
 
 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียด

ต่างๆ ดังนี้ 

 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียน  
 3. การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 4. แนวการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการบัญชี   
 5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ตอนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 1.1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 

นักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศเห็นพ้องต้องกันว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัย
เป็นฐาน หมายถึง แนวคิดที่รวมการวิจัยและการสอนเข้าด้วยกัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็น
ฐานที่ดีนั้น ต้องมาจากหลักสูตรที่ก าหนดให้มีการท าวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือในการวิจัยและมีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ผลงานวิจัยประกอบเนื้อหาที่ศึกษาให้แก่ผู้เรียน (Green. 2010: online) 

ทิศนา แขมมณี. (2552: 144-145) ให้ความหมายว่า เป็นสภาพการณ์ของการจัดการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ โดยอาจใช้ 
การประมวลผลงานวิจัย (Research review) มาประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใช้ผลการวิจัยมาเป็น
เนื้อหาสาระในการเรียนรู้ใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระ หรือให้ผู้เรียนลงมือท าวิจัย
โดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทักษะการวิจัยต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน 

ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 146) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ คิดค้นค าตอบและตัดสินใจในการเรียนรู้ของ
ตนเองและเป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่
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หรือค้นหาค าตอบที่เชื่อถือได้ โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย
ในการด าเนินการสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 

ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา (2556: 11) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
วิจัยเป็นฐาน หมายถึง เป็นการกระท าของผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลงานวิจัยประกอบ
เนื้อหาที่ศึกษาให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ ผลงานวิจัยของผู้สอน หรือผลงานวิจัยของผู้อ่ืนในวิชาที่ศึกษา 
ตลอดจนการจัดกระบวน การเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการวิจัย ทั้งนี้พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจัย
เป็นฐานวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) การใช้ผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้ สอนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยน างานวิจัยของตนเอง หรือผู้อื่นในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้เรียนก าลังท าการเรียนรู้
มาเล่าให้ผู้เรียนฟัง หรือให้ผู้เรียนไปศึกษางานวิจัยของผู้สอนหรือผู้อ่ืนในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ผู้เรียนก าลังท าการเรียนรู้ 

2) การใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เริ่มจาก การระบุปัญหา การคาดคะเนค าตอบหรือการตั้งสมมติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปและน าเสนอ ผลการศึกษาตามล าดับ เพ่ือท า
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยครบทุก
ขั้นตอน หรือใช้บางขั้นตอนตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
และข้อจ ากัดที่มี 

 
1.1.2 แนวทางการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน 
การสอนแบบวิจัยเป็นฐานมีแนวทาง 4 แนวทาง ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ

เนื้อหาสาระวิชา วัตถุประสงค์ สถานการณ์ และศักยภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
แนวที่ 1 ผู้สอนน าผลการวิจัยมาใช้ในการสอน ผู้สอนเป็นคนอ่านงานวิจัย และน าผลการวิจัย

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น น าเนื้อหาที่ เป็นผลการวิจัยมาให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ หรือมาเล่าให้ผู้เรียนฟังเป็นการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

แนวที่ 2 ผู้เรียนศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนรู้ ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้างานวิจัย
ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ การเป็นผู้บริโภคงานวิจัย ซึ่งเป็นหน้ าที่ของผู้สอนที่ต้องเลือก
งานวิจัยที่เหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผู้เรียน หรือผู้สอนอาจต้องท าหน้าที่ในการสรุปย่องานวิจัย
ให้มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 

แนวที่ 3 ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการสอน ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการสอน คือ 
ผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเข้าไปช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา
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สาระที่ต้องการ ซึ่งผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยครบทุกขั้นตอนหรือใช้บางขั้นตอนตามความ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์และข้อจ ากัดที่มี 

แนวที่ 4 ผู้เรียนท าวิจัยในเรื่องที่เรียนรู้ ให้ผู้เรียนลงมือท าวิจัยด้วยตนเอง โดยผู้สอนช่วยให้
ผู้เรียนด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่างๆ อย่างมีคุณภาพมากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถท าได้ 
  
 1.1.3 บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัย 

ทิศนา แขมมณี (2547 : 56) กล่าวถึงกระบวนการวิจัยว่ามีด้วยกัน 6 ขั้น ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา 
ขั้นที่ 2 การตั้งสมมติฐาน 
ขั้นที่ 3 พิสูจน์ทดสอบสมมติฐาน 
ขั้นที่ 4 รวบรวมข้อมูล 
ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นที่ 6 สรุปผล ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน 

โดยเน้นกระบวนการวิจัยหรือใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้โดยทั่ว ๆ ไป ครูมักจัดให้
ผู้เรียนด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยทั้ง 6 ขั้น แต่จุดอ่อนที่พบก็คือ ครูมักไม่สอนหรือฝึกทักษะ
กระบวนการที่จ าเป็นต่อการด าเนินการให้แก่ผู้เรียน 

1.1.4 ข้อดีของ Research –based Learning 
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ โดยรู้จักการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2) กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการ

แก้ปัญหา การเสาะแสวงหา การให้เหตุผล และการวิเคราะห์และประเมิน ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3) ให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้โดยอิสระ เนื่องจากการสอนโดยใช้ Research –
based Learning จะให้เวลากับการเรียนในชั้นเรียนน้อยกว่าการให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4) เป็นเทคนิคที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการสอน เมื่อน า Research 
–based Learning มาใช้ ผู้สอนต้องเน้นความส าคัญในเรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียน มากกว่าการสอน 

5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้สารสนเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต 

6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธี 
Research –based Learning ผู้เรียนจะต้องพ่ึงพาตนเองสูงและต้องน าผลงานที่ได้มาเสนอและ
แลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน 
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7) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เนื่องจากต้องมีการพบปะ
ปรึกษาหารือทั้งในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ 

 
1.1.5 ข้อจ ากัดของ Research –based Learning (RBL) 

1) แหล่งเรียนรู้ส าหรับเรื่องที่ต้องการให้ศึกษาในบางรายวิชา อาจมีไม่เพียงพอหรือมี
แต่ไม่เหมาะสม 

2) ผู้สอนบางคนให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานความรู้ มุ่งรวบรวมและสร้างแหล่ง
เรียนรู้ให้สมบูรณ์ จึงอาจมองข้างหลักการที่ส าคัญของ Research –based Learning คือ ให้ผู้เรียนมี
อิสระในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3) หากผู้เรียนขาดทักษะการรู้สารสนเทศ การเรียนรู้โดยใช้ Research –based 
Learning จะไม่เกิดผล ดังนั้นสถาบันจึงควรจัดให้ให้มีการสอนหรืออบรมเพ่ือสร้างทักษะการรู้
สารสนเทศให้กับผู้เรียนทุกคน โดยควรถือเป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนทุกคนต้องมีและสามารถท าได้ 

4) ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้แหล่งเรียนรู้ในเรื่องท่ีจะสอนเป็นอย่างดี และต้องใช้เวลาในการ
เตรียมการและรวบรวมแหล่งเรียนรู้ทั้งหลายเพื่อสามารถชี้แนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ 

5) วิทยาลัยต้องมีความพร้อมในเรื่องแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ และบุคลากร ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้มีความ
เป็นไปได้ และประสบผลส าเร็จ 

 
1.2 ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

เนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ หรือข้อเท็จจริงโดยมีจุดมุ่งหมายที่
แน่นอน เมื่อน า ไปใช้ในระดับ มหาวิทยาลัยจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของปรียนันท์สิทธิจินดา (2552) ที่กล่าว ไว้ว่าการเรียนแบบใช้วิจัยเป็นฐานนี้ช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจวิชา ที่เรียนมากขึ้น ท า ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นสูงขึ้น เพราะเป็น
การเรียนที่ไม่น่าเบื่อไม่จ า เจสนุกสนานได้เผยศักยภาพ ของตนเอง แต่ที่ส า คัญกว่านั้นคือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ เปลี่ยนมุมมอง/ทัศนะของบุคคลให้คิดเป็น มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งแตกต่าง
จากการเรียนแบบอ่ืนๆ การเรียนแบบนี้น า ไปสู่การ เปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้คือ - เปลี่ยนรูปแบบจาก 
Teaching-Based เป็น LearningBased - เปลี่ยนลักษณะการเรียนจาก Passive เป็นActive - 
เปลี่ยนจากวิชาเป็นปัญญา - นักศึกษาได้เรียนรู้(Learning)มากกว่าการรู้(Knowing) - ได้เปลี่ยนแปลง
ตัวนักศึกษาโดยใช้งานวิจัยเป็นวิถีของ การเรียนรู้ อ า รุง จันทวานิช (2548, 8-10) ได้สรุปประโยชน์
ของการ จัดเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน ไว้ดังนี้ 1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการ เกิดทักษะการใช้การวิจัยในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ทฤษฎี  แนวคิด หลักการและข้อ
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ค้นพบที่มีความหมายมีความเที่ยงตรง รู้จักวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา 
เก็บ รวบรวมข้อมูล สรุปผลน า ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้นอกจากนี้ผู้  เรียนมีโอกาสได้รักการพัฒนา
ทักษะการคิด(ThinkingSkills)ทักษะ การแก้ปัญหา (Problem Solving and Resolution Skills) 
ทักษะ การบริหารจัดการเวลา (Time Management Skills) ทักษะการ สื่อสาร (Communication 
Skills) ทักษะประมวลผล (Computer 
 
 
ตอนที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียน 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากการที่นักเรียน
ได้รับความรู้ความเข้าใจจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดังนี้ 

          สมพร เชื้อพันธ์ (2547, หน้า 53) สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจาก
การเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วย
วิธีการต่างๆ 

          พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข (2548, หน้า 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึงขนาดของความส าเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน 

           ปราณี กองจินดา (2549,หน้า 42) กล่าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
หรือผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตาม
ลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน 

ทิศนา  แขมมณี (2544) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การเข้าถึงความรู้         
การพัฒนาทักษะในการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่มีการก าหนดคะแนนที่ได้ จากงานที่
ครูมอบหมายให้ หรือทั้งสองอย่าง 
          ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการ การจัดการ
เรียนรู้ที่ท าให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดง
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ออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย ที่เกิดจากการได้รับการเรียนรู้ 
การฝึกฝน แสดงออกมาในรูปแบบของคะแนน โดยใช้เครื่องมือในการวัดผลด้วยการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ 

2.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ของ
บุคคลว่ามีการเรียนรู้ได้เท่าไร มีความสามารถมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ไว้ดังนี้ 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 96) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่า
บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด 

         สิริพร ทิพย์คง (2545 : 193) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงชุด
ค าถามที่มุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนว่ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านสมองด้านต่างๆ 
ในเรื่องที่เรียนรู้ไปแล้วมากน้อยเพียงใด 

          สมพร เชื้อพันธ์ (2547 : 59) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
แบบทดสอบหรือชุดของข้อสอบที่ใช้วัดความส าเร็จหรือความสามารถในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ตั้งไว้เพียงใด 

 จากความหมายข้างต้น ที่ได้กล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ความสามารถ ของผู้เรียนจากการเรียนการสอนในที่นี้
ผู้วิจัย ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือวัดความรู้ในด้าน ความจ า 
ความเขา้ใจ และการวิเคราะห์ ในการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1  

          แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเภทที่ครูสร้างมีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้มี 6 แบบ
ดังนี้ 
               1. ข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essey test) เป็นข้อสอบที่มีเฉพาะ
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ค าถาม แล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และเขียนข้อคิดเห็นของแต่ละคน 
               2.  ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือกแต่
ตัวเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิด ใช-่ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง 
เหมือนกัน-ต่างกันเป็นต้น 
               3.  ข้อสอบแบบเติมค า (Completion test) เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยค หรือ
ข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วให้ตอบเติมค าหรือประโยค หรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั้นเพื่อให้มี
ใจความสมบูรณ์และถูกต้อง 
               4.  ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ (Short answer test) เป็นขอ้สอบที่คล้ายกับข้อสอบ แบบเติม
ค าแต่แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้นๆเขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์(ข้อสอบเติมค าเป็นประโยค
หรือข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์)  แล้วให้ผู้ตอบเขียนตอบ ค าตอบที่ต้องการจะสั้นและกะทัดรัดได้ใจความ
สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง 
               5. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีค่าหรือ
ข้อความแยกออกจากกันเป็น2แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่าแต่ละข้อความในชุดหนึ่งจะคู่กับค าหรือ
ข้อความใดในอีกชุดหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ออกข้อสอบก าหนดไว้ 
               6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) ค าถามแบบเลือกตอบโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนน าหรือค าถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนั้นจะ
ประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็นค าตอบถูกและตัวเลือกลวง ปกติจะมีค าถามท่ีก าหนดให้พิจารณา แล้วหา
ตัวเลือกที่ถูกต้องมากท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอ่ืนๆและค าถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้
ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกัน 

              ดังนั้นในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเป็นวิธีการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งมีการสร้างแบบทดสอบหลากหลายได้แก่ ข้อสอบอัตนัยหรือความเรียงข้อสอบ
แบบกาถูกกาผิด ข้อสอบแบบเติมค า ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ ข้อสอบแบบจับคู่ และข้อสอบแบบ
เลือกตอบ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบเนื่องจาก
เป็นแบบทดสอบที่สามารถวัดพฤติกรรมทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ ด้านการน าไปใช้ 
ด้านการวิเคราะห์ ด้านการสังเคราะห์และด้านการประเมินค่า 
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 2.1.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ทิวัตถ์ มณีโชติ (2549) ได้กล่าวถึง ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  
  1) แบบทดสอบปรนัย (objective tests) แบบทดสอบปรนัย (objective tests) 
แบ่งได้เป็น 4 ชนิด ได้แก่ 
 1.1 แบบถูก-ผิด (true-false items) เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบตัดสินใจ
เลือกว่าแต่ละข้อนั้น ถูกหรือผิด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อค าถามเดี่ยว และข้อค าถามชุดจากสาระที่
ก าหนด 
 1.2 แบบจับคู่  (matching items) แบบทดสอบประเภทนี้  เป็นการหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ข้อความ คือ ข้อความที่เป็นค าถาม (premises หรือ descriptions) กับ
ข้อความที่เป็นค าตอบ 
 1.3 แบบเติมค า (completion items) เป็นข้อสอบที่ต้องการให้ผู้สอบเติมค า
หรือข้อความสั้น ๆ ในส่วนที่เว้นว่างไว้ ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
 1.4 แบบเลือกตอบ (multiple choice test) เป็นแบบทดสอบที่นิยมใช้กัน
มากส าหรับแบบทดสอบแบบปรนัย เพราะสามารถวัดได้ทุกระดับพฤติกรรมของการวัดศักยภาพทาง
สมอง ข้อสอบแบบเลือกตอบ เป็นข้อสอบที่นิยมใช้มากในปัจจุบันทั่วโลก 
  2) แบบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นจึงเหมาะส าหรับวัด
ความรู้ขั้นสูงกว่าความจ าและความเข้าใจ ข้อสอบอัตนัยแบ่งได้ 2ลักษณะ คือ 

2.1 แบบจ ากัดค าตอบ คือให้นักเรียนตอบตามประเด็นที่ระบุไว้ 
 2.2 แบบไม่จ ากัดค าตอบ คือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  

 
 2.1.4 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 นักการศึกษาได้ให้หลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดังนี้ 
 ภพ เลาหไพบูลย์ (2537) ได้กล่าวถึงหลักในการวางแผนสร้างแบบทดสอบดังนี้  
  1) ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้แบบทดสอบให้ชัดเจน 
  2) ข้อสอบในแต่ละข้อในแบบทดสอบจะต้องเป็นตัวแทนของสิ่งที่ได้สอนไปแล้วตาม
หลักสูตร 
  3) จ านวนข้อสอบจะต้องเป็นสัดส่วนกับความส าคัญมากน้อยในสิ่งที่ผู้สอนได้เน้นใน
การสอน 
  4) การจัดท าตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบทดสอบ 
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 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2549) ได้กล่าวถึงกรรมวิธีในการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ สามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปของการสอนให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยระบุเป็นข้อๆและให้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเหล่านั้น สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
ทั้งหมดท่ีจะท าการทดสอบด้วย 
  ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดโครงเรื่องของเนื้อหาสาระท่ีจะท าการทดสอบให้ครบถ้วน 
  ขั้นตอนที่ 3 เตรียมตารางเฉพาะหรือผังของแบบทดสอบ เพ่ือแสดงน้ าหนักของ
เนื้อหาวิชาแต่ละส่วน และพฤติกรรมต่างๆที่ต้องการทดสอบให้เด่นชัด สั้น กะทัดรัด และมีความ
ชัดเจน 
  ขั้นตอนที่ 4 สร้างข้อกระทงทั้งหมดที่ต้องการทดสอบให้เป็นไปตามสัดส่วนของ
น้ าหนักท่ีระบุไว้ในตารางเฉพาะ 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555) ได้กล่าวถึง การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้
ว่ามีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างแบบทดสอบควร
เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสูตรและการสร้างตารางวิเคราะห์ เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาสาระและ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด 
  2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมที่เป็นผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนมุ่งหวังที่
จะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งผู้สอนจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน และการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 
  3) ก าหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์
หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบที่
จะใช้วัดว่าเป็นแบบใด โดยต้องเลือดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
แล้วศึกษาวิธีเขียนข้อสอบชนิดนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนข้อสอบ 
  4) เขียนข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร และให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  5) ตรวจทานข้อสอบ เพ่ือให้ข้อสอบที่เขียนไว้แล้วมีความถูกต้องตามหลักวิชา มี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาทบทวนตรวจทาน
ข้อสอบอีกครั้งก่อนที่จะจัดพิมพ์และน าไปใช้ต่อไป 
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  6) จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง เมื่อตรวจทานข้อสอบเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อสอบ
ทั้งหมด จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับทดลอง โดยมีค าชี้แจงหรือค าอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ
(direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม 
  7) ทดสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ การทดสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเป็นวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อนน าไปใช้จริง โดยน าแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มที่ต้องการสอบจริง แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพ 
โดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไม่ค่อยมีการทดลองสอบและ
วิเคราะห์ข้อสอบ ส่วนใหญ่น าแบบทดสอบไปใช้ทดสอบแล้วจึงวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือปรับปรุงข้อสอบ
และน าไปใช้ในครั้งต่อๆไป 
  8) จัดท าแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ หากพบว่าข้อสอบข้อใด
ไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพไม่ดีพอ อาจจะต้องตัดทิ้งหรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคุณภาพดีขึ้น แล้ว
จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับจริงที่น าไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 ตามท่ีนักการศึกษากล่าวไว้ข้างต้นสรุปได้ว่า การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีด้วยกัน 8 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์หลักสูตร 2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 3) ก าหนดชนิดของ
ข้อสอบ 4) เขียนข้อสอบ 5) ตรวจทานข้อสอบ 6) จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง  7) ทดสอบและ
วิเคราะห์ข้อสอบ และ8) ท าแบบทดสอบฉบับจริง 
 ในที่นี้ ผู้วิจัยเลือกแบบทดสอบแบบเลือกตอบ น ามาสร้างเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างข้อสอบตามข้ันตอนข้างต้นดังที่กล่าวมา 
 
 2.1.5 การหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2555) กล่าวว่า เครื่องมือวัดผลที่ดีจะต้องเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพจึงจะ
ช่วยให้การวัดผลมีความถูกต้องเชื่อถือได้และผลการประเมินที่ได้ย่อมเชื่อถือได้ด้วย ดังนั้นเครื่องมือที่
ถูกสร้างขึ้นเองก่อนน าไปใช้จริงจึงควรตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกครั้ง การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือในเรื่อง ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยาก 
อ านาจจ าแนก และความเป็นปรนัย รายละเอียดของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลมีดังนี้ 

 1) ความเที่ยงตรง เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการวัด ความตรงของแบบทดสอบนั้นมีสิ่งที่ต้องพิจารณาดังนี้ 

  1.1 ความตรงเป็นเรื่องที่อ้างอิงถึงการตีความหมายของผลที่ได้จากเครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดสอบหรือการประเมินผล มิใช่เป็นความตรงของเครื่องมือ แต่เป็นความตรงของ          
การตีความหมายที่ได้จากผลของการสอบ 
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  1.2 ความตรงเป็นเรื่องของระดับ มิใช่ เป็นเรื่องมีหรือไม่มี  การบอก          
ความตรงของแบบทดสอบควรเสนอในระดับที่เฉพาะเจาะจง เช่น มีความตรงสูง ปานกลาง หรือต่ า 

  1.3 ความตรงจะเป็นความตรงเฉพาะเรื่องที่ ต้องการวัดเสมอ ไม่มี
แบบทดสอบใดที่มีความตรงทุกวัตถุประสงค์ 

  1.4 ความตรงเป็นมโนทัศน์เดี่ยว หมายความว่า ความตรงเป็นค่าตัวเลข
เดียวที่ได้มาจากหลักฐานหลายแหล่ง หลักพ้ืนฐานที่ใช้ยึดในการตีความหมายของความตรง ก็คือ
เนื้อหา เกณฑ์ท่ีก าหนด และโครงการ 

 
 2) ความเชื่อมั่น เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่แสดงให้ทราบว่า เครื่องมือนั้ นๆ

ให้ผลการวัดที่คงท่ีไม่ว่าจะใช้วัดกี่ครั้งก็ตามกับกลุ่มเดิม 
 3) ความยาก เป็นคุณสมบัติของข้อสอบที่บอกให้ทราบว่าข้อสอบข้อนั้นมีคนตอบถูก

มากหรือน้อย ถ้ามีคนตอบถูกมากข้อสอบข้อนั้นก็ง่าย และถ้ามีคนตอบถูกน้อยข้อสอบข้อนั้นยาก ถ้ามี
คนตอบถูกบ้างตอบผิดบ้างหรือมีคนตอบถูกปานกลางข้อสอบข้อนั้นมีความยากปานกลาง ข้อสอบที่ดี
ควรมีความยากพอเหมาะควรมีคนตอบถูกไม่ต่ ากว่า 20 คน และไม่สูงเกิน 80 คน จากผู้สอบ 100 คน 
ค่าความยากหาได้โดยการน าจ านวนคนที่ตอบถูกหารด้วยจ านวนคนที่ตอบทั้งหมด 

 4) อ านาจจ าแนก เป็นคุณสมบัติของข้อสอบที่สามารถจ าแนกนักเรียนได้ตามความ
แตกต่างของบุคคลว่าใครเก่ง ปานกลาง อ่อน ใครรอบรู้-ไม่รอบรู้ โดยยึดหลักการว่า คนเก่งจะต้อง
ตอบข้อสอบข้อนั้นถูก คนไม่เก่งจะต้องตอบผิด ข้อสอบที่ดีจะต้องแยกคนเก่งกับคนไม่เก่งออกจากกัน
ได้ อ านาจจ าแนกมีความสัมพันธ์กับความเที่ยงตรงเชิงสภาพในทางบวก กล่าวคือ ถ้าเครื่องมือใดมี
อ านาจในทางจ าแนกสูง เครื่องมือนั้นก็มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพสูงด้วย 

 5) ความเป็นปรนัย หมายถึง ความชัดเจน ความถูกต้องตามหลักวิชา และความ
เข้าใจตรงกัน ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับความเป็นอัตนัย ซึ่งหมายถึงความยึดถือในความคิดเห็น
ความรู้สึก เหตุผลของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ 
 สรุปได้ว่า เครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพที่จะช่วยให้การวัดผลมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ต้องมีการ
ค านึงถึง ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไป อ านาจจ าแนก ความเป็นปรนัย 
และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
2.2 คุณลักษณะท่ีดีของเครื่องมือวัดและประเมินผล  

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลจะต้องท าการตรวจสอบคุณภาพด้าน
ต่างๆ ที่จ าเป็น ของแบบทดสอบแต่ละชนิดดังต่อไปนี้  
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1. ความเที่ยงตรง (Validity) เป็นความถูกต้องสอดคล้องของแบบทดสอบกับสิ่งที่ต้องการจะ
วัด ซึ่งเป็น คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ถือว่าส าคัญที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ คือ เนื้อหา 
โครงสร้าง สภาพ ปัจจุบัน และอนาคต  

2. ความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นความคงเส้นคงวาของคะแนนในการวัดแต่ละครั้ง หรือ 
ความคงที่ของ ผลการวัด ผลของการวัดไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรืออันดับที่ก็ตาม เมื่อวัดได้ผลออก
มาแล้วสามารถเชื่อถือได้ในระดับสูง จนสามารถประกันได้ว่า ถ้ามีการตรวจสอบผลซ้ าอีกไม่ว่า กี่ครั้งก็
จะได้ผลใกล้เคียงและ สอดคล้องกับผลการวัดเดิม  

 3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) เป็นความชัดเจนที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล ครั้งนั้น
มีความเห็น สอดคล้องกันในเรื่องของค าถาม ค่าของคะแนนหรืออันดับที่ที่วัดได้ ตลอดจนการแปลงค่า
คะแนนเป็นผลประเมินในการ ตัดสินคุณค่าก็สอดคล้องตรงกัน การพิจารณาความเป็นปรนัยของ
แบบทดสอบมีหลายประการ คุณสมบัติความเป็น ปรนัยของแบบทดสอบที่ส าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติ3 
ประการ ดังนี้  

3.1 ชัดแจ้งในความหมายของค าถาม ข้อสอบที่เป็นปรนัย ทุกคนที่อ่านข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้สอบหรือผู้ ตรวจข้อสอบย่อมจะเข้าใจตรงกันไม่ตีความไปคนละแง่  

3.2 ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน ข้อสอบที่มีความเป็นปรนัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ออก ข้อสอบหรือใคร
ก็ตาม สามารถตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน ข้อสอบที่ผู้ตรวจเฉลยไม่ตรงกัน แสดงให้เห็นถึงความไม่
ชัดเจนในค าถามและค าตอบ  

3.3 แปลความหมายของคะแนนได้ตรงกัน โดยทั่วไปข้อสอบปรนัยนั้นผู้ตอบถูกจะได้ 
 1 คะแนน ตอบ ผิดจะได้ศูนย์คะแนน จ านวนคะแนนที่ได้จะแทนจ านวนข้อที่ถูก ท าให้

สามารถแปลความหมายได้ชัดเจนว่าใคร เก่ง อ่อนอย่างไร ตอบถูกมากน้อยต่างกันอย่างไร ข้อสอบ
ประเภทถูกผิด จับคู่ เติมค าหรือเลือกตอบที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อสอบ 
ปรนัยเฉพาะรูปแบบของข้อสอบเท่านั้น ส่วนคุณสมบัติยังไม่เป็นปรนัยความเป็นปรนัยของข้อสอบจะ
ท าให้เกิด คุณสมบัติทางความเชื่อม่ันของคะแนนอันจะน าไปสู่ความเที่ยงตรงของผลการวัดด้วย  

4. ความยากง่าย (Difficulty) ความยากง่ายของข้อสอบพิจารณาได้จากผลการสอบของ
ผู้สอบเป็น ส าคัญ ข้อสอบใดที่ผู้สอบส่วนมากตอบถูก ค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อสอบสูงกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนเต็ม อาจ กล่าวได้ว่าเป็นข้อสอบที่ง่าย หรือค่อนข้างง่าย ข้อสอบที่มีความยาก
ง่ายพอเหมาะ คะแนนเฉลี่ยของข้อสอบควรมี ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนเต็ม ถ้าคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าเป็นข้อสอบค่อนข้าง ยาก ข้อสอบที่ดีควรมีความยากง่าย
พอเหมาะ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป ข้อสอบฉบับหนึ่งควรมีผู้ตอบถูกไม่ต่ ากว่า 50 คนและไม่เกิน 80 คน 
จากผู้สอบ 100 คน  
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5. อ านาจจ าแนก (Discrimination) เป็นลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถออกเป็นประเภท
ต่าง ๆ ได้ทุก ระดับ ตั้งแต่อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด แม้ว่าจะเก่ง – อ่อนกว่ากันเพียงเล็กน้อยก็สามารถชี้
จ าแนกให้เห็นได้ ข้อสอบที่มี อ านาจจ าแนกสูงนั้น เด็กเก่งมักตอบถูกมากว่าเด็กอ่อนเสมอ ข้อสอบที่
ทุกคนตอบถูกหมดจะไม่สามารถบอกอะไรได้ เลย หรือข้อสอบที่ทุกคนตอบผิดหมดไม่สามารถบอกได้
ว่าใครเก่งหรืออ่อน  

6. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง เครื่องมือที่
ท าให้ได้ 2 ข้อมูลได้ถูกต้องเชื่อถือได้ โดยลงทุนน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในแง่เวลา แรงงาน 
และทุนทรัพย์ รวมทั้งความ สะดวกสบาย คล่องตัวในการรวบรวมข้อมูล ข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ
สามารถให้คะแนนได้เที่ยงตรงและเชื่อถือได้มาก ที่สุด โดยใช้เวลาแรงงานและเงินน้อยที่สุด แต่
ประโยชน์ที่ได้จากการสอบคุ้มค่า ข้อสอบที่พิมพ์ผิดตกหล่นมาก จ านวนหน้า ไม่ครบ รูปแบบของ
แบบทดสอบเรียงไม่เป็นระเบียบท าให้ผู้สอบเกิดความสับสน มีผลต่อคะแนนที่  ได้จากการท า
แบบทดสอบทั้งสิ้น การจัดรูปแบบของข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบเพ่ือให้ดูง่าย มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยนิยมพิมพ์แบ่งครึ่งหน้ากระดาษ  

7. ความยุติธรรม (Fair) ความยุติธรรมเป็นคุณลักษณะของข้อสอบที่ดีต้องไม่เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้เปรียบ เสียเปรียบกัน เช่น ข้อสอบบางฉบับครูไปเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งตรงกับเรื่องที่เด็กท า
รายงานในบางกลุ่ม ท าให้กลุ่ม นั้น ๆ ได้เปรียบคนอ่ืน ๆ ข้อสอบบางข้อใช้ค าถามหรือข้อความที่
แนะน าตอบ ท าให้นักเรียนใช้ไหวพริบเดาได้ การใช้ ข้อสอบแบบอัตนัยเพียง 5 หรือ 10 ข้อ มา
ทดสอบเด็กนั้นไม่อาจสร้างความยุติธรรมในการสอบให้แก่เด็กได้ เพราะ ผู้สอบมีโอกาสเก็งข้อสอบได้
ถูกมากกว่าแบบปรนัยที่มีจ านวนข้อมาก ๆ เช่น 100 ข้อ  

8. ค าถามลึก (Searching) ข้อสอบที่ถามลึกไม่ถามแต่เพียงความรู้ความจ าเท่านั้น แต่จะถาม
วัดความ เข้าใจ การน าความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วมาแก้ปัญหา วิเคราะห์ ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ขึ้นมาจนท้ายที่สุดคือการ ประเมินผล ค าถามที่ถามลึกนั้นผู้ตอบต้องคิดค้นก่อนจึงจะสามารถหา
ค าตอบได้ มิใช่เพียงแต่ระลึกถึงประสบการณ์ ต่างๆเพียงตื้นๆ ก็ตอบปัญหาได้ แต่เป็นแบบทดสอบที่
วัดความลึกซึ้งทางวิชาการตามแนวดิ่งมากกว่าจะวัดตามแนว กว้าง  

9. ค าถามยั่วยุ (Exemplary) ค าถามยั่วยุ ได้แก่ ค าถามที่มีลักษณะท้าทายให้เด็กอยากคิด
อยากท า มีลีลา การถามที่น่าสนใจ ไม่ถามวนเวียนซ้ าซากน่าเบื่อหน่าย การใช้รูปภาพประกอบ ก็เป็น
วิธีหนึ่งที่ท าให้ข้อสอบน่าสนใจ ข้อสอบที่ยากเกินไปท าให้ผู้สอบหมดก าลังใจที่จะท าส่วนข้อสอบที่ง่าย
เกินไปก็ไม่ท้าทายให้อยากท า การเรียงล าดับค าถามจากข้อง่ายไปหายากเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้ข้อสอบมี
ลักษณะท้าทายน่าท า 
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 10. จ าเพาะเจาะจง (Definite) ค าถามที่ดีต้องไม่ถามกว้างเกินไป ไม่ถามคลุมเครือหรือเล่น
ให้ผู้สอบ งง ผู้สอบอ่านแล้วต้องเข้าใจชัดเจนว่าครูถามอะไร ส่วนจะตอบได้หรือไม่อยู่ที่ความสามารถ
ของผู้ตอบเป็นส าคัญ 
 

 
2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

 

 

ตอนที่ 4. 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 าคัญคือบุคคลที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องบรรลุระดับสูงที่สุด
ของทักษะเหล่านี้ ณ ช่วงเวลาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทักษะทางปัญญาช่วยให้นัก
บัญชีแก้ปัญหา ตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจที่ดีแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อนขององค์กรได้ทักษะทาง
ปัญญาที่จ าเป็นประกอบไปด้วยทุกเรื่อง ดังนี้ 
  (ก) ความสามารถที่จะก าหนดได้มาจัดและเข้าใจสารสนเทศจากคน สิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์ 
  (ข) ขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห์ 
  (ค) ความสามารถที่จะระบุและแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน 
 2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน (Technical and Functional Skills) 

   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี
ชั้นสูง  

    - ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
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ประกอบด้วยทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึง 
  (ก) ความช านาญทางตัวเลข (การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ) 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) ทั ก ษ ะท างป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะก ารสื่ อ ส า ร  (Interpersonal and 
Communication 
Skills) ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนในองค์กรได้ดีรับและ 
ส่งผลสารสนเทศได้การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของทักษะทาง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารประกอบด้วย 
  (ก) การท างานร่วมกับผู้อ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพ่ือแก้ปัญหาความ 
ขัดแย้ง 
  (ข) สามารถท างานเป็นกลุ่ม 
  (ค) มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ต่างวัฒนธรรมและความคิดเห็นต่างกันได้ 
  (ง) เจรจาต่อรองหนทางแก้ปัญหาและก าหนดข้อตกลงร่วมกันในสถานการณ์ทาง 
วิชาชีพ 
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  (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 5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี
ชั้นสูง  

  - ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 

   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
บัญชีชั้นสูง  

นฐาน 
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ตอนที่ 6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

สุมาลี ชัยเจริญ (2561) การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการ สรางความรูของผเูรียน

บนพื้นฐานภูมิปญญา และมิติวิถีไทยเรื่องดิน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรูที ่สงเสริมการสรางความรบูนพ้ืนฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย กลุมเปาหมายเปน ครูผูสอนสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร 10 โรงเรียน จ านวน 16 คน และนักเรียน ช้ันประถมศึกษาที่ 4 จ านวน 271 คน และผูเช่ียว

ชาญดาน จ านวน 12 ทาน ใชรูปแบบ การวิจัยเชิงพัฒนา แบบ Type I ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) กระบวนการ

ออกแบบและ พัฒนา พบวา กระบวนการการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูฯ ที่สังเคราะห โดยอาศัย

พื้นฐานทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางความรูตามปรัชญา สังคม วัฒนธรรมและ วิถีไทย รวมทั้งคานิยมพื้นฐานและภูมิป

ญญาไทย มี 12 องคประกอบ และ 2) กระบวนการประเมิน พบวา นวัตกรรมการเรียนรูฯ มีคุณภาพ ทั้ง 5 ดาน ไดแก 

(1) การประเมินผลผลิต (2) การประเมินบริบทการใช 3) การประเมินดานความคิดเห็น ของผูเรียน (4) การประเมินด

านความสามารถทางดานการปฏิบัติ และ (5) การประเมิน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

ปิยะนนท์   หิรัณยชโลทร์ (2561)  การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ

ผู้เรียน ในระดับประถมศึกษา  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิดของ ผู้เรียนในระดบประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนและ 2) ทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพของ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยคละกระจายกันไปให้ ครบตามขนาดของโรงเรียนเล็ก กลาง ใหญ่ครอบคลุมทั้ง 

ภูมิภาค การด าเนินการวิจัย ตาม ระเบียบวิธีวิจัย และพัฒนาโดยทดลองใช้นวัตกรรมตลอดปี การศึกษา 2558 กลุ่ม

ตัวอย่าง ที่ ใชในการวิจัย คือครูผู้สอน ผู้บริหาร นักเรียน ของโรงเรียนเอกชนในระดบประถมศึกษา จาก 5 ภูมิภาค 

เครื่องมือวิจัยที่ ใช้คือแบบวดความรู้ ครูแบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูแบบสอบถามความ คิดเห็นของ

ครูและนักเรียน แบบวัดทักษะความคิดของผู้เรียน  วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและ สถิติเชิงบรรยาย 

ผลการวิจยพบว่า 1) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ

ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีหลักการ วัตถุประสงค์  กระบวนการและกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2) ผลที่เกิดขึ้นกับครูพบว่า ครูกลุ่มทดลองมี

พัฒนาการด้าน ความรู้ สูงกว่ากลุ่มควบคุม มีทักษะการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยู่ในระดับมาก และมีความ

คิดเห็นต่อนวัตกรรมฯ  อยูใ่นระดับมากเช่นกัน ส าหรับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการพัฒนา

ด้านทักษะการคิด สูงกว่ากลุ่มควบคุม  และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากในทุก

ด้าน  


