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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 

การพัฒนาสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3. วิธีการสร้างเครื่องมือ  
4. รูปแบบการวิจัย  
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 

สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1  ในภาค
เรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564  ทั้งหมดจำนวน 30 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. สื่อประสมวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด   ด้วย
โปรแกรม Microsoft Power Point  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ใน
ความต้องการของตลาด     

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อประสม  วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 
เรื่อง  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด   ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point  
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วิธีการสร้างเครื่องมือ  
1. การจัดทำสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด   

ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้  
1.1. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 คู่มือและ  

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1  
1.2. ศึกษาวิธีการจัดทำสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ใน 

ความต้องการของตลาด  ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

1.3. วิเคราะห์เนื้อหาและกำหนดขอบเขตของเนื้อหา  
1.4. กำหนดจุดประสงค์ท่ัวไปจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและคุณลักษณะ  
1.5. กำหนดโครงสร้างและเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
1.6. ดำเนินกาจัดทำสื่อประสม  วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ในความ 

ต้องการของตลาด   ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ตามลำดับของจุดประสงค์การเรียน 
ลำดับเนื้อหาและโครงสร้างที่กำหนดไว้  

1.7 นำสื่อประสม  วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ในความต้องการของ 
ตลาด     ด้วย โปรแกรม Microsoft Power Point ให้ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 3 คนและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จำนวน 3 คน พิจารณา  

1.8 ปรับปรุงการทำสื่อประสม  วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ในความ 

ต้องการของตลาด    ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

1.9 นำสื่อประสม วิวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ในความต้องการของ 
ตลาด     ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ไปทดลองใช้  

1.10 ทำสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ในความต้องการของ 
ตลาด    ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point สมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนต่อไป 

2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีช ั ้นกลาง 1 เรื ่อง  
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด    ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้  

2.1 ศึกษาเอกสารและตำราที่เกี่ยวข้องกับ  วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง 
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด     

2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือ ตำราและ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

2.3 วิเคราะห์เนื้อหาตามจุดประสงค์จากแผนการจัดการเรียนรู้  
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2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหา ตามจุดประสง 
2.5 นำแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน พิจารณา เพ่ือนำมาทำ 

การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
2.6 ปรับปรุงแบบทดสอบตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ  
2.7 นำแบบทดสอบไปทดลองใช้เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอำนาจ 

จำแนก (r) โดยพิจารณาว่าข้อใดที่นักศึกษา ตอบถูกมากตัดออก ข้อใดที่นักศึกษา ตอบถูกน้อยตัดออก 
2.8 นำแบบทดสอบท่ีวิเคราะห์ได้ไปปรับปรุงใหม่ จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ นำไปใช้ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
3. การสร้างแบบสำรวจความพึงพอใจนักเรียน-นักศึกษาที่มีต่อสื่อการสอนโดยใช้ สื่อประสม

วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด    ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้  
3.1 ศึกษาเอกสารตำรา แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่  

เกี่ยวข้อง  
3.2 กำหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม  
3.3 กำหนดลักษณะของข้อคำถามตามขอบเขตเนื้อหาตามกำหนดวัตถุประสงค์ และ 

กรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม  
3.4 สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง 
3.5 นำแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจ  

สอบเพ่ือให้ข้อเสนอแนะนำในการปรับปรุง 
3.6 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3คน ตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษา (Wording) โดยการหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวัด (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) โดยให้ลงความเห็นและให้ค่าคะแนนดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2549, หน้า 117)  

+ 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด  
   0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด  
 - 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด  

3.7 นำแบบสอบถามที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลอ 
ใช้ (Try out) กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 27 คน  

3.8 นำแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วทำเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บข้อมูล ต่อไป 
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รูปแบบการวิจัย  
ผู้วิจัยได้วางแผนการการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design โดยใช้กลุ่มเดียว

มี ลักษณะของการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (Treatment) 
ทดสอบนักเรียนหลังเรียน (Posttest) (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2549 : 55) 
ดังนี้ 
 

 
O1 = การทดสอบก่อนเรียน  
X = การเรียนการสอนโดยใช้Microsoft Power Point  
O2 = การทดสอบหลังเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ในความต้องการของ

ตลาด  นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
2. ดำเนินการสอนทดสอบก่อนเรียน วิชาการบัญชีชั ้นกลาง 1 เรื ่อง  หลักทรัพย์ในความ

ต้องการของตลาด นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน  

3. ดำเนินการสอนโดยการใช้สื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาด   นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน 

4 ดำเนินการสอนทดสอบหลังเรียน วิชาการบัญชีชั ้นกลาง 1 เรื ่อง  หลักทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาด    นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน  

5. นำคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาคำนวณ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้  
จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สูตรดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 102 – 103)  

1.1 ค่าร้อยละ   

P    =     
n

F 100  

   เมื่อ  P แทน    ร้อยละ 

O1                  X                  O2 
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     F แทน    ความถี่ท่ีต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ 
     n แทน    จำนวนความถี่ทั้งหมด 

 
1.2 ค่าเฉลี่ย (สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าเฉลี่ย (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2551 : 135) 

          X    =     
n

x  

      เมื่อ  X   แทน  ค่าเฉลี่ย 
          x  แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถ่ี  คูณ  คะแนน 
         n แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถ่ีซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนข้อมูล 
   
   1.3.  สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                      S  =     
( )

)1(

2
2

−

− 
nn

xxn
 

   เมื่อ  S แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     n แทน  จำนวนคู่ทั้งหมด 
     X แทน  คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มข้อมูล 
          x  แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
 

2. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของสื ่อประสม  วิชาการบัญชีชั ้นกลาง 1 เรื ่อง  
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด    ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point จากคะแนนระหว่าง
เรียน และคะแนนจากการทำแบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยหาค่า E1 และ E2 (ยงยุทธ สุทธิ
ชาติ, 2544 : 39 - 40) 

  
 
 

เมื่อ  E1    แทน คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนระหว่างเรียน  

 X แทน คะแนนรวมคะแนนระหว่างเรียนที่นักเรียนทำได ้ 
N     แทน จำนวนนักเรียน  
A     แทน คะแนนเต็มของคะแนนระหว่างเรียน 
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เมื่อ E2   แทน คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนได้  

F แทน คะแนนรวมที่นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้อง 
  N    แทน จำนวนนักเรียน 
  A    แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

3.วิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
ดำเนินการ ดังนี้  

3.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency) ของแบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ ทางการเรียนแต่ละข้อกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม) กำหนดเกณฑ์
ค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปจึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ล้วน สายยศและ
อังคณา สายยศ, 2543 : 248 - 249) 
 

 
เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1  

R แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ  
N   แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ  

3.2 หาค่าดัชนีความยากง่าย (Difficulty) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความยาก 
ง่าย ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543 : 196) 

 
 
เมื่อ P = ดัชนีค่าความยากง่าย  

R = จำนวนนักเรียนที่ท าข้อสอบถูก  
N = จำนวนนักเรียนที่ทำข้อสอบทั้งหมด  

ขอบเขตของค่าความยากง่าย (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543 :185) 
ดัชนีค่าความง่าย ความหมาย 

มากกว่า  0.80 
0.60 – 0.80 
0.40 – 0.59 
0.20 – 0.39 
ต่ำกว่า 0.20 

ง่ายมาก (ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
ค่อนข้างง่าย 
ปานกลาง 
ค่อนข้างยาก 
ยากมาก (ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
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3.3 ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าอำ 
นาจจำแนก (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543 : 185 - 186) ดังนี้ 
 
 

เมื่อ  D    แทน ดัชนีค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ  

U    แทน จำนวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง  

L    แทน จำนวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนอ่อน  

U n แทน จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง  

L n แทน จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่ำ 

ค่าอำนาจจำแนก จะมีค่าอยู่ระหว่าง - 1 ถึง + 1 ข้อสอบข้อที่มีค่าอำนาจจำแนก เป็นบวก

และเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีอำนาจจำแนกสูงหรือดีมาก ข้อสอบข้อที่มีค่าอำนาจจำแนกเป็นลบ และ

เท่ากับ 0 แสดงว่าข้อนั้นไม่มีค่าอำนาจจำแนกใช้ไม่ได้ ค่าอำนาจจำแนกตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีค่า

ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 

4. ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder 

Richardson (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543 : 215) 

 

 

  เมื่อ  rtt แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  

   K  แทน จำนวนข้อสอบ  

   P  แทน สัดส่วนของคนท่ีทำข้อนั้นได้  

   Q  แทน สัดส่วนของนักเรียนที่ทำข้อนั้นผิด = 1 - p  

     แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ 

 

หาได้จาก       หรือ 

  เมื่อ  X    แทน คะแนนของนักเรียนแต่ละคนที่ตอบถูก  

   X แทน ผลรวมของคะแนนของผู้เรียนที่ตอบถูก  

   N    แทน จำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
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 5. การเปรียบเทียบผลของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเร ียน        

วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด   โดยการหาผลต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ย (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2551 : 145 - 146 ) 

 

 

  เมื่อ  D   แทน ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย  

   µY แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียน  

   µX แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียน  

   ∑   แทน ผลรวม 

 

 

 


