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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยการสอนแบบ e-learning  
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยการสอนแบบ e-
learning  และ  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษา 23 คน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
ที่ลงทะเบียนเรียนบทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ในปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน e-learning แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบประเมินค่าประสิทธิภาพการเรียน และแบบสอบถามประเมินความ 
พึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า คะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 86.30/41.60 อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.83/86.30 และความพึง
พอใจที่มีต่อสื่อการจัดการเรียนการสอน แบบ e-learning  อยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ : อีเลิร์นนิ่ง; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; การเรียนออนไลน์; การบัญชีต้นทุน 1 
 

Abstract 
The effective study in the subject of Cost Accounting I through E-Learning 

method, the objectives were 1) to investigate the effective study in the subject of 
cost accounting I through e-learning instructional media 2) to explore the satisfaction 
toward e-learning instructional media. The subjects were 23 students at Kamphaeng 
Phet Rajabhat University, Measot who enrolled in e-learning course, Cost Accounting 
I, in the academic year 2018. The instruments were E-Learning instructional media, 
achievement test, assessment test for learning efficiency and satisfaction form. The 
research findings shown that post-test was higher than pre-test: 86.30/41.60 and 
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there was significant level at 0.01. In the term of learning efficiency averages were 
85.83/86.30 while the satisfaction toward E-Learning instructional media was at a high 
level. 
Keywords : e-learning; the effective study; online learning; accounting 1 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการศึกษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซึ่งสถาบันการศึกษาจะต้องคิดและพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยที่จะมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเรียนของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพราะฉะนั้นการจัดสรรแหล่งทรัพยากร กระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาการสอน ตั้งแต่
การออกแบบการสอนที่ได้วางแผนไว้ตลอดจนทดลองน าไปใช้ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้ ส าหรับน าไป
พัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการออกแบบการสอนนั้นถือเป็นการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยการน าทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนมาใช้เพ่ือประกันเกี่ยวกับ
คุณภาพด้านการเรียนการสอนเป็นกระบวนการทั้งหมดของการวิเคราะห์ความต้องการของการเรียน 
เป้าหมายของการเรียนรู้และการพัฒนาระบบการถ่ายทอด เพ่ือตอบสนองความต้องการ การ
ออกแบบการสอนจะรวมไปถึงการพัฒนาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมการเรียนการ
สอนการน าไปใช้และการประเมินผลทั้งด้านการสอนและเกี่ยวกับผู้เ รียนด้วย ปัจจุบันได้มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ หลายด้าน เช่นเดียวกันกับด้านการศึกษาได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ซึ่งเทคโนโลยีการศึกษาเป็น
การประยุกต์เทคโนโลยีไปสู่กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต
ทางการศึกษา (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551)  

ผู้สอนจึงน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ การเรียนการสอนในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง
โดยมากมักใช้สื่อเสริมในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความช านาญในทักษะของเนื้อหาต่าง ๆ 
เช่น การค านวณ การเขียน/อ่านค าศัพท์ ฯลฯ การใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน เช่น การเรียน
ผ่านเว็บ (Web Based Instruction : WBI) การเรียนผ่านห้องเรียนเสมือน (Virtual Learning 
Environment : VLE) หรือแม้กระทั่งการสืบค้นสารสนเทศสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ 
ฯลฯ และด้วยปัจจุบันที่เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังตัวอย่างกรณีศึกษาของประเทศเกาหลี ที่ได้มีความพยายามพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนจาก e-learning   (การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์) สู่ m-learning (การเรียนการ
สอนผ่านเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ็อกแกตพีซี แล็บท็อป สมาร์ตโฟน และ
แท็บเล็ต ฯลฯ) และ u-learning (ubiquitous learning), u-school, และ u-city ที่เน้นในเรื่องของ
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การเรียนการสอนทุกที่ทุกเวลาผ่านการเชื่อมโยงแบบไร้สาย และอุปกรณ์เคลื่อนที่พกพาได้ง่ายและ
สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายไร้สาย จากความก้าวล้ าของอุปกรณ์การเรียนต่าง  ๆ นั้นท าให้รูปแบบ
ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบที่เปลี่ยนไป ได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย  ๆ เพ่ือตอบสนองและการ
พัฒนาผู้เรียนในอนาคตต่อไป (จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2560) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันก็ควร
ที่จะพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและมีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ศึกษา
และเกิดความสนใจในการเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งในสาขาวิชาการ
บัญชีเป็นสาขาวิชาที่มีนักศึกษาให้ความสนใจในการเข้ามาศึกษาต่อจ านวนมาก เนื่องมาจากหางานท า
ที่ง่ายและเป็นอาชีพท่ีท้าทาย โดยจะต้องมีความรู้และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันจึงพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เรียนในยุค
ปัจจุบันเพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้ประสิทธิภาพและมีเกิดความสนใจจากผู้เรียน  ซึ่งผู้วิจัยเป็น
ผู้สอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจึงได้คิดค้นรูปแบบและวิธีการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เนื่องจาก
เป็นรายวิชาที่นักศึกษาท าคะแนนสอบได้ค่อยข้างน้อย  อาจเป็นเพราะเนื้อหาวิชาที่ยาก  
และจ าเป็นต้องทบทวนบทเรียนจึงจะเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ 
e-learning ซึ่งบทเรียนที่จัดท าขึ้นจะมีทฤษฎีเกี่ยวกับบทเรียน มีน าเสนอรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว สื่อ
สรุปที่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งถ้าหากว่าผู้เรียนได้เรียนในห้องเรียนแล้วทบทวนหรือ
ต้องการหาความรู้เพ่ิมเติมก็สามารถได้ไปเรียนซ้ า ๆ หลายรอบได้ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้
ขึ้นมาเพ่ือหวังว่าให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยการสอนแบบ  
e - learning   

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการจัดการเรียนการสอน แบบ e-learning   
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผู้เรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้การสอนแบบ e-learning มีคะแนนหลังเรียนที่สูง
กว่าก่อนเรียน 

2. ผู้เรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้การสอนแบบ e-learning มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ขึ้นไป 
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ขอบเขตการวิจัย 
มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
ขอบเขตเนื้อหา 
1. เนื้อหาในการจัดท าบทเรียน e-learning จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน

รายวิชาต้นทุน 1 (Cost Accounting 1) รหัสวิชา 3521102 หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ในระดับ
ปริญญาตรี เนื้อหาประกอบด้วย สาระส าคัญเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ระบบบัญชี
ต้นทุน วิธีการบันทึกบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีต้นทุน
งานสั่งท า การบัญชีต้นทุนช่วง เศษวัตถุดิบ ของเสีย และของมีต าหนิ ต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วม 
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึ่งประกอบไปด้วย เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการสรุปเนื้อหา
ส าคัญและบท 

2. มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  
3. มีแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน 
ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 แบบ e-learning    
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 แบบ 

e-learning และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 แบบ  
e-learning    
 ขอบเขตด้านประชากร 
 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ขอบเขตเวลา 
 ปีการศึกษา 2560 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้บทเรียน  e-learning   
ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 

โดยใช้การสอนแบบ e-learning    บทเรียน e-learning   

รายวิชาการบญัชีต้นทุน 1 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอน

รายวิชาการบญัชีต้นทุน 1  

โดยใช้การสอนแบบ e-learning    
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งหมด 105 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ลงทะเบียนเรียนบทเรียน e-learning ในรายวิชา
การบัญชีต้นทุน 1 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 23 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. บทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบที่
ถูกต้องจากกลุ่มที่ก าหนดไว้ในรายการที่ต้องเลือก จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบปรนัย ซึ่งจะอยู่ในบทเรียน 
e-learning มีทั้งหมด 10 แบบทดสอบ จ านวนทั้งหมด 100 คะแนน 
 3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการจัดการเรียนการสอน แบบ e-learning 
จ านวน 12 ข้อ เป็นแบบแสดงความคิดเห็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
คือ 5 มีค่ามากท่ีสุด 4 มีค่ามาก 3 มีค่าปานกลาง 2 มีค่าน้อย และ 1 มีค่าน้อยที่สุด  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
แบบประเมินความพึงพอใจ น าให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและน ามาแก้ไข ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับ

ข้อค าถามมีจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่ที่ 0.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 สามารถน าไปใช้ประเมินได้  
(ปราณี หล าเพ็ญสะ, 2559) 

บทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและ
คอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและน ามาแก้ไขปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริง 

 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
1. ผู้สอนออกแบบการเรียนการสอน โดยมีการวิเคราะห์และก าหนดเนื้อหาสาระ จ านวน

บทเรียน แนวคิด วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนอิเล็กท รอนิกส์  
(e-learning) โดยเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

 1.1 ส่วนของโฮมเพจ แสดงชื่อรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
และอาจารย์ผู้สอน 

 1.2 ส่วนช่องรวมรายวิชา แสดงสังเขปรายวิชา ค าอธิบายแต่ละหัวข้อการเรียน เนื้อหา 
สื่อต่าง ๆแบบฝึกหัด และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 1.3 ส่วนของข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ผู้ลงทะเบียนเรียน รายงานผลการทดสอบของผู้เรียน 
ข้อมูลการติดต่อ 

2. ผู้สอนปฐมนิเทศผู้เรียนโดยการแจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน 
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3. ผู้สอนมีการส ารวจความพร้อมของผู้เรียนและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการใช้
บทเรียน e-learning   

4. ผู้เรียนด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. ผู้เรียนมีการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ และวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning   
6. ให้ผู้เรียนประเมินผลความประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการจัดการเรียนการสอน แบบ 

e-learning   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อทดสอบสมติฐาน และค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน สถิติที่ใช้คือ t-test 

2. การประเมินค่าประสิทธิภาพ บทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 
วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 (การวัดผลคะแนนระหว่างเรียน/หลังเรียน) ตามเกณฑ์ 85/85 
(กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์,2557) 

3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ  
e-learning ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์ของเบสท์ 
(Best. 1981, p. 82) มีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้ ระดับ 4.50 – 5.00 แปลว่า มากที่สุด ระดับ 3.50 – 
4.49 แปลว่า มาก ระดับ 2.50 – 3.49 แปลว่า ปานกลาง  ระดับ 1.50 – 2.49  แปลว่า น้อย ระดับ 
1.00 – 1.49 แปลว่า น้อยที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยการสอนแบบ e-learning   
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้การสอนแบบ  

e-learning    
การ
ทดสอบ 

N Mean Std. 
Deviation 

T DF Sig. (2-
tailed) 

ก่อน 23 41.61 15.20 13.13 22 .000 
หลัง 23 86.30 12.08 29.03 22 .000 
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 จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยการสอนแบบ  
e-learning พบว่าคะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 86.30/41.60 อย่างมีนัยระยะ
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี
ต้นทุน 1 โดยการสอนแบบ e-learning มีคะแนนหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 จาก โดยใช้การสอนแบบ 

e-learning    
N E1 E2 E1/E2 
23 85.83 86.30 85.83/86.30 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยการสอน
แบบ e-learning พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 โดย E1 มีค่าเท่ากับ 85.83 E2 มีค่าเท่ากับ 
86.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 2. ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการจัดการเรียนการสอน แบบ e-learning   
ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการจัดการเรียนการสอน แบบ e-learning   

รายการประเมิน N Mean Std. 
Deviation 

ระดับความพึง
พอใจ 

1.ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 23 3.78 0.67 มาก 
2.ให้ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนา 

23 3.86 0.54 มาก 

3.ง่ายต่อการเข้าใจ 23 4.00 0.95 มาก 
4. เนื้อหาบทเรียนมีรูปแบบ 
น่าสนใจ 

23 4.26 0.81 มาก 

5. แบบทดสอบมีเนื้อหาสอดคล้อง
กับบทเรียน 

23 4.30 0.87 มาก 

6. ความสมบูรณ์ ชัดเจนของ
เนื้อหา 

23 4.08 0.66 มาก 

7.สามารถให้ความรู้ได้ตรงตาม
เนื้อหาที่ก าหนด 

23 4.13 0.86 มาก 
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รายการประเมิน N Mean Std. 
Deviation 

ระดับความพึง
พอใจ 

8.สามารถใช้สื่อต่าง ๆ ได้
เหมาะสมกับเนื้อหา 

23 3.95 0.63 มาก 

9. ความยากของเนื้อหาวิชา 23 3.95 0.76 มาก 
10.การใช้งานมีความยุ่งยาก 23 3.78 0.79 มาก 
11.รูปแบบของการจัดวางสื่อต่าง 
ๆ มีความเหมาะสม 

23 3.82 0.65 มาก 

12.บทเรียน E-Learning   
รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ช่วยให้
ผู้เรียนได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

23 4.17 0.83 มาก 

รวม 23 4.00 0.70 มาก 

 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการจัดการเรียนการสอน แบบ  
e-learning ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 
เมื่อวิเคราะห์รายการประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเรื่องแบบทดสอบมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
บทเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 รองลงมามี
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาบทเรียนมีรูปแบบ น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.81 และมีความพึงพอใจต่อบทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 ตามล าดับ  
 
ตารางที่  4 ผลการทดสอบสมมติฐานผู้ เรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้การสอนแบบ  
e-learning มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ขึ้นไป 
 โดยก าหนดให้  H0 : ค่าเฉลี่ยเท่ากับที่คาดการณ์ 
    H1 : ค่าเฉลี่ยมากกว่าที่คาดการณ์ 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ระดับความพึงพอใจ 23 4.00 0.70604 0.21652 
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Test Value = 3.51 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.263 22 .000 0.49 .1720 .3488 

 
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานผู้เรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้การสอน

แบบ e-learning พบว่า ค่า Sig. จากการค านวณน้อยกว่านัยส าคัญ (0.000 < 0.05) จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 นั่นคือ ความพึงพอใจของนักศึกษามีค่ามากกว่า 3.51 ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน  1 โดยการสอนแบบ  
e-learning พบว่าคะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 86.30/41.60 อย่างมีนั ยระยะ
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลการทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 จากการ
จัดการเรียนการสอนแบบ e-learning พบว่า ประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.83/86.30 ซึ่งสูงกว่า
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 85/85 ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการจัดการเรียนการสอน แบบ e-learning อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเรื่องแบบทดสอบมีเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน 
เนื้อหาบทเรียนมีรูปแบบ น่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ และบทเรียน e-learning รายวิชา
การบัญชีต้นทุน 1 ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้น เพราะสามารถทบทวนการเรียนซ้ าได้หลาย
ครั้ง ท าให้สามารถที่จะท าข้อสอบได้เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

จากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดย
การสอนแบบ e-learning นั้นส่งผลท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และบทเรียน  
e-learning ถือไว้ว่าเป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนที่ใช้เกิดความพึงพอใจซึ่งสอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจัยของทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ (2562) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชาการ
บัญชี 1 พบว่า ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการพัฒนา
บทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชี 1 บทเรียนมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 92.10/85.00 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.30 ซึ่งถือว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning เป็นสื่อการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เพราะว่าเกิดเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการศึกษาจะส่งผลต่อการ
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เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนยุคใหม่ที่มีความสนใจในเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของจินตวีร์ คล้ายสังข์ 
(2560) ที่กล่าวว่าสื่อการสอนกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องใช้สื่อที่ได้มีการออกแบบและ
ใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ความสามารถ และเจตคติของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจะเห็นว่าการใช้สื่อการเรียนโดยใช้  
e-learning ท าให้ผู้เรียนมีคะแนนสอบสูงขึ้น และเกิดความพึงพอใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการรับรู้ที่สามารถกล่าวได้ว่า บทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ เ พ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของศรีกัญภัสสร์ รังสีบวรกุล ปิยาภรณ์ กังสดาร  
และวรรณิษา หาคูณ (2555) ที่ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ สิ่งเร้า ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 การรับรู้ ปฏิกิริยาตอบสนอง ความคิดรวบยอด เกิดการเรียนรู้ สามารถกล่าวได้ว่า 
บทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 นั้นน่าสนใจและมีประสิทธิภาพเพราะผู้เรียนได้รับสิ่ง
เร้าท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการทางปัญญาหลายองค์ประกอบ ซึ่งอยู่ภายในผู้เรียน เกิดเป็น
พัฒนาการเรียนรู้และสร้างกระบวนรับรู้ที่ดีมีคุณภาพส าหรับอนาคตการศึกษาไทยในปัจจุบัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 บทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสื่อมีความน่าสนใจ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว มีการสรุปเนื้อหา  
อีกท้ังผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนได้หลาย และมีการท าข้อสอบเพ่ือวัดผล ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
และสามารถท าข้อสอบได้คะแนนมากขึ้น 
ควรใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการจัดท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรพัฒนาบทเรียน e-learning ในรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรบัญชี เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในทุกรายวิชา 
 2. การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่มีต่อบทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชี
ต้นทุน 1 ควรเปรียบเทียบสอบกลุ่มระหว่างผู้ที่ใช้บทเรียนกับไม่ใช้บทเรียนเพ่ือศึกษาถึงผลความ
แตกต่างของการใช้บทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 
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