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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียน
ออนไลน์ เพ่ือศึกษาความเข้าใจและเข้าถึงความรู้ในการเรียนออนไลน์ เพ่ือศึกษาความพร้อมของนักเรียน
บัญชีในการเรียนออนไลน์ เพ่ือศึกษาปัญหาหรือข้อบกพร่องในการเรียนออนไลน์ วิธีคิดคะแนนเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ย = คะแนนเฉลี่ย (N) X 100/คะแนนเต็ม 

 จากการส ารวจนักเรียนสาขาการบัญชีผลปรากฏว่า บทเรียนที่ได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนค้นหา
เนื้อหาได้ง่ายและตรงตามความต้องการ มีความพึงพอใจมาก ด้านค าแนะน าในการเรียนรู้เหมาะสม มีความ
พึงพอใจมาก ด้านเนื้อหาในการสอนครบถ้วน มีความพึงพอใจมาก ด้านข้อความและเนื้อหาชัดเจนอ่านง่าย 
มีความพึงพอใจมากที่สูด ด้านความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสาร มีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านในการ
เรียนออนไลน์มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดี มีความพึงพอใจมาก ด้านความพึงพอใจในระบบ
ของการเรียนออนไลน์ มีความพึงพอใจมาก 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การวิจัยเรื่อง ส ารวจความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียนออนไลน์ ส าเร็จลงได้ด้วย
ความกรุณาจากหลายท่านที่ได้อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ นางสาวสุวดี สายสกล 
ครูที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้ค าแนะน าในการคัดเลือกหัวข้อที่จะศึกษาและนางอุษา ไชยบุรินทร์ ครูผู้สอน
วิชาโครงงานที่ได้ตรวจทาน ให้ค าปรึกษาด้านเครื่องมือในการวิจัย ให้ค าแนะน าในการแก้ไข ชี้แนะแนวทาง
ในการด าเนินงาน ตลอดจนคณะกรรมการสอบหัวข้อและสอบจบโครงงาน  

 การวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จลงไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากนักเรียนสาขาการบัญชี ในการท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ ส่งผลให้โครงงานส าเร็จไดด้้วยดี 

 

        นางสาวกาญจนา  พระจ านงค์ 

        นางสาวศิริเพ็ญ    ล้ าเลิศ 

        นางสาวสุพิชชา    ตั้งดี 

        25 กุมภาพันธ์ 2565 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ประเทศไทยได้มีการออกมาตรการ
ควบคุมโรคอย่างครอบคลุมและชัดเจน เพ่ือให้การตลาดและเศรษฐกิจด าเนินการได้อย่างปกติ 
สถาบันการศึกษาเป็นสถานที่ที่มีผู้เรียนอยู่ร่วมกันจ านวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการจัดการ
ที่ไม่ดี อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้อย่างรวดเร็ว ไปยังบุคคลในบ้าน ในช่วงระยะของ 
การระบาดของโรคไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกติ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ โดยการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ และใช้เครื่องมือ
อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด 

 การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นวิธีการถ่ายทอดเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ การใช้สื่อหลายๆ
ประเภท ร่วมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลายหลาย เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด – 19 ระบาดอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องเรียนออนไลน์ ท าให้นักเรียนบางคนอาจมีอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมในการเรียน 
บางคนอาจมีปัญหาในเรื่องของอินเตอร์เน็ต และบางคนอาจไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนอยู่ จึงจัดท าโครงงาน
เรื่องนี้ขึ้นเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไปใน
อนาคต 

 การจัดการเรียนการสอนมีทั้งการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการเรียนการสอนจะต้องมี
เนื้อหาที่ครอบคลุม และมีทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในภาคปฏิบัติได้จริง แต่ยังมี
นักเรียนบางกลุ่มที่ไม่พร้อมหรือเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงจัดท า
โครงงานเรื่องนี้ขึ้นเพ่ือส ารวจความพร้อม  ความเข้าใจ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน รวมทั้ง
ปัญหาของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ เพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้น 

1.2 วัตถุปะสงค์ 

    1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนการบัญชีในการเรียนออนไลน์ 

    2.เพ่ือศึกษาความเข้าใจและเข้าถึงความรู้ในการเรียนออนไลน์ 

    3.เพ่ือศึกษาความพร้อมของผู้เรียนบัญชีในการออนไลน์ 

    4.เพ่ือศึกษาหาปัญหาหรือข้อบกพร่องการเรียนออนไลน์ 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

    1.ประชากร    

 - นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี 

    2.สถานที่ 

 - วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

    3.ระยะเวลาของโครงงาน 

 - 11 พฤศจิกายน 2564 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 

1.4   ตารางด าเนินงาน 

รายการ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.คิดหัวข้อโครงงาน                        
2.เสนอโครงงาน                        
3.รวบรวมข้อมูลและแบ่งงาน                        
4.จัดซื้ออุปกรณ์                        
5.จัดท าชิ้นงาน/พัฒนาต่อยอด                        
6.ทดลองใช้งาน                        
7.ปรับปรุงแก้ไข                        
8.จัดท ารูปเล่มโครงงาน                        
9.น าเสนอโครงงาน                                 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    1.นักเรียนมีความพึงพอใจในระบบการเรียนออนไลน์ 

    2.ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องที่เรียน 

    3.นักเรียนทุกคนมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์มากขึ้น 

    4.สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนออนไลน์ได้ 
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1.6 รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ 

    Google Form 

1.7 งบประมาณ 

    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงงานประมาณ 100 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัย เรื่อง ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชีในการเรียนออนไลน์  ในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษา เพ่ือให้สามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของงานที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 ความหมายของการเรียนแบบออนไลน์ 

2.2 แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ความหมายของการเรียนแบบออนไลน์ 

การเรียนแบบออนไลน์มีผู้ให้ความหมายและค าจ ากัดความไว้หลายท่านดังที่ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 

 อาณัติ รัตนถิรกุล (2553:15) ได้ให้ความหมายของ การเรียนแบบออนไลน์คือ การเรียนการสอน
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียง (Radio Broadcast) โทรทัศน์(Television) 
ซีดีรอม/ดีวีดีรอมเครือข่ายอินทราเน็ต( Intranet) เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต(Extranet) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ดาวเทียม (Satellite Broadcast) โทรศัพท์มือถือ(Mobile Phone) เครื่องพีดีเอ(PDA) หรือ
อุปกรณ์ไร้สายต่างๆ โดยที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองได้ตามอัธยาศัย ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน
ทางเว็บไซต์ในรูปแบบมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นข้อความ เสียงภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอ อีกทั้งผู้ใช้งาน
สามารถท าการโต้ตอบได้เสมือนการนั่งเรียนในห้องเรียนปกติ นับเป็นการลดช่องว่างทางการศึกษาอย่าง
แท้จริง ท าให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน 24 ชั่วโมง 

 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545:1) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบออนไลน์ หมายถึงการเรียน
ในลักษณะใดก็ได้ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ซึ่ง
เนื้อหาสารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที่เราคุ้นเคยกันมาพอสมควรเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction)การเรียนออนไลน์(On-
line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรืออาจจะอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายมาก
นัก เช่น การเรียนจากวีดีทัศน์ตามอัธยาศัย (Video on-Demand) เป็นต้นอย่างไรก็ดีในปัจจุบันคนส่วน
ใหญ่เมื่อกล่าวถึง การเรียนแบบออนไลน์ (E-Learning) จะหมายถึง การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศซึ่ง
ออกแบบมาส าหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้เทคโนโลยีของเว็บ(Web Technology) ในการถ่ายทอด
เนื้อหา และเทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส (Course Management System) ในการบริหารจัดการงาน



5 
 

สอนด้านต่าง ๆ โดยผู้เรียนที่เรียนจาก การเรียนแบบออนไลน์(E-Learning) สามารถน าเสนอโดยอาศัย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ(Interactive Technology) 

 ส่วนส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(2545:1) ได้ให้ความหมายของการเรียน
แบบออนไลน์คือการเรียนการสอนทุกชนิดที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อในการเชื่อมระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
หรืออาจเรียกได้ว่ากระบวนการเรียนการสอนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
เครื่องวิดีโอ ระบบดาวเทียม ระบบอินเทอร์เน็ต แต่ในปัจจุบันการใช้ E-learningเป็นระบบการศึกษาที่ใช้ 
Internet Technology เป็นหลัก เพื่อเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลเสริมต่างๆได ้

2.2 แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัย เพ่ือใช้ประกอบในการวิจัยดังนี้ 

2.2.1 ทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive Theory) 

นักจิตวิยาและนักการศึกษากลุ่มพุทธิปัญญา เชื่อว่าการเรียนบางเรื่องไม่สามารถสังเกตเห็นได้จาก
พฤติกรรมที่แสดงออก และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมีมากกว่าการวัดด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น 
นักจิตวิทยาและนักการศึกษากลุ่มนี้จึงศึกษาการเรียนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความจ าแรงจูงใจและการ
คิดตลอดจนการสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งนักจิตวิทยากลุ่มนี้พิจารณา ว่า
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน ตามความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
ปริมาณความสามารถ ความพยายามทุ่มเทระหว่างกระบวนการเรียนรู้  และความซับซ้อนของการ
ประมวลผล ตลอดจนโครงสร้างความรู้เดิมของผู้เรียน ดังนั้น แนวทางปฏิบัติของการน าแนวคิดของ
นักจิตวิทยาและนักการศึกษากลุ่มพุทธิปัญญาไปใช้ได้คือการใช้กลวิธีทีให้ผู้เข้ารับการเรียนการสอนได้เข้าถึง
สื่อการเรียนได้มากที่สุด เพ่ือให้ผู้เข้ารับการเรียนการสอนสามรรถถ่ายโอนสิ่งที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัสไป
ยังหน่วยความจ าระยะสั้น เช่น การอ่าน การมอง และการสัมผัส เป็นต้น นอกจากนี้การจัดล าดับเนื้อหา
อย่างเป็นระบบ เรียงล าดับจากง่ายไปยากและแสดงถึงความเชื่อมโยง เช่น การใช้ผังความคิดล่วงหน้า 
(Advanced Organizer) จะช่วยให้ผู้เข้ารับการเรียนการสอนเกิดการจดจ าและระลึกถึงข้อมูลนั้นๆ ได้ดี
ยิ่งขึน้ 

2.2.2 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism Theory) 

ทฤษฎีคอนสตรัคตีวิสต์ เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู้และการเรียนรู้ โดยมีรากฐานมาจากปรัชญาจิตวิทยา
และมานุษยวิทยา ซึ่งเชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งที่บุคคลสร้างขึ้นและบุคคลจะเรียนรู้ได้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ เดิมและโครงสร้างทางปัญญาเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ นอกจากนี้ วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวว่าองค์ประกอบการเรียนรู้ตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์ ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนสร้างความหมายของสิ่งที่ได้พบเห็น รับรู้ โดยใช้กระบวนการทาง
ปัญญาของตนเองที่เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประสาทสัมผัสของผู้เรียน กับสิ่งแวดล้อมโดยจะใช้
ความรู้ 2) โครงสร้างทางปัญญา เกิดจากความพยายามทางความคิดหากการใช้ความรู้เดิมคาดคะเน
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เหตุการณ์ได้ถูกต้อง จะท าให้โครงสร้างทางปัญญามั่นคงยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากคาดคะเนไม่ถูกต้องจะเกิดภาวะที่
เรียกว่า ภาวะไม่สมดุล 3) โครงสร้างทางปัญญาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก แม้ว่าจะมีหลักฐานจากการ
สังเกตที่ขัดแย้งกับโครงสร้างนั้น 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบในการวิจัย ดังนี้ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กาญจนา รัตนธีรวิเชียร (2555) ได้ศึกษางานวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาอัลกอริทึม
เบื้องต้น เรื่อง การเขียนผังงาน ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยครั้งนี้เพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วิชาอัลกอริทึมเบื้องต้น เรื่องการเขียนผังงาน 
และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการเขียนผังงาน กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยได้แก่นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 35 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบทดสอบเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.21 / 80.07 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80 / 80 และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมากด้านเนื้อหาโดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.91 ระดับดีมากด้านการออกแบบสื่อมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.91 และระดับดีมากด้าน
ประสิทธิภาพการสอน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.78 

 ไกรรัตน์ นิลฉิม , แวฮาซัน แวหะมะ (2556) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ผลการใช้สื่อการสอนด้วยการ
บันทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบน
ห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยวิธีการสื่อการสอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนใน
รายวิชาด้านคอมพิวเตอร์กับการเรียนด้วยวิธีการเรียนบนห้องเรียนเสมือนปกติ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการสื่อการสอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบน
ห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ง 31121 การ
ออกแบบและเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2555 จ านวน 2 กลุ่ม ได้กลุ่มที่ 1 จ านวน 71 คน 
เป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ 2 จ านวน 75 คนเป็นกลุ่มทดลอง จากผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการใช้สื่อ
การสอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้าน
คอมพิวเตอร์ เป็นการใช้การเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นหลัก แล้วเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ห้องเรียนเสมือน โดยอาศัยสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียบนห้องเรียนเสมือน ขณะด าเนินการสอนผู้สอน
สามารถบันทึกการสอนเป็นแบบมัลติมีเดียด้วตนเองและน าข้ึนไปใช้บนห้องเรียนเสมือน นอกจากกิจกรรมที่
สามารถกระท าผ่านห้องเรียนเสมือน ได้แก่ การบ้าน การสนทนาผ่านกระดานสนทนา และการใช้สังคม 
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ออนไลน์ เป็นต้น 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบการใช้สื่อการสอน
ด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์สูง
กว่าการเรียนด้วยวิธีการเรียนบนห้องเรียนเสมือนปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.01 3) ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบการใช้สื่อการสอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบ
มัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนอยู่ในระดับมากที่สุด 

 จุลศักดิ์ สุขสบาย (2558)  ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   
(ฝ่ายประถม) มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2556โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ 1) แผนการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) แบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละ และค่าที 
(t-test)ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม (2556) ได้ศึกษาการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง
ร่วมกับเทคโนโลยีการเรียนรู้ แบบภควันตภาพโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่าน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต The Development of Flipped Classroom Techniques Model with Ubiquitous 
Learning Using Collaborative Learning Techniques on Internet การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์
กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทางร่วมกับเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบภควันตภาพโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่
สังเคราะห์ข้ึน เพ่ือน าไปใช้เป็นต้นแบบส าหรับการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช2546  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย ศึกษาหลักการแนวคิด ขั้นตอน ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา, ร่างกรอบแนวคิดขั้นต้น, ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง, สร้าง
แบบสอบถาม, เก็บรวบรวมข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สอนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 10 คนผลการวิจัยได้กรอบแนวคิดที่มีชื่อว่า “DeFlipp With UL Model” ผล
การประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้น พบว่า น าไปเป็นต้นแบบได้



 
 

บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 

 

3.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

บทเรียนออนไลน์ 

 บทเรียนออนไลน์ เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีสื่อผสมรวมทั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตเข้าด้วยกัน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
แหล่งความรู้ แหล่งบริการการศึกษาที่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ สามารถน ามาใช้ในระบบการเรียน      
ได้หลายทาง ทั้งที่เป็นระบบการเรียนการสอนซึ่งผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหา ณ เวลาใดก็ได้หรือ
สถานที่ใดก็ได้ ตามคุณลักษณะเด่นของระบบเรียนออนไลน์ และระบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนมี       
การปฏิสัมพันธ์กัน ณ เวลาเดียวกัน มีการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนหรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง      
ทั้งระบบประสานเวลา และไม่ประสานเวลา ผ่านการสนทนา อีเมล เว็บบอร์ด และการประชุมทางไกล  
การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่ านทางอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณ
โทรทัศน์หรือ สัญญาณดาวเทียม และใช้รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่
ในรูปแบบการเรียนที่เราคุ้นเคยกันมาพอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การสอนบนเว็บ  การเรียน
ออนไลน์ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรืออาจอยูในลักษณะที่ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนัก เช่น     
การเรียนจากวีดีทัศน์ตามอัธยาศัย เป็นต้น e-Learning ไม่ใช่เพียงแค่การสอนในลักษณะเดิม ๆ และ      
น าเอกสารการสอนมาแปลงให้อยู่ในรูปดิจิตอลและน าไปวางไว้บนเว็บ หรือระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
เท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงกระบวนการในการเรียนการสอน หรือการอบรมที่ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นทางการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
นอกจากนี้   e-Learning ไม่จ าเป็นต้องเป็นการเรียนทางไกลเสมอ สามารถน าไปใช้ในลักษณะ             
การผสมผสาน กับการสอนในชั้นเรียนได้ 

ความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเป็นค านามของกิริยาที่บ่งบอกให้รู้ถึงสภาวะของความรู้สึกพอใจโดยค าว่า พอใจ 
หมายถึง การได้บรรลุความต้องการ ความคาดหวัง ความปรารถนา ความอยากของบุคคล การได้บรรลุหรือ
การได้ตอบสนองบางสิ่งที่เรียกร้องหรือเป็นข้อแม้ การยอมตาม การมีอิสระจากความสงสัยอย่างเพียงพอ 
หรือท าให้คล้อยตาม ความพึงพอใจเป็นทัศนคติ หรือความรู้สึกทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด การท่ี
บุคคลมีการปฏิสัมพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนอง ความต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับ 
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บุคคลอื่น และสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์ และความคาดหวังกับสิ่งที่จะได้รับ
แตกต่างกันไป เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังเอาไว้ เมื่อนั้นจะเกิดความพึงพอใจ    
แต่หากไม่ได้รับการตอบสนองตามความคาดหวังที่มีอยู่ก็จะกลายเป็นความไม่พอใจ นั่นคือ ระดับความพึง
พอใจจะข้ึนอยู่กับความรู้สึกของบุคคล ซึ่งมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ
กับความคาดหวังของผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ จากการให้ความหมายของความพึงพอใจในข้างต้นนี้     
จึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึงสภาวะที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพอารมณ์ทางจิตใจในเชิงบวกเมื่อได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการ หรือเมื่อประสบความส าเร็จในสิ่งที่คาดหวัง โดยที่พ้ืนฐานของสภาพจิตใจ   
แต่ละบุคคลจะท าการประมวลผลต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้น แล้วจึงถ่ายถอดออกมาเป็นของความรู้สึก 
และในทางกลับกันถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

3.2 ขั้นตอนการศึกษา 

 1.ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการเรียนออนไลน์ 

 2.ก าหนดหัวขอของแบบประเมิน 

 3.สร้างฟอร์มของแบบประเมิน 

 4.การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 5.ส่งแบบฟอร์มให้นักเรียนสาขาวิชาการบัญชีท าแบบประเมิน 

 6.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลักการคิดคะแนน 

 จ านวนผู้ประเมินทั้งหมด     = n 

 จ านวนผู้ประเมินระดับพึงพอใจมากที่สุด   = n5 

 จ านวนผู้ประเมินระดับพึงพอใจมาก   = n4 

 จ านวนผู้ประเมินระดับพึงพอใจปานกลาง   = n3 

 จ านวนผู้ประเมินระดับพึงพอใจน้อย   = n2 

 จ านวนผู้ประเมินระดับพึงพอใจน้อยที่สุด   = n1 
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วิธีคิดคะแนน 

 คะแนนเฉลี่ย (N) =   
5  5  4  4  3  3  2  2  1  1 

 
 

 เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ย =  คะแนนเฉลี่ย (N) X 100 

           คะแนนเต็ม 

เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ  1 – 20  % หมายความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด 

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ  21-40   % หมายความว่า พึงพอใจน้อย 

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ  41-60   % หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง 

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ  61-80   % หมายความว่า พึงพอใจมาก 

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ  81-100  % หมายความว่า พึงพอใจมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มากที่สุด 
37% 

มาก 
48% 

ปานกลาง 
15% 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียน
ออนไลน์ เพ่ือศึกษาความเข้าใจและเข้าถึงความรู้ในการเรียนออนไลน์ เพ่ือศึกษาความพร้อมของนักเรียน
บัญชีในการเรียนออนไลน์ เพ่ือศึกษาปัญหาหรือข้อบกพร่องในการเรียนออนไลน์ ผู้วิจัยได้เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อมูลปรากฏดังนี้ 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

 แผนภูมที่ 1 แผนภูมิวงกลมบันทึกการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียน
ออนไลน์ในหัวข้อ บทเรียนได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนค้นหาเนื้อหาได้ง่ายและตรงตามความต้องการ 

 

 ตารางแสดงการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียนออนไลน์ในหัวข้อ 
บทเรียนได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนค้นหาเนื้อหาได้ง่ายและตรงตามความต้องการ 

บทเรียนได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนค้นหาเนื้อหาได้ง่ายและตรงตามความต้องการ  
จ านวนคนที่ท าแบบประเมินความพึงพอใจ(60) เปอร์เซ็นต์ 

22 37% 
29 48% 
9 15% 
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แผนภูมที่ 2 แผนภูมิวงกลมบันทึกการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียนออนไลน์ใน
หัวข้อ ค าแนะน าในการเรียนรู้เหมาะสม 

 

 ตารางแสดงการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียนออนไลน์ในหัวข้อ  

ค าแนะน าในการเรียนรู้เหมาะสม 

ค าแนะน าในการเรียนรู้เหมาะสม  
จ านวนคนที่ท าแบบประเมินความพึงพอใจ(60) เปอร์เซ็นต์ 

23 39% 
32 53% 
5 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มากที่สุด 
39% 

มาก 
53% 

ปานกลาง 
8% 
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แผนภูมที่ 3 แผนภูมิวงกลมบันทึกการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียน
ออนไลน์ในหัวข้อ เนื้อหาในการสอนครบถ้วน 

 

 ตารางแสดงการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียนออนไลน์ในหัวข้อ  

เนื้อหาในการสอนครบถ้วน 

เนื้อหาในการสอนครบถ้วน   
จ านวนคนที่ท าแบบประเมินความพึงพอใจ(60) เปอร์เซ็นต์ 

23 38% 
34 57% 
3 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มากที่สุด 
38% 

มาก 
57% 

ปานกลาง 
5% 
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แผนภูมที่ 4 แผนภูมิวงกลมบันทึกการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียน
ออนไลน์ในหัวข้อ ข้อความและเนื้อหาชัดเจนอ่านง่าย 

 

 ตารางแสดงการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียนออนไลน์ในหัวข้อ  

ข้อความและเนื้อหาชัดเจนอ่านง่าย 

ข้อความและเนื้อหาชัดเจนอ่านง่าย  
จ านวนคนที่ท าแบบประเมินความพึงพอใจ(60) เปอร์เซ็นต์ 

25 42% 
25 42% 
10 16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มากที่สุด 
42% 

มาก 
42% 

ปานกลาง 
16% 
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แผนภูมที่ 5 แผนภูมิวงกลมบันทึกการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียน
ออนไลน์ในหัวข้อ ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสาร 

 

 ตารางแสดงการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียนออนไลน์ในหัวข้อ  

ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสาร 

ข้อความและเนื้อหาชัดเจนอ่านง่าย  
จ านวนคนที่ท าแบบประเมินความพึงพอใจ(60) เปอร์เซ็นต์ 

26 43% 
25 42% 
7 12% 
2 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มากที่สุด 
43% 

มาก 
42% 

ปานกลาง 
12% 

น้อย 
3% 
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แผนภูมที่ 6 แผนภูมิวงกลมบันทึกการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียน
ออนไลน์ในหัวข้อ ในการเรียนออนไลน์มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดี 

 

 ตารางแสดงการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียนออนไลน์ในหัวข้อ  

ในการเรียนออนไลน์มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดี 

ในการเรียนออนไลน์มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดี  
จ านวนคนที่ท าแบบประเมินความพึงพอใจ(60) เปอร์เซ็นต์ 

22 37% 
26 43% 
11 18% 
1 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มากที่สุด 
37% 

มาก 
43% 

ปานกลาง 
18% 

น้อย 
2% 
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แผนภูมที่ 7 แผนภูมิวงกลมบันทึกการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียน
ออนไลน์ในหัวข้อ ความพึงพอใจในระบบของการเรียนออนไลน์ 

 

 ตารางแสดงการประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียนออนไลน์ในหัวข้อ  

ความพึงพอใจในระบบของการเรียนออนไลน์ 

ความพึงพอใจในระบบของการเรียนออนไลน์   
จ านวนคนที่ท าแบบประเมินความพึงพอใจ(60) เปอร์เซ็นต์ 

24 40% 
28 46% 
7 12% 
1 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

มากที่สุด 
40% 

มาก 
46% 

ปานกลาง 
12% 

น้อย 
2% 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียนออนไลน์ โดยสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการส ารวจสามารถสรุปผลได้ว่า นักเรียนสาขาการบัญชีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้าน
บทเรียนที่ได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนค้นหาเนื้อหาได้ง่ายและตรงตามความต้องการ มากที่สุดจ านวน     
22 คน คิดเป็นร้อยละ 37, มากจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 48, ปานกลางจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
15 ด้านค าแนะน าในการเรียนรู้เหมาะสม มากที่สุดจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 39 , มากจ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53, ปานกลางจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ด้านเนื้อหาในการสอนครบถ้วน มากที่สุด
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38 มากจ านวน 34 คิดเป็นร้อยละ 57 , ปานกลางจ านวน 3 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 5 ด้านข้อความและเนื้อหาชัดเจนอ่านง่าย มากที่สุดจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 42, มากจ านวน   
25 คน คิดเป็นร้อยละ 42, ปานกลางจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ด้านความพร้อม ในเรื่องของ
อุปกรณ์สื่อสาร มากที่สุดจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43 , มากจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 42,     
ปานกลางจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12, น้อยจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ด้านในการเรียนออนไลน์มี
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดี มากที่สุดจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 37 , มากจ านวน 26 คน  
คิดเป็นร้อยละ 43, ปานกลางจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18, น้อยจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2    
ด้านความพึงพอใจในระบบของการเรียนออนไลน์ มากที่สุดจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40,  มากจ านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 46, ปานกลางจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12, น้อยจ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 2 
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อภิปรายผล 

 จากการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียนออนไลน์            
ผลปรากฏว่า นักเรียนสาขาการบัญชีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ ร้อยละ 85 ซึ่งอยู่      
ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ท าแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบกระดาษส าหรับผู้ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต 

 2.ควรติดตามการท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการท าวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงงานส ารวจความพึงพอใจนักเรียนสาขาการบัญชีในการเรียนออนไลน์ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

โปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงในช่อง           ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ส่วนที 1   ข้อมูลทั่วไป   

 เพศ    ชาย                   หญิง  

 ระดับชั้น   ปวช.1        ปวช.2             ปวช.3                  ปวส.
1  

ส่วนที่2 ความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์   

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 
บทเรียนได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนค้นหาเนื้อหาได้ง่ายและ
ตรงตามความต้องการ           

2 ค าแนะน าในการเรียนรู้เหมาะสม           

3 เนื้อหาในการสอนครบถ้วน           

4 ข้อความและเนื้อหาชัดเจนอ่านง่าย           

5 ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสาร           

6 ในการเรียนออนไลน์มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดี           

7 ความพึงพอใจของระบบการเรียนออนไลน์           
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างภาพถ่ายประกอบในการด าเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบเสนอโครงงาน (คง.01-04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


