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บทที่ 4 

ผลการศึกษาค้นคว้า 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ใน

ความต้องการของตลาด  ด้วย โปรแกรม Microsoft Power Point ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎดังนี้  

1. การหาประสิทธิภาพของสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ในความ

ต้องการของตลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

ในการดำเนินการเพื ่อหาประสิทธิภาพของสื ่อประสม วิชาการบัญชีชั ้นกลาง 1 เรื ่อง 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point นั ้น ผ ู ้ว ิจ ัยได้

ดำเนินการดังต่อไปนี้  

1. นำสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ด้วย

โปรแกรม Microsoft Power Point ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว ไปทดลองใช้

กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพาน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แต่ยังไม่เคยเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 

1มาก่อน และไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จำนวน 3 คน โดยเป็นนักศึกษา ที่มีผล

การเรียน อยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน ทั้งนี้เพื่อสังเกตปฏิกิริยา และสอบถาม  ความคิดเห็น

ปัญหาหรือข้อสงสัยในระหว่างที่เรียนด้วยบทเรียนที่ใช้สื ่อประสม วิชาการบัญชีชั ้นกลาง 1 เรื ่อง 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ด้วยยโปรแกรม Microsoft Power Point เช่น ภาษาที่ใช้มี

ความเข้าใจหรือไม่ ความชัดเจนของตัวอักษรภาพเหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น ผลการทดลองปรากฏว่า

นักศึกษา ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนในหน่วยการเรียน ซึ ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักศึกษา 

ดังกล่าว สามารถทำคะแนนแบบฝึกหัด ได้คะแนนรวมเท่ากับ 14 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.67 

และเมื่อเรียนจบ บทเรียนแล้วให้ทำแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมี

คะแนนเต็มเท่ากับ 10 คะแนน ปรากฏว่านักศึกษา      ทำแบบทดสอบได้คะแนนรวมเท่ากับ 30 

คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 ดังนั้นประสิทธิภาพของสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ที่ใช้สำหรับทดสอบใน

ขั ้นตอนนี้จึงเท่ากับ 46/66 ซึ ่งถือว่ายังไม่ผ่าน มาตรฐานตามเกณฑ์ 80/80 แสดงว่าสื ่อประสม 

วิชาการบัญชีชั ้นกลาง 1 เรื ่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft 
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Power Point ที่นำมาทดลองใช้กับนักศึกษา จำนวน 3 คนนี้ยังมีประสิทธิภาพต่างกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด

ไว้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมอีก คะแนนผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนจากการทำแบบฝึกหัดและคะแนนผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

จากการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการ

ของตลาด  ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ของนักศึกษา 3 คน  

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ทำได ้ คิดเป็นร้อยละ ประสิทธิภาพ 
คะแนนระหว่างเรียน 10 8.67 46.67 

ต่ำกว่าเกณฑ์ 
คะแนนจากแบบทดสอบ 10 11.33 66.67 

 

2. ผู้วิจัยนำสิ่งที่ค้นพบจากการทดลองใช้สื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์

ในความต ้องการของตลาด   ด ้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ก ับน ักศ ึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูงปีที ่ 1 จำนวน 3 คน มาทำการปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะในเรื ่อง

ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว ได้จัดทำใหม่ ให้ เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกหัดท้าย

บทของหน่วยการเรียนให้มีความง่ายขึ้นจากเดิม 

 3. ผู้วิจัยนำสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  

ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ที่ได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จากขั้นตอนที่

ผ่านมา ไปทดลองใช้อีกครั้ง หนึ่ง แต่ครั้งนี้ได้เพ่ิมจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2564 แต่ยังไม่เคยเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 มาก่อนและไม่ได้ถูกเลือกให้ เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างในการ ทดลองให้มากขึ้นแต่ยังเป็นกลุ่มขนาดเล็กอยู่ คือมีจำนวน 16 คน โดยดำเนินการ

เช่นเดียวกันกับที่ทำ ในครั้งแรก ผลปรากฏว่านักศึกษาทั้ง 16 คน ทำคะแนนแบบฝึกหัด ได้เฉลี่ย

เท่ากับ 4.75คะแนน คิด เป็นร้อยละ 76.88 และทำคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เท่ากับ 5.06 คะแนน หรือ คิดเป็นร้อยละ 82.50 ผลการทดลองครั ้งนี ้ถือว่าดีกว่า ในครั ้งแรก 

ประสิทธิภาพของสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ด้วย

โปรแกรม Microsoft Power Point ตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 80/80 จึงกล่าวได้ว่าสื่อประสม 

วิชาการบัญชีชั ้นกลาง 1 เรื ่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft 

Power Point ที่สร้างขึ้น ในการทดลองครั้งนี้ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่

สามารถนำไปใช้สอนในวิชานี้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนจากการทำแบบฝึกหัด และคะแนนผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  

จากการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการ

ของตลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ของนักศึกษา 30 คน 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ทำได ้ คิดเป็นร้อยละ ประสิทธิภาพ 
คะแนนระหว่างเรียน 10 4.75 76.88 

ตามเกณฑ์ 
คะแนนจากแบบทดสอบ 10 5.06 82.50 

 

4. ผู้วิจัยนำสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ที ่ได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นที่

เร ียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กับ นักศึกษา ที ่มีขนาดกลุ ่มใหญ่มากขึ ้นโดยสุ ่มนักศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ของวิทยาลัยการอาชีบางสะพานที่ลงทะเบียน

เรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แต่ยังไม่เคยเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 มาก่อนและไม่ได้

ถูกเลือกให้เป็นกลุ่ม ตัวอย่างในการทดลอง ได้นักจำนวน 30 คนและดำเนินการเช่นเดียวกับครั้งที่ผ่าน

มา ผลปรากฏว่า นักศึกษาทั้ง 30 คน ทำคะแนนแบบฝึกหัดท้าย หน่วยการเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 7.59 คะแนน เป็นร้อยละ 82.06 และทำคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.24 ดังนั้นสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 

เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 82/83 สูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงคะแนนจากการทำแบบฝึกหัด และคะแนนผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  

จากการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการ

ของตลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ของนักศึกษา 30 คน 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ทำได ้ คิดเป็นร้อยละ ประสิทธิภาพ 
คะแนนระหว่างเรียน 10 7.59 7.79 

สูงกว่าเกณฑ์ 
คะแนนจากแบบทดสอบ 10 82.06 83.24 

 

จากการดำเนินการเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์เนื้อหาของ วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 

เพื่อนำมาจัดทำและพัฒนาออกมาเป็นสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ในความ

ต้องการของตลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point โดยผ่านการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งจาก

ผู ้ว ิจัย และผู ้เชี ่ยวชาญทั ้งด้าน เนื ้อหาและด้านการผลิตสื ่อจนสามารถนำไปทดลองใช้เพื ่อหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80 โดยในครั ้งแรกทดลองใช้กับนักศึกษา 

จำนวน 3 คน หลังมีการปรับปรุงแก้ไข ได้ นำไปทดลองกับนักศึกษากลุ่มเล็ก จำนวน 16 คน ซึ่งได้สื่อ

ประสม วิชาการบัญชีชั ้นกลาง 1 เรื ่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด   ด้วยโปรแกรม 

Microsoft Power Point ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้แล้ว แต่เพื่อให้เกิดความ

เชื่อมั่นสูงสุด ผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุง อีกเล็กน้อย และนำไปทดลองใช้กับนักศึกษา กลุ่มใหญ่จำนวน 

30 คน ซึ่งได้ผลที่สอดคล้องกัน จึงกล่าวได้ว่าสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ใน

ความต้องการของตลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาเพื่อนำมาใช้สอน

วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยการอาชีพ

บางสะพาน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (ตัวอย่างสื่อประสมที่พัฒนา แสดงไว้ใน

ภาคผนวก) 
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2. การทดลองใช้สื่อประสม วิชากฎหมายธุรกิจ เรื่องการล้มลายด้วยโปรแกรม Microsoft Power 

Point  

ตารางที่ 4 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเป็นมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

และ หลังเรียนโดยใช้สื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  

ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 

คะแนน ร้อยละ µ S.D 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 82.06 8.21 0.53 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 83.24 8.32 0.72 

 

จากตารางที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.21 (S.D = 0.53) 

คิดเป็นร้อยละ 82.06 ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.32 (S.D = 0.72)        

คิด เป็นร้อยละ 83.24 (ตารางภาคผนวกท่ี 1, 2) 

 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

โดยใช้สื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ด้วย

โปรแกรม Microsoft Power Point 

คะแนน µ S.D 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 8.21 

0.12 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 8.32 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนโดยใช้สื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 

เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

คะแนนทดสอบก่อน เรียนอยู่ 0.12 คะแนนนั่นคือคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน

ที่ได้จากการทดสอบ ก่อนเรียนซึ่งเป็นจริงตามคำถามการวิจัยที่ตั้งไว้ (ตารางภาคผนวกท่ี 3) 
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3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที ่มีต่อการสอนโดยใช้สื ่อประสม  วิชาการบัญชีชั ้นกลาง 1      

เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point  

ผู้วิจัยได้สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนโดยใช้สื่อประสม วิชาการบัญชี

ชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ใน

ด้านเนื้อหา แบบประเมินผลการเรียนรู้ และด้านเวลาที่ใช้โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ 

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการใช้สื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 

เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D ความหมาย 
1. ด้านเนื้อหา    
1.1 การถ่ายทอดความรู้ความชัดเจน 4.00 0.91 ดีมาก 
1.2 ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา 4.29 0.71 ดีมาก 
1.3 สอดคล้องกับสมัยปัจจุบัน 4.44 0.6 ดีมาก 
2. ด้านแบบประเมินผลการเรียนรู้    
2.1 ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวชัดเจนเข้าใจง่าย 4.09 0.7 ดีมาก 
2.2 เสียงชัดเจนดี 4.15 0.6 ดีมาก 
2.3 สามารถนำไปปรับใช้และถ่ายทอดต่อ 4.24 0.69 ดีมาก 
3. ด้านเวลา    
3.1 ใช้เวลาได้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 4.56 - ดีมาก 

 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนโดยใช้สื่อ  

ประสม วิชาการบัญชีชั ้นกลาง 1 เรื ่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด   ด้วยโปรแกรม 

Microsoft Power Point จำนวน 30 คน ในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ย 4.29 (S.D = 0.71) เป็นต้น 

 

 

 


