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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1)สรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญชีของนักศึกษา
สาขาการบัญชี และ 2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขา
การบัญ ชี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบวั ดความถนัดทางการเรียนบัญชี ซึ่ง เปนแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานทักษะทางปญ ญา ดานทักษะทางวิชาการเชิง ปฏิบัติและ
หนาที่งาน ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ดานทักษะการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและการสื่อสาร
ดานทัก ษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ ดานทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตรวจสอบคุณภาพดวยคาความยาก คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น และคาความเที่ยงตรง ศึกษาจาก
กลุมตัวอยางนักศึกษาสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 48 คน จากจํานวนประชากร
คือ นักศึกษาสาขาการบัญชีทุกชั้นป จํานวน 320 คน ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุมอยางมีระบบผลการวิจัยพบวา
คาความยากของแบบทดสอบวัดความถนัด มีคาอยูร ะหวาง 0.22-0.77คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
วัดความถนัด มีคา อยูร ะหวาง 0.29-0.90คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความถนั ด มีคาอยูร ะหวา ง
0.76-0.90และคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญชี โดยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดลโครงสรางของแบบทดสอบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ มีคาไคส-แควร เทากับ 0.19 (p=0.70) และเมื่อพิจารณาคาสถิติ AGFI มีคาเทากับ 1.00 คา CFI
มีคาเทากับ 1.00 คา RMSEA มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑของความสอดคลองกลมกลืน จึงสรุป
ไดวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
คําสําคัญ แบบทดสอบวัดความถนัด, การบัญชี
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Abstract
The objectives of this study were to 1) construct the accounting aptitude test for
bachelor’s degree students and 2) determine the quality of a construction of scholastic
aptitude test in accounting. The instrument of this study was multiple choices account
scholastics aptitude test with measured 6 factors : intellectual skills, practical academic skills
and duties, personality skills, interpersonal skills and communication, organizational skills
and business management, moral skills ethics and professional ethics, and to inspect the
quality of the test for difficulty index, discrimination index reliability and validity of the test.
Sample was 48 had students in majoring account in 2 semester of academic year 2017.
Population used in research include students in majoring account of 320 people, selected
by proportionate systematic random sampling.The research found that:difficulties index of
test ranged between 0.22-0.77, discriminations index of test ranged between 0.29-0.90,
reliability of accounting aptitude tests were between 0.76-0.90, and construct validity by
confirmatory factor analysis and the structure model was fit with empirical data. There were
Chi-Square = 0.19 p = 0.70 AGFI = 1.00 CFI =1.00 RMSEA =0.00. Predicable model fitted well
the empirical data.
Keywords Aptitude test, Accounting
บทนํา
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนเปนสิ่งสําคัญของประเทศ ที่จะตองปรับเปลี่ยนใหมีความสอดคลองกับ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลทั้งในดานสมรรถภาพ
ทางสมอง ความสามารถในการเรียน ทัศนคติ บุคลิก ภาพ ความสนใจ และการประกอบอาชีพเปนสําคัญ
ดังนั้นการจัดการเรียนรูในเนื้อหาสาระจึงจําเปนตองจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดของผูศึกษาที่มี
ความแตกตางกัน ซึ่งจะตองมาจากผูศึกษาที่มีคุณภาพดวย ความมีคุณภาพสามารถวัดไดจากวิธีการทดสอบที่ดี
และเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะที่ต อ งการ การทดสอบวั ด ความถนั ดถื อ เป น วิธี ก ารที่ ดีวิ ธี ห นึ่ ง ในการทํ านาย
ความสําเร็จในสาขาวิชานั้นๆ และเปนแบบทดสอบที่เหมาะสมในการคัดเลือกผูปฏิบัติงานหรือผูที่จะเขารับ
การศึก ษา โดยสามารถพยากรณความสํ าเร็จ ในการศึก ษาและลดโอกาสการสู ญ เสียทางการศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กําหนดไววา การจัดการ
ศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย ที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาความรูและคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข และปรัชญาการศึกษา
ไทยไดกําหนดลักษณะของคนไทยที่พึงปรารถนาไวอยางชัดเจนวา การจัดการศึกษาไทยตองจัดใหคนไทยเปน
คนที่มีปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางสังคม และมีความสามารถในการทํางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุมมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ตั้งอยูใน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เปดสอนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา แบง สวนคณะและ
วิทยาลัยเปนวิทยาลัยการฝกหัดครู พุทธวิชชาลัย วิทยาลัยนานาชาติพระนคร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ คณะพุทธศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย
โดยกําหนดวิสัยทัศนคือ การเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและมาตรฐานสากลตอ
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การพัฒนาทองถิ่นและสังคมไทยอยางยั่งยืน หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเปนสาขาวิชาที่เปดสอนสาขาหนึ่งของคณะ
วิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงคของหลักสูตรคือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีความรูความสามารถตามมาตรฐานสภาวิชาชีพบัญชี มีความพรอมในการนําความรูไปประยุกตใชใน
การประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ รวมถึงการมีความสามารถทางการ
สื่อสาร และมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเพื่อเพิ่มการเรียนรูและการดําเนินชีวิตใน
สังคมดังนั้น แบบวัดความถนัดจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญและจําเปนอยางหนึ่งในการจัดการศึกษาที่สถานศึกษา
จะขาดเสียไมไดเพราะเชื่อวาบุคคลที่มีความแตกตางกันยอมมีความสามารถแตกตางกัน การคัดเลือกดวยความ
ถนัดยอมทําใหผูเรียนไดเรียนในสาขาวิชาที่แตกตางกันไปแบบวัด ความถนัดมี 2 ประเภท คือ แบบวัดความ
ถนัดทางการเรียนหรือแบบวัดความถนัดทั่วไป เปนแบบวัดที่ไมจําเพาะเจาะจงในวิชาใดวิชาหนึ่งแตมุงวัด
ความสามารถทั่วไปและมีจุดมุงหมายของแบบวัด คือ เพื่อทํานายความสําเร็จในอนาคตเปนการศึกษาศักยภาพ
ของแตละบุคคล และแบบวัดความถนัดเฉพาะวิชาชีพใชเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ซึ่ง
แบบวัดความถนัดนี้มั ก จะใชควบคูกับ แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ และแบบวั ดบุคลิก ภาพอื่น ๆ (Boylan,
Bonham & Bliss, 1994: 42)
งานบัญชีเปนอาชีพหนึ่งที่สามารถสรางคุณคาใหแกผูรับบริการทั้งบุคคลภายในและภายนอกองคการ
การทําบัญชีใหองคการจะตองทําดวยความรวดเร็วและตรงเวลา พนักงานบัญชีจะตองมีความรูในงานของตน
มีความรับผิดชอบตองานที่ตนปฏิบัติ รับผิดชอบตอผูรับบริการ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธและทัศนคติที่ดี
มีการบริการที่ดี ความรวมแรงรวมใจ การคิดวิเคราะห ความถูกตองของงาน การมองภาพองครวม มีศิลปะ
การสื่อสารจูง ใจ มีความรูเรื่องหลัก การบัญ ชี ทักษะเรื่องการบัญชี อีก ทั้ง มีความกระตือรือรนและมีความ
ซื่อสัตย งานทางบัญชีที่ดีจะตองมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีเพื่อความถูกตองของงบการเงิน ธุรกิจจึงตองมี
การกํากับดูแลกิจการที่ดี คือ มีจรรยาบรรณ จริยธรรม และความโปรงใส ในการประกอบธุรกิจ นักบัญชีคือ
สวนหนึ่งที่จะนําไปสูความยุติธรรมและความชอบธรรมในองคการ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่มีความแตกตางจาก
อาชีพอื่น เพราะถือเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับวิชาชีพบัญชี
ดวยเหตุผลและความสําคัญขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะสรางแบบทดสอบวัดความถนัด
ทางการเรียนบัญ ชี ของนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัยราชภั ฏพระนคร เพื่อ แกไขปญ หาที่เ กิด ขึ้นกับ ผูศึก ษาทาง
การบัญชี ไดแก การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย การไมไดรับขอมูลขาวสาร
ที่เ ปนปจจุบัน การขาดความรูดานการจัดทําบัญ ชี การเก็บรัก ษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญ ชี
ไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงเพื่อแกไขปญหาของผูทําบัญชีที่มักเกิดปญหาในเรื่อง การขาดความรู
และประสบการณในการจัดทําบัญชี การบันทึก รายการในบัญ ชีไมถูกตองตามความเปนจริง และไมเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญ ชี จัดทํางบการเงินโดยไมไดจัดทําบัญ ชี ซึ่ง สง ผลตอประสิท ธิผ ลในการปฏิบัติง าน
โดยสามารถจัดกลุมตัวแปรเปน 6 กลุม ดังนี้ 1) ทักษะทางปญญา 2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่
งาน 3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 4) ทักษะทางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและการสื่อสาร 5) ทักษะ
ทางองค ก ารและการจั ดการธุร กิ จ และ 6) ทัก ษะทางคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ชาชี พ
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางดานการจัดทําบัญชี และใชเปนแนวทางในการสรางความสําเร็จ
ในการศึกษาทางดานการบัญชีของผูเรียนตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญชีของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญ ชีของนัก ศึก ษาบัญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทุกชั้นป ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
จํานวน 48 คน โดยวิธีการสุมอยางมีระบบ (Systematic random sampling)
2. ขอบเขตตัวแปรตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 1) ทักษะทางปญญา 2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหนาที่งาน 3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 4) ทักษะทางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและการสื่อสาร
5) ทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ และ 6) ทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และตัวแปรตามคือ แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญ ชีของนัก ศึก ษาบัญชี มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พระนคร
3. ขอบเขตเวลาการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการตั้งแต 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัยเปนรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบทดสอบ
วัดความถนัดทางการเรียนบัญ ชี เปนเครื่องมือในการเก็บ ขอมูล จํานวน 1 ฉบับ 50 ขอ แบง เปน 6 ดาน
แตละดานเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ประกอบดวย ดานทักษะทางปญญา 9 ขอ ดานทักษะ
ทางวิชาการเชิง ปฏิบัติและหนาที่ง าน 9 ขอ ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 8 ขอ ดานทัก ษะ
การปฏิสัม พันธกับ บุคคลอื่นและการสื่อสาร 7 ขอ ดานทัก ษะทางองคก ารและการจัดการธุร กิจ 9 ขอ
ดานทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 8 ขอ ใชเวลาในการสอบดานละ 8 นาที รวมเวลา
ทําแบบวัดทั้งฉบับ 48 นาที
2. ขั้นตอนการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบทดสอบวัดความถนัด
ทางการเรียนบัญชี ระยะที่ 2 ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัด
ทางการเรียนบัญชีโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมขอมูล และระยะที่ 3 เปนการ
วิเคราะหขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้ 1) เตรียมขอสอบใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่จะสอบ
พรอมอุปกรณในการสอบ โดยมีผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอบ และทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนธันวาคม 2560 2) แจกแบบทดสอบใหกับผูเขาสอบ พรอมกับกรอกขอมูลใหเรียบรอยกอนลงมือทํา
แบบทดสอบ3) ผูวิจัยอธิบายวิธีการตอบคําถามในขอสอบ เพื่อใหผูเขาสอบทุกคนเขาใจ กอนลงมือทําขอสอบ
และ 4) นําผลการสอบมาวิเคราะหเปนรายขอและหาคุณภาพทั้งฉบับ
4. การวิเคราะหขอมูล1) หาคาความยากของแบบทดสอบวัดความถนัด เพื่อหาสัดสวนของนักศึกษาที่
ตอบคําถามในแตละขอถูกตอง เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่เขาสอบทั้งหมด 2) หาคาอํานาจจําแนก
ของแบบทดสอบ ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม 3) หาคาความเชื่อมั่นรายดาน โดยใชสูตรการคํานวณของ
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Kuder Richardson หรือ KR-20 เพื่อคํานวณคาความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองและ 4) หาคาความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา
1.คาความยากของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.22-0.77 แบงเปน ดานทักษะทางปญญา 9 ขอ มีคา
ความยากอยูร ะหวาง 0.20-0.77 ดานทัก ษะทางวิชาการเชิง ปฏิบัติและหนาที่ง าน 9 ขอ มีคาความยาก
อยูระหวาง 0.30-0.77 ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 8 ขอ มีคาความยากอยูระหวาง 0.35-0.78
ดานทักษะการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและการสื่อสาร 7 ขอ มีคาความยากอยูระหวาง 0.44-0.76 ดานทักษะ
ทางองคก ารและการจัดการธุร กิจ 9 ขอ มีคาความยากอยูร ะหวาง 0.32-0.79 ดานทัก ษะทางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 8 ขอ มีคาความยากอยูระหวาง 0.28-0.75
2.คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.29-0.90 แบง เปน ดานทักษะทางปญญา 9 ขอ
มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.29-0.82 ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน 9 ขอ มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.33-0.76 ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 8 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง
0.45-0.82 ดานทักษะการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและการสื่อสาร 7 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.360.84 ดานทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ 9 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.41-0.90 ดานทักษะ
ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 8 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.50-0.81
3. คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญ ชี มีคาความเชื่อมั่นอยูร ะหวาง
0.76-0.90 โดยมีคาความเชื่อมั่นดานทักษะทางปญญา 0.76 ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน
มีคาความเชื่อมั่น 0.83 ดานทัก ษะทางคุณลัก ษณะเฉพาะบุคคล มีคาความเชื่อมั่น 0.90 ดานทัก ษะการ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและการสื่อสาร มีคาความเชื่อมั่น 0.88 ดานทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ
มีคาความเชื่อมั่น 0.79 ดานทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคาความเชื่อมั่น 0.90
4.คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญชี โดยการวิเคราะห
องคป ระกอบเชิง ยืนยัน พบวา โมเดลโครงสรางของแบบทดสอบมีความสอดคล องกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ กลาวคือ มีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.97, 0.99, 0.98, 0.98, 0.95 และ 1.00 ตามลําดับ และมีคา
ไคส-แควร เทากับ 0.19 (p=0.70) และเมื่อพิจารณาคาสถิติ AGFI มีคาเทากับ 1.00 คา CFI มีคาเทากับ 1.00
คา RMSEA มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑของความสอดคลองกลมกลืน จึงสรุปไดวาแบบทดสอบ
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญชีของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เปนแบบวัดความถนัด 1 ฉบับ ไดจํานวนขอสอบรวม 50 ขอ โดยมีผลการสรางดังนี้
1.1 ค าความยากและอํา นาจจํา แนกของแบบทดสอบวัด ความถนัด ทางการเรีย นบั ญ ชี
มีคาความยากตั้ง แต 0.20-0.80 และอํานาจจําแนกมีคาตั้ง แต 0.20-0.90 แสดงวาแบบทดสอบมีคุณภาพ
ตามเกณฑในการเลือกขอสอบที่มีความยาก 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป สอดคลองกับ
คํากลาวของศิริชัย กาญจนวาสี(2552: 225-227) และวัฒนา โอทาตะวงษ(2559: 166) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพชางอุตสาหกรรมออนไลน สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 พบวาแบบทดสอบมีคาตั้ง แต 0.20-0.80 และอํานาจจําแนก มีคาตั้ง แต 0.20-0.90 นอกจากนี้ยัง มี
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คาความยากของแบบทดสอบในระดับที่กระจาย สอดคลองกับสมทรัพย จิวประสาท และสุวิมล กฤชคฤหาสน
(2556: 395-396) ศึกษาเรื่องการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรของนัก เรียน
ชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 3 พบวา แบบทดสอบมีคาความยาก จําแนกตามเกณฑ โดยขอสอบที่คอนขางยาก มี
จํานวน 13 ขอ ขอสอบที่งายปานกลาง จํานวน 42 ขอ และขอสอบที่คอนขางงาย จํานวน 45 ขอ แสดงวาคา
ความยากของแบบทดสอบมีระดับความยากที่กระจายตั้งแตยาก ปานกลาง และงาย
1.2 จากการวิเคราะหการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง 5 ดาน โดยใชสูตร KR-20
ของ Kuder Richardson พบวามีคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.76-0.91 ซึ่งเปนเกณฑที่อยูในระดับยอมรับได
สอดคลองกับ คํากลาวของบุญ เชิด ภิญ โญอนันตพงษ (2545: 117) วาการพิจ ารณาระดับ ความเชื่อมั่น
ที่ยอมรับได ควรมีคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.70 ขึ้นไป อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของสดสี สุทธิศักดิ์, วารุณี
ลัภนโชคดี และบุญเรือง ขจรศิลป (2559: 150) ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบวัดความถนัดทาง
การเรียนวิทยาศาสตรการกีฬาของนักศึกษาปริญญาตรี พบวา คาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของแบบวัด
ทั้งชุด ซึ่ง มี 7 องคประกอบ และ 86 คําถาม มีคาเทากับ 0.902 แสดงวาแบบวัดชุดนี้มีคาความเที่ยงหรือ
ความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง จึงกลาวไดวาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขาบัญชี
อยูในเกณฑที่ยอมรับไดเชนกัน
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขา
การบัญ ชี โดยนํ า แบบวัด ความถนั ด จํา นวน 1 ฉบั บ 6 ด าน 50 ข อ ไปทดสอบกั บ กลุ ม ตั ว อย า ง 48 คน
แลวนํามาวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพ คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ดวยการพิจารณาจากดัชนีที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับ ขอมูล เชิงประจัก ษ
พบวาคาสถิติ AGFI และคา CFI มีคา 1.00 และคา RMSEA มีคา 0.00 ซึ่งมีความสอดคลองกับสุภมาศ
อังศุโชติ , สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน (2554: 27-29) ที่กลาววา ดัชนีที่ใชในการ
ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับ ขอมูล เชิง ประจัก ษ หากพิจ ารณาคาสถิติ AGFI และ
คา CFI มีคามากกวา 0.90 และคา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาโมเดลและขอมูลเชิงประจักษมีความ
สอดคลองกลมกลืนกัน นอกจากนี้ หลักการดังกลาวยังสอดคลองกับการศึกษาของสมทรัพย จิวประสาท และ
สุวิม ล กฤชคฤหาสน (2556: 397) ในการวิจั ยเรื่องการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรีย น
คอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่พบวาคาสถิติ AGFI และคา CFI มีคา 1.00 และคา RMSEA
มีคา 0.00 เชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะ
1. ผูสรางแบบทดสอบวัดความถนัดตองมีความรูดานบัญชีเปนอยางดี จึงจะสามารถดําเนินการสอบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. แบบทดสอบวัดความถนัดทางการบัญชีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความเที่ยงตรง
และความเชื่อมั่นสูง จึงควรนําไปทดสอบวัดความถนัดของผูเ รียนเพื่อพัฒนาทักษะใหดียิ่ง ขึ้น อันจะเปน
ประโยชนตอการศึกษาและการประกอบอาชีพตอไป
3. ควรมีก ารสรา งแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อใชในการคาดคะเน
ความสําเร็จของผูเรียนในการศึกษาสาขานั้นๆ และเพื่อลดปญหาความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
4. ควรจัดทําคูมือการใชแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญชีอยางละเอียดครบถวน เพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้น
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