเรียนไดม้ากข้ึน จะเห็นไดว้่าทุกวนัน้ีองค์กรหลายแห่ง ได้
น าเอา E-learning มาใชใ้นองคก์รเพื่อ “เปล่ียนวิกฤติเป็นโอกาส” (E-learning is Internet-enabled 
learning. Components can in clued content delivery in multiple formats, management of the  
learning experience, and a networked community of learner, content developers and experts. e-
learning provides faster learning at reduced costs, increased access to learning, and clear 
accountability for all participants in the learning process. In today’s fast-paced culture, 
organizations that implement e-learning provide their work force with the ability to turn change 
into and advantage. – Cisco Systems) 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 7) ได้กล่าวว่าเป็นการศึกษาทางคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet computer network) ทั้งหลายรวมถึงบรรดาเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ท่ีมีอยู่ในโลกมาเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความสะดวกสบายในการเรียน การวดัผล และการจัด
การศึกษาทั้งหมดแทนท่ีจะเป็นการใชว้ธีิการแบบเดิม ๆ 
 
 จากความหมาย E-learning สรุปได้ว่าหมายถึง การเรียนท่ีใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีมีมาใช้
เรียนโดยอาศยัเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาช่วย เป็นการศึกษาท่ีไร้ขอบเขต ไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองเวลา 
ระยะทางและสถานท่ีในการเรียน รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อศกัยภาพและความสามารถของ
ผูเ้รียนไดอี้กดว้ย 
 
3.  ประโยชน์ของ E-learning 
 ศรีศกัด์ิ จามรมาน (2549: 50)  กล่าวถึงประโยชน์ของ E-learning วา่มีดงัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาสามารถศึกษาจากท่ีใดก็ได้ และเวลาใดก็ไดโ้ดยใช้ส่ือออนไลน์ ซ่ึงรวมถึง
อีเมล ์การประชุมทางอินเตอร์เน็ต และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ จากอินเทอร์เน็ต 

2. นกัศึกษาสามารถประหยดัค่าใชจ่้าย โดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัหอ้งเรียน 
3. นกัศึกษาสามารถท่ีจะศึกษาโดยท างานเตม็เวลาไปพร้อมกนัได ้

 
 โปรดปราน พิตรสาธร และคณะฯ (2545: 37-41) กล่าวถึงข้อดีของ E-learning ว่ามี  
ดงัต่อไปน้ี 

1. ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 
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2. ช่วยให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก E-learning  มี
ลกัษณะการน าเสนอท่ีเป็นมลัติมิเดียซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้กวา่การเรียน
จากส่ือขอ้ความแต่เพียงอยา่งเดียว 

3. มีการน าเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า Hypermedia หรือ Hyperlink ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงของ
ขอ้มูลไม่วา่จะเป็นในรูปของขอ้ความ ภาพน่ิง เสียง กราฟฟิก วีดีโอ ภาพเคล่ือนไหว ท่ี
เก่ียวเน่ืองเขา้ไวด้ว้ยกนั 

4. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ตามการเรียนรู้และการรับรู้ของตน เพราะผูเ้รียนสามารถ
ควบคุมการเรียนของตนในเร่ืองของล าดบัการเรียน ไม่จ าเป็นตอ้งเรียนตามบทเรียน 
แต่เรียนตามพื้นฐานความรู้ ความถนดั และความสนใจของตน ผูเ้รียนสามารถเลือก
เรียนเฉพาะเน้ือหาส่วนท่ีตอ้งการทบทวนโดยไม่ตอ้งสนใจในส่วนท่ีเขา้ใจแลว้ ซ่ึงใน
ลกัษณะน้ีถือเป็นการให้อิสระแก่ผูเ้รียนในการควบคุมการเรียนของตนเอง ซ่ึงต่างกบั
การเรียนในห้องเรียนเพราะเป็นการสอน เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ผูเ้รียนบางคน
อาจจะไม่เหมาะสมกบัการสอนแบบท่ีผูส้อนเตรียมมาก็ได ้

5. มีการโตต้อบ (Interaction) ท่ีหลากหลาย เพราะถ้าเป็น E-learning ท่ีมีการออกแบบ
เป็นอย่างดี จะตอ้งให้เกิดการโตต้อบระหวา่งผูเ้รียนกบัเน้ือหาไดอ้ย่างดีท่ีสุด และการ
ไดรั้บผลป้อนกลบัทั้งในลกัษณะช่วงแบบเดียวกนั (Synchroous) สามารถสนทนาตอบ
โตไ้ดท้นัที เช่น การสนทนา (Chat) หรือการทิ้งขอ้ความไวบ้นเวบ็บอร์ด (Web Board) 
หรือการส่ง e-mail เป็นตน้ 

6. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะ เน่ืองจาก E-learning เป็นการเรียนผา่น Web browser 
ท่ีตอ้งอาศยัทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ และโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ
ท่ีจ าเป็นต่อการเรียน ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความคุน้เคยกบัเทคโนโลย ี
 

4.  ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
 ยุมยัลา หล าสุบ (2542 : 3) ไดส้ ารวจสภาพการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การติดต่อส่ือสารการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลภายในประเทศ ใชบ้ริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
สืบคน้ขอ้มูลเวิลด์ไวด์เวบ็ และบริการสนทนาผา่นอินเตอร์เน็ต และนกัศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า 
มหาวิทยาลยัฯ ควรสนบัสนุนส่งเสริมให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้แพร่หลายมากข้ึน 
ดงันั้น บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงเป็นนวตักรรมการศึกษาท่ีเหมาะสมกบันักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา เน่ืองจากการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น นักศึกษาสามารถ
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ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมไดจ้ากแหล่งสารสนเทศท่ีน่าสนใจและเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงถือเป็นการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตท่ีคุม้ค่าในยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 นงนิงภา ตุลยานนท์ (2552) ได้ส ารวจการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีเรียน
ผ่าน E-learning  พบว่านกัศึกษาท่ีเรียนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) มีผลการ
เรียนท่ีดีกว่าการเรียนแบบปกติ และนกัศึกษาไดใ้ห้ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ        
E-learning อยูใ่นระดบัดีมาก 
 
 โคลเปอร์ (Cooper  2000:90) ไดท้  าการทดลองจดัการเรียนโดยใชเ้วบ็กบันกัศึกษา จ านวน 
200 คน ในวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ เพราะขอ้ดีของการเรียนการสอนบนเวบ็มีขอ้ดีหลายประการ 
คือ ช่วยเพิ่มปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบันกัศึกษาหรือผูเ้รียนไดม้ากยิ่งข้ึน ให้โอกาสผูเ้รียนใน
การศึกษาหาความรู้และเรียนรู้ไดม้ากข้ึน และช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการเรียนการศึกษา โดยได้
ขอ้สรุปว่า การเรียนออนไลน์หรือการเรียนการสอนบนเว็บ เป็นความทา้ทายของครูผูส้อน และ
ผูเ้รียน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนบนเว็บให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็น
ทางเลือกใหม่ท่ีแตกต่างจากการเรียนแบบเดิม 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
3.1  ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีท่ี 2    
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีท่ี 3 คณะการบัญชี
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ภาคการศึกษาท่ี 1/2554  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการภาษีอากร (BA 203) 
จ  านวน 443 คน    
 
3.2  ตัวอย่าง 
 3.2.1 ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการภาษีอากร 
(BA 203) ภาคการศึกษาท่ี 1/2554 จ านวน 90 คน   โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มท่ีเขา้ทบทวน
ดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   จ านวน 45 คน และกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้ทบทวนด้วยบท
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   จ านวน 45 คน 
 วธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง     
 ผูว้ิจยัได้ท าการจบัคู่นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มท่ีมีผลการเรียนอยู่ระดบัเดียวกนั โดยดูจากเกรด
เฉล่ียสะสม (GPA) และคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) แลว้น าคะแนนหลงัเรียน (Post-Test) และผล
การเรียน (คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค) ทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกนั เ พื่ อ ยื น ย ั น
ความสามารถในการเรียนของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มน้ี จึงไดท้  าการทดสอบในทางสถิติโดยใช ้
Independent-Samples t-test เพื่อทดสอบคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) และเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 
ผลท่ีไดด้งัตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  ผลการเปรียบเทียบเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) และคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) ระหว่าง
นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้การทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์          
(E-learning) และท่ีไม่ไดใ้ชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  โดยใช ้
Independent-Samples t-test 

 

ข้อมูล 
E-learning ไม่ E-learning 

t Sig. 
  S.D.   S.D. 

เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 2.52 0.66 2.54 0.62  -0.14 0.886 
คะแนนก่อนเรียน (Pretest) 19.36 3.21 18.07 3.23 1.90 0.061 

 
 จากตารางท่ี 3.1  พบวา่ นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้การทบทวนดว้ยบทเรียน                 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  และท่ีไม่ไดใ้ชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    มี
เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) และคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 แสดงวา่นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความรู้เดิมและความรู้ก่อนเรียนไม่แตกต่างกนั 
 
 3.2.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชต้อบค าถามวดัความคิดเห็น จ านวน 132 คน ซ่ึงไดม้าจากนกัศึกษา
จ านวน 45 คน ท่ีไดท้บทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   ตามขอ้ 3.1.1 และจ านวน
นักศึกษาอีกจ านวน  87 คน ซ่ึงเป็นนักศึกษาท่ีได้เข้าทบทวนด้วยบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์                
(E-learning)  แต่ไม่ไดท้  าการทดสอบก่อนเรียน  
 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ประกอบด้วย 
 3.3.1 บททบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) วิชาการภาษีอากร (BA 203) 
ประกอบดว้ย 7 บทดงัน้ี 
  บทท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร 
  บทท่ี 2 อากรแสตมป์ 
  บทท่ี 3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  บทท่ี 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  บทท่ี 5 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
  บทท่ี 6 ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
  บทท่ี 7 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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 3.3.2   แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน เป็นขอ้สอบปรนยัจ านวน 60 ขอ้ 5 ตวัเลือก 
  3.3.2.1 สร้างแบบทดสอบ 
  3.3.2.2 คุณภาพดา้นเน้ือหา 
   น าแบบทดสอบท่ีสร้างไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านดา้นวดัและประเมินผล 

และดา้นเน้ือหา ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย  

   - นิติกร ว.7 จากกรมสรรพากร  
   - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
   - อาจารยผ์ูส้อนวชิาการภาษีอากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจ 
    บณัฑิตย ์
  3.3.2.3 น าผลค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item Objective  
     Congruence     
     (IOC) โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

   IOC =  

    
 R  หมายถึง  คะแนนรวมของแต่ละขอ้จากผูเ้ช่ียวชาญทุกคน 
 N หมายถึง  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 โดยเลือกรายการประเมินท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ .50 ข้ึน ไป ผลการตรวจสอบ 
ความสอดคลอ้ง IOC ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ .50 ทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั .95  ซ่ึงเป็นค่าท่ี
ยอมรับได ้(ภาคผนวก ค) 
 
  3.3.2.4 การทดลองใชแ้บบทดสอบ 
   น าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันกัศึกษาท่ีมิใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50 คน 
โดยน ามาทดสอบหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของขอ้สอบค านวณด้วยสูตร Kuder-Richardson 
(KR-20) ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 0.8284 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับได ้
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 3.3.3   การสร้างแบบสอบถาม 
  การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการทบทวนดว้ยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) โดยปรับจากงานของ วลัยา พุม่ตน้วงศ ์(2552)  
  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี มี ต่อการทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้อบถาม
ความคิดเห็นของผู ้เ รียนหลังจากท่ีได้ทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ซ่ึง
แบบสอบถามท่ีจะให้ผูเ้รียนประเมินน้ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert) โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 
  3.3.3.1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร การวดัและประเมินผล 
       3.3.3.2 สร้างแบบสอบถามทัศนคติของนักศึกษา มีลักษณะแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
และนอ้ยท่ีสุด การวเิคราะห์ค่าคะแนนมีดงัน้ี 

    ค่าเฉล่ีย  ความหมาย    
   4.50 - 5.00 นกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด 
   3.50 - 4.49 นกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบัมาก 
   2.50 - 3.49 นกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
   1.50 - 2.49 นกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
   1.00 - 1.49 นกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
 3.3.4   การเก็บขอ้มูล 
  ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  3.3.4.1 ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงมีจ านวน 60 ขอ้ ให้นกัศึกษาท่ีเขา้เรียน

วนัแรกทุกกลุ่มท าแบบทดสอบเพื่อท าการประเมินความรู้ก่อนเรียน 
  3.3.4.2  ผูว้ิจยัไดแ้จง้ให้นกัศึกษาทราบว่าผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทบทวนดว้ยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) โดยนักศึกษาคนใดสนใจสามารถเข้าไป
ทบทวนไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

  3.3.4.3  หลงัจากผา่นไป 12 สัปดาห์ผูว้จิยัไดเ้ก็บบนัทึกรายช่ือของนกัศึกษาท่ีเขา้ไป
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ตั้งแต่ 10 คร้ังข้ึนไป
ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาท่ี เข้าไปทบทวนด้วยบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์             
(E-learning)  ท าแบบสอบถามในหอ้งเรียนในสัปดาห์ท่ี 13 
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  3.3.4.4 ผูว้ิจยัไดน้ ารายช่ือของนกัศึกษาตามขอ้ 3.3.4.3 กรอกคะแนนก่อนเรียน 
(Pre-Test) และเกรดเฉล่ีย พร้อมทั้งน าคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) และ
เกรดเฉล่ียของนกัศึกษาคนดงักล่าว ไปจบัคู่กบันกัศึกษาท่ีไม่ได้ทบทวน
ดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิคส์ (E-learning)  โดยพิจารณาคะแนนก่อนเรียน 
(Pre-Test) และเกรดเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนั  

 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 3.4.1  ใชส้ถิติ Independent-Samples-t-test 
 3.4.2  ค านวณหาค่าเฉล่ีย  ( ) จากแบบสอบถาม 
 3.4.3  ส าหรับค าถามปลายเปิด ท าการวเิคราะห์เน้ือหาและสรุป 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยั เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้การ
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และท่ีไม่ไดใ้ชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) และความคิดเห็นท่ีมีต่อการทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาทั้งสองกลุ่มคือ นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใชก้าร
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และท่ีไม่ไดใ้ชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning)    โดยการจบัคู่นกัศึกษาทั้งสองกลุ่ม ท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดบัเดียวกนั โดยดูจากเกรด
เฉล่ียสะสม (GPA) และคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test)  แลว้น าคะแนนหลงัเรียน (Post-Test) และผลการ
เรียน (คะแนนสอบ Midterm และ Final)   ทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกนั ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลเก่ียวกับผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้การ
ทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  และท่ีไม่ได้ใช้การทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษี
อากรโดยใชก้ารทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  และท่ีไม่ไดใ้ชก้ารทบทวนดว้ย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  
 ตอนท่ี 3  ผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมี ต่อการทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้การทบทวนด้วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   และที่ไม่ได้ใช้การทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์               
(E-learning)   
 

ตารางที ่4.1 แสดงเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) และคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) ระหวา่งนกัศึกษาท่ีเรียน
วิชาการภาษีอากรโดยใช้การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   และท่ี
ไม่ไดใ้ชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    

นักศึกษาคู่ที ่
กลุ่มทีใ่ช้การทบทวนด้วยบทเรียน              
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning)  

กลุ่มทีไ่ม่ใช้การทบทวนด้วยบทเรียน          
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning)  

GPA. Pre-Test Post-Test GPA. Pre-Test Post-Test 
1 2.08 23 27 2.26 21 38 
2 2.10 18 30 2.33 17 27 
3 2.55 19 39 2.88 16 31 
4 3.25 17 29 3.40 15 27 
5 2.21 20 33 2.31 18 25 
6 1.96 15 32 1.81 12 19 
7 3.83 22 40 3.55 19 46 
8 3.45 16 34 3.34 14 39 
9 2.26 19 29 2.25 18 34 

10 1.76 20 35 1.80 18 26 
11 1.73 17 35 1.60 14 30 
12 2.53 17 33 2.90 15 37 
13 3.66 24 40 3.80 23 50 
14 3.50 16 39 3.13 17 34 
15 3.65 17 42 3.08 16 32 
16 3.10 25 38 3.12 23 44 
17 2.65 20 26 2.89 18 33 
18 2.03 17 32 2.29 13 38 
19 3.50 25 39 3.14 21 29 
20 3.80 18 43 3.68 17 31 
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นักศึกษาคู่ที ่
กลุ่มทีใ่ช้การทบทวนด้วยบทเรียน              
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning)  

กลุ่มทีไ่ม่ใช้การทบทวนด้วยบทเรียน          
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning)  

GPA. Pre-Test Post-Test GPA. Pre-Test Post-Test 
21 2.08 17 34 2.35 18 30 
22 2.21 19 17 2.43 19 30 
23 2.75 18 21 2.91 19 39 
24 1.20 19 20 1.50 16 28 
25 2.58 20 32 2.51 20 35 
26 1.51 18 27 1.51 16 12 
27 2.98 19 44 2.86 18 28 
28 1.88 17 32 1.81 17 25 
29 1.96 19 32 2.86 18 34 
30 3.03 18 35 3.18 18 35 
31 1.62 20 25 1.98 18 26 
32 2.93 17 37 2.80 17 27 
33 2.40 18 42 2.50 18 33 
34 2.30 24 36 2.30 21 33 
35 2.21 19 39 2.25 17 23 
36 1.50 17 33 1.00 14 24 
37 2.80 10 43 2.80 11 28 
38 2.58 27 42 2.87 25 43 
39 1.80 19 29 1.70 18 37 
40 2.90 19 45 2.60 17 32 
41 2.50 18 44 2.30 19 31 
42 2.40 24 43 2.10 22 29 
43 2.50 23 46 2.45 24 30 
44 2.55 25 42 2.60 23 30 
45 2.80 22 45 2.71 25 29 

เฉลีย่รวม 2.52 19.36 35.11 2.54 18.07 31.58 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่า เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) และคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) ระหว่าง
นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   และท่ี
ไม่ไดใ้ชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    มีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนั เกรดเฉล่ียสะสม 
(GPA) คือ 2.52 กบั 2.54 ตามล าดบั ส่วนคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) คือ 19.36 และ 18.07 ตามล าดบั 
แสดงวา่นกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีความรู้เดิมและความรู้ก่อนเรียนไม่แตกต่างกนั 

ส่วนคะแนนหลังเรียน (Post-Test) ระหว่างนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้การ
ทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   และท่ีไม่ได้ใช้การทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์          (E-learning) มีค่าเฉล่ีย  35.11 กบั 31.58 ตามล าดบั แสดงวา่ นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการ
ภาษีอากรโดยใชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  มีคะแนนหลงัเรียน (Post-Test) 
ดีกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดใ้ชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   

 
ตารางที ่4.2  แสดงคะแนน Midterm คะแนน Final และผลการเรียน ระหว่างนกัศึกษาท่ีเรียน

วิชาการภาษีอากรโดยใช้การทบทวนด้วยบทเรียน E-learning และท่ีไม่ได้ใช้การ
ทบทวนดว้ยบทเรียน  E-learning 

 

นักศึกษาคู่ที ่
กลุ่มทีใ่ช้การทบทวนด้วยบทเรียน              
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning)  

กลุ่มทีไ่ม่ใช้การทบทวนด้วยบทเรียน          
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning)  

Midterm Final ผลการเรียน Midterm Final ผลการเรียน 
1 25 28 26.88 21 30 26.63 
2 27 30 28.88 24.5 32 29.19 
3 24 28 26.50 22 35 30.13 
4 19 38 30.88 21 35 29.75 
5 16.5 31 25.56 14 18 16.50 
6 22 34 29.50 18 18 18.00 
7 26.5 43 36.81 26 44 37.25 
8 25 37 32.50 21 37 31.00 
9 21 30 26.63 20.5 25 23.31 

10 12.5 17 15.31 10 11 10.63 
11 23 26 24.88 12 23 18.88 
12 17.5 28 24.06 17 26 22.63 
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นักศึกษาคู่ที ่
กลุ่มทีใ่ช้การทบทวนด้วยบทเรียน              
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning)  

กลุ่มทีไ่ม่ใช้การทบทวนด้วยบทเรียน          
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning)  

Midterm Final ผลการเรียน Midterm Final ผลการเรียน 
13 30 45 39.38 26.5 48 39.94 
14 22 35 30.13 20 27 24.38 
15 20.5 39 32.06 25.5 37 32.69 
16 22.5 38 32.19 26 38 33.50 
17 21.5 25 23.69 23 36 31.13 
18 15.5 19 17.69 22.5 31 27.81 
19 24.5 36 31.69 20.5 34 28.94 
20 27.5 44 37.81 25 38 33.13 
21 22 34 29.50 23 32 28.63 
22 17 23 20.75 19 32 27.13 
23 23 38 32.38 22 37 31.38 
24 14 11 12.13 12.5 22 18.44 
25 23 32 28.63 19 25 22.75 
26 15.5 26 22.06 9 6 7.13 
27 24.5 39 33.56 26 36 32.25 
28 22 16 18.25 12 20 17.00 
29 14 29 23.38 12 6 8.25 
30 22.5 37 31.56 25 38 33.13 
31 14 27 22.13 18 19 18.63 
32 24.5 39 33.56 22 35 30.13 
33 22.5 28 25.94 17.5 21 19.69 
34 23.5 34 30.06 24 31 28.38 
35 24.5 36 31.69 15.5 18 17.06 
36 8.5 10 9.44 6 6 6.00 
37 23.5 37 31.94 22 29 26.38 
38 21 37 31.00 21 42 34.13 
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นักศึกษาคู่ที ่
กลุ่มทีใ่ช้การทบทวนด้วยบทเรียน              
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning)  

กลุ่มทีไ่ม่ใช้การทบทวนด้วยบทเรียน          
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning)  

Midterm Final ผลการเรียน Midterm Final ผลการเรียน 
39 19 30 25.88 16.5 29 24.31 
40 22 35 30.13 19 26 23.38 
41 25.5 41 35.19 22 25 23.88 
42 24 32 29.00 20 20 20.00 
43 22 35 30.13 25 32 29.38 
44 25 40 34.38 23 30 27.38 
45 24 39 33.38 24 26 25.25 

เฉลีย่รวม 21.42 31.91 27.98 19.80 28.13 25.01 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผลการเรียนวิชาการภาษีอากร ซ่ึงคิดจากคะแนน Midterm และคะแนน 

Final รวมกนั ระหว่างนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning)   และท่ีไม่ไดใ้ชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    มีค่าเฉล่ีย  27.98 กบั 
25.01 ตามล าดับ แสดงว่า นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้การทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   มีผลการเรียนดีกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้ใช้การทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)     
หมายเหตุ  ผลการเรียนวิชาการภาษีอากร คิดจากการน าคะแนน Midterm และคะแนน Final มารวมกนั 
โดยการถ่วงน ้ าหนกัดว้ยคะแนนเต็มของคะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค ซ่ึงคะแนน
เตม็ของคะแนนสอบกลางภาค (Midterm) เท่ากบั 30 คะแนน ส่วนคะแนนเต็มของคะแนนสอบปลายภาค 
(Final) เท่ากบั 50 คะแนน เพราะฉะนั้นสามารถค านวณหาผลการเรียนวิชาการภาษีอากร ไดด้งัน้ี 
 

ผลการเรียนวชิาการภาษีอากร   =    (30 x คะแนน  Midterm ท่ีได)้ + (50 x คะแนน Final ท่ีได)้ 
         (30 + 50) 
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ตอนที ่2  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนักศึกษาทีเ่รียนวชิาการภาษีอากรโดยใช้
การทบทวนด้วยบทเรียนอเิล็กทรอนิกส์  (E-learning)   และทีไ่ม่ได้ใช้การทบทวนด้วยบทเรียน
อเิลก็ทรอนิกส์  (E-learning)   
ตารางที ่4.3  ผลการเปรียบเทียบเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) และคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) ระหวา่ง

นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้การทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์       
(E-learning)   และท่ีไม่ไดใ้ช้การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    
โดยใช ้Independent-Samples t-test 

  

ข้อมูล 
E-learning ไม่ E-learning 

t Sig. 
  S.D.   S.D. 

เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 2.52 0.66 2.54 0.62  -0.14 0.886 
คะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) 19.36 3.21 18.07 3.23 1.90 0.061 

 
 จากตารางท่ี 4.3  พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้การทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   และท่ีไม่ไดใ้ช้การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   มี
เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) และคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
แสดงวา่นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความรู้เดิมและความรู้ก่อนเรียนไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.4  ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียน (Post-Test) ระหวา่งนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษี

อากรโดยใชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   และท่ีไม่ไดใ้ชก้าร
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   โดยใช ้Paired-Samples t-test 

  

ข้อมูล 
E-learning ไม่ E-learning 

t Sig. 
  S.D.   S.D. 

คะแนนหลงัเรียน 
 (Post-Test) 

35.11 7.14 31.58 6.89 2.55 0.007 

 
 จากตารางท่ี 4.4  พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้การทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   มีคะแนนหลงัเรียน (Post-Test) มากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดใ้ช้การทบทวน
ดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตารางที ่4.5  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียน ระหวา่งนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใชก้าร
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   และท่ีไม่ไดใ้ชก้ารทบทวนดว้ย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    โดยใช ้Paired-Samples t-test 

  

ข้อมูล 
E-learning ไม่ E-learning 

t Sig. 
  S.D.   S.D. 

ผลการเรียน 27.98 6.44 25.01 7.79 3.52 0.001 
 
 จากตารางท่ี 4.5  พบวา่ นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้การทบทวนดว้ยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   มีผลการเรียนมากกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้ใช้การทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
 
ตอนที ่  3   ผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีการทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-
learning) 

แบบสอบถามเพื่องานวจิยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเรียน
วิชาการภาษีอากรโดยใช้การทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   และท่ีไม่ไดใ้ช้การ
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษา
ท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรท่ีใช้การทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   ผูว้ิจยัท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดผ้ลการวจิยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่4.6  จ านวนและร้อยละของนกัศึกษา จ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐานของนกัศึกษา 

ข้อมูลพืน้ฐานของนักศึกษา จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 15 11.45 
หญิง 116 88.55 

คณะทีก่ าลงัศึกษาอยู่ในปัจจุบัน   
บริหารธุรกิจ  96 72.73 
การบญัชี 34 25.76 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 1.52 
ประสบการณ์ในการทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-learning) 
  

มี 129 97.73 
ไม่มี 3 2.27 
สถานทีท่ีใ่ช้ในการทบทวนด้วยบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 

(E-learning) 
  

สถานศึกษา 24 18.46 
บา้น 60 46.15 
หอพกั 40 30.77 
ร้าน Internet 5 3.85 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ บา้นเพื่อน 1 0.77 
ช่วงเวลาทีใ่ช้ในการทบทวนด้วยบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 

(E-learning)  
  

06.00 – 09.00 น. 2 1.52 
09.01 – 12.00 น. 3 2.27 
12.01 – 15.00 น. 11 8.33 
15.01 – 18.00 น. 12 9.09 
18.01 – 21.00 น. 49 37.12 
21.01 – 24.00 น. 50 37.88 
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ข้อมูลพืน้ฐานของนักศึกษา จ านวน ร้อยละ 
24.01 – 03.00 น. 1 0.76 
03.01 – 06.00 น. 1 0.76 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ใกลส้อบและไม่ไดเ้ขา้เรียน 3 2.27 

ความถี่ในการทบทวน   
ทุกคร้ังท่ีเรียนแต่ละบท 8 6.30 
1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์ 90 70.87 
3 – 4 คร้ัง/สัปดาห์ 9 7.09 
5 – 6 คร้ัง/สัปดาห์ 8 6.30 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ใกลส้อบหรือไม่เขา้ใจบทเรียนในหอ้ง  เรียน
ไม่ทนั ไม่ตั้งใจเรียน ก่อนสอบหรือช่วงสอบ สัปดาห์ 1 
คร้ัง 

12 9.45 

ระยะเวลาในการทบทวนแต่ละคร้ัง   
1 – 2 ชัว่โมง 75 57.69 
3 – 4 ชัว่โมง 49 37.69 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ทั้งวนัจนกวา่จะจบบทท่ีจะสอบ, เวลาไม่
แน่นอน แลว้แต่อารมณ์, 5 – 7 ชัว่โมง, คร่ึงชัว่โมง 

6 4.62 

ปัญหาในการทบทวนด้วยบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ (E-
learning) 

  

ไม่มีความรู้วธีิการใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 5 4.10 
ปัญหาในการเขา้ password 29 23.77 
ไม่มีคอมพิวเตอร์ของตนเอง 21 17.21 
ไม่มีเวลาเขา้ระบบ 36 29.51 
ไม่มีปัญหา 6 4.92 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ระบบเขา้ไม่ไดห้รือเขา้ไดช้า้มาก ไม่มีปัญหา 
ถา้ไม่เขา้ใจ ไม่มีใครตอบขอ้สงสัย เวบ็ไซดข์อง
มหาวทิยาลยัมีปัญหา หอ้งสมุดและหอพกัดูวดีิโอไม่ได ้ 

25 20.49 

รวม 132 100.00 
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จากตารางท่ี 4.6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใชก้ารทบทวนดว้ย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)     ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 88.55 และปัจจุบนัก าลงัศึกษา
อยูท่ี่คณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุดร้อยละ 72.73 รองลงมาคือ คณะการบญัชีร้อยละ 25.76 

ในดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัการทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-learning) พบว่า  นกัศึกษา
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทบทวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)     ร้อยละ 97.73  สถานท่ีท่ี
ใช้ในการทบทวนบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์  (E-earning ) ส่วนใหญ่เป็นบา้น ร้อยละ 46.15 รองลงมาคือ
หอพกั ร้อยละ 30.77 ช่วงเวลา 21.01 – 24.00 น. และ 18.01 – 21.00 น. ใช้ในการทบทวนบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์(E-learning)  วิชาการภาษีอากรมากท่ีสุด ร้อยละ 37.88 และ 37.12 ตามล าดบั ส่วนความถ่ี
ในการทบทวนมากท่ีสุด 1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 70.87 ระยะเวลาในการทบทวนแต่ละคร้ัง 1 – 2 
ชัว่โมง ร้อยละ 57.69 และปัญหาในการทบทวนวิชาภาษีอากรดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning)       
ส่วนใหญ่คือ ไม่มีเวลาเขา้ระบบ คิดเป็นร้อยละ 28.80 รองลงมาคือปัญหาในการเขา้ password คิดเป็น
ร้อยละ 23.77 

 
ส่วนที ่2 ความคิดเห็นด้านการทบทวนด้วยบทเรียนอเิล็กทรอนิกส์ (E-learning) 
ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นดา้นการทบทวนดว้ยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์  (E-learning)     

รายการประเมิน 
  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-
learning)  เป็นความนิยมท่ีสถาบนัการศึกษา และ
มหาวทิยาลยัต่างๆ ควรจะตอ้งน ามาใชจ้ดัการเรียน
การสอน 

4.41 0.70 มาก 

2. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-
learning)  ง่ายต่อการใชง้าน สะดวก และรวดเร็ว 

4.44 0.66 มาก 

3. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-
learning)  ช่วยเสริมการเรียนในชั้นเรียนใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4.48 0.67 มาก 

4. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-
learning)  ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาได ้

4.47 0.61 มาก 
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รายการประเมิน 
  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

5. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-
learning)  กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนใหผู้เ้รียน
อยากจะทบทวน 

4.14 0.74 มาก 

6. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-
learning)  เป็นการเรียนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
(สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.
การศึกษา พ.ศ. 2542) 

4.21 0.77 มาก 

7. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-
learning)  ช่วยอ านวยใหผู้เ้รียนมีความสะดวกใน
การทบทวนไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

4.59 0.62 มากท่ีสุด 

8. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-
learning)  ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนาน     
ไม่เครียด 

4.08 0.75 มาก 

9. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-
learning)  ช่วยพฒันาทกัษะและความสามารถของ
นกัศึกษาในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4.45 0.65 มาก 

10. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-
learning)  สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ไม่จ  ากดั
เวลาและสถานท่ี 

4.65 0.61 มากท่ีสุด 

11. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-
learning)  มีความยดืหยุน่ในการเรียน 

4.40 0.69 มาก 

12. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-
learnin)  เปิดกวา้งใหผู้เ้รียนสามารถเขา้มาคน้ควา้
ความรู้ไดต่้อเน่ืองและตลอดเวลา 

4.53 0.64 มากท่ีสุด 

รวม 4.41 0.43 มาก 
 

   จากตารางท่ี 4.7 พบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นด้านการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นกัศึกษามีความคิดเห็นดา้นการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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3 ล าดบัแรก คือ การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ไม่
จ  ากดัเวลาและสถานท่ี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65) รองลงมาคือ การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) ช่วยอ านวยให้ผูเ้รียนมีความสะดวกในการทบทวนไดทุ้กท่ีทุกเวลา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.59) และการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  เปิดกวา้งให้ผูเ้รียนสามารถเขา้มา
คน้ควา้ความรู้ไดต่้อเน่ืองและตลอดเวลา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53) 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์  (E-
learning) 
 นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ในแต่
ละดา้น ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการ

ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    ดา้นการออกแบบเน้ือหาหลกัสูตร 

รายการประเมิน 
  S.D. 

ระดับ             
ความคิดเห็น 

1. มีเน้ือหาวชิาและกิจกรรมการเรียนท่ีน่าสนใจ 4.30 0.64 มาก 

2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.50 0.62 มาก 

3. วธีิการทบทวนแปลกใหม่แตกต่างจากการเรียนใน
ชั้นเรียน 

4.16 0.75 มาก 

4. การออกแบบชดัเจนท าใหเ้ขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนไดดี้ 4.29 0.72 มาก 

รวม 4.31 0.53 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา่  นกัศึกษามีความเห็นต่อรูปแบบการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-learning)  ดา้นการออกแบบเน้ือหาหลกัสูตรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้งหมด โดยนกัศึกษามีความเห็นวา่ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้
ด้วยตนเองมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50) รองลงมาคือ มีเน้ือหาวิชาและกิจกรรมการเรียนท่ี
น่าสนใจและการออกแบบชัดเจนท าให้เขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนได้ดีมีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกนั (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.30 และ 4.29 ตามล าดบั) 
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ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการ
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ดา้นเน้ือหาวิชาท่ีใชใ้นการเรียนการ
สอน 

รายการประเมิน 
  S.D. 

ระดับ             
ความคิดเห็น 

5. มีวตัถุประสงคใ์นรายวชิาท่ีชดัเจน 4.39 0.64 มาก 

6. ขอบเขตเน้ือหาวชิาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

4.32 0.66 มาก 

7. ความรู้จากการเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในชีวติการท างานได ้

4.44 0.62 มาก 

8. ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 4.30 0.74 มาก 

รวม 4.36 0.53 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่  นกัศึกษามีความเห็นต่อรูปแบบการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

(E-learning)  ดา้นเน้ือหาวิชาท่ีใช้ในการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้งหมด โดยนกัศึกษามีความเห็นวา่ ความรู้จากการ
เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตการท างานได้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.44) รองลงมาคือ ขอบเขตเน้ือหาวิชาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์ายวิชาและตรงกบัความตอ้งการ
และความสนใจของผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และ 4.30 ตามล าดบั) 
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ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการ
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ดา้นเทคนิคการออกแบบ Website 
เพื่อการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    

รายการประเมิน 
  S.D. 

ระดับ             
ความคิดเห็น 

9.  ง่ายต่อการใชง้าน/ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 4.17 0.90 มาก 

10. จดัเน้ือหาเป็นหมวดหมู่ 4.27 0.77 มาก 

11. การ Login เขา้สู่ระบบการเรียนท าไดง่้าย 3.98 1.03 มาก 

12. การดาวน์โหลดขอ้มูลหรือโปรแกรมท่ีใชใ้นการ
เรียนการสอนท าไดง่้าย 

3.85 1.05 มาก 

รวม 4.07 0.76 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.10 พบว่า  นักศึกษามีความเห็นต่อรูปแบบการทบทวนด้วยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้านเทคนิคการออกแบบ Website เพื่อการทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่าอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยนักศึกษามีความเห็นว่า มีจดัเน้ือหาเป็นหมวดหมู่มากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27) รองลงมาคือ ง่ายต่อการใชง้าน/ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและตรงกบัความตอ้งการ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17) และการ Login เขา้สู่ระบบการเรียนท าไดง่้าย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98) 

 
ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการ

ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ดา้นประเมินผลการเรียน 

รายการประเมิน 
  S.D. 

ระดับ             
ความคิดเห็น 

13. มีการทดสอบระหวา่งเรียนเป็นระยะๆ 4.21 0.66 มาก 

14. มีการแจง้ผลการทดสอบเป็นระยะๆ 4.13 0.72 มาก 

รวม 4.17 0.64 มาก 
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จากตารางท่ี  4.11 พบว่า  นักศึกษามีความเห็นต่อรูปแบบการทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ดา้นประเมินผลการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยนักศึกษามีความเห็นว่า บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  มีการทดสอบระหวา่งเรียนเป็นระยะๆ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21) 
และมีการแจง้ผลการทดสอบเป็นระยะๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13) 

 
ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการ

ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ดา้นประโยชน์ท่ีท่านไดรั้บจากการ
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)      

รายการประเมิน 
  S.D. 

ระดับ             
ความคิดเห็น 

15. ไดรั้บความรู้เหมือนเขา้ห้องเรียนจริง 4.45 0.66 มาก 

16. สามารถกลบัไปทบทวนเน้ือหาผา่นมาได ้ 4.63 0.54 มากท่ีสุด 

17. ใชเ้ป็นทางเลือกหน่ึงในการทบทวน 4.66 0.51 มากท่ีสุด 

18. ไม่ไดป้ระโยชน์ใดๆ 4.14 1.35 มาก 

รวม 4.44 0.51 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.12 พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อรูปแบบการทบทวนด้วยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ดา้นประโยชน์ท่ีท่านไดรั้บจากการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(E-learning) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
ความเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2 ขอ้ คือ ใช้เป็นทางเลือกหน่ึงในการทบทวน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66) 
และสามารถกลบัไปทบทวนเน้ือหาผา่นมาได ้(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63)  
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ตารางที ่4.13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการ
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  จ  าแนกในแต่ละดา้นและภาพรวม
ทั้งหมด 

รูปแบบการทบทวนด้วยบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ 
(E-learning)       S.D. 

ระดับ             
ความคิดเห็น 

ดา้นการออกแบบเน้ือหาหลกัสูตร 4.31 0.53 มาก 

ดา้นเน้ือหาวชิาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 4.36 0.53 มาก 

ดา้นเทคนิคการออกแบบ Website เพื่อการทบทวน 
ดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 

4.07 0.76 มาก 

ดา้นประเมินผลการเรียน 4.17 0.64 มาก 

ดา้นประโยชน์ท่ีท่านไดรั้บจากการทบทวนดว้ย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ( E-learning) 

4.44 0.51 มาก 

รวม 4.29 0.43 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.13 พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อรูปแบบการทบทวนด้วยบทเรียน 

อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้งหมด โดยนกัศึกษามีความคิดเห็นในดา้นประโยชน์ท่ีท่านไดรั้บ
จากการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44) รองลงมา
คือ ดา้นเน้ือหาวิชาท่ีใช้ในการเรียนการสอน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36) และดา้นการออกแบบเน้ือหา
หลกัสูตร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31) 
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ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
จากแบบสอบถามปลายเปิดซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปผลได้ดังนี ้
 
จากแบบสอบถาม ข้อ 4.1 
ตารางที ่1  ปัญหาท่ีอยากใหแ้กไ้ขเก่ียวกบัการทบทวนดว้ยบทเรียน E-learning 

สาเหตุ ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 
ระบบ 84 100% 

- Internet ชา้ 
- ระบบเครือข่ายมีปัญหาบ่อย 
- ขั้นตอนการเขา้ยุง่ยาก 

47 
13 
24 

55.95 
15.48 
28.57 

 
 จากปัญหาดงักล่าว พบวา่นกัศึกษามีปัญหาในการเขา้ระบบ Internet  ซ่ึงมีความล่าชา้มาก 
55.55% และมีขั้นตอนการเขา้ระบบยุ่งยากซับซ้อน 28.57% รวมทั้งระบบเครือข่ายมีปัญหา เช่น
ระบบล่มบ่อย 15.48% 
 
จากแบบสอบถาม ข้อ 4.2 

1. ข้อติชมและข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงการทบทวนด้วยบทเรียน E-learning 
 นักศึกษาผู ้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นผู ้เข้าทบทวนด้วยบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์             

(E-learning)  ทุกคนไดแ้สดงความเห็นวา่ การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  เป็น
ส่ิงท่ีดี คิดเป็น 100% ซ่ึงระหวา่งการเรียนการสอนผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อระบบ
การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   เป็นระยะๆ ซ่ึงสรุปไดว้่าการทบทวนดว้ย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   มีขอ้ดีดงัน้ี 

1.1  สามารถทบทวนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
1.2  มีความสะดวก 
1.3  หากเรียนไม่เขา้ใจ หรือขาดเรียน สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
1.4  ไดรั้บความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในห้องเรียน 
1.5  หากไม่เขา้ใจสามารถเรียนยอ้นหลงัได ้
1.6  มีแบบฝึกหดัไดฝึ้กท า ท าใหเ้ขา้ใจไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถเขา้ไปใช้งานไดส้ะดวกมากข้ึน โดยมีขั้นตอนท่ีไม่

ยุง่ยาก 
2. ขอ้มูลต่าง ๆ ควรดาวน์โหลดเพื่อเก็บไวใ้นอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได ้
3. เนน้ภาพใหค้มชดัและมีสีสันมากกวา่เดิม 
4. เพิ่มความคมชดัของเสียง 
5. เพิ่มแบบฝึกหดัใหห้ลากหลายมากข้ึน 
6. อยากใหเ้พื่อน ๆ เขา้มาทบทวนกนัเยอะ ๆ เพราะมีประโยชน์ 
7. ขณะบนัทึกเทปควรตดัเสียงรบกวน 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ในส่วนน้ี จะเป็นการสรุปผลจากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียน
วชิาการภาษีอากร โดยใชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และท่ีไม่ไดใ้ชก้าร
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ส าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการภาษี
อากร เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนวชิาการภาษีอากร ท่ีไดใ้ชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และท่ีไม่ไดใ้ชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1/2554 รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) ดงัรายละเอียดสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 
5.1 สรุป 
 
 ผลการวิจัย  พบว่านักศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้การทบทวนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดท้บทวนดว้ยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 และพบวา่ผูเ้รียนมีความคิดเห็นดา้นการ
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43)  
 
5.2 อภิปรายผล 

1. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ได้เข้าทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์           
(E-learning)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงอาจเป็นเพราะเหตุผล ดังต่อไปนี ้

- การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   เป็นส่ิงท่ีช่วยท าให้การ
ทบทวนมีประโยชน์ เพราะการได้ทบทวนด้วยตนเองนอกห้องเรียนตามความ
ตอ้งการของตนเอง จึงท าใหมี้ผลการเรียนรู้ดีข้ึน 

- การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   มีเน้ือหาคลา้ยคลึงกบัการ
เรียนในหอ้งเรียน จึงมีส่วนท าใหน้กัศึกษาท่ีเรียนในหอ้งหากไม่เขา้ใจหรือนกัศึกษา
ท่ีขาดเรียนได้เขา้ไปทบทวนดว้ยตนเองซ่ึงสามารถทบทวนไดบ่้อยคร้ังตามความ
ตอ้งการของตนเอง จึงท าใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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- ผลการวจิยัช้ินน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ นงนิภา ตุลยานนท ์(2552) ไดส้ ารวจ
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีเรียนผา่น E-learning  พบวา่นกัศึกษาท่ี
เรียนผา่นระบบเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์มีผลการเรียนท่ีดีกวา่การเรียนแบบปกติ 

 
2. ด้านความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้การทบทวนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-

learning) ซ่ึงนักศึกษามีความคิดเห็นทีด่ีในทุก ๆ ด้าน 
- ทศันคติท่ีดีอาจจะมาจากรูปแบบการเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตรงกบัรูปแบบ

การเรียน (Learning Style) ของนกัศึกษาปัจจุบนั ซ่ึงผูเ้รียนคุน้เคยกบัเทคโนโลย ี
ดงันั้น นักศึกษาจึงมีความคิดเห็นท่ีดี ซ่ึงนักศึกษาได้ให้ความเห็นว่าการทบทวน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   ช่วยเสริมการเรียนในชั้นเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถขยายโอกาสทางการศึกษา เพราะนกัศึกษาไม่
จ าเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียน อีกทั้ งท าให้นักศึกษามีความสะดวกสามารถ
ทบทวนไดทุ้กท่ีทุกเวลาตามความตอ้งการของนักศึกษาและสามารถทบทวนได้
บ่อยคร้ังตามความตอ้งการ 

- จากหลกัฐานการวิจยัของ ยุมยัลา หล าสุบ (2542) พบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อส่ือสารทางด้านการศึกษา เช่น ใช้บริการไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ การสืบคน้ขอ้มูล และบริการสนทนาผา่นอินเตอร์เน็ต และนกัศึกษา
ได้ให้ความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนให้มีบทเรียนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ดงันั้นจะเห็นไดว้า่บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประโยชน์  

 
จากขอ้ความดงักล่าวจะเห็นไดว้า่การเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตรงกบัรูปแบบการเรียน 

(Learning Style) ของนกัศึกษาในยุคปัจจุบนั ซ่ึงผูเ้รียนคุน้เคยกบัเทคโนโลยี ดงันั้น นกัศึกษาจึงมี
ความคิดเห็นท่ีดี ซ่ึงนกัศึกษาไดใ้หค้วามเห็นวา่การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   
ช่วยเสริมการเรียนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถขยายโอกาสทางการศึกษา 
เพราะนกัศึกษาไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้เรียนในห้องเรียน อีกทั้งท าให้นักศึกษามีความสะดวกสามารถ
ทบทวนไดทุ้กท่ีทุกเวลาตามความตอ้งการของนกัศึกษาและสามารถทบทวนไดบ่้อยคร้ังตามความ
ตอ้งการ ซ่ึงตรงกบัหลกัฐานงานวจิยัของยมุยัลา หล าสุบ (2542) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารสถาบัน 

- จากงานวิจยัช้ินน้ีจะพบวา่การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    มี
ประโยชน์ ดงันั้นควรปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้อินเตอร์เน็ตให้ดีข้ึน
กวา่เดิม 

- ควรพิจารณาน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ไปใชก้บัวชิาอ่ืน ๆ  
 

2. ผู้สอน 
- ควรพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  ให้มีความน่าสนใจมากข้ึน เพื่อ

กระตุน้ใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ไปทบทวนมากข้ึน 
- ผูส้อนควรมีความพร้อมโดยเห็นว่าการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-

learning)   เป็นการเรียนท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจและมีประสิทธิภาพในการสอน
เหมือนกบัการเรียนในหอ้งปกติ 

 

3. ผู้เรียน 
- ผูเ้รียนควรมีความพร้อมในการเรียนแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    

โดยมีความพร้อมทางดา้นจิตใจและมีความพร้อมในการยอมรับการเรียนการสอน
ในรูปแบบใหม่ และยอมรับว่าการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  
เป็นการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

 

4. งานวจัิย 
- ส าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบในวิชาอ่ืน ๆ หรือกลุ่มตวัอย่างท่ี

มากข้ึนเพื่อจะได้ทราบผลอย่างแน่ชัด หรืออาจท าการวิจัยนอกเหนือจากการ
ทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) โดยใชส่ื้อประกอบการเรียนอ่ืนๆ 
เช่น การเรียนแบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) เช่น myspace, facebook, 
webblog เพื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน 
 
อาจารย์ก าธร  สิริชูติวงศ์ 
 นิติกร ว.7 กรมสรรพากร 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะใจ เดชวทิยาพร 
 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
 
อาจารย์สุกญัญา สิงห์ตุ้ย 
 อาจารย์ประจ าภาควชิาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
 ผู้สอนวชิาการภาษีอากร 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
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มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์  
 
 

ข้อสอบก่อน/หลงัเรียน  วชิาการภาษีอากร รหัสวชิา     BA 203 จ านวน    3   หน่วยกติ   
           

คณะบริหารธุรกจิ ภาคการศึกษาที ่1/2554 

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ  อ. ภญิชาดา จนิดารัตนวรกลุ     
 
 
ค าส่ัง 1.   ข้อสอบมีทั้งหมด 1 ตอน จ านวน  14 หน้า   (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

2. ข้อสอบ ปรนัย 60 ข้อ ท าในกระดาษค าตอบโดยใช้ดินสอ 2B ขึน้ไป แรเงาค าตอบที่ถูก
ที่สุดเพียงข้อเดียว (หากใช้ปากกาหรือดินสอต ่ากว่า 2B เคร่ืองอ่านกระดาษค าตอบไม่
สามารถอ่านค าตอบได้)       

3. อนุญาตให้น าเคร่ืองช่วยค านวณเข้าห้องสอบได้ 
4. ห้ามน าต าราและเอกสารต่าง ๆ เข้าห้องสอบ 
5. เขียนช่ือ –สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา  ห้องสอบ กลุ่มเรียน ลงในกระดาษค าตอบให้

ชัดเจน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
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เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ   
1. รายไดใ้ดของรัฐบาลส าคญัท่ีสุด 

ก. รายไดจ้ากค่าบริการ ข.  การรับบริจาค  
ค. ภาษีอากร ง. ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
จ. เงินกู ้

 

2.   ขอ้ใดกล่าวผดิเก่ียวกบัความหมายภาษีอากร 
ก. เงินไดห้รือทรัพยากรท่ีเคล่ือนยา้ยจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล 
ข. ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากประชาชนทุกคนท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
ค. เงินไดท่ี้เคล่ือนยา้ยจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล  
ง. เงินไดท่ี้น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนรวม    
จ. ผูเ้สียภาษีไม่ไดมี้ส่ิงตอบแทนโดยตรง 

 

3.  กรมใดมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บภาษี 
ก. กรมสรรพากร ข.  กรมศุลกากร 
ค. กรมสรรพาสามิต ง.  กรมทะเบียนการคา้ 
จ. ก ข และ ค ถูก 

 

4.   ขอ้ใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกบัระยะเวลาของงบประมาณแผน่ดิน 
ก. งบประมาณแผน่ดินเร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคมของปีถดัไป 
ข. งบประมาณแผน่ดินเร่ิมวนัท่ี 1 ตุลาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายนของปีถดัไป 
ค. งบประมาณแผน่ดินเร่ิมวนัท่ี 1 กนัยายน  ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคมของปีถดัไป 
ง. งบประมาณแผน่ดินเร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
จ. งบประมาณแผน่ดินเร่ิมวนัท่ี 1 เมษายน  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคมของปีถดัไป 

 

5.   ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะภาษีอากรท่ีดี 
ก.   มีความเป็นธรรม ข.   มีความแน่นอนและชดัเจน 
ค.   มีความสะดวก ง.  มีอตัราภาษีท่ีจดัเก็บต ่า 
จ.   มีความยดืหยุน่ 
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6. ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจดัเก็บในอตัราใด 
ก.   อตัราคงท่ี ข.   อตัรากา้วหนา้ 
ค.  อตัราถดถอย ง.   อตัราคงท่ีและอตัรากา้วหนา้ 
จ.  อตัราคงท่ีและอตัราถดถอย 
 

7.   ขอ้ใดเป็นภาษีทางตรง 
ก.   ภาษีศุลกากร ข. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ค.   ภาษีธุรกิจเฉพาะ ง. ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
จ.   ภาษีสรรพสามิต 

 

8. หากผูเ้สียภาษีไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรจากกรมสรรพากร ผูเ้สียภาษีตอ้ง
อุทธรณ์  การประเมินภาษีดงักล่าวต่อหน่วยงานใดเป็นอนัดบัแรก 
ก.   ศาลอุทธรณ์ ข.  ศาลภาษีอากร 
ค.   คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ ง.   ส านกังานสรรพากรท่ีเป็นผูป้ระเมินภาษี 
จ.   ศาลแรงงาน 

 

9.   ขอ้ใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกบัประมวลรัษฎากร 
ก. เป็นท่ีรวมของกฎหมายภาษีอากร ไดแ้ก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ข. เป็นท่ีรวมของกฎหมายภาษีอากร ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร 

ภาษีสรรพสามิต 
ค.   เป็นท่ีรวมของกฎหมายภาษีอากร ไดแ้ก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

ภาษีศุลกากร 
ง.   เป็นท่ีรวมของกฎหมายภาษีอากร ไดแ้ก่ ภาษีเงินได ้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากร

แสตมป์ 
จ.  เป็นท่ีรวมของกฎหมายภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร อากร

แสตมป์ 
 

10. กรมสรรพากร จดัเก็บภาษีใดไดม้ากท่ีสุด 
ก. ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ข. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                  ง. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
จ. อากรแสตมป์ 
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11. ขอ้ใดกล่าวผดิ 
ก. ในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มตอ้งค านวณภาษีส าหรับราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 1 ใน 9 

ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
ข. ภาษีมูลค่าเพิ่มเร่ิมใชบ้งัคบัในประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2535 
ค. ในปัจจุบนัน้ีโดยส่วนใหญ่ผูรั้บภาระภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ผูบ้ริโภค 
ง. หลกัฐานส าคญัของระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคือใบเสร็จรับเงิน 
จ.  ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางออ้ม 
  

12. บริษทั รวยไม่เลิก จ ากดั เป็นบริษทัขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไดจ้ดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 มีภาษีขาย 125,000 บาท และมีภาษีซ้ือ 100,000 
บาท บริษทั รวยไม่เลิก จ ากดั ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม เม่ือใด 
ก. ภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 ข. ภายในวนัท่ี 15 เมษายน 2554 
ค. ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2554 ง. ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
จ. เม่ือใดก็ไดต้ามท่ีบริษทั รวยไม่เลิก จ ากดั สะดวก   
 

13. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถือเป็นการขาย (ไม่น ามาคิดเป็นฐานภาษี) ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ก. บริษทัไทยเจริญ จ ากดั ไดเ้ช็คสตอ็คสินคา้ ปรากฎวา่มีสินคา้ขาดจากรายงาน 55 ช้ิน 
ข. นายสิน ไดส่้งมอบสินคา้ใหห้า้งสรรพสินคา้ เดอะมอลล ์จ ากดั เพื่อเป็นการฝากขาย 
ค. บริษทัขายดี จ  ากดั มีสินคา้คงเหลือ ณ วนัเลิกประกอบกิจการจ านวน 100 ช้ิน 
ง.   บริษทัรุ่งร่ิง จ  ากดั ไดเ้ช็คสตอ็คสินคา้ ปรากฎวา่มีสินคา้เกินจากรายงาน 40 ช้ิน 
จ.   บริษทัไทยการ์เมนท ์จ ากดั ไดส่้งเส้ือส าเร็จรูปออกไปขายต่างประเทศ 
 

14. ขอ้ใดต่อไปน้ีถือเป็นบริการแต่ไม่คิดเป็นฐานภาษี 
ก. บริษัทประกอบกิจการรับซ่อมเค ร่ืองจักร และผลิตสินค้าขาย จดทะเบียนเป็น

ผูป้ระกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เม่ือเคร่ืองจกัรท่ีใชผ้ลิตสินคา้ช ารุด จึงให้แผนกท่ีรับซ่อม
เคร่ืองจกัรท าการซ่อมเคร่ืองจกัร 

ข. บริษทัประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ จดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  
หากรถยนตน์ัง่ของบริษทัช ารุด จึงส่งไปซ่อมท่ีอู่ของบริษทัฯ 

ค. บริษทัประกอบกิจการผลิตอาหารขาย จดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม น า
อาหารไปเล้ียงรับรองลูกคา้ 

ง. ลีลาวดี สปา เป็นธุรกิจดา้นความงามครบวงจร ในวนัท่ี 26 เมษายน 2554  เจา้ของกิจการ
ไดม้าใชบ้ริการสปา 

จ. ขอ้ ก และ ข ถูก 
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15. กรณีใดต่อไปน้ีไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ก. ร้านแสงไทย เฟอร์นิเจอร์ น าเฟอร์นิเจอร์จากประเทศพม่าเขา้มาในประเทศไทย 
ข. บริษทัฮาร์ดแวร์ จ  ากดั ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ค. โรงแรมเคปพนัวา ใหบ้ริการหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม  
ง. นายวรวทิยน์ าเขา้ผลไมจ้ากประเทศญ่ีปุ่น 
จ. ร้านอาหารนิว มีรายรับต่อปี 2 ลา้นบาท 
 

16.  กรณีใดต่อไปน้ีไม่ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย 
ก. บริษทัส่งเสริมการวิจยั จ  ากดั ได้วิจยัขอ้มูลทางด้านการเกษตร ได้ให้ขอ้มูลผลการวิจยั

ใหก้บับริษทัท่ีอยูต่่างประเทศ 
ข. ร้านดวงดี จ  ากดั อยู่ในประเทศไทยให้บริการดา้นซกั อบ รีด ส าหรับชาวต่างชาติท่ีอยูใ่น

ประเทศไทย 
ค. บริษทัสกา ไดมอนด ์ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย น าเขา้อญัมณีท่ีเจียระไนแลว้ 
ง. ร้านสุชาวดีเปิดใหบ้ริการดา้นสปาท่ีประเทศองักฤษ 
จ. ร้านกุลวลีสปา ใหบ้ริการดา้นสปาในประเทศไทย 
 

17. บริษทัแสงชยั ไลทต้ิ์ง จ ากดั ไดต้กลงขายโคมไฟใหน้ายยิง่เจริญราคา 5 แสนบาท ในวนัท่ี 20 
มีนาคม 2554 และไดเ้รียกเก็บเงินมดัจ า 10% ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2554 โดยส่งมอบสินคา้ใน
วนัท่ี 22 มีนาคม 2554  กรณีดงักล่าว ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดข้ึนเม่ือใด 
ก.   20 มีนาคม 2554 ข.   21 มีนาคม 2554 
ค.   22 มีนาคม 2554 ง.   21 และ 22 มีนาคม 2554 
จ.   31 มีนาคม ในปีถดัไป 
 

18. กรณีใดต่อไปน้ีต้องน ามาคิดเป็นฐานภาษี 
ก. นายสุวรรณไดซ้ื้อสินคา้ผอ่นช าระ โดยจะช าระทุก ๆ วนัท่ี 1 ของเดือน แต่ปรากฎวา่งวดท่ี 

5 นายสุวรรณผดินดัช าระ จึงตอ้งเสียเบ้ียปรับ ดงันั้นเบ้ียปรับคิดเป็นฐานภาษี 
ข. มูลค่าของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีนายจา้งจดัหาใหก้บัพนกังานและลูกจา้ง ในระหวา่ง

ปฏิบติังาน โดยมีราคาไม่เกินสมควร 
ค. มูลค่าของเคร่ืองแบบท่ีนายจา้งไดม้อบใหแ้ก่ลูกจา้งปีละไม่เกินสองชุดต่อปี 
ง. ร้านชยัยงคแ์ก๊ส ไดข้ายแก๊สโดยเก็บเงินมดัจ าค่าถงัแก๊สจากลูกคา้ 
จ. ร้านจงดี ขายสินคา้ต ่ากวา่ราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอนัควร 
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19.  กรณีใดต่อไปน้ี เสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 
ก. การขายสินคา้หรือการให้บริการแก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกูห้รือ

เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
ข. การใหบ้ริการขนส่งระหวา่งประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล 
ค. การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการกบัองคก์ารสหประชาชาติ 
ง. การส่งออกสินคา้ของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
จ. การน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ 
 

20. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นภาษีซ้ือต้องห้าม (ไม่สามารถหกัออกจากภาษีขาย) 
ก.  หา้งสรรพสินคา้ ก าไรดี สาขาลาดพร้าว ไดน้ าใบก ากบัภาษีท่ีระบุท่ีอยูข่องส านกังานใหญ่

มาใช ้และไดร้ะบุสาขาท่ีออกใบก ากบัภาษีคือ สาขาลาดพร้าว 
ข.  ห้างหุ้นส่วนสุวรรณ จ ากดั ไดพ้าพนกังานไปสัมมนาต่างจงัหวดั มีค่าใช้จ่ายคือ ค่าท่ีพกั 

ค่าอาหาร  ค่าเช่ารถ 
ค.   บริษทัสร้างสรรค์ จ  ากดั พาพนกังานไปพกัผ่อนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงถือเป็นสวสัดิการ

ของพนกังาน 
ง.   บริษทัสินสุวรรณ จ ากดั ซ้ือสินคา้โดยไดรั้บใบก ากบัภาษีท่ีมีรอยแกไ้ขตรงช่ือผูซ้ื้อ 
จ.   บริษทัหนุ่มสาวทวัร์พาลูกทวัร์ไปพกัท่ีโรงแรม 
 

21. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นภาษีซ้ือต้องห้าม (ไม่สามารถหกัออกจากภาษีขาย) 
ก. บริษทัแสงไชย จ ากดั ไดซ้ื้อสินคา้จากร้านรวยมาก โดยค าวา่”ใบก ากบัภาษี” ไดตี้พิมพ์

ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
ข. บริษทักระชุ่มกระชวย จ ากดั ไดจ่้ายค่าท่ีพกัและค่าอาหารเพื่อเป็นการรับรองลูกคา้ท่ีมา

เยีย่มชมบริษทั 
ค. บริษทัรวยแลว้ไม่เลิก จ ากดั เป็นผูข้ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป ไดซ้ื้อรถกระบะ 1 คนั เพื่อน ามาใช้

ในกิจการ 
ง. หา้งหุน้ส่วน ทองค า จ  ากดั เป็นผูใ้หบ้ริการเช่ารถ ซ้ือเตียงคนไขบ้ริจาคให้โรงพยาบาล

รามาธิบดี 
จ. บริษทัแสงทอง จ ากดั ไดซ้ื้อรถกระบะจ านวน 1 คนับริจาคใหส้ถานีต ารวจบางซ่ือ 
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22. ในเดือน กรกฎาคม 2554 บริษทัสามพระยา จ ากดั ไดซ้ื้อวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ จ านวน 70,000 บาท  
จาก หา้งหุน้ส่วน สองพี่นอ้ง จ ากดั  ต่อมาไดข้ายสินคา้ในราคา 100,000 บาท (ราคาซ้ือและ
ราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว และผู้ซ้ือได้รับใบก ากบัภาษีทีน่ าภาษีซ้ือไปเครดิตได้) กรณี
ดงักล่าวภาษีซ้ือของบริษทัสามพระยา จ ากดั เป็นจ านวนเท่าใด 
ก.   4,900  บาท ข.   4,579.44  บาท 
ค.  6,542.06  บาท ง. 7,000  บาท 
จ. 0  บาท 
 

23. จากขอ้ 22 ภาษีขายของบริษทัสามพระยา จ ากดั เป็นจ านวนเท่าใด 
ก.  4,900 บาท ข.   4,579.44 บาท 
ค.  6,542.06 บาท ง. 7,000 บาท 
จ. 0 บาท 
 

24. จากขอ้ 22 บริษทัสามพระยา จ ากดั ตอ้งยื่นแบบเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวนเท่าใด 
ก.   2,420.56 บาท ข.   2,100 บาท 
ค.   1,962.62 บาท ง. 1,642.06 บาท 
จ.   0 บาท 
 

25. เอกสารหลกัฐานส าคญัของภาษีมูลค่าเพิ่ม คือขอ้ใด        
ก.   ใบเสร็จรับเงิน ข. ใบส่งของ 
ค.   ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป ง. ใบก ากบัสินคา้ 
จ.   ใบส่งของชัว่คราว 
 

26. ภาษีธุรกิจเฉพาะเร่ิมใชบ้งัคบัในประเทศไทยเม่ือใด 
ก. พ.ศ. 2530 ข. พ.ศ. 2535 
ค. พ.ศ. 2540 ง. พ.ศ. 2542 
จ. พ.ศ. 2545 
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27. ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตอ้งจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเม่ือใด 
ก. ภายในก าหนดเวลา 15 วนันบัแต่วนัเร่ิมประกอบกิจการ 
ข. ภายในก าหนดเวลา 30 วนันบัแต่วนัเร่ิมประกอบกิจการ 
ค. ภายในก าหนดเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีรายรับถึงเกณฑ ์
ง. ก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการ 30 วนั 
จ. เม่ือใดก็ไดต้ามสะดวก 
 

28. กิจการใดต่อไปนีไ้ม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ก.   การรับประกนัวนิาศภยั ข. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ค.   บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ง. การรับประกนัชีวติ 
จ.   โรงรับจ าน าเอกชน 
 

29. นางสาวสุมนาไดรั้บท่ีดินมรดกเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2549 และไดส้ร้างอาคารบนท่ีดิน โดย
ไดข้ายอาคารพร้อมท่ีดิน ในวนัท่ี  24 พฤษภาคม 2554  ดงันั้น นางสาวสุมนาตอ้งเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือไม่ 
ก. ไม่ตอ้งเสีย เพราะไม่ไดถื้อเป็นทางคา้หรือหาก าไร 
ข. ตอ้งเสีย เพราะถือเป็นทางคา้หรือหาก าไร 
ค. ไม่ตอ้งเสีย เพราะขายไปภายใน 5 ปี      
ง. ตอ้งเสีย เพราะขายไปภายใน 5 ปี 
จ.  ไม่ตอ้งเสีย เพราะเป็นท่ีดินมรดก 
 

30. กรณีใดต่อไปน้ีไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ก. นางสาวกุลธิดาไดข้ายบา้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมาเป็น

ระยะเวลา 2 ปี โดยนางสาวกุลธิดา ไม่ไดมี้ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นดงักล่าว 
ข. นางสาวสุชาดาไดแ้ลกเปล่ียนกรรมสิทธิในท่ีดินกบักระทรวงสาธารณสุข โดยมีการจ่าย

ค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นส่วนต่างจ านวน 100,000 บาท 
ค. นายชยัยงคโ์อนบา้นพร้อมท่ีดินใหน้ายสุวทิยซ่ึ์งเป็นบุตรบุญธรรม 
ง. นายสุวรรณโอนท่ีดินใหห้น่วยงานราชการโดยไม่มีค่าตอบแทน 
จ. บริษทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินให้นายโกวทิย ์
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31. นางสาวปนดัดาไดถู้กเวนคืนบา้นและท่ีดิน ซ่ึงไดอ้าศยัอยูใ่นบา้นประมาณ 2 ปี และไดมี้ช่ืออยู่
ในทะเบียนบา้น 1 ปี  โดยไดรั้บเงินชดเชยจ านวน 500,000 บาท กรณีดงักล่าวตอ้งเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือไม่ 
ก.  ไม่ตอ้งเสีย เพราะไดรั้บการยกเวน้ ข.  ตอ้งเสีย เพราะถือเป็นทางคา้หรือหาก าไร        
ค.  ตอ้งเสีย เพราะไม่ไดรั้บการยกเวน้  ง.  ตอ้งเสีย เพราะขายไปภายใน 5 ปี 
จ.  ตอ้งเสีย เพราะถือเป็นการขาย 
 

32. บริษทั วงัทองกรุ๊ป จ ากดั ประกอบกิจการจดัสรรท่ีดินขาย ในเดือนกรกฎาคม 2554 มีรายรับจาก
การขาย     ท่ีดิน (ก่อนหกัรายจ่าย) เป็นเงิน 2 ลา้นบาท แต่ราคาประเมินท่ีใชจ้ดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม 1.7 ลา้นบาท บริษทัจะตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีทอ้งถ่ินในเดือนกรกฎาคม เป็น
จ านวนเท่าใด  (อตัราภาษีร้อยละ 3) 
ก. 66,000 บาท ข.   110,000 บาท 
ค.   140,000 บาท ง.   150,000 บาท 
จ.   ไม่ตอ้งช าระ เพราะไดรั้บการยกเวน้ 
 

33. จากขอ้ 32 บริษทัวงัทองกรุ๊ป จ ากดั ตอ้งยื่นแบบเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเม่ือใด 
ก. ภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2554 ข. ภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 
ค. ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ง. ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 
จ. ณ วนัจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
  

34. บริษทัแลนดแ์อนด์เฮา้ส์ จ  ากดัมีรายรับจากการขายท่ีดินในวนัเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2554 จ านวน  2 
ลา้นบาท โดยบริษทัหยดุท าการในวนัอาทิตย ์ ดงันั้นบริษทัฯ ตอ้งจดัท ารายงานใหแ้ลว้เสร็จ
เม่ือใด 
ก. ภายในวนัเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2554 ข. ภายในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2554 
ค.   ภายในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2554 ง. ภายในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2554 
จ.   ภายในวนัเสาร์ท่ี 30 เมษายน  2554 
 

35. ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ  มีหนา้ท่ีจดัท ารายงานใด 
ก. รายงานภาษีซ้ือ ข. รายงานภาษีขาย 
ค. รายงานสินคา้และวตัถุดิบ ง. รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย 
จ. รายงานแสดงรายรับก่อนหกัรายจ่าย 

DPU



51 

36. ขอ้ใดกล่าวผดิเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ก. นางสายสมรเป็นพนกังานของบริษทัแห่งหน่ึง ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ 30,000 บาท ดงันั้น 

นางสายสมร ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ข.   โดยทั่วไปบริษัทฯ ท่ีเสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิ ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษี คร่ึงรอบ

ระยะเวลาบญัชี และส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
ค.   บริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ 
ง.   โดยปกติรอบระยะเวลาบญัชีเท่ากบั 12 เดือน 
จ.   เป็นภาษีทางตรง 

 

37. ขอ้ใดไม่ต้องเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ก. บริษทั เจ อาร์ จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ มิไดป้ระกอบกิจการใน

ประเทศไทย ไดรั้บเงินปันผล จากบริษทัสายใจ จ ากดั ซ่ึงตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
ข. บริษทัทองดี จ ากดั เป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ของ

บริษทัต่างประเทศ 
ค. สมาคมนกัศึกษาเก่า มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ง. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
จ. บริษทั สยามฟู้ ด จ  ากดั 

 

38. นิติบุคคลใดต่อไปน้ี ไม่ต้องเสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิ  
ก.  บริษทัพีว ีจ  ากดั เป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ  มีสาขาในประเทศไทย 
ข.  บริษทัสกาย จ ากดั เป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
ค.  สมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ง.  บริษทัการบินไทย (มหาชน) จ ากดั 
จ.  กิจการร่วมคา้ 
 

จงใช้ค าตอบต่อไปนี ้ตอบค าถามข้อ 39-41 
      ก.  ฐานก าไรสุทธิ    ข.  ฐานรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 
      ค.  ฐานเงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศไทย ง.  ฐานการจ าหน่ายก าไรไปนอกประเทศ 
      จ.  ฐานเงินไดสุ้ทธิ 

 

39.  บริษทัเซ็นทรัล เทรดด้ิง (จ ากดั)  เป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจากฐานใด 
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40.  สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เป็นสายการบินท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ เขา้มาด าเนิน
กิจการในประเทศไทย และเป็นกิจการขนส่งระหวา่งประเทศ  ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาก
ฐานใด 

 

41.  สมาคมศิษยโ์รงเรียนยานนาเวศ ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานใด 
 

42. ฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใดท่ีค านวณจากรอบระยะเวลาบญัชี 
ก.  เงินไดสุ้ทธิ ข.  การบริโภค 
ค.  การจ าหน่ายก าไรออกนอกประเทศ ง.  รายไดก่้อนหกัรายจ่าย 
จ.  เงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศ 

 

43.  บริษทัคอนวูด๊ส์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย มีก าไรสุทธิ 20 ลา้นบาท มีสาขาท่ี
ประเทศสิงคโปร์ มีก าไรสุทธิ 10 ลา้นบาท และมีสาขาในประเทศเวยีดนาม มีก าไรสุทธิ 15 ลา้น
บาท บริษทัคอนวูด๊ส์  จ ากดั ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอยา่งไร 
ก. เสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิ โดยน าก าไรสุทธิจากส านกังานใหญ่ และก าไรสุทธิจากประเทศ

สิงคโปร์  จ านวน 30 ลา้นบาทเสียภาษี ส าหรับก าไรสุทธิจากประเทศเวยีดนามไม่ตอ้งเสีย
ภาษี เพราะไดรั้บการยกเวน้ 

ข. เสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิ โดยน าก าไรสุทธิจากส านกังานใหญ่ และก าไรสุทธิจากประเทศ
เวยีดนาม  จ านวน 15 ลา้นบาทเสียภาษี ส าหรับก าไรสุทธิจากประเทศสิงคโปร์ไม่ตอ้งเสียภาษี 
เพราะไดรั้บการยกเวน้ 

ค. เสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิ โดยน าก าไรสุทธิจากทุกสาขามารวมท่ีส านกังานใหญ่ จ านวน 
45 ลา้นบาท 

ง. เสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิ โดยน าก าไรสุทธิเฉพาะสาขาท่ีอยูต่่างประเทศ จ านวน 25 ลา้นบาท 
จ. เสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิ โดยน าก าไรสุทธิเฉพาะสาขาในประเทศไทย จ านวน 20 ลา้นบาท 

 

44. บริษทันีโน่ จ  ากดั ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ส่งอาหารทะเลแช่แข็งไปขายประเทศญ่ีปุ่นมูลค่า 
300 ลา้นบาท  โดยมีบริษทั เฟเวอร์ จ  ากดั ตั้งข้ึนตามกฎหมายประเทศญ่ีปุ่นเป็นนายหน้า โดย
บริษทันีโน่ จ  ากดั ส่งค่านายหน้าไปให้บริษทั เฟเวอร์ จ  ากดั จ  านวน 15 ล้านบาท ดังนั้น 
บริษทัเฟเวอร์ จ  ากดั ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จ านวนเท่าใด 
ก.  3,000,000 บาท ข.  2,250,000 บาท 
ค.   1,500,000 บาท ง.  750,000 บาท 
จ. 500,000 บาท 
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45. บริษทั ที อาร์ ที จ  ากดั เป็นสาขาบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศบราซิล และประกอบ
กิจการในประเทศไทย บริษทัตอ้งการจ าหน่ายเงินก าไรไปใหแ้ก่ส านกังานใหญ่ 600,000 บาท 
บริษทั ที อาร์ ที  จ  ากดั ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จ านวนเท่าใด 
ก. 120,000 บาท ข.  90,000 บาท 
ค.   60,000 บาท ง.  50,000 บาท 
จ.   ไม่ตอ้งเสียภาษี เพราะไดรั้บการยกเวน้ 

 

46. ขอ้ใดกล่าวผดิเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
   ก.   ในปีภาษี 2554 เด็กหญิงปราศรัย อาย ุ9 ปี มีเงินไดจ้ากการถ่ายโฆษณาจ านวน 100,000 

บาท ดงันั้นเด็กหญิงปราศรัยไม่ตอ้งยืน่แบบเสียภาษี เพราะอายยุงัไม่ถึงเกณฑต์ามท่ี
กฎหมายก าหนด 

 ข.   ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ยืน่แบบระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของ
ปีถดัไป 

 ค.   หากมีเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 5 ตอ้งค านวณเพื่อยืน่แบบเสียภาษีคร่ึงปี 
 ง.   ฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คือ เงินไดสุ้ทธิ 
 จ.   ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นภาษีทางตรง 
 

47. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ก.   เป็นภาษีทางตรง ข.  จดัเก็บในอตัรากา้วหนา้ 
ค.   จดัเก็บในอตัราคงท่ี ง.   จดัเก็บเป็นรายปีภาษี (ปีปฏิทิน) 
จ.   จดัเก็บโดยกรมสรรพากร 

 

48. ขอ้ใดกล่าวผดิ 
 ก.   หากไดรั้บค่าจา้งเป็นเงินไดต่้างประเทศ ใหค้  านวณค่าเป็นเงินตราไทย โดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียนของธนาคารพาณิชยท่ี์ไดป้ระกาศไวใ้นการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็น
เงินตราไทยในแต่ละวนั 

ข. หากผูมี้เงินไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย และไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ไทย กรณีดงักล่าวสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้

ค. นายวสุิทธ์ิ ท างานบริษทันานา จ ากดั ไดอ้ยูบ่า้นของนายจา้งโดยไม่ตอ้งเสียค่าเช่าบา้น การ
ไดอ้ยูบ่า้นโดยไม่ตอ้งเสียค่าเช่าบา้น ถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน 

ง. เครดิตภาษีเงินปันผล เป็นมาตรการท่ีเกิดข้ึนเพื่อบรรเทาภาระการเสียภาษีท่ีซ ้ าซอ้น ซ่ึง
เครดิตภาษีเงินปันผล ไม่ถือวา่เป็นเงินไดพ้ึงประเมิน 

จ. กรณีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลแจกหุน้ใหพ้นกังาน ถือวา่บุคคลดงักล่าวมีเงินได้
พึงประเมิน 
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49. ในปีภาษี 2554 ทาทา ยงั เดินทางไปทวัร์คอนเสิร์ต ต่างประเทศ เป็นเวลา 3 เดือน อยูใ่นประเทศ
ไทยเป็นระยะเวลา 9 เดือน โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงิน 5,000,000 บาท ซ่ึง ทาทา ยงั ไดน้ า
เงินไดเ้ขา้มาในประเทศไทยในปี 2554 กรณีดงักล่าว ทาทา ยงั ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาหรือไม่ 

 ก.  ตอ้งเสีย เพราะเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย และไดน้ าเงินไดพ้ึงประเมินเขา้มาในประเทศไทย 
      ข.   ตอ้งเสีย เพราะเป็นคนไทย 
     ค.   ไม่ตอ้งเสีย เพราะทาทา ยงั ไดส้ร้างช่ือเสียงใหก้บัประเทศไทย จึงไดรั้บการยกเวน้ 
     ง.   ไม่ตอ้งเสีย เพราะเป็นเงินแหล่งเงินไดน้อกประเทศ 
    จ.   ไม่ตอ้งเสีย เพราะไม่ไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย 
 
50. ขอ้ใดเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตอ้งน าไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 ก.   นายวสิาขไ์ดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในราชอาณาจกัรประเภทออมทรัพย ์จ านวน 

50,000 บาท 
      ข.   นายโอฬาร เป็นพนกังานเอกชน ไดรั้บเบ้ียเล้ียงส าหรับเดินทางไปสัมมนาท่ีต่างจงัหวดั 
      ค.   นางสาวสายใจ เป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ ไดอ้ยูบ่า้นโดยไม่ตอ้งเสียค่าเช่าบา้น 
      ง.   นางอารมณ์ ไดรั้บดอกเบ้ียสลากออมสินจ านวน 20,000 บาท 
      จ.   นางสาวกานดา ขายรถยนตท่ี์ซ้ือมาใชร้าคา 500,000 บาท 
 
51. นางสาวยิ่งลักษณ์ เป็นพนักงานของบริษทัแห่งหน่ึง ในปีภาษี 2554 ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 

40,000 บาท และขณะเดียวกนัได้อยู่บา้นพกัฟรี ระหว่างปีได้รับโบนัสจ านวน 50,000 บาท  
และไดรั้บค่านายหนา้จากการขายประกนัชีวิต จ านวน 70,000 บาท  ดงันั้น นางสาวยิ่งลกัษณ์มี
เงินไดพ้ึงประเมินประเภทใด 
ก.   ประเภทท่ี 1 ข.  ประเภทท่ี 2 
ค.   ประเภทท่ี 3 ง.  ประเภทท่ี 1 และ 2 
จ.   ประเภทท่ี 1 2 และประเภทท่ี 8 

 

52. นายสมศกัด์ิและนางวภิาพร สมรสถูกตอ้งตามกฎหมายและอยูร่่วมกนัตลอดปีภาษี นายสมศกัด์ิ
ท างานท่ีบริษทัแห่งหน่ึง ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ 60,000 บาท ส่วนนางวิภาพรไม่มีเงินได ้ทั้งคู่มี
บุตร 2 คน คนแรก อายุ 15 ปี  เรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ในประเทศไทย ไม่มีเงินไดพ้ึงประเมิน 
คนทีส่องอาย ุ13 ปี เรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ในประเทศไทย มีเงินไดเ้ป็นเงินปันผล จากบริษทั
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ซี พี  จ  ากดั จ  านวน 80,000 บาท  ในปีภาษี  2553 บุตรคนที่สองต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

      ก. กรณีบุตรผูเ้ยาวมี์เงินไดเ้ป็นเงินปันผล ใหถื้อวา่เป็นเงินไดพ้ึงประเมินของบิดา ดงันั้น เงิน
ปันผลจ านวน  ดงักล่าวตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีในนามนายสมศกัด์ิ (บิดา) 

      ข.   ยืน่เสียภาษีในนามนายสมศกัด์ิหรือนางวภิาพรก็ได ้
      ค.   ยืน่เสียภาษีในนามบุตรคนท่ีสอง 
      ง.   ยืน่เสียภาษีในนามนางวภิาพร 
      จ.   ไม่ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี เพราะไดรั้บการยกเวน้ 
 

53.  นายชยัยศและนางมารินทร์จดทะเบียนสมรสเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 นายชยัยศมีเงินไดพ้ึง
ประเมิน  ตลอดปี   500,000 บาท และนางมารินทร์ไม่มีเงินไดพ้ึงประเมิน ดงันั้น ในปีภาษี 
2554 นายชยัยศสามารถหกัค่าลดหยอ่นตนเองและค่าลดหยอ่นนางมารินทร์ไดห้รือไม่ จ  านวน
เท่าใด 

 ก.   สามารถหกัค่าลดหยอ่นตนเองได ้30,000 บาท แต่ไม่สามารถหกัค่าลดหยอ่นนางมารินทร์
ได ้เพราะสมรส ระหวา่งปีภาษี 

ข. สามารถหกัค่าลดหยอ่นตนเองได ้30,000 บาท และสามารถหกัค่าลดหยอ่นนางมารินทร์ได ้ 
30,000 บาท 

ค. สามารถหกัค่าลดหยอ่นตนเองได ้30,000 บาท และสามารถหกัค่าลดหยอ่นนางมารินทร์ได ้ 
15,000 บาท  

ง. สามารถหกัค่าลดหยอ่นตนเองได ้15,000 บาท และสามารถหกัค่าลดหยอ่นนางมารินทร์ได ้ 
15,000 บาท 

จ. ไม่สามารถหกัค่าลดหยอ่นไดท้ั้งคู่ 
 

54. นายอ่ิมอกอ่ิมใจ เป็นคนโสด ท างานบริษทัแห่งหน่ึง มีเงินเดือน ๆ ละ 50,000 บาท มีมารดาอาย ุ
62 ปี  ไม่มีเงินไดพ้ึงประเมิน ในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา นายอ่ิมอกอ่ิมใจสามารถ
หกัค่าลดหยอ่น ค่าอุปการะเล้ียงดูมารดาไดห้รือไม่ จ  านวนเท่าใด 
ก.   หกัลดหยอ่นได ้30,000 บาท ข. หกัลดหยอ่นได ้17,000 บาท 
ค.   หกัลดหยอ่นได ้15,000 บาท ง.  หกัลดหยอ่นได ้10,000 บาท 
จ.   หกัลดหยอ่นไม่ได ้เน่ืองจากไม่เขา้หลกัเกณฑ ์

 

55. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
      ก.   เครดิตภาษีเงินปันผลเป็นมาตรการท่ีเกิดข้ึนเพื่อขจดัหรือบรรเทาภาระภาษีท่ีซ ้ าซอ้น 
      ข.   เครดิตภาษีเงินปันผลเป็นมาตรการท่ีเกิดข้ึนเพื่อเป็นการหกัค่าใชจ่้าย 
      ค.   เครดิตภาษีเงินปันผลเป็นมาตรการท่ีเกิดข้ึนเพื่อเป็นการหกัค่าลดหยอ่น 
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      ง.   เครดิตภาษีเงินปันผลปัจจุบนัมีอตัราเดียวคือ 3 ส่วน 7 
      จ.   ผูมี้เงินปันผลทุกคนสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 
 
56. นางสมฤดี นายวรฤทธ์ิ และนางสาวจนัอบั ไดเ้ปิดกิจการซกัอบรีด โดยยืน่แบบเสียภาษีในนาม

หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคล กรณีดงักล่าวสามารถหกัค่าลดหยอ่นไดเ้ป็นจ านวนเท่าใด 
     ก.  คนละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 
     ข.  คนละ 15,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 
     ค.  คนละ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 60,000 บาท 
     ง.  คนละ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 60,000 บาท 
     จ.  หกัไม่ได ้เพราะเปิดกิจการเกิน 2 คน 
 
57. ผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 1 อยา่งเดียว ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา     เม่ือใด 
     ก.   ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
    ข.   ภายในวนัท่ี 15 ของทุกเดือน 
    ค.   ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของปีภาษีถดัไป 
    ง.   ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฏาคม – 30 กนัยายน ของปีภาษีถดัไป 
    จ.   เม่ือไรกไ็ดภ้ายในปีภาษี 
 
58. ขอ้ใดต่อไปน้ีตอ้งน ามาค านวณภาษีคร่ึงปี 

ก.  รายไดจ้ากค่าเช่าบา้น ข.  ค่านายหนา้ 
ค.  ค่าลิขสิทธ์ิ ง.  เงินเดือน 
จ.  เงินปันผล 

 
59. การยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี  ใชแ้บบ ภ.ง.ด. ใด 

ก.  ภ.ง.ด. 94 ข.  ภ.ง.ด. 91 
ค.  ภ.ง.ด. 90 ง.  ภ.ง.ด. 50 
จ.  ภ.ง.ด. 51 
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60 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เป็นการประเมินแบบใด 
ก.  การประเมินตนเอง ข.  การประเมินโดยเจา้พนกังาน 
ค.  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ง.  การประเมินล่วงหนา้ 
จ.  แบบใดก็ได ้ข้ึนอยูก่บัประเภทของเงินได ้
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เฉลยแบบทดสอบประเมินก่อนเรียน - หลงัเรียน 

    
ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

1 ค 31 ก 

2 ข 32 ก 

3 จ 33 ข 

4 ข 34 ค 

5 ง 35 จ 

6 ข 36 ก 

7 ง 37 ง 

8 ค 38 ค 

9 ง 39 ก 

10 ค 40 ข 

11 ง 41 ข 

12 ก 42 ง 

13 ง 43 ค 

14 ก 44 ข 

15 ง 45 ค 

16 ง 46 ก 

17 ข 47 ค 

18 จ 48 ง 

19 จ 49 ก 

20 ง 50 ก 

21 ข 51 ง 

22 ข 52 ก 

23 ค 53 ข 

24 ค 54 ก 

25 ค 55 ก 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

26 ข 56 ง 

27 ข 57 ค 

28 ก 58 ก 

29 ข 59 ก 
30 ง 60 ก 
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แบบสอบถามเพือ่งานวจิัย 
เร่ือง 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวชิาการภาษีอากรที่ทบทวนและทีไ่ม่ได้ทบทวนด้วย

บทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning) และความคิดเห็นทีม่ีต่อการทบทวนด้วยบทเรียน
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning)  

……………………………………… 
ค าช้ีแจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเรียนวชิาการ
ภาษีอากรท่ีใชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    

2. แบบสอบถามชุดน้ี มีทั้งหมด 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา 
และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์               
(E-learning) ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการทบทวนดว้ยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า       
5 ระดบั 

  ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ พิจารณาประเด็นปัญหาท่ีพบและส่ิงท่ีปรับปรุง  
 
 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดกรอกขอ้ความลงในช่องวา่งหรือท าเคร่ืองหมาย   √   ลงใน  √ √  หนา้ขอ้ความท่ี
กบัสภาพความเป็นจริงของท่านหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีก าหนด 
1. เพศ  √  1. ชาย  √  2. หญิง 
2. ปัจจุบนันกัศึกษาอยูค่ณะ 
 √  1. บริหารธุรกิจ  √  2. การบญัชี 

√  3. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ท่านมีประสบการณ์ในการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)     

 √  1. มี  √  2. ไม่มี 
4. สถานท่ีท่ีท่านใชก้ารทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)     

 √  1. สถานศึกษาของท่าน  √  2. บา้นของท่าน 
  √  3. ร้าน Internet    √  4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).....................................  

5. ช่วงเวลาใดท่ีท่านการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)       วชิาการภาษีอากร
มากท่ีสุด 

√  1. 06.00 – 09.00 น. √  2. 09.01 – 12.00 น. √  3. 12.01 – 15.00 น. 
√  4. 15.01 – 18.00 น. √  5. 18.01 – 21.00 น. √  6. 21.01 – 24.00 น. 
√  7. 24.01 – 03.00 น. √  8. 03.01 – 06.00 น. √  9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................... 

6. ความถ่ีในการทบทวน 
√  1. ทุกคร้ังท่ีเรียนแต่ละบท √  2. 1 -2 คร้ัง/สัปดาห์ 
√  3. 3 – 4 คร้ัง/สัปดาห์  √  4. 5 – 6 คร้ัง/สัปดาห์ 
√  5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................ 

7. ระยะเวลาในการทบทวนแต่ละคร้ัง 
√  1. 1 – 2 ชัว่โมง  √  2. 3 – 4 ชัว่โมง 
√  3. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................ 

8. ปัญหาในการทบทวนบทเรียนวชิาการภาษีอากรดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)     
√  1. ไม่มีความรู้วธีิการใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 
√  2. ปัญหาในการเขา้ password 

 √  3. ไม่มีคอมพิวเตอร์ของตนเอง  √  4. ไม่มีเวลาเขา้ระบบ 
√  5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................ 
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ส่วนที ่2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นการทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์                
(E-learning)     
 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งละเอียด และท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบั
ระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
5. เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 4. เห็นดว้ย 3. ไม่แน่ใจ 2. ไม่เห็นดว้ย 1. ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. การทบทวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)      
เป็นความนิยมท่ีสถาบนัการศึกษา และมหาวทิยาลยั
ต่างๆ ควรจะตอ้งน ามาใชจ้ดัการเรียนการสอน 

     

2. การทบทวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)     
ง่ายต่อการใชง้าน สะดวก และรวดเร็ว 

     

3. การทบทวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)      
ช่วยเสริมการเรียนในชั้นเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

     

4. การทบทวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)      
ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาได ้

     

5. การทบทวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)      
กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนใหผู้เ้รียนอยากจะ
ทบทวน 

     

6. การทบทวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)      
เป็นการเรียนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (สอดคลอ้งกบั
การปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542) 

     

7. การทบทวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)      
ช่วยอ านวยใหผู้เ้รียนมีความสะดวกในการทบทวนได้
ทุกท่ีทุกเวลา 

     

8. การทบทวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)      
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนาน ไม่เครียด 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
9. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)    
ช่วยพฒันาทกัษะและความสามารถของนกัศึกษาในการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

     

10. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(E-learning) สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ไม่จ  ากดัเวลา
และสถานท่ี 

     

11. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(E-learning) มีความยดืหยุน่ในการเรียน 

     

12. การทบทวนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(E-learning)  เปิดกวา้งใหผู้เ้รียนสามารถเขา้มาคน้ควา้
ความรู้ไดต่้อเน่ืองและตลอดเวลา 
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ส่วนที ่3  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการทบทวนดว้ยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)       

ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งละเอียด และท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบั
ระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

5. เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 4. เห็นดว้ย 3. ไม่แน่ใจ 2. ไม่เห็นดว้ย 1. ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
รูปแบบการทบทวนด้วยบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์  

(E-learning)     
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการออกแบบเนือ้หาหลกัสูตร 
1. มีเน้ือหาวชิาและกิจกรรมการเรียนท่ีน่าสนใจ 

     

2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง      

3. วธีิการทบทวนแปลกใหม่แตกต่างจากการเรียนใน
ชั้นเรียน 

     

4. การออกแบบชดัเจนท าใหเ้ขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนไดดี้      

ด้านเนือ้หาวชิาทีใ่ช้ในการเรียนการสอน 
5. มีวตัถุประสงคใ์นรายวชิาท่ีชดัเจน 

     

6. ขอบเขตเน้ือหาวชิาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

     

7. ความรู้จากการเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ในชีวิตการท างานได ้

     

8. ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน      

ด้านเทคนิคการออกแบบ Website เพือ่การทบทวนด้วย
บทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning)    
9. ง่ายต่อการใชง้าน/ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

     

10. จดัเน้ือหาเป็นหมวดหมู่      

11. การ Login เขา้สู่ระบบการเรียนท าไดง่้าย      

12. การดาวน์โหลดขอ้มูลหรือโปรแกรมท่ีใชใ้นการ
เรียนการสอนท าไดง่้าย 
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รูปแบบการทบทวนด้วยบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์  
(E-learning)    

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านประเมินผลการเรียน 
13. มีการทดสอบระหวา่งเรียนเป็นระยะๆ 

     

14. มีการแจง้ผลการทดสอบเป็นระยะๆ      

ด้านประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการทบทวนด้วย
บทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning)                        
15. ไดรั้บความรู้เหมือนเขา้ห้องเรียนจริง 

     

16. สามารถกลบัไปทบทวนเน้ือหาผา่นมาได ้      

17. ใชเ้ป็นทางเลือกหน่ึงในการทบทวน      

18. ไม่ไดป้ระโยชน์ใดๆ      

19. โดยรวมท่านชอบวธีิการทบทวนดว้ยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   

     

 
ส่วนที ่4  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปัญหาและข้อเสนอแนะเพิม่เติม  
4.1 ปัญหาที่ท่านอยากให้แก้ไขเกีย่วกบัการทบทวนด้วยบทเรียนอเิล็กทรอนิกส์ (E-learning)     
  
  
  
  
 
4.2 ข้อติชมและข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงการทบทวนด้วยบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ (E-learning)     
  
  
  
  

 
ขอขอบคุณท่ีไดก้รุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามน้ี 
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ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบคุณภาพในเคร่ืองมือ 
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ผลการวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ 
การประเมินก่อนเรียน - หลงัเรียน 

       
ขอ้สอบขอ้ท่ี 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

2 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

3 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

5 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

18 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

19 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

20 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

21 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

23 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ผลการวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ 
การประเมินก่อนเรียน - หลงัเรียน 

       
ขอ้สอบขอ้ท่ี 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

24 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

25 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

26 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

27 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

28 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

29 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

30 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

31 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

32 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

33 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

34 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

35 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

36 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

37 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

39 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

40 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

41 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

42 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

43 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

44 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

45 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

46 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ผลการวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ 
การประเมินก่อนเรียน - หลงัเรียน 

       
ขอ้สอบขอ้ท่ี 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

47 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

48 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

49 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

50 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

51 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

52 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

53 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

54 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

55 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

56 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

57 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

58 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

59 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

60 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

   
ค่า IOC 

 
0.95 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU




