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บทคัดย่อ 

          การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีจุดประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของสื่อ
การเรียนการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 2.เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ระหว่าง
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมา  3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ 
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือสื่อการเรียนการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 
ประกอบด้วยสาระท่ีใช้จัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ คือ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) ที่พิจารณาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC อยู่ในช่วง 1 ความยากง่าย 
(p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.59 และค่าอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.59  และมีค่าความเที่ยง 
(reliability) เท่ากับ 0.562 ส าหรับแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี ที่มีลักษณะเป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ  ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา มีค่า  และ
มีความเที่ยงเท่ากับ 0.562 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบที และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content 
analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
       2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  
        3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมาวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาการบัญชี พบว่า นักศึกษาพอใจใน
เรื่องรูปแบบของสื่อการสอนมากที่สุด 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด าารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 :10) อีกทั้งยังระบุไว้ในมาตรา 9 ว่า กระบวนการ
จัดการศึกษาให้ยึดการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
เอกชน องค์กรวิชาชีพ และปราชญ์ท้องถิ่น ส่วนเรื่องกระบวนการเรียนรู้ก าาหนดไว้ในมาตรา 243 ซึ่ง
มีสาระส าาคัญคือ มุ่งเน้นให้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานที ่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน, 2547 : 5-14)  
 การจัดการศึกษาในรูปแบบอาชีวศึกษามุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับช่างฝีมือ 
ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี โดยเน้นให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) เปลี่ยนแปลง
ไปสู่สังคมฐานความรู้  (Social Knowledge Based) เพ่ือการพัฒนาประเทศ ตระหนักในความส าคัญ
ของการสร้างคุณภาพ โอกาส ความร่วมมือ และขับเคลื่อนให้การอาชีวศึกษามีความพร้อมรองรับการ
เปิดเสรีทางการศึกษา มุ่งเน้นการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งปริมาณ และคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะ
ฝีมือ  เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ทั้งใน
ระดับพ้ืนที ่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  เน้นการศึกษาในระบบ นอกระบบ  การศึกษาระบบ
ทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  ตอบสนองความต้องการก าลังคนในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชกรรม / บริหารธุรกิจ  ประเภทวิชาคหกรรม  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ประเภทวิชา  ประมง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรูปแบบเชิงระบบใน
การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
 ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานนั้น ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผลจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผลการเรียนรู้ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 



 
 

ของศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 มีเนื้อหาค่อนข้างยาก นักศึกษาเรียนไม่ค่อย
เข้าใจในบทเรียน จึงท าให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ต่ าในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบัน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมต่างๆ มีความจ าเป็นเป็นอย่างสูงที่จะต้องน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนการสอนและวิธีการศึกษาของผู้เรียนก็ต้อง
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  
 จากการศึกษาและค้นคว้าที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงสนใจที่จะพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้วิชาหลักเศรษฐศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการบัญชี เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่สูงขึ้นและ
สามารถต่อยอดในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดทักษะใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 
   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์  
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมา  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น  
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 
1  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ก าลังศึกษาใน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 30
คน และได้ร่วมกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นมาวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์ ตลอดกระบวนการพัฒนา 

2. เนื้อหาสาระที่ใช้ในการพัฒนานักเรียน คือ สาระการเรียนรู้วิชาหลักเศรษฐศาสตร์มี
ทั้งหมด 1 หน่วย คือ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค จ านวน 6 ชั่วโมง จ านวน 2 
สัปดาห์ 

3. ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระคือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนที่
พัฒนาขึ้นมา  และตวัแปรตามคือ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภคและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นมา 

4.  ช่วงเวลาที่ใช้ในการพัฒนานักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัย คือ ปีการศึกษา 
2563 
 



 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว คือการท าให้
ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ที่เข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่าลักษณะเก่า สภาพเก่า 
แต่โดยธรรมชาติแล้วการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดปัญหาในตัวมันเอง   เพียงแต่ว่าจะมีปัญหามาก หรือ
ปัญหาน้อย 
 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยสื่อการเรียนรู้วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ หมายถึง 
คะแนนผลประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการ
เรียนรู้วิชาหลักเศรษฐศาสตร์  วัดได้จากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับจ านวน 20 ข้อ  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ได้สื่อการเรียนการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการบัญชี 

2. นักศึกษามีผลการเรียนที่สูงขึ้น 
3. เป็นแนวทางให้แก่ครูผู้สอนสาขาวิชาการบัญชีและแผนกอ่ืนๆ ในการออกแบบและ 

พัฒนาการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ เพื่อมุ่งพัฒนาให้นักเรียน มีทักษะทางการเรียนวิชาชีพการบัญชี 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ จะน าเสนอสาระส าคัญ

เกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ความหมายของสื่อ

การเรียนรู้ ตอนที่ 2 ขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนรู้ ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ตอนที่ 4 

กรอบแนวคิดการวิจัย รายละเอียดแต่ละตอนมีดังนี้ 

 2.1 ความหมายของสื่อการเรียนรู้ 
 ค าว่า "สื่อ" (Media) เป็นค าที่มาจากภาษาละตินว่า "medium" แปลว่า "ระหว่าง" หมายถึง สิ่งใดก็ 
ตามท่ีบรรจุข้อมูลเพ่ือให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เมื่อมีการน าสื่อมาใช้
ใน กระบวนการเรียน การสอนก็เรียกสื่อนั้นว่า "สื่อการเรียนการสอน" (Instruction Media) 
หมายถึง สื่อชนิดใด ก็ตามที่บรรจุเนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการเรียนรู้เนื้อหา หรือ สาระนั้น ๆ การเรียนการสอนในภาพลักษณ์เดิม ๆ มักจะเป็นการ
ถ่ายทอดสาระความรู้จากผู้สอนไปยัง ผู้เรียน โดยใช้สื่อ การเรียนการสอนเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ทักษะและประสบการณ์ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
แล้วว่าการเรียนรู้ไม่ได้จ ากัด อยู่ เฉพาะใน ห้องเรียน หรือในโรงเรียน ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้
จากสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สามารถเรียนรู้ ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ สื่อที่น ามาใช้เพ่ือการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงเรียกว่า "สื่อการ เรียนรู้" ซึ่งหมายถึงทุกสิ่ง ทุกอย่างที่มีอยู่
รอบตัวไม่ว่าจะเป็นวัสดุของจริง บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ หรือ ความคิดก็ตาม ถือเป็น สื่อ การ
เรียนรู้ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนรู้จากสิ่งนั้น ๆ หรือน าสิ่งนั้น ๆ ข้ามาสู่การ เรียนรู้ของเราหรือไม่ 
(http://www.rcpsycht.org/cap/detail_articledr.php?news_id=52) 
 
2.2 การจ าแนกประเภทของสื่อการเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู้สามารถจ าแนกออกตามลักษณะได้เป็น 3 ประเภท คือ  
2.2.1 สื่อสิ่งพิมพ์หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่แสดงหรือเรียบเรียงสาระความรู้  ต่าง 
ๆ โดยใช้ตัวหนังสือที่เป็นตัวเขียนหรือตัวพิมพ์เป็นสื่อในการแสดงความหมายสื่อสิ่งพิมพ์มีหลายชนิด  
ได้แก่ เอกสาร หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน  
2.2.2 สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นใช้ควบคู่กับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุ หรือ 
เครื่องมือที่เป็น เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น แถบบันทึกภาพพร้อมเสียง (วิดีทัศน์) แถบบันทึกเสียง ภาพนิ่ง 
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยี ยังหมายรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

http://www.rcpsycht.org/cap/detail_articledr.php?news_id=52


 
 

การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน กระบวนการเรียนรู้ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการ เรียนรู้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น  
2.2.3 สื่ออ่ืน ๆ นอกเหนือจากสื่อ 2 ประเภทที่กล่าวไปแล้ว ยังมีสื่ออ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน ซึ่งมี ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี สื่อที่กล่าวนี้ ได้แก่  
 1. บุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถ ถ่ายทอด สาระความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ไปสู่บุคคลอ่ืน เช่น บุคลากรในท้องถิ่น 
แพทย์ ต ารวจ นักธุรกิจ 
 2. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งมีอยู่ตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมตัวผู้เรียน 
เช่น พืชผักผลไม้ ปรากฏการณ์ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น  
 3. กิจกรรม / กระบวนการ หมายถึง กิจกรรม หรือกระบวนการที่ผู้สอนและผู้เรียนก าหนด
ขึ้นเพ่ือ สร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้ ใช้ในการฝึกทักษะซึ่งต้องใช้กระบวนการคิด การปฏิบัติ 
การเผชิญ สถานการณ์และ การประยุกต์ความรู้ของผู้เรียน เช่น บทบาทสมมติ  การสาธิต การจัด
นิทรรศการ การท าโครงงาน เกม เพลง เป็นต้น  
 4.วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ หมายถึง วัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้เพ่ือประกอบการเรียนรู้ เช่น 
หุ่นจ าลอง แผนภูมิ แผนที่ ตาราง สถิติ รวมถึงสื่อประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องมือช่าง เป็นต้น 
 
2.3 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องสื่อการเรียนรู้  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดสาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวกับสื่อการ 
เรียนรู้ไว้หลายมาตรา โดยเฉพาะในหมวด 9 ที่ว่าด้วยเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ วิเคราะห์สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าวแล้วเห็นว่า ควรก าหนดให้มี
นโยบายใน เรื่องของสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้สอดรับกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ โดย
ก าหนดเป็น นโยบายการผลิต พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซึ่งมีสาระส าคัญว่า
“กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทุก
ประเภท ทุกสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันผลิตอย่างเสรีและเป็นธรรม 
และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพใน
กระบวนการเรียน การสอน" เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลในทางปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการจึง
ก าหนดแนวด าเนินการ ตามนโยบายฯ ไว้ 3 ด้านด้วยกันคือ ด้านการผลิตและพัฒนาสื่อฯ ด้านการ
ประเมินคุณภาพสื่อฯ และด้านการเลือก และใช้ สื่อฯ 
 2.3.1 ด้านการผลิตและพัฒนาสื่อฯ กระทรวงศึกษาธิการจะเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน
ผลิต อย่างเสรีและเป็นธรรม ผู้ผลิตอาจเป็นได้ทั้งหน่วยงานกลาง (กรมวิชาการ) หรือหน่วยงานภาครัฐ 
เขตพ้ืนที่/ เขตการศึกษา สถานศึกษา และเอกชนทั้งที่เป็นบริษัท/ส านักพิมพ์ และบุคคลทั่วไป ผู้ผลิต



 
 

สามารถผลิตสื่อฯ ได้ทุกประเภท ทุกสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น สื่อที่ผลิตควรผลิตเป็นช่วงชั้น โดย
ใช้เกณฑ์คุณภาพสื่อฯที่ หน่วยงานกลาง ก าหนดเป็นแนวทาง ในการผลิต  
 2.3.2 ด้านการประเมินคุณภาพสื่อฯ กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพ
และ ราคาจ าหน่ายของสื่อฯ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านคุณภาพและราคาโดย 
กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิด ที่จะรับประเมิน คุณภาพของสื่อฯ เฉพาะหนังสือเรียน คู่มือครูและชุด
การ เรียนการสอน ซึ่งจะแยกการประเมินคุณภาพสื่อฯ ออกเป็น 2 แบบ คือ 
การประเมินก่อนจัดจ าหน่าย : ใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพสื่อฯ กลุ่มทักษะที่จะใช้เป็นเครื่องมือใน
การ เรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ขั้นตอนการ ตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ก่อนจัดจ าหน่าย การประเมินหลังจัดจ าหน่าย :   ใช้
ส าหรับการประเมินคุณภาพสื่อฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มศิลปะ และกลุ่มการงานอาชีพและ  เทคโนโลยี
หน่วยงานที่รับประเมินคุณภาพของสื่อฯ แยกออกเป็น 3 ระดับ กล่าวคือ 1. สื่อฯ ที่ผู้ผลิตประสงค์จะ
ให้มีการใช้ระดับชาติ / มีการเผยแพร่ทั่วประเทศจะต้องส่งให้หน่วยงานกลางเป็น  ผู้ประเมิน 2. สื่อฯ 
ที่ผู้ผลิตประสงค์จะให้มีการใช้ในระดับเขตพ้ืนที่ จะต้องส่งให้เขตพ้ืนที่ / เขตการศึกษาเป็นผู้ประเมิน 
ส าหรับสื่อฯ ที่ครูเป็นผู้ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในสถานศึกษาของตน ไม่ต้องส่งให้หน่วยงานกลาง / เขตพ้ืนที่
การศึกษา ประเมิน การใช้สื่อฯ ที่ครูผู้สอนผลิตขึ้นใช้เองให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 3. ด้านการเลือกและใช้สื่อฯ กระทรวงศึกษาธิการก าหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ การเลือก  
สื่อฯ : ถ้าเป็นสื่อฯ ประเภทหนังสือเรียน คู่มือครูและชุดการเรียนการสอน ให้สถานศึกษาเลือกใช้  
จากบัญชีรายชื่อสื่อฯ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพและราคาจากหน่วยงานกลาง / เขตพ้ืนที่แล้ว ส่วน
สื่อฯ ประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับการประเมินคุณภาพและราคาจ าหน่าย จากหน่วยงาน ที่รับผิดชอบให้
สถานศึกษา เลือกใช้ได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาการใช้สื่อฯ สื่อประเภท
หนังสือเรียนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์แลภาษาอังกฤษสถานศึกษา      สามารถ
ก าหนดให้ผู้เรียนมีไว้ประจ าตัว ผู้เรียนได้ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้อ่ืน ไม่ควรก าหนด ให้ผู้เรียน 
มีหนังสือเรียนไว้ประจ าตัว แต่ สถานศึกษาควรจัดหาไว้บริการครูและนักเรียนในห้องเรียน / ห้องสมุด 
/ ศูนย์สื่อฯ (http://www.mcupl.th.edu/main/media/media01.html) 
 
สื่อการเรียนการสอน หมายถึงทุกสิ่ง ทุกอย่างที่สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้  
1. วัตถุสิ่งของตามธรรมชาติ ต้นไม้ สัตว์ แร่ หิน ดิน ทราย  
2. ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ลม ฝน ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง  
3. วัตถุสิ่งของที่คิดประดิษฐ์ หรือสร้างขึ้นส าหรับการเรียนการสอน เช่น แผนภาพ หุ่นจ าลอง กระ
ดานชอร์ค  
4. ค าพูด ภาษา ท่าทาง การยิ้ม การแสดงอารมณ์โกรธ  
5. วัสดุและเครื่องมือการสื่อสารต่างๆ เช่น วิทยุเทป แผ่นเสียง ภาพยนตร์  



 
 

6. วัสดุและเครื่องมือการสื่อสารต่างๆ เช่น การศึกษานอกสถานที่ การสาธิต การแสดง นิทรรศการ 
การ ปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เนื่องจากความหมายของสื่อ ในการเรียนการสอน ใช้กัน
ทั้งในความหมายกว้าง และความหมายแคบ จึงมี ชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป ตามยุคสมัย เช่น 
อุปกรณ์การสอน โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน 
(http://learners.in.th/blog/thakthong/165094) 
 
2.4 ความหมายของสื่อมัลติมีเดียสื่อมัลติมีเดีย มีผู้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้ สื่อมัลติมีเดีย คือ 
ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่ง  ประกอบด้วย ข้อความ 
ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดีทัศน์ (Jeffcoate. 1995) สื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้
คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic 
Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวิดีทัศน์ เป็นต้น ถ้าผู้ใช้สามารถ ควบคุมสื่อเหล่านี้ให้
แสดงออกมาตามต้องการได้ ระบบนี้จะเรียกว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Multimedia) 
(Vaughan. 1993) สื่อมัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการน าเสนอ
โปรแกรมประยุกต์ ซึ่งรวมถึงการน าเสนอข้อความสีสัน ภาพกราฟิก (Graphic images) 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพยนตร์วีดีทัศน์ (Full motion Video) ส่วน
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) จะ เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่รับการตอบสนองจาก
ผู้ใช้คีย์บอร์ด (Key board) เมาส์ (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) (Hall. 1996) ดังนั้นจึงสามารถสรุป
ความหมายของสื่อมัลติมีเดียได้ว่า สื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์
ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก  (Graphic) 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดีทัศน์ (Video) เป็นต้น และถ้าผู้ใช้สามารถที่จะ 
ควบคุมสื่อให้น าเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่า สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Multimedia) การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้สามารถจะกระท าได้โดยผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard) เมาส์ 
(Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) เป็นต้น การใช้สื่อมัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธ์ก็เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้
สามารถเรียนรู้หรือท ากิจกรรม รวมถึงดูสื่อต่างๆ ด้วยตนเองได้สื่อต่างๆ ที่น ามารวมไว้ในสื่อมัลติมีเดีย 
เช่น ภาพ เสียง วีดีทัศน์ จะ ช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์อันเป็นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในแนวทางใหม่ที่ท าให้การ ใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจ และเร้าความสนใจ เพ่ิมความ
สนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
2.5 ความเป็นมาของสื่อมัลติมีเดีย สื่อมัลติมีเดียเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้น ามาใช้ในการ ฝึกอบรมและให้ความบันเทิง ส่วนในวงการศึกษามัลติมีเดีย
ได้น ามาใช้เพ่ือการเรียนการสอนในลักษณะแผ่น ซีดีรอม หรืออาจใช้ในลักษณะห้องปฏิบัติการ
มัลติมีเดียโดยเฉพาะก็ได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า มัลติมีเดียจะกลาย มาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญทางการศึกษา
ในอนาคต ทั้งนี้เพราะว่ามัลติมีเดียสามารถที่จะน าเสนอได้ทั้งเสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ดนตรี 
กราฟิก ภาพถ่ายวัสดุตีพิมพ์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ ประกอบกับสามารถ ที่จะจ าลองภาพของการ



 
 

เรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแบบเชิงรุก (Active Learining) สื่อมัลติมีเดีย
เริ่มต้นในราว ๆ ต้นปี พ.ศ. 2534 พร้อมๆ กับการใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 3.0 ซึ่ง เป็น
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ส าหรับเครื่องพีซี (PC) และเป็นระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า กราฟิกยูเซอร์อิเทอร์
เฟท (Graphic User Interface) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า GUI ส าหรับ GUI เป็นอินเทอร์เฟทที่สามารถ
แสดงได้ทั้ง ข้อความ (Text) และกราฟิก (Graphic) ซึ่งง่ายต่อการใช้งานต่อมาในราว ๆ ต้นปี พ.ศ.
2535 บริษัท ไมโครซอฟต์ด้พัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียเวอร์ชั่น 1.0 ที่ใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ
วินโดวส์ 3.0 ท าให้ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นในเรื่องของภาพและเสียง ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของมาตรฐาน มัลติมีเดียที่เรียกว่า มาตรฐานเอ็มพีซี (MPC : Multimedia Personal 
Computer) ซ่ึงมาตรฐานนี้จะเป็นสิ่ง ก าหนดระบบพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับมัลติมีเดียวที่เล่นบนระบบ 
ปฏิบัติการวินโดวส์ การเริ่มน าเอาวินโดวส์ 3.1 เข้ามาแทนวินโดวส์ 3.0 ในราว ๆ ต้นเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2536 ท าให้การ ใช้มัลติมีเดียกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมีศักยภาพในการเล่นไฟล์เสียง (Wave) 
ไฟล์มีดี (MIDI) ไฟล์ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และภาพยนตร์จากแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) จน
กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ มัลติมีเดียที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีจนถึงปัจจุบันเนื่องจากประสิทธิภาพ
ของสื่อมัลติมีเดีย ที่สามารถ น าเสนอเนื้อหาได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ 
และอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประจวบเหมาะสมระบบติดต่อผู้ใช้ (GUI: Graphics User 
Interface) ที่ท าให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งาน สร้างสรรค์งาน ท าให้บทบาทของสื่อฯ มีมากขึ้น
ตามล าดับ มีการน าสื่อมัลติมีเดีย มาประยุกต์ใช้กับงาน ต่างๆ มากมาย เช่น การเรียนการสอน การ
ถ่ายทอดความรู้ การน าเสนอข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เอ้ือให้นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย สามารถ ประยุกต์สื่อประเภทต่างๆ มาใช้ร่วมกันได้บน
ระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างสื่อเหล่านี้ ได้แก่ เสียง วีดิทัศน์ กราฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ 
การน าสื่อเหล่านี้มาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เรารวมเรียก 
 
ตอนที่ 2 แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการบัญชี   
 แนวคิดเก่ียวกับทักษะทางวิชาชีพส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (Professional Skills) 
(คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี, 2550) และ 
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education 
Standards for Professional Accountants : IES) ฉบับที ่3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพบัญชีระบุว่า  
นักบัญชีต้องมีทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ 
 1) ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก 6 ระดับตามล าดับจากน้อยไป 
หามาก ได้แก่ มีความรู้ มีความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ได ้สามารถสังเคราะห์ 
ได้ (น าองค์ความรู้หลาย ๆ ด้านมาประมวลเข้าด้วยกันแล้วท าการคาดการณ์และให้ผลสรุปได้) และ
สามารถประเมินคุณค่าได้ สิ่งที่ส าคัญคือบุคคลที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องบรรลุระดับสูง
ที่สุดของทักษะเหล่านี้ ณ ช่วงเวลาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทักษะทางปัญญาช่วยให้



 
 

นักบัญชีแก้ปัญหา ตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจที่ดีแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อนขององค์กรได้ทักษะทาง
ปัญญาที่จ าเป็นประกอบไปด้วยทุกเรื่อง ดังนี้ 
  (ก) ความสามารถที่จะก าหนดได้มาจัดและเข้าใจสารสนเทศจากคน สิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์ 
  (ข) ขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห์ 
  (ค) ความสามารถที่จะระบุและแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน 
 2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน (Technical and Functional Skills) 
ประกอบด้วยทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึง 
  (ก) ความช านาญทางตัวเลข (การใช้คณิตศาสตร์และสถิต)ิ และความช านาญด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (ข) การวิเคราะห์แบบจ าลองการตัดสินใจและความเสี่ยง (Decision Modeling 
and 
Risk Analysis) 
  (ค) การประเมินค่า 
  (ง) การรายงาน และ 
  (จ) ความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ 
 3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีการพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยการเรียนรู้และการปรับ 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่งรวมถึง 
  (ก) ความสามารถในการจัดการตนเอง 
  (ข) มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถโน้มน้าวและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  (ค) ความสามารถที่จะเลือกและเรียงล าดับทรัพยากรที่มีจ ากัด และจัดแจงงานให้ 
เสร็จตามก าหนดเวลา 
  (ง) ความสามารถที่จะเข้าร่วมและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
  (จ) พิจารณาปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณและทัศนคติ ให้เข้ากับการ 
ตัดสินใจ 
  (ฉ) ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 4) ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร  (Interpersonal and 
Communication 
Skills) ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนในองค์กรได้ดีรับและ 
ส่งผลสารสนเทศได้การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของทักษะทาง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารประกอบด้วย 
  (ก) การท างานร่วมกับผู้อ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพ่ือแก้ปัญหาความ 



 
 

ขัดแย้ง 
  (ข) สามารถท างานเป็นกลุ่ม 
  (ค) มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ต่างวัฒนธรรมและความคิดเห็นต่างกันได้ 
  (ง) เจรจาต่อรองหนทางแก้ปัญหาและก าหนดข้อตกลงร่วมกันในสถานการณ์ทาง 
วิชาชีพ 
  (จ) การท างานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (ฉ) สามารถน าเสนออภิปราย รายงานและการปกป้องมุมมองของตนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ผ่านการเขียนและการพูดทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
  (ช) ฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและ 
ภาษาท่ีแตกต่าง 
 5) ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ (Organizational and Business 
Management Skills) เริ่มมีความส าคัญเพ่ิมข้ึนต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะมีการเรียกร้องให้ 
เป็นผู้แสดงบทบาทในเชิงรุก ในการจัดการองค์การในแต่ละวัน ในขณะที่ก่อนหน้านี้ บทบาทของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกจ ากัดอยู่เพียงแค่การเก็บและรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงานอื่น 
น าไปใช้ แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เข้าไปมีบทบาทกับหลายหน่วยงานมากข้ึน จึงม ี
ความจ าเป็นที่ต้องมีความรู้ด้านธุรกิจมากขึ้นและตระหนักในเรื่องการเมืองและมีมุมมองแบบรอบ 
ด้าน ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ รวมถึง 
  (ก) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การบริหารงานบุคคลและ
ทรัพยากร การตัดสินใจ 
  (ข) ความสามารถที่จะจัดแบ่งหน้าที่งาน และการมอบหมายงานเพื่อกระตุ้นและ 
พัฒนาบุคลากร 
  (ค) การมีภาวะความเป็นผู้นา 
  (ง) การพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผู้มีวิชาชีพ 
 

ตอนที่ 3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสอนแบบซิปปา 
งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา 

 รชาดา  บัวไพร (2552)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง.การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดล

ซิปปาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่าย



 
 

มัธยม) จ านวน 54 คน จ านวน 12 ชั่วโมง ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จ านวน 1 ห้อง ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปา เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักซิ ปปา 

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ด าเนินการเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน มีค่าดัชนี

ความสอดคล้องเท่า 1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและ

หน้าที่ของเซลล์ แบ่งเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก 27-60  

ค่าความยากง่าย ตั้งแต่ง .53 - .73 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .73 และแบบประเมินเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ จ านวน 32 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนก (t) 1.48 – 3.47  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ . 

37  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการ

สอนแบบซิปปามีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.5 

กนกรัตน์  นาครัชตะอมร (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง. การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรูปแบบซิปปา ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2) 
เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อน
และหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา  3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 53 คน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย (x)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบหาค่า t-test  แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยสรุปว่า 
1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรูปแบบซิปปา ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพ 81.03/82.59  
2) ผลการเรียนรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยรูปแบบซิปปาก่อนเรียนและหลังเรียน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยผลการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปาสูงกว่า
ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 



 
 

3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา 
พบว่า นักเรียนเห็นด้วยต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีความคิดว่า
ท าให้นักเรียนมีโอกาสได้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง สนุกสนานกับการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและท าความเข้าใจบทเรียนได้เร็ว 

อัญชลี  สุเทวี (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ซิปปาโมเดลกับการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดลกับการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2553 ทั้งหมด 2 ห้องเรียน จ านวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) แล้วสุ่มอีกครั้งโดยการจับฉลากเพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมซิปปาโมเดล กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการ
สอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ใช้เวลา 16 ชั่วโมง ท าการทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมง ด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 14 ชั่วโมง และท าการทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง ด าเนินการทดลองโดย
ประยุกต์แบบการทดลอง Randommized Control  - Group – Pretest - Posttest Design การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t – test Independent sample ในรูป Difference Score 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอน 

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง  
สถิติที่ระดับ .01 

2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับการสอน 
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

3) ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับการสอน 
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล กับการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขั้น แตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

4) จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม การ
เรียนรู้แบบซิปปาโมเดล หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5) จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้น หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

6) จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม การ
เรียนรู้แบบซิปปา โมเดล กับการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น แตกต่างกันอย่างไม่มี นัยส าคัญ
ทางสถิต 



 
 

 จารุวรรณ  บุตรสุวรรณ์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพทางบัญชี
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD  โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้มี
ศักยภาพของผู้เรียนเพ่ิมขึ้นจากการเรียนการสอนตามปกติ ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) 
ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้  3) เปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และ
หลังเรียน  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 
STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาการบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 32 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2553 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ แบบสอบถามความ
พึงพอใจ ซึ่งมีค่าคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด สถิติที่ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด  1 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด 3 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.430– 0.535 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.50ผลการศึกษา
ค้นคว้าพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ทักษะ วิชาชีพทางบัญชีของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD ที่มีประสิทธิภาพ 77.81/88.75 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 0.6742หรือคิดเป็นร้อยละ 67.42 
และนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง เรียนสูงกว่าก่อน
เรียนและนักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้จัดท า ขึ้นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 

อนุศักดิ์ ชาญเชี่ยว (2555) การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง ปวช.1 ห้อง EL101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปัจจุบันวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การท างานต้องอาศัยความเร่งรีบ แข่งขันกับเวลา 
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดจึงได้กลายมาเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า
เหล่านี้ล้วนแต่จะต้องมีวงจรไฟฟ้าควบคุมการท างาน ดังนั้นผู้เรียนในสาขาวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์
จ าเป็นที่จะต้องรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวงจรไฟฟ้า หลักการ
ต่างๆของวงจรไฟฟ้า รวมไปถึงการค านวณหาต่างๆในวงจรไฟฟ้าได้ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได ้เนื่องจากนักเรียนห้อง EL 101 ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชา ท าให้ได้เกรดน้อยชึ่ง
ท าให้อาจารย์ผู้สอน ต้องพยายามหาวิธี การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหา แต่เนื่องจาก
เนื้อหาวิชาส่วนใหญ่เป็นการค านาณวงจรจึงท าให้นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์น้อยไม่ค่อย
เข้าใจ อาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่ค่อยให้ ความสนใจในเนื้อหาวิชาเพราะคิดว่าเนื้อหาวิชามันยากเลย



 
 

ท าให้เกิดอาการไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้นสื่อการ เรียนการสอนจึงมีความส าคัญในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนให้ความสนในในเนื้อหาและเข้าใจใน เนื้อหามากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจ
ในเรื่องการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เพ่ือจะน าผลการวิจัย
ไปปรัปรุงแก้ไขในการเรียนการสอนและให้ผู้ที่สนใจน าไปใช้เป็น แนวทางในการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
 
 
 

ตอนที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 

 

สื่อการสอนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรม

ผู้บริโภค 

 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา สาขาวิชากาบัญชี ปวส.1 

  ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้
วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค 



 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา (R&D: Research and Development) ที่มีการ
ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ระยะแรกแบ่งเป็นการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 
และระยะที่ 2 เป็นการน าสื่อการสอนไปใช้ วิธีการด าเนินการวิจัยที่น าเสนอประกอบด้วย (1) 
กลุ่มเป้าหมายการวิจัย (2) ขั้นตอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้/นวัตกรรมที่ใช้จัดการเรียนรู้ (3) 
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้หรือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน (4) ขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย (5) เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   (6) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ (7) การ
วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดแต่ละเรื่องมีดังนี้  

กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยในครั้งนี้  คือ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน 1 ห้อง ที่ก าลังศึกษาใน ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 30 คน  
 
นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ สื่อการเรียนรู้วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และการวัดประเมินความรู้ วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ดังก าหนดการสอนในตารางที่ 3.1  
ตารางที่ 3.1  ก าหนดการสอน 

สาระการเรียนรู้ จ านวนเวลาเรียน(ชั่วโมง) 

หน่วยที่  4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค รวม 3 

1. ความหมาย และลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค 

2 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 

3 ทฤษฎีความพอใจเท่ากัน 

4 เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา 

5 ดุลยภาพของผู้บริโภค 

 

( 3 ) 



 
 

ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้  
ผู้วิจัยได้น าสื่อการสอนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาใช้ในการพัฒนา

ผู้เรียน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค (2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการ
เรียนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  (3) แบบประเมินความรู้ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. แบบทดสอบวัดความรู้ในเรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

1.1 ลักษณะของแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ที่มีลักษณะเป็นแบบปรนัย จ านวน 10 ข้อ 

1.2 กระบวนการสร้างแบบทดสอบ 
  (1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และคู่มือครู
การจดัการเรียนรู้วิชาชีพการบัญชี 
  (2) ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา และมาตรฐานการเรียนรู้วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดย 
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการบัญชี 
  (3) สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ (ฉบับร่าง) วิชาหลักเศรษฐศาสตร์โดยใช้สื่อบทเรียน
ออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1  สาขาการบัญชี 
  (4) ปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและตามผล
การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 

1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
 (1) น าแบบทดสอบวัดความรู้ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบด้าน

ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) 

 (2) น าแบบทดสอบวัดความรู้ไป (try out) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปีที่ 1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างแต่ใช้วิธีสอนแบบเดียวกัน และน า
แบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบมากกว่า 1 
ตัวเลือกให้ 0 คะแนน 

 (3) น าผลการทดสอบเบื้องต้นก่อนพัฒนามาวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบด้าน
ความเที่ยง (reliability) ค่าความยากง่าย(p) และอ านาจจ าแนก(r) ของข้อสอบ 

  



 
 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน
ออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1  

2.1 ลักษณะของแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) จ านวน 5 ระดับ จ านวน  10 ข้อ 

2.2 กระบวนการสร้างแบบประเมินความความพึงพอใจ 
  (1) ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือวัดแบบประวัดเมินความพึงพอใจ จากเอกสารการวัด

และประเมินผลทางการศึกษา 
 (2) วิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจและวิเคราะห์

เนื้อหาที่สามารถน าไปใช้ในการก าหนดสถานการณ์ในการสร้างแบบประเมิน 
 (3) ก าหนดจ านวนสถานการณ์ท่ีใช้ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
 (4) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์

วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (ฉบับร่าง) จ านวน 10 ข้อ 

(5) ปรับปรุงคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจตามผลการตรวจสอบคุณภาพ 

2.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ 
  (1) น าแบบประเมินความพึงพอใจที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา และลักษณะการใช้ค าถาม 
  (2) ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ หาความสอดคล้องโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 

2.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์ประเมินจากค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
4.50 – 5.00 หมายถึง แบบประเมินความพึงพอใจมีผลประเมินคุณภาพในเรื่องนั้นระดับดีมาก 
3.50 – 4.49 หมายถึง แบบประเมินความพึงพอใจมีผลประเมินคุณภาพในเรื่องนั้นระดับดี 
2.50 – 3.49 หมายถึง แบบประเมินความพึงพอใจมีผลประเมินคุณภาพในเรื่องนั้นระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง แบบประเมินความพึงพอใจมีผลประเมินคุณภาพในเรื่องนั้นระดับน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง แบบประเมินความพึงพอใจมีผลประเมินคุณภาพในเรื่องนั้นระดับน้อยท่ีสุด 

ผลตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน
ที่พัฒนาขึ้น พบว่าผลการประเมินคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า 
รายการประเมินส่วนมากอยู่ใน ระดับดี เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียน
สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ผู้เรียนเกิดความคิด มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ท างานร่วมกันเป็นทีม ผลประเมินระดับดีมาก เรื่องส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จัก
วิพากษ์วิจารณ์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นล าดับขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอนที่



 
 

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความยากง่ายเหมาะสม มีผลประเมินระดับ ดี โดยสรุปพบว่า
เครื่องมือประเมินมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้ 

3. แบบประเมินความรู้เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บรโภค ต่อการใช้สื่อการสอนออนไลน์ 

วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาการบัญชี 

3.1 ลักษณะของแบบประเมินความรู้ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

จ านวน 5 ระดับ รวม 10 ข้อ 

 

3.1 กระบวนการสร้างแบบประเมินความรู้ 
 (1) ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือวัดแบบประเมินความรู้ จากเอกสารการวัดและ 

ประเมินผลทางการศึกษา 
(2) วิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมินความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการ

ก าหนดสถานการณ์ในการสร้างแบบประเมิน 
(3) ก าหนดจ านวนสถานการณ์ที่ใช้ในการสร้างแบบประเมินความรู้ คือสื่อการสอน

ออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
(4) สร้างแบบประเมินความรู้ (ฉบับร่าง) จ านวน 10 ข้อ 
(5) ปรับปรุงคุณภาพของแบบประเมินความรู้ตามผลการตรวจสอบคุณภาพ 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน 
(1) น าแบบประเมินความรู้ที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา และลักษณะการใช้ค าถาม 
(2) ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบประเมินความรู้หาความสอดคล้องโดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)  
(3) ในภาพรวมมีการปรับปรุงคุณภาพของแบบประเมินความรู้ พบว่าแบบประเมิน

ความรู้ที่น ามาใช้ในการสร้างนวัตกรรมมีคุณภาพเพียงพอในการน าไปใช้ 
3.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความรู้ 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์วิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์ เรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ใช้เกณฑ์ประเมินจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีผลประเมินคุณภาพในเรื่องนั้นระดับดีมาก 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีผลประเมินคุณภาพในเรื่องนั้นระดับดี 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีผลประเมินคุณภาพในเรื่องนั้นระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีผลประเมินคุณภาพในเรื่องนั้นระดับน้อย 



 
 

1.0– 1.49 หมายถึง มีผลประเมินคุณภาพในเรื่องนั้นระดับน้อยที่สุด 
ผลการประเมินความรู้ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

พบว่า รายการประเมินส่วนมากอยู่ในระดับดี เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า เรื่องมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบที่ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าความเข้าใจกับกลุ่ม และมีการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการปฏิบัติจริงและใช้สถานการณ์จริง มีการใช้อุปกรณ์ในการเรียนหรือสื่อ
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและมีการน าเสนอผลงานหรือ
ชิ้นงานของตนเอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

  
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
ระยะที่ 2 เป็นการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ รายละเอียดดังนี้  

ระยะที่ 1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 
1. ร่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
2. น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 3 ท่าน  แล้วน าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ จ านวน 1 แผน เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาการบัญชี เพ่ือน าผลการจัดการ
เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 

4. น าผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงคุณภาพของแผนน าปรับมาใช้
จรงิ 

ระยะที่ 2 การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้มีดังนี้ 
1. ด าเนินการวัดผลการเรียนรู้ก่อนการพัฒนาหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ที่วางไว้

ในก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
3. วัดผลการเรียนรู้ช่วงหลังการพัฒนาหรือหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด

กระบวนการพัฒนา 
4. ประเมินผลความรู้ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้

โดยใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การทดสอบที (t-test) 
6. สรุปผลการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ใช้สื่อการเรียนออนไลน์วิชาหลัก

เศรษฐศาสตร์ 



 
 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

2. ด าเนินการวัดผลการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน
ตลอดกระบวนการพัฒนา 

3. ด าเนินการวัดผลหลังการพัฒนาด้วยการใช้แบบทดสอบ 
4. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อการสอนออนไลน์วิชา

หลักเศรษฐศาสตร์  
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายการวิจัย โดยใช้ความถี่ และร้อยละ  

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 

3. วิเคราะห์คะแนนผลประเมินความรู้ของนักศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์
วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 

5. เปรียบเทียบผลการประเมินความรู้ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การทดสอบ (t-test) 

6. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านกระบวนการสังเกต 
สัมภาษณ์ และการสะท้อนการเรียนรู้ ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) 

 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
          การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีจุดประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ

ของสื่อการเรียนการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 2.
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมา  3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ตอนที่ 2 ผลการ
พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบซิปปา ตอนที่ 3 
ผลการพัฒนาและเปรียบเทียบทักษะความสามารถในการวิเคราะห์รายการและการบันทึกบัญชี 
ระหว่างก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบส าคัญ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบซิปปา และตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบซิปปารายละเอียดแต่ละตอนมีดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จะ
น าเสนอเกี่ยวกับ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมายการวิจัย และ (2) ข้อมูล
พ้ืนฐานของผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี
รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 และ ตารางที่ 4.2  
ตารางท่ี 4.1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเบื้องต้นของนักเรียนที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายการวิจัย จ าแนกตามเพศ ผลการเรียนเฉลี่ย และผลการเรียนวิชา 
 
คุณลักษณะเบื้องต้นของกลุม่เป้าหมายการวิจัย ความถี่ (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย - - 

หญิง 30 100 
รวม 30 100 

  
 จากตารางที่ 4.1 แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 100 )  
 
 
 



 
 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  
การน าเสนอผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็น

แผนการจัดการเรียนรู้แบบโดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ที่จัดท าข้ึน จ านวน 1 หน่วยการเรยีนรู้ โดยการ
ตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

รายการประเมินนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
(แผนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบซิปปา) 

ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
mean SD ผลประเมิน 

คนที่1 คนที่ 2 คนที่3 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับเรื่องท่ีสอน 

4 4 5 4.33 0.57 ด ี

2. สาระส าคัญมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

4 4 4 4.00 0 ด ี

3. สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

4 4 5 4.33 0.57 ด ี

4. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

4 4 5 4.33 0.57 ด ี

5. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3 4 5 4.00 1 ด ี

6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  

4 4 4 4.00 0 ด ี

7.การวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3 4 4 3.66 0.57 ด ี

8. แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถท าให้ผู้เรียน
น าไปสู่การปฏิบัติได ้

4 4 5 4.33 0.57 ด ี

 
เกณฑ์การประเมินผล 
4.50-5.00 ดีมาก 
3.50-4.49 ดี 
2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 พอใช้ 
น้อยกว่า 1.50 ต้องปรับปรุง 
 



 
 

 จากตารางที่ 4.2 แสดงว่า ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบ
ซิปปา โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีคุณภาพระดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับเรื่องที่สอน , สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ,จุดประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ และ แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน สามารถท าให้ผู้เรียนน าไปสู่การปฏิบัติได้ (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมา เรื่องสาระส าคัญมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  เรื่องสื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.00) ตามล าดับ ส าหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ เรื่องการวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (ค่าเฉลี่ย 
3.66) 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลสรุปประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค่า E1/E2 และดัชนีประสิทธิผล 
(EI) 

นักเรียนจ าแนกรายกลุ่ม 
(แบ่งจากคะแนนก่อนเรยีน) 

คะแนนเฉลีย่ระหว่างเรียน 
(คะแนนรวม 20 คะแนน) 

คะแนนเฉลีย่ผลลัพธ์การ
เรียนรู ้(ทักษะ หลังเรียน) 

(คะแนนรวม 20 คะแนน) 

ประสิทธิภาพของ

นวัตกรรม (E1/E2) 

กลุ่มเก่ง (ร้อยละ 60 ขึ้นไป ) 9.40 18.40 47.00/92.00 

กลุ่มปานกลาง (ร้อยละ 40-59 ข้ึนไป) 7.11 14.22 35.55/71.10 

กลุ่มอ่อน (น้อยกว่า 40 ) 6.95 15.43 34.75/77.15 

รวม 7.32 15.54 36.60/77.7
0 

ดัชนีประสิทธิผล (EI) =  0.65 
  

 จากตารางที่ 4.3 แสดงว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์
วิชาหลักเศรษฐศาสตร์  มีค่าดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2 สูงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (70/70) เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม
ผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.65 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล ซึ่งสาเหตุที่มี
ค่าดัชนีประสิทธิผลต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ เนื่องมาจากระยะเวลาในการด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
สื่อการสอนออนไลน์น้อย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่านี้เพราะเป็นเรื่องที่ยากซึ่งจะ
ให้เห็นผลต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการ 9  ชม.ขึ้นไป 
 



 
 

ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาและเปรียบเทียบผลการใช้สื่อการสอนออนไลน์ ระหว่างก่อนและหลังการ
ใช้สื่อการสอนออนไลน์ 
 ผลการเปรียบเทียบความรู้ของนักศึกษา ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการ
สอนออนไลน์ มีดังตารางที่ 4.4-4.5 
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าร้อยละของความก้าวหน้าของผลทดสอบความรู้เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
หลังการใช้สื่อการสอนออนไลน์  
 

นักเรียนจ าแนกรายกลุ่ม 

ผลการพัฒนาทักษะความสามารถในการวิเคราะห์รายการและ
การบันทึกบัญช ี ร้อยละ

ความก้าวหน้า คะแนนเฉลีย่ก่อนใช้ 
แผนการจดัการเรียนรู ้

คะแนนเฉลีย่หลังใช้ 
แผนการจดัการเรียนรู ้

กลุ่มอ่อน 12.60 18.40 29 

กลุ่มปานกลาง 8.22 14.22 30 

กลุ่มเก่ง 5.78 15.43 48.25 

รวม 7.29 15.54 41.25 

 จากตารางที่ 4.4 แสดงว่าหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ นักศึกษามี
ความก้าวหน้าของผลการพัฒนาความรู้ เพ่ิมขึ้นสูงสุดในกลุ่มเก่ง (ร้อยละ 48.25) รองลงมา คือ กลุ่ม
ปานกลาง ส่วนกลุ่มอ่อน มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด (ร้อยละ 29) 
 
ตารางที่ 4.5 ผลเปรียบเทียบการวัดความรู้  ระหว่างก่อนและหลังเรียน 
 
ลักษณะการเรียน ค่าเฉลี่ย (mean) SD t df p 
รวม ก่อนเรียน 7.29 2.55 

16.29* 36 0.00 
หลังเรียน 15.54 2.59 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0 .05 (p< .05) 
 

 จากตารางที่ 4.5 ผลการเปรียบเทียบการวัดความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ของ
นักศึกษาหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  



 
 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์
วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์
ปรากฏดังตารางที่ 4.6 
ตาราง 4.6 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ 

ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใชส้ื่อการสอน
ออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 

ผลประเมิน 
  

mea
n 

SD แปลผล 

1. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณต์่างๆ มีความพร้อม) 4.51 0.50 ดมีาก 

2. สีสันของสื่อ 4.10 0.65 ด ี

3. นักเรียนทราบจดุประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 4.35 0.71 ด ี

4. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 4.51 0.55 ดีมาก 

5. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา 4.70 0.46 ดีมาก 

6. ครูส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุม่/ทีม 4.43 0.64 ด ี

7. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคดิริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ ์ 4.51 0.60 ดีมาก 

8. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอยา่งทั่วถึงขณะสอน 4.64 0.67 ดีมาก 

9. รูปแบบของสื่อการสอน 4.70 0.51 ดีมาก 

10. นักเรียนน าความรูจ้ากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.56 0.55 ดีมาก 

เกณฑ์การประเมินผล 
4.50-5.00 ดีมาก 
3.50-4.49 ดี 
2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 พอใช้ 
น้อยกว่า 1.50 ต้องปรับปรุง 
 
 



 
 

 ผลสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนด้วยการให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น ปรากฏดัง
ข้อความต่อไปนี้ 
 1.นักเรียน มีความเข้าใจมากขึ้น ส่งเสริมการเรียน 
 “มีความเข้าใจมากข้ึน อาจารย์ให้ค าแนะน าต่างๆ และส่งเสริมการเรียนมากข้ึน ” 

(นักเรียนเลขที่ 12) 
 

 2. นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นมากข้ึน     
“ได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้นได้มีความคิดริเริ่มท่ีจะท างาน รู้สึกสนุกสนานในการเรียนไม่น่าเบ่ือ ” 

(นักเรียนเลขที่28) 
 

 3. นักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียน     
“เข้าใจในการเรียนมากข้ึน เรียนแล้วสนุกไม่เครียด ครูเน้นเรื่องเรียน แต่ไม่เคร่งครัดจนเกินไปและไม่
ท าให้นักเรียนเครียด มีความสนุกเฮฮามาก ” 

(นักเรียนเลขที่ 11) 
 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่ 1 สาขาการบัญชี มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือ พัฒนาสื่อการสอนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายทีใช้ในการวิจัยคือ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 จ านวน 30 คน ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์   นวัตกรรมหลักที่ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เครื่องมือที่
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล แบบประเมินความรู้เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค และแบบวัดประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยโดยสรุปมี
ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์
พบว่า ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามี
คุณภาพระดับท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
เรื่องที่สอน , สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  ,
จุดประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้  และ แผนการ
จัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถท าให้ผู้เรียนน าไปสู่
การปฏิบัติได้ (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมา เรื่องสาระส าคัญมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด  เรื่องสื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และเรื่อง
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 
4.00) ตามล าดับ ส าหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เรื่ องการวัดผลและประเมินผลมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.66) 

2. คะแนนความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหลังการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ (70/70) ที่ตั้งไว้  

2.1 คะแนนความรู้เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค มีความก้าวหน้าร้อยละ 47 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการ
สอนออนไลน์ พบว่า นักศึกษามีผลประเมินในเรื่องรูปแบบของสื่อการสอนและครูตั้งใจสอน ให้
ค าแนะน านักเรียนในการท ากิจกรรม มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) รองลงมา ได้แก่ เรื่องครูให้ความสนใจ
แก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน(ค่าเฉลี่ย 4.64) และเรื่องนักเรียนน าความรู้จากวิชานี้ไปใช้ใน



 
 

ชีวิตประจ าวันได้ (ค่าเฉลี่ย 4.56) ตามล าดับ และเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เรื่องการจัดสภาพ
ห้องเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.10) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ สื่ อการสอนออนไลน์  วิชาการหลัก
เศรษฐศาสตร์ พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อการสอนออนไลน์เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในเรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเกิดจาก
การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์  

2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ในเรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนออนไลน์พบว่านักเรียนมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน
ออนไลน์ วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 พบว่า 
นักศึษาพอใจในเรื่องรูปแบบของสื่อการเรียน และให้ค าแนะน านักเรียนในการท ากิจกรรม มากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.การสอนโดยใช้สื่อการสอนออนไลน์  ต้องใช้เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน
ค่อนข้างมาก ครูผู้สอนควรศึกษารูปแบบการสอนให้ชัดเจน วิเคราะห์เนื้อหาในบทเรียนและออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม  
 2.แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาขึ้น แต่ควรพัฒนาทักษะ
ให้กับเด็กกลุ่มอ่อนมากขึ้น  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบใช้สื่อการสอนกับในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ หรือระดับชั้นอื่นๆ 
 2. ควรมีการเปรียบเทียบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปสอนเปรียบเทียบกับวิธี
สอนอ่ืนๆ ในเนื้อหาเดียวกันและชั้นเดียวกัน   
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กนกรัตน์  นาครัชตะอมร. การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรูปแบบซิปปา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2549 

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี, 2550 
จันทนา สาขากร และคณะ. ประโยชน์ของการบัญชี , 2552 : 3 
จารุวรรณ  บุตรสุวรรณ์ . การพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพทางบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 

3 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ STAD , 2553 

ทิศนา  แขมมณ.ี  ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบการสอนแบบซิปป , 2548:24 
ทิศนา  แขมมณ.ี ศาสตร์การสอน , 2548 
รชาดา  บัวไพร. การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ

โมเดลซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2552   

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.2557:ออนไลน์ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน, 2547 : 5-14) 
อัญชลี  สุเทวี.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดลกับการสอน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น , 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 
  



 
 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน/หลังเรียน หน่วยท่ี 4 

จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ทฤษฎีของเคนส์ เป็นทฤษฎีที่ให้ความสนใจในปัญหาใด 

ก. จุลภาค 
ข. มหภาค 
ค. การมีงานท า 
ง. การเงิน 

2. เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น  ผู้บริโภคจะซื้อสินค้ามาบริโภคในปริมาณท่ีน้อยลง  แต่ถ้าราคาสินค้าลดลง  
ผู้บริโภค จะซื้อสินค้ามาบริโภคในปริมาณท่ีสูงขึ้น  แสดงให้เห็นถึงอะไร 
 ก. กฎของอุปสงค์     ข. กฎของอุปทาน 
 ค. กฎว่าด้วยการมีจ ากัด     

ง. กฎว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการผลิตส่วนเพิ่ม 
3. เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นผู้ผลิตมีความเต็มใจที่จะผลิตสินค้าออกขายมากข้ึน  แต่ถ้าราคาสินค้าลดลง
ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกขายในปริมาณที่น้อยลง  แสดงให้เห็นถึงอะไร 
 ก. กฎแห่งอุปสงค์     ข. กฎแห่งอุปทาน 

ค. กฎว่าด้วยการมีจ ากัด     
ง. กฎว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการผลิตส่วนเพิ่ม 

4. ข้อความใด  ที่ไม่ถูกต้อง 
 ก. ภาวะดุลภาพเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากตัวก าหนดอุปสงค์และอุปทานโดยตรงเปลี่ยนแปลง 
 ข. การต่ าลงของราคาท าให้อุปทานลดลงและอุปสงค์เพ่ิมขึ้น  และการสูงขึ้นของราคาท าให้
อุปสงค์ลดลงอุปทานเพ่ิมขึ้น 
 ค. เมื่ออุปทานมากกว่าอุปสงค์ราคามีแนวโน้มต่ าลง และเม่ืออุปสงค์มากกว่าอุปทานราคามี
แนวโน้มสูงขึ้น 
 ง. ราคาถูกก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน 
5. เมื่อราคาปัจจัยการผลิตเปลี่ยนแปลงจะมีผลอย่างไรต่อเส้นอุปทาน 
 ก. เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณขายภายในเส้นอุปทาน 
 ข. เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณขายโดยท าให้มีการเคลื่อนย้ายเส้นอุปทาน 

ค.  มีผลท าให้ความชันของเส้นอุปทานเปลี่ยนแปลงไป 
ง.  ไม่มีผลใด ๆ ทั้งสิ้นต่ออุปทาน 
 
 
 



 
 

จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบค าถามข้อที่ 6 ถึงข้อที่ 9 
ก. อุปทานไม่มีความยืดหยุ่นเลย 
ข. อุปทานมีความยืดหยุ่นน้อย 
ค. อุปทานมีความยืดหยุ่นคงท่ี 
ง. อุปทานมีความยืดหยุ่นมาก 

6.    ถ้าสินค้า  B  ไม่ว่าตาคาจะสูงขึ้นหรือลดลงปรากฏว่าไม่มีผลท าให้ปริมาณขายเปลี่ยนแปลงแต่
ประการใด   
       แสดงว่าสินค้า B มีความยืดหยุ่นของอุปทานประเภทใด ก  อุปทานไม่มีความยืดหยุ่นเลย 
7.  ถ้าสินค้า  B เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% มีผลท าให้ปริมาณขายเปลี่ยนแปลงไป 0.1% แสดงว่า
สินค้า B มี  ความยืดหยุ่นของอุปทานประเภทใด ข  อุปทานมีความยืดหยุ่นน้อย 
8.  ถ้าสินค้า  B เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% มีผลท าให้ปริมาณขายเปลี่ยนแปลงไป 1.1% แสดงว่า
สินค้า B มี  ความยืดหยุ่นของอุปทานประเภทใด ง  อุปทานมีความยืดหยุ่นมาก 
9.  ถ้าสินค้า  B เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% มีผลท าให้ปริมาณขายเปลี่ยนแปลงไป 1% แสดงว่า
สินค้า B มี  ความยืดหยุ่นของอุปทานประเภทใด ค  อุปทานมีความยืดหยุ่นคงที่ 
10. เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นผู้ผลิตมีความเต็มใจที่จะผลิตสินค้าออกขายมากขึ้น  แต่ถ้าราคาสินค้าลดลง
ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกขายในปริมาณที่น้อยลง  แสดงให้เห็นถึงอะไร 
 ก. กฎแห่งอุปสงค์     ข. กฎแห่งอุปทาน 

ค. กฎว่าด้วยการมีจ ากัด     
ง. กฎว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการผลิตส่วนเพ่ิม 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
เครื่องมือและผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน ความ

คิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
- ความเหมาะสมและสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดกับเร่ืองที่สอน 

      

2 สาระส าคัญ 
- ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

      

3 สาระการเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

      

4 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
-  ความเหมาะสมและสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับ
เนื้อหา 
-  ความเหมาะสมและสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับ
กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 

      

5 สื่อการเรียนรู ้
-  ความเหมาะสมและสอดคล้องของสื่อการเรียนรู้กับกิจกรรม
การเรียนรู ้

      

6 กิจกรรมการเรียนรู้ 
-  ความเหมาะสมและสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
-  ความเหมาะสมและสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับ
สาระการเรียนรู้ 
-  ความเหมาะสมและสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับการ
วัดผลและประเมินผล 

      

7 การวัดผลและประเมินผล 
-  ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัดผลและประเมินผล
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

      

8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระดับ
การเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถท าให้ผู้เรียนน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

      
 

รวม  



 
 

แบบตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความรู้เรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน ความ

คิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

1 ทฤษฎีของเคนส์ เป็นทฤษฎีที่ให้ความสนใจในปัญหาใด 
ก. จุลภาค 
ข. มหภาค 
ค. การมีงานท า 
ง. การเงิน 

      

2 เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น  ผู้บริโภคจะซื้อสินค้ามาบริโภคใน
ปริมาณที่น้อยลง  แต่ถ้าราคาสินค้าลดลง  ผู้บริโภค จะซื้อ
สินค้ามาบริโภคในปริมาณท่ีสูงขึ้น  แสดงให้เห็นถึงอะไร 
 ก. กฎของอุปสงค์   
 ข. กฎของอุปทาน 
 ค. กฎว่าด้วยการมีจ ากัด    

ง. กฎว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการผลิตส่วนเพิ่ม 

      

3 เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นผู้ผลิตมีความเต็มใจที่จะผลิตสินค้าออก
ขายมากขึ้น  แต่ถ้าราคาสินค้าลดลงผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออก
ขายในปริมาณท่ีน้อยลง  แสดงให้เห็นถึงอะไร 
 ก. กฎแห่งอุปสงค์   
 ข. กฎแห่งอุปทาน 

ค. กฎว่าด้วยการมีจ ากัด    
ง. กฎว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการผลิตส่วนเพิ่ม 

      

4 ข้อความใด  ที่ไม่ถูกต้อง 
 ก. ภาวะดุลภาพเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจาก
ตัวก าหนดอุปสงค์และอุปทานโดยตรงเปลี่ยนแปลง 
 ข. การต่ าลงของราคาท าให้อุปทานลดลงและอุป
สงค์เพ่ิมขึ้น  และการสูงขึ้นของราคาท าให้อุปสงค์ลดลง
อุปทานเพ่ิมขึ้น 
 ค. เมื่ออุปทานมากกว่าอุปสงค์ราคามีแนวโน้ม
ต่ าลง และเม่ืออุปสงค์มากกว่าอุปทานราคามีแนวโน้มสูงขึ้น 
 ง. ราคาถูกก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน 

      



 
 

แบบตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความรู้เรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน ความ

คิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

5 เมื่อราคาปัจจัยการผลิตเปลี่ยนแปลงจะมีผลอย่างไรต่อเส้น
อุปทาน 
 ก. เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณขายภายในเส้น
อุปทาน 
 ข. เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณขายโดยท าให้มีการ
เคลื่อนย้ายเส้นอุปทาน 

ค.  มีผลท าให้ความชันของเส้นอุปทาน
เปลี่ยนแปลงไป 
          ง.  ไม่มีผลใด ๆ ทั้งสิ้นต่ออุปทาน 

      

6 ถ้าสินค้า  B  ไม่ว่าตาคาจะสูงขึ้นหรือลดลงปรากฏว่าไม่มีผล

ท าให้ปริมาณขายเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด   

ก. อุปทานไม่มีความยืดหยุ่นเลย 
ข. อุปทานมีความยืดหยุ่นน้อย 
ค. อุปทานมีความยืดหยุ่นคงท่ี 
ง. อุปทานมีความยืดหยุ่นมาก 

      

7 ถ้าสินค้า  B เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% มีผลท าให้
ปริมาณขายเปลี่ยนแปลงไป 0.1% แสดงว่าสินค้า B มี  
ความยืดหยุ่นของอุปทานประเภทใด  

ก. อุปทานไม่มีความยืดหยุ่นเลย 
ข. อุปทานมีความยืดหยุ่นน้อย 
ค. อุปทานมีความยืดหยุ่นคงท่ี 

           ง.   อุปทานมีความยืดหยุ่นมาก 

      

 
 
 
 



 
 

แบบตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความรู้เรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน ความ

คิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

8 ถ้าสินค้า  B เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% มีผลท าให้
ปริมาณขายเปลี่ยนแปลงไป 1.1% แสดงว่าสินค้า B มี  
ความยืดหยุ่นของอุปทานประเภทใด  

ก. อุปทานไม่มีความยืดหยุ่นเลย 
ข. อุปทานมีความยืดหยุ่นน้อย 
ค. อุปทานมีความยืดหยุ่นคงท่ี 

           ง.  อุปทานมีความยืดหยุ่นมาก 

      

9 ถ้าสินค้า  B เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% มีผลท าให้
ปริมาณขายเปลี่ยนแปลงไป 1% แสดงว่าสินค้า B มี  ความ
ยืดหยุ่นของอุปทานประเภทใด ค  อุปทานมีความ
ยืดหยุ่นคงท่ี 

ง. อุปทานไม่มีความยืดหยุ่นเลย 
จ. อุปทานมีความยืดหยุ่นน้อย 
ฉ. อุปทานมีความยืดหยุ่นคงท่ี 

           ง.  อุปทานมีความยืดหยุ่นมาก 

      

10 เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นผู้ผลิตมีความเต็มใจที่จะผลิต
สินค้าออกขายมากข้ึน  แต่ถ้าราคาสินค้าลดลงผู้ผลิตจะผลิต
สินค้าออกขายในปริมาณท่ีน้อยลง  แสดงให้เห็นถึงอะไร 
 ก. กฎแห่งอุปสงค์   
 ข. กฎแห่งอุปทาน 

ค. กฎว่าด้วยการมีจ ากัด    
ง. กฎว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการผลิตส่วนเพิ่ม 

 

      

 
(ลงช่ือ)................................................................ผู้ประเมิน 

(.......................................................) 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  คนที่........... 



 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้สื่อการสอนออนไลน์                      
วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 สาขาการบัญชี  

เรื่องทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
    ระดับ  5 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด 
    ระดับ  4 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมาก 
    ระดับ  3 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจปานกลาง 
    ระดับ  2 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจน้อย 
    ระดับ  1 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจน้อยที่สุด 

ข้อ
ที ่

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่างๆ มี

ความพร้อม) 
     

2 สีสันของสื่อ      
3 นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน      
4 กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน      
5 ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา      
6 ครูส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม      
7 ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์      
8 ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน      
9 รูปแบบของสื่อการสอน      
10 นักเรียนน าความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้      

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

 



 
 

การวิเคราะห์สื่อการสอนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 
เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง 

ระหว่างข้อสอบและตัวชี้วัด (IOC) ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  (ก่อนเรียน) 

ข้อสอบข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 

IOC 
SD สรุปผล 

1 2 3 

1 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

5 1 0 1 0.67 0.58 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

7 0 1 0 0.3 0.58 ใช้ไม่ได้ 

8 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย 1 1 1 0.91 0.00 ใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การวิเคราะห์สื่อการสอนออนไลน์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 
เรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง 

ระหว่างข้อสอบและตัวชี้วัด (IOC) ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  (หลังเรียน) 
 

ข้อสอบข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 

IOC 
SD สรุปผล 

1 2 3 

1 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย 1 1 1 1.00 0.00 ใช้ได้ 

  



 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 

ชื่อ-สกุล  นางสาวสุวดี  สายสกล 
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 มกราคม 2532  
ที่อยู่  629  ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
วุฒิการศึกษา บธบ.การบัญชี 
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครูที่ปรึกษา   ระดับชั้น  ปวช.3  ห้อง 1 สาขาวิชา  การบัญชี    จ านวนผูเ้รียน  32  คน 
หน้าที่พิเศษ    1.  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
  2.  เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
  3.  เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ 
  4. เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  5. เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ 
  6. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน 

1. พ.ศ.  2554  ต าแหน่งครูพิเศษสอน ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
    เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 
    เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
2. พ.ศ.  2555  เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
3. พ.ศ.  2556  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา   
4. พ.ศ.  2559-ปัจจุบัน หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

 
รางวัล/ผลงานดีเด่น 

- รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2556 
- รางวัลครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2557 
- ชนะเลิศ วิจัยและนวัตกรรมในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559 
- รางวัลศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ 5 ดาว ปีการศึกษา 2559 
- รางวัลศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ 5 ดาว ปีการศึกษา 2560 
- รางวัลศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ 3 ดาว ปีการศึษา 2561 
- รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2562 



 
 

 
 
 
 


