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รายงานนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิชา โครงการ (รหสั 310X-8501) 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศกึษา  2561 

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ค าน า 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ (project) 310X-8501 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 (3201–2001) ผู้จัดทําได้เลือกหัวข้อนี้ในการทําวิจัยเนื่องจาก
มีความสนใจและอยากทราบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทราบถึงความสนใจและได้ใช้ในการเรียนโดยใช้ผลสัมฤทธิ์เป็นตัววัด 

        ในการดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่าผลของการศึกษาวิจัยวิชา บัญชีชั้นกลาง 1 (3201-
2001) จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการวิจัยผลการเรียนของนักศึกษาวิชานี้ หากมีสิ่ง
ใดในรายงานฉบับนี้จะต้องปรับปรุงผู้จัดทําขอน้อมรับในข้อชีแนะและจะนําไปแก้ไขหรือพัฒนาให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ต่อไป  
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บทคัดย่อ 

นางสาวปิยธิดา  หนูกําเหนิด,นายวัชนะ  ศรีอ่อนรอด การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา1.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) ของนักศึกษา ปวส. กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี และตามเกณฑ์ที่กําหนด
และ 2.เพ่ือหาความพึงพอใจการสอนของครูวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) ของนักศึกษา ปวส. กลุ่ม
สาขาวิชาการบัญชีโดยกลุ่มตัวอย่างคือ  กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้น ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  จํานวน 52 คนซึ่งได้มาจากการนําประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างและ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบทดสอบวิชาบัญชีชั้นกลาง รหัส 3201-2001  จํานวน 20 ข้อ มีความเชื่อมั่น 
0.95  ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  
           1. คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัสวิชา (2201-2003)  ของแต่ละ
กลุ่มตามเกณฑ์ 80 คะแนน พบว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง (2201-2003) ของ
ทุกกลุ่มเมื่อเทียบกับเกณฑ์ไม่เท่ากับ 80 คะแนน ที่รับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 

         2. เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 (2201-2003)  
ระหว่างนักศึกษา สบช2/1 กับ สบช.2/2   พบว่าบัญชี ปวส.2 กลุ่ม1 กับ ปวส2 กลุ่ม 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 (2201-2003)  แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
         3. ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001)  ความพึงพอใจทุกด้านการ
นําไปใช้โดยรวมมีความพึงพอใจ ( ̅=4.4807 S=.23922) เมื่อพิจารณาเป็นทุกด้าน พบว่าทุกข้อมีความพึงพอ
ใจความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) ความพึงพอใจข้อความแรกมีความ
พึงพอใจมากที่สุดส่วนข้อความอ่ืนมาก 
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บทที่ 1 

บทน า 

ภูมิหลัง 

         วิทยาลั ย เทคนิคประจวบคี รี ขั นธ์  เป็นสถานศึกษาสั งกัดคณะกรรมการการอาชี วศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอนวิชาชีพต่างๆ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยวิชาสามัญสัมพันธ์ 
วิชาชีพพ้ืนฐาน วิชาชีพเฉพาะสาขา และวิชาเลือกเสรี ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้ นักเรียน
นักศึกษามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อทําให้
นักเรียนนักศึกษาสามารถอยู่ในสังคมและพัฒนาประเทศชาติได้ 
  วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) เป็นวิชาชีพพ้ืนฐานซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สําคัญเพ่ือให้นักศึกษา มี
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพต่างๆ เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาตลอดจนนําความรู้ไปประยุกต์ควบคู่กับ
วิชาชีพทําให้มีทักษะและความรู้ที่ถูกต้อง 
           ดังนั้นผู้ศึกษามีความสนใจต้องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาใน
วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) มีความแตกต่างกันหรือไม่ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ครูผู้สอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) อยู่ในระดับใด เพ่ือนําไปใช้ในการหาวิธีและปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 

ความมุ่งหมายของการศึกษา 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) ของนักศึกษา ปวส. 
กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี และตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 2. เพ่ือหาความพึงพอใจการสอนของครูวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) ของนักศึกษา ปวส. 
กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี 
 

ความส าคัญของการศึกษา 

        ทําให้ทราบว่านักเรียนที่เรียนแต่ละกลุ่มสาขาวิชาชีพบัญชีแตกต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
บัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) แตกต่างกันหรือไม่ และมีความพึงพอใจต่อการสอนของครูวิชาการบัญชีชั้น
กลาง 1 (3201-2001) อยู่ในระดับใด อันจะเป็นประโยชน์ทําให้สามารถนําไปปรับปรุงวิธีการสอนให้กับ
นักเรียนแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผลทําให้นักเรียนมีความสนใจ เอาใจใส่และเห็นความสําคัญของวิชา
วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) ตลอดจนทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 
1 (3201-2001) ดีขึ้น 
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ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

     ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

     ประชากรคือนักศึกษาชั้น ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  จํานวน  
68 คน 

      สาขาวิชาชีพการบัญชี ปวส. 1 กลุ่ม 1 จํานวน  41 คน 

      สาขาวิชาชีพการบัญชี ปวส. 1 กลุ่ม 2 จํานวน  27 คน 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 

      กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้น ปวส. ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์จํานวน 
52 คน ประกอบด้วย 
 

      สาขาวิชาชีพการบัญชี ปวส.2 กลุ่ม 1 จํานวน  33 คน 

      สาขาวิชาชีพการบัญชี ปวส.2 กลุ่ม 2 จํานวน  19 คน 

      ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Statified Random Sampling) 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

       1. ตัวแปรอิสระ คือ นักศึกษาชั้น ปวส. ประเภทสาขาวิชาชีพการบัญชี ประกอบด้วย 

              1.1 สาขาวิชาชีพการบัญชี ปวส.1 กลุ่ม 1 

              1.2 สาขาวิชาชีพการบัญชี ปวส.1 กลุ่ม 2 

       2. ตัวแปรตาม  

               2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) 

               2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

         1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) หมายถึง ผลการเรียนที่ได้จาการ
ทดสอบเป็นคะแนน เมื่อสิ้นภาคเรียนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

         2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบสอบถาม ใน
วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

         3. นักศึกษาระดับชั้น ปวส. หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย สาขาวิชาชีพการบัญชี ปวส.1 กลุ่ม 1  สาขาวิชาชีพ การบัญชี ปวส.1 กลุ่ม 2   

         4. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ หมายถึง สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

สมมติฐานของการศึกษา 

         1. นักศึกษาแต่ละกลุ่มสาขาวิชาชีพบัญชมีีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) 
แตกต่างจากเกณฑ์ที่กําหนด 

         2. นักศึกษาแต่ละกลุ่มสาขาวิชาชีพบัญชีแตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 
(3201-2001)             
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

        1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                     1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

            1.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

            1.3 หลักเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

            1.4 ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

            1.5 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

            1.6 ลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

       2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการบัญชี 

       3. รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 รหัสวชิา (3201-2001) 
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครูโดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การ
สร้างเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 
     ศิริชัย  กาญจนวาสี (2544) ได้ให้คํานิยามของผลสัมฤทธิ์ว่า เป็นการเรียนรู้ตามแผนที่กําหนดไว้ล่วงหน้า อัน
เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) ให้ความหมายว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการวัด
ความสําเร็จทางการเรียน หรือวัดประสบการณ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนการสอน โดยวัดตาม
จุดมุ่งหมายของการสอนหรือวัดผลสําเร็จจากการศึกษาอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ 
          ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ให้คําจํากัดความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า คือคุณลักษณะ รวมถึงความรู้ 
ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณ์ทั้งปวงที่บุคคลได้รับจาก
การเรียนการสอน ทําให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของสมรรถภาพทางสมองซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลว่าเรียนแล้ วรู้อะไรบ้าง และมี
ความสามารถด้านใดมากน้อยเท่าไร  ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในโรงเรียน ที่บ้าน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ รวมทั้งความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรมต่างๆ ก็เป็นผลมาจากการฝึกฝน
ด้วย 
         กรมวิชาการ (2534) ไดใหความหมายวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ปริมาณและทักษะของความ
รใูนสาขาวิชาที่บุคคลไดรับลักษณะการจัดองคประกอบและโครงสรางของความรูและการใชประโยชนโครงสร
างของความรู ในการแกปญหาในการคิดเชิง สรางสรรค ในการประเมินความ  นาเชื่อถือของขออางและใน
การศึกษาคนควาตอไป 
         อารมณ สนานภู 2539) ไดใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนผลมาจาก  การกระทําที่ตอง
อาศัยความสามารถท้ังทางรางกายและสติปญญา ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จึงเปนขนาดของความสําเร็จ
ที่ไดจากการเรียนโดยอาศัยความสามารถ เฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการ
ที่ไมตองอาศัยการทดสอบ เชน อาจจะไดจากการสังเกต  การตรวจการบาน หรืออาจไดมาในรูปของระดับ
คะแนนที่ไดจากโรงเรียนซึ่ง 
ตองอาศัยกระบวนการ ที่ซับซอนและระยะเวลาที่นาน หรืออาจไดมาดวยการวัดจาก แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
           ไพศาล หวังพานิช (2523) ไดใหความหมายวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) 
หมายถึงคุณลักษณะและประสบการณการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือจากการสอน จึงเปนการตรว
จสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผล (Level of Accomplishment)   ของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร มี
ความสามารถอยางไร 
           สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้มาตามหลักการวัดและ
ประเมินผล ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความคิดหรือพุทธิพิสัย ด้านอารมณ์และความรูสึกหรือจิตพิสัย และด้าน
ทักษะปฏิบัติหรือทักษะพิสัยที่ผู้สอนกําหนดไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง   สําหรับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คําศัพท์
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ภาษาอังกฤษในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึงความรู้ความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ในบทเรียนภาษาอังกฤษ
เรื่อง Animal World เรื่อง Leisure Activities และ เรื่อง Jobs และ ความสามารถในการนําคําศัพท์ไปใช้ใน
การอ่าน การพูด การเขียน และการฟัง 
             โดยทั่วไปการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะวัดความรู้ความสามารถตามสาระท่ีเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นด้านพุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ เครื่องมือที่ใช้วัดส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบ เรียกว่า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่าผู้เรียนเมื่อผ่านกระบวนการเรียนการสอนแล้วผู้เรียน
จะมีความรู้อยู่ในระดับใด เพื่อที่ผู้สอนจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้
อย่างเต็มตามศักยภาพ  แต่การจะสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ ผู้สอนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของ
แบบทดสอบ การวางแผนการสร้าง หลักการสร้าง การเลือกชนิดของแบบทดสอบให้เหมาะสมกับเนื้อหา และ
การนําผลจากการสอบไปใช้ปรับปรุงและสรุปผลการเรียน 

 1.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 

          พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 96) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่าบรรลุผลสําเร็จ
ตามจุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้เพียงใด 
         สิริพร ทิพย์คง (2545 : 193) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงชุดคําถามที่มุ่ง
วัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนว่ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านสมองด้านต่างๆ ในเรื่องที่เรียนรู้ไป
แล้วมากน้อยเพียงใด 
          สมพร เชื้อพันธ์ (2547 : 59) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงแบบทดสอบ
หรือชุดของข้อสอบที่ใช้วัดความสําเร็จหรือความสามารถในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นผลมา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้เพียงใด 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเภทที่ครูสร้างมีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้มี  6 แบบดังนี้ 
               1. ข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essey test) เป็นข้อสอบที่มีเฉพาะคําถาม แล้ว
ให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และเขียนข้อคิดเห็นของแต่ละคน 
               2. ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือกแต่ตัวเลือก
ดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกัน-ต่างกัน เป็น
ต้น 
               3. ข้อสอบแบบเติมคํา (Completion test) เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยค หรือข้อความที่ยัง
ไม่สมบูรณ์แล้วให้ตอบเติมคําหรือประโยคหรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั้นเพ่ือให้มีใจความสมบูรณ์และ
ถูกต้อง 
               4. ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ (Short answer test) เป็นข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบ แบบเติมคํา แต่
แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้นๆเขียนเป็นประโยคคําถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมคําเป็นประโยคหรือข้อความ
ที่ยังไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผู้ตอบเขียนตอบ คําตอบที่ต้องการจะสั้นและกะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการ
บรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง 
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               5. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีค่าหรือข้อความ
แยกออกจากกันเป็น 2 แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่าแต่ละข้อความในชุดหนึ่งจะคู่กับคําหรือข้อความใดในอีกชุด
หนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ออกข้อสอบกําหนดไว้ 
               6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) คําถามแบบเลือกตอบโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนนําหรือคําถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนั้นจะประกอบด้วย
ตัวเลือกที่เป็นคําตอบถูกและตัวเลือกลวงปกติจะมีคําถามที่กําหนดให้พิจารณาแล้วหาตัวเลือกที่ถูกต้องมาก
ที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอ่ืนๆและคําถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกัน 
        ดังนั้นในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเป็นวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ซึ่งมีการสร้างแบบทดสอบหลากหลายได้แก่ ข้อสอบอัตนัยหรือความเรียงข้อสอบแบบกาถูกกาผิด 
ข้อสอบแบบเติมคํา ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ ข้อสอบแบบจับคู่ และข้อสอบแบบเลือกตอบ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบเนื่องจากเป็นแบบทดสอบที่สามารถวัดพฤติกรรม
ทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ ด้านการนําไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ ด้านการสังเคราะห์และด้าน
การประเมินค่า 

 

1.3 หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากนักการศึกษาหลายๆ ท่าน ที่
กล่าวถึงหลักเกณฑ์ไว้สอดคล้องกัน และได้ลําดับเป็นขั้นตอนดังนี้ 
       1. เนื้อหาหรือทักษะที่ครอบคลุมในแบบทดสอบนั้น จะต้องเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ได ้
       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้แบบทดสอบวัดนั้นถ้านําไปเปรียบเทียบกันจะต้องให้ทุกคนมี
โอกาสเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน 
       3. วัดให้ตรงกับจุดประสงค์ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะวัดตาม
วัตถุประสงค์ทุกอย่างของการสอน และจุต้องมั่นใจว่าได้วัดสิ่งที่ต้องการจะวัดได้จริง 
                4. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียน การเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าไปสู่วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้น ครูควรจะทราบว่าก่อนเรียนนักเรียนมีความรู้ความสามารถ
อย่างไร เมื่อเรียนเสร็จแล้วมีความรู้แตกต่างจากเดิมหรือไม่ โดยการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน 
       5. การวัดผลเป็นการวัดผลทางอ้อม เป็นการยากที่จะใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบวัดพฤติกรรมตรงๆ 
ของบุคคลได้ สิ่งที่วัดได้ คือ การตอบสนองต่อข้อสอบ ดังนั้น การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่จะ
สอบ จะต้องทําอย่างรอบคอบและถูกต้อง 
        6. การวัดการเรียนรู้ เป็นการยากที่จะวัดทุกสิ่งทุกอย่างที่สอนได้ภายในเวลาจํากัด สิ่งที่วัดได้
เป็นเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเท่านั้น ดังนั้นต้องมั่นใจว่าสิ่งที่วัดนั้นเป็นตัวแทนแท้จริงได้ 
        7. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องช่วยพัฒนาการสอนของครู และเป็นเครื่องช่วยใน
การเรียนของเด็ก 
        8. ในการศึกษาที่สมบูรณ์นั้น สิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่การทดสอบแต่เพียงอย่างเดียวการทบทวนการ
สอนของครูก็เป็นสิ่งสําคัญยิ่ง 
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                9. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะเน้นในการวัดความสามารถในการใช้ความรู้ให้เป็น
ประโยชน์ หรือการนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ 
       10. ควรใช้คําถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์ท่ีวัด 
       11. ให้ข้อสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ความยากง่ายพอเหมาะ มีเวลาพอ
สําหรับนักเรียนในการทําข้อสอบ 
        จากที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ในการสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ วิธีการสร้างแบบทดสอบที่เป็น
คําถาม เพ่ือวัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแล้วต้องตั้งคําถามที่สามารถวัดพฤติกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรูป 
 
 

  1.4 ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 146) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไว้ว่า เป็นแบบทดสอบท่ีวัดความรู้ของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วซึ่งมักจะเป็นข้อคําถามให้
นักเรียนตอบด้วยกระดาษและดินสอกับให้นักเรียนปฏิบัติจริง ซึ่งแบ่งแบบทดสอบประเภทนี้เป็น 2 ประเภท 
คือ 
        1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของข้อคําถามที่ครูเป็นผู้สร้างขึ้น เป็นข้อคําถามที่เกี่ยวกับ
ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียน เป็นการทดสอบว่านักเรียนมีความรู้มากแค่ไหนบกพร่องในส่วนใดจะได้
สอนซ่อมเสริม หรือเป็นการวัดเพื่อดูความพร้อมที่จะเรียนในเนื้อหาใหม่ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการของครู 
         2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา
หรือจากครูที่สอนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองหาคุณภาพหลายครั้ง จนมีคุณภาพดีจึงสร้างเกณฑ์ปกติของ
แบบทดสอบนั้น สามารถใช้หลักและเปรียบเทียบผลเพ่ือประเมินค่าของการเรียนการสอนในเรื่องใดๆ ก็ได้
แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือกําเนินการสอบบอดถึงวิธีการ และยังมีมาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้วย
ทั้งแบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐาน จะมีวิธีการในการสร้างข้อคําถามที่เหมือนกัน เป็นคําถามที่
วัดเนื้อหาและพฤติกรรมในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
                  2.1 วัดด้านการนําไปใช้ 
                  2.2 วัดด้านการวิเคราะห์ 
                           2.3 วัดด้านการสังเคราะห์ 
                  2.4 วัดด้านการประเมินค่า 

1.5 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Prescott (1963 , อ้างอิงในกิ่งดาว ทาสี. 2544 : 7-8) ได้สรุปว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
                1. องค์ประกอบทางร่างกาย ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย ความบกพร่องทางกาย 
                2. องค์ประกอบทางความรัก ได้แก่ ความสัมพันธ์ของบิดามารดากับลูกและความสัมพันธ์       
ระหว่างสมาชิกท้ังหมดในครอบครัว     
                3. องคป์ระกอบทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว สภาพแวดล้อมทางบ้าน การอบรมทางบา้นและฐานะทางบ้าน     
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                4. องค์ประกอบทางด้านความสัมพันธ์ในหมู่เพ่ือนวัยเดียวกัน 
                5. องค์ประกอบทางการพัฒนาแห่งตน ได้แก่ ปัญหาการปรับตัวและการแสดงอารมณ์ 

 1.6 ลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

          ไพศาล หวังพาณิช (2523, หนา 137) ไดแบ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม จุดมุ่งหมายและ
ลักษณะวิชาที่สอน ซึ่งสามารถวัดได แบบ คือ   
               1. การวัดด้านปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ หรือทักษะของ  
ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนไดแสดงความสามารถดังกล่าว ในรูปการกระทําจริงให้ออกเป็นผลงาน เช่น วิชา
ศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นต้น การวัดแบบนี้จึงต้องใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test)   
                2. การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ซึ่งเป็นประสบการณ
การเรียนรู ของผู้ เรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่างๆ สามารถวัดไดโดยใช “ข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์”   

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาชีพการบัญชี 
 

จุดประสงค์สาขาวิชา 
                 1. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา 
และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
                 2. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
หลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชีใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความก
าวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
                 3. เพ่ือใหมีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานบริหารจัดการ
ธุรกิจสามารถนําไปประยุกต์ใชในดานการจัดการการตัดสินใจแกไขปญหาและวางแผนการจัดการใชทรัพยากร
และเทคโนโลยีในงานอาชีพไดอยางเหมาะสม 
                4. เพ่ือใหสามารถคิดวิเคราะห์ประยุกต์ทักษะและบูรณาการความรูในวิชาการที่สัมพันธ์กับ
วิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ นําไปใชในงานอาชีพและการพัฒนางานอาชีพบัญชีอยางตอเนื่อง 
                5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานที่ใชทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีในระดับเทคนิค
ปฏิบัติงานบัญชีในเชิงวิเคราะหวางแผน และจัดระบบบัญชีใหเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ 
                6. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานบัญชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ
ใชความรูและทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
                7. เพ่ือใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย 
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
           คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี ประกอบดวย 
    1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไดแก 
            1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญ  ู 
กตเวทีอดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน 
            1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย เชน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี 
มีมนุษยสัมพันธ เชื่อมั่นในตนเองขยัน ประหยัดอดทน พ่ึงตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน 
            1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรู ในหลักทฤษฎีความสนใจใฝรูความคิดริเริ่ม สรางสรรค
ความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนตน 
   2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก 
            2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนา งานอาชีพ 
            2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ 
คณิตศาสตร 
            2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
            2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ 
    3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก 
            3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย 
           3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
           3.3 มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
           3.4 วางแผน จัดการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึง 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
          3.5 สามารถคิดวิเคราะหประยุกตใชทักษะและความรูในการจัดการงานอาชีพไดอยางมีระบบ 
          3.6 ปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินครบทั้งวงจร ตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
 
      ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิตและเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 

1.รายวิชา การบัญชชีั้นกลาง 1 รหัสวิชา 3201-2001 
    1.1 จุดประสงค์รายวิชา 
           1. เข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าและการจําหน่ายโอนของสินทรัพย์ การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูล 
           2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ รวมทั้งการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชี 
           3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และมีเจตคติท่ีดี ในการประกอบอาชีพ 
 

     1.2 มาตรฐานรายวิชา  
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ในงบการเงิน 
  2. ปฎิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี  

      1.3 คําอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการจําหน่ายจ่ายโอนตามมาตรฐาน
การบัญชีของเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไมมีตัวตน การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 มีผู้ทําวิจัยไว้หลายท่านดังนี้ 
ทิพวรรณ  ดีไพศาลสกุล (2556 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติที่ดีของ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาการบัญชี ที่มีต่อวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Research) โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนที่มีค่า 
ความยากง่ายอยู่ที่ 0.2-0.8 จากการเรียนแบบปกติ นํามาเปรียบเทียบกับคะแนนในการทําแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือวิธี Student team – achievement 
divisions (STAD) เป็นวิธีการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนทํางานเป็นกลุ่มโดยมีการ แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ 
เปรียบเทียบคําตอบซึ่งกันและกัน มีบทสรุปโดยให้ผู้เรียนทําเป็น รายบุคคลในตอนท้าย  เพ่ือให้ตัวผู้เรียนในชั้น
เรียนมีการช่วยเหลือ อธิบายในลักษณะเทคนิคในการทําแบบฝึกหัด  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน 
42 คน กลุ่มทดลองคือนักศึกษากลุ่ม รอบเช้าจํานวน 16 คน โดยกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
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(Purposive Sampling) ทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 2/2556 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองสัปดาห์ละ 4 คาบ คาบ
ละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการสอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1  
แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน และหลังเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ STAD 
(Student team - achievement divisions) ใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือการหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X)  
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบพบว่าการเรียนแบบร่วมมือ STAD ทา ให้ผู้เรียนมีผลคะแนนเฉลี่ย หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน (8.25-4.92) 3.33 คะแนน และยังส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทา แบบทดสอบ หลังเรียนได้
สูงกว่าก่อนเรียนเต็ม 100 % จากเดิมที่มีการเรียนการสอนแบบปกตินั้นผู้เรียนทา คะแนนหลังเรียนได้สูงกว่า
ก่อนเรียน 75 %  ของนักเรียนทั้งหมดจํานวน 16 คน และผลการศึกษาด้านเจตคติของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนพร้อมให้ความ ร่วมมือในการทํา กิจกรรมการเรียนการสอน และผู้เรียนมีการช่วยเหลือกัน
ทําให้มีความสัมพันธ์ ระหว่างกันมากขึ้นจากการสังเกตและบันทึกการสอนของผู้สอน     

ขณีดา  จวงพันธ์ (2559 : บทคัดย่อ) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบ การสอน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 รหัสวิชา 3201–2001 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานที่
กําหนดไว้ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ เอกสารประกอบการสอน 
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เอกสาร    ประกอบการสอน  วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 
รหัสวิชา 3201–2001 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการบัญชี ที่ลงทะเบียนเรียนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการสอน จํานวน 2 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ชนิดปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน  40 ข้อ  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  สถิติที่ใช้ใน การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201-2005 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่สร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.41/86.52  ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80      ผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 
รหัส วิชา 3201-2001 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ
บัญชี  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ด้าน   ที่อยู่
ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านความรู้สึกต่อกลุ่มและเพ่ือน มี 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล 

จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ (2555 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental 
Research) ซึ่งเป็นการทดลองชนิด The Single Group, Pretest-Posttest Design มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและ      หลังเรียนด้วยเทคนิคการทดสอบ
ย่อย โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งลงทะเบียนเรียน
วิชาการบัญชีบริหารในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) 
รายละเอียดของรายวิชา (2) การทดสอบย่อยก่อนเรียน (Pretest) และการทดสอบย่อยหลังเรียน (Posttest) 
ในเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ   ต้นทุน-จํานวน-กําไร แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพ่ือการ
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ตัดสินใจการประเมินโครงการลงทุน และการวัดผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยสถิติที่ใช้ได้แก่จํานวน ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1.การเรียนแบบมีการ
ทดสอบย่อยก่อนเรียนและทดสอบย่อยหลังเรียน และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ ทําให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนเพ่ิมขึ้น     จากระดับต่ําเป็นระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2.นอกจากนั้นผู้วิจัย
พบว่า พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีแนวโน้ม เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่า
นักศึกษามีการเตรียมตวัอ่านหนังสือมาล่วงหน้าและมีความตั้งใจในเรียนมากข้ึน 

เบญจวรรณ  เหลี่ยมจินดา (2560 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาบัญชีต้นทุน 1  ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี
ที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริม ทักษะ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 คณะ บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 1 ห้อง  รวม จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 19 คน ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน (Pre-test) และ หลังเรียน (Post-test) และแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่า t - test แบบ dependent  
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย  1. ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและ  หลังเรียน ในวิชาบัญชีต้นทุน 
1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจที่ได้รับการจัดการเรียน  การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ โดยพิจารณา
จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาบัญชีต้นทุน 1 พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลัง เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนทดสอบ
หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน รวมถึงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนของคะแนนสอบหลังเรียนลดลง  
2. ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ในวิชาบัญชี
ต้นทุน 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 

จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ (2556 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล ของการจัดการเรียนรู้แบบใช้คําถามที่มีต่อผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาสาขาวิชาการ บัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่ง
ลงทะเบียนเรียนและเข้าเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 61คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย (1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้คําถาม (2) แผนการจัดการเรียน การสอนของรายวิชาหลักการบัญชี
ขั้นต้น 2 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสถิติที่ใช้ได้แก่จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติt-test (paired-simple t-test) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใน รายวิชาหลักการ
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บัญชีขั้นต้น 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้คําถามมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 วิภาวดี ทุมชาต (2557 : บทคัดย่อ) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาก่อนและ หลังสอน วิชาการบัญชีชั้นกลาง1 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ ์กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 
1 สาขาวิชาการบัญชี  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ  เพชรเกษม สังกัดสํานักงานบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แขวง/เขต หนองแขม (เขต 3) กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปี 
การศึกษา 2558 จํานวน 41 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย4.10(S.D=2.29)   คิดเป็นร้อยละ13.67 ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ย 15.20 (S.D=1.97) คิดเป็นร้อยละ 50.67 เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบทักษะการบันทึก
บัญชีเกี่ยวกบที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของนักศึกษาก่อนและหลังการทดลองและนําคะแนนมาวิเคร าะห์หา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าที่ปรากฎว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนที่ ได้รับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยชุดฝึกทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกบ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มี ความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  ่ .01 (ด้วยความมันใจ  ่ 99%) 

สุดารัตน์ สุวรรณโน (2559 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการบันทึกรายการ
ปรับปรุง การแก้ไขข้อผิดพลาดและการบันทึกรายการโอนกลับ รายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทําการศึกษาในงานวิจัยครั้งคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ห้อง 4 ภาค
วิชาการบัญชี จํานวน 27 คน การวิเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้ชุดฝึกทักษะแล้วทําการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1.นักศึกษามีผลคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบก่อนใช้ชุดฝึกทักษะโดยเฉลี่ยเป็น 3.37 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบเพ่ิมขึ้นทุกคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของนักศึกษาทั้งหมด และมีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ การประเมินที่กําหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 92.59 จากนักศึกษาทั้งหมด 2.ผลจากการใช้ชุดฝึกทักษะ เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจและทักษะเรื่องการบันทึกรายการปรับปรุง การแก้ไขข้อผิดพลาดและการ
บันทึกรายการโอนกลับ ทําให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่เพิ่มขึ้น  

นวรัตน์ วิบูลย์พันธุ์ (2559 : บทคัดย่อ) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาชั้น ปวส. 1/1 สาขาวิชาการบัญชีก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ประชากร ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้น ปวส.1/1 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 52 คน ซึ่งกําลังศึกษา
วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ในภาคเรียนที่ 1/2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การคํานวณโดยสถิติที่ใช้หา
ค่าเฉลี่ยโดยนําคะแนนทั้งหมดมาหารด้วยจํานวนผู้เรียนโดยหาค่าเฉลี่ยทั้งการใช้แบบใบงานและการใช้ชุดฝึก
ทักษะการพัฒนาชุดฝึกทักษะการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1. เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะประกอบใบงานเพ่ือให้นักศึกษาได้ทําความเข้าใจ มีความคิด รู้จักวิเคราะห์ นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอบ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะของนักศึกษาดีขึ้นหลังจากการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการ
จําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ใช้ในการประกอบการสอน ดังนี้ 2.1 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้
ชุดฝึกทักษะเรื่องการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 3.24  2.2 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้
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ชุดฝึกทักษะเรื่องการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 6.18 3. ผลการใช้แผนการสอนสามารถทําให้การ
สอนมีความคล่องตัวมากข้ึน 4.ผลการเรียนของนักศึกษา ปรากฏว่าผลการทดสอบก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง
การจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอย่างเห็นได้
ชัดเจนแสดงว่านักศึกษามีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอนและนักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ได้ดี
และมีทักษะในการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้อย่างถูกต้องจึงทําให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 5. ผล
การสอนของครู แผนการสอนที่ได้จัดเตรียมไว้สามารถนําไปใช้ในการสอนได้ดีมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
นักศึกษามีความสนใจ มีการคิดวิเคราะห์ จัดลําดับขั้นตอนความยากง่ายตามกิจกรรมการสอนทักษะ
กระบวนการจึงมีความเข้าใจในการเรียนดีขึ้น มีทักษะในการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้อย่างถูกต้อง  

ทัศนีย์  บันลือพรศักดิ์ (2556 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลัง เรียนของนักศึกษา โดยการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
“แบบร่วมมือ”  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 
สาขา การบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการบัญชีต้นทุน 2 และข้อสอบระหว่างภาคครั้งที่  1 (ใช้ข้อสอบนี้ในการ
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน) ใช้เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์คือ 
ค่าเฉลี่ย และ ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน นักศึกษาทุกคนมี
คะแนนดีขึ้นทั้งชั้นเรียน โดยนักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนได้7.00 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 46.67 ของ
คะแนนเต็ม ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนได้11.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.67 ของคะแนนเต็ม ปรากฏว่า 
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4.80 คะแนน แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้ความ เข้าใจมากขึ้น 
สามารถวิเคราะห์ประเด็นคําถามได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสคิด แสดงออก และแสดง
ความเห็น ช่วยกันคิดทุกคน ทําให้เกิดการระดมความคิด มีโอกาสช่วยเหลือกัน เช่น นักศึกษาที่เก่งช่วย
นักศึกษาที่ไม่เก่ง เกิดความภาคภูมิใจ ทั้งยังช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคม เช่น การอยู่ร่วมกันด้วยมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน เข้าใจกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อีกทั้งเสริมทักษะ การสื่อสาร สิ่งเหล่านี้ล้วนส่ งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

อิสริยา จันทร์ขุน (2559 : บทคัดย่อ) วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือพัฒนาความรู้การเรียนวิชาการบัญชี
หน่วยงานภาครัฐ (รหัสวิชา 32012112) ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีที่ 2/2 
สาขางานการบัญชี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิธีการดําเนินการเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้วย
แบบทดสอบ เป็นแบบวิธีทําสถิติที่ใช้ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละ และ   ค่า SD กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี จํานวน33 คน 
เป็นนักศึกษาหญิง 32 คน นักศึกษาชาย 1 คน สรุปผลการวิจัย     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ รหัสวิชา 32012112 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2/2 (รับผู้จบม.6) สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาสรุปได้ดังนี้ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ (รหัสวิชา 32012112) ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2/2 (รับผู้จบม.6) สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนหลังเรียนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 73.42 % ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ที่ตั้งไว้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 70 % ขึ้นไป 
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บทที ่3 

วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 

      การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ขั้นตอนการศึกษา 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
3. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า 
4. การเก็บรบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากร 

     ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
จํานวน 71 คน  

      กลุ่มตัวอย่าง 

      กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาชั้นปวส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
จํานวน 52 คน ซึ่งได้โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Statified Random Sampling) โดยการเทียบสัดส่วน
ร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมดตามตาราง  

 
ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

สาขาวิชา/กลุ่ม จ านวน 

                                          ประชากร                                   กลุ่มตัวอย่าง 

บัญชี ปวส.2 กลุ่ม 1    41 33 

บัญชี ปวส.2 กลุ่ม 1    27 19 

        รวม                                        68                                                49 

  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบทดสอบวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001)  จํานวน 30 
ข้อ มีความเชื่อม่ัน 0.95  
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ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

    ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือเป็นแบบทดสอบวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) 
จํานวน 30 ข้อ  

  เกณฑ์ก าหนดการให้คะแนน 

        1. ถ้าตอบถูกให้คะแนน1คะแนน 

         2. ถ้าตอบผิดหรือกามากกว่า1ข้อ ให้ 0 คะแนน 

       

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

          1. กําหนดวันเวลาที่จะนําแบบทดสอบไปเก็บข้อมูล 

          2. จัดเตรียมเครื่องมือให้เพียงพอ 

          3. นําเครื่องมือไปทดสอบตามวัน 

          4. นํากระดาษคําตอบที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการทดสอบดังนี้ 

          1. จํานวนและร้อยละ  

          2. สถิติพ้ืนฐานคือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

                  3.1 t-test 

                  3.2 F-test 

                  3.3 Anova  
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บทที4่ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

          ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้
กําหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการแปรผลดังนี้  

                 ̅   แทน   ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                S   แทน    สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                N   แทน    จํานวนของนักศึกษา 

                t   แทน     ตัวสถิติในการแจกแจงแบบที 

                F   แทน     ตัวสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

      1.ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีชั้น
กลาง1 รหัสวิชา (3201-2001) 

      2.เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

      3.ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

      1.ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีชั้น
กลาง1 รหัสวิชา (3201-2001) 

      จากการนําแบบทดสอบแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีชั้นกลาง1 รหัสวิชา (3201-2001) ไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์  จํานวน 52 คน ประกอบด้วยสาขาวิชาชีพการบัญชี ปวส.2 กลุ่ม 1 จํานวน 33 คน และ
สาขาวิชาชีพการบัญชี ปวส.2 กลุ่ม 2 จํานวน 19 คน ได้ค่าสถิติพ้ืนฐานคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานดังตาราง 2 

       ตาราง 2 ค่าสถิติพ้ืนฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) ของ
นักศึกษา 

       กลุ่มตัวอย่าง                         N                           ̅                             S 

       บัญช ีปวส. 2 กลุ่ม 1                33 77.48 6.185 

       บัญช ีปวส. 2 กลุ่ม 2                19 57.16 11.866 

             รวมทั้งหมด                    52 70.06 13.092 

          

          จากตาราง 2 ค่าสถิติพ้ืนฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) ของ
นักศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) ทุกกลุ่มมีค่า
อยู่ระหว่าง 57.16-77.48 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) ปานกลาง  
          เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-
2001) พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกกลุ่มมีค่าอยู่ระหว่าง 6.185 ถึง 11.866 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) กระจายมาก 
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2.เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

       ผู้ศึกษานําคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) ของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช้ t-test และ F-test ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) ดังตาราง 3 ถึง  
     
     ตาราง 3 เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัสวิชา (3201-2001)  
ของแต่ละกลุ่มตามเกณฑ์ 80 คะแนน  

  กลุ่มตัวอย่าง                    ̅                 S.D              เกณฑ์                t                     p 

บัญชี ปวส. 2 กลุ่ม 1 77.48 6.185 80 -2.336 .026 

บัญชี ปวส. 2 กลุ่ม 2 57.16 11.866 -8.391 .000* 

                         *p < 0.05 

            จากตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัสวิชา 
(3201-2001)  ของแต่ละกลุ่มตามเกณฑ์ 80 คะแนน พบว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้น
กลาง 1 (3201-2001) ของทุกกลุ่มเมื่อเทียบกับเกณฑ์ไม่เท่ากับ 80 คะแนน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 
0.05 

      
      ตาราง 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์    ระหว่างนักศึกษา สบช2/1 กับ สบช.2/2 

  กลุ่มตัวอย่าง                   N                  ̅                 S.D                t                   p 

บัญชี ปวส. 2 กลุ่ม 1 33                77.48 6.185       6.943   .000 

บัญชี ปวส. 2 กลุ่ม 2 19                57.16             11.866  

     

           จากตาราง 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-
2003)  ระหว่างนักศึกษา สบช2/1 กับ สบช.2/2   พบว่าบัญชี ปวส.2 กลุ่ม1 กับ ปวส2 กลุ่ม 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2003)  แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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ตาราง5 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1รหัส (3201-2001) ด้านผู้สอนและเนื้อหารายวิชา 

       ข้อความ                                          ̅                   S.D                 ความพึงพอใจ 

1.ชี้แจงระบบการสอนวัตถุประสงค์                                 4.65                     .622                     มากที่สุด 
เนื้อหาอย่างชัดเจน 

2.ผู้สอนเข้าสอนเต็มเวลาตามตารางที่              4.55                     .639                    มากที่สุด 
กําหนด 
3.ผู้สอนสามารถอธิบายหลักการและ               4.70                      .516                   มากที่สุด 
เนื้อหารายวิชาให้เข้าใจได้ง่าย 
4.มีการคิดวิเคราะห์เนื้อหาและหาเหตุ             4.55                       .552                   มากที่สุด 
ผลโดยใช้ความคิด 
5.การตรวจงานมีการชี้แจงข้อบกพร่อง            4.42                       .712                   มาก 
ของนักศึกษาในงานที่ทํา 

        รวม 4.5750                    .39272               มากที่สุด 
           

        จากตาราง 5 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านผู้สอนและ
เนื้อหารายวิชาโดยรวมมีความพึงพอใจ( ̅=4.5750,S=.39272) เมื่อพิจารณาเป็นภาพรายข้อ พบว่าทุกข้อมี
ความพึงพอใจความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านผู้สอนและเนื้อหา
รายวิชาข้อความแรกมีความพึงพอใจมากส่วนข้อความอ่ืนๆมากที่สุด 
     

ตาราง6 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1รหัส (3201-2001)ด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน 

      ข้อความ                                           ̅                       S.D               ความพึงพอใจ 

1.ผู้สอนมีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน           4.52                       .599                   มากที่สุด 
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาด้วยเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัย 
2.ผู้สอนมีการใช้ตําราหรือเอกสารประ             4.50                        .716                  มากที่สุด 
กอบสอนที่เหมาะสม 

      รวม 4.5125 .5284                 มากที่สุด 
     

     จากตาราง 6 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านสื่อและอุปกรณ์
การสอนโดยรวมมีความพึงพอใจ( ̅=4.5125,S=.5284) เมื่อพิจารณาเป็นภาพรายข้อ พบว่าทุกข้อมีความพึง
พอใจความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001) ด้านสื่อและอุปกรณ์การสอนมาก
ที่สุด 
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ตาราง7 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส(3201-2001) ด้านการวัดผลและ
ประการประเมินผล 

      ข้อความ                                            ̅                          S.D             ความพึงพอใจ 

1.ผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลระหว่า                4.33                       .730                มาก  
เรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
2.การวัดผลและประเมินผลคะแนนมี                 4.38                       .705                มาก 
ความยุติธรรม 
3.ผู้สอนมีการแจ้งล่วงหน้าให้สอบก่อน               4.40                       .744                มากที่สุด 
ทุกครั้ง 

     รวม            4.3667                   .49957              มาก  

         จากตาราง 7 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านการวัดผล
และประการประเมินผลโดยรวมมีความพึงพอใจ ( ̅=4.3667,S=.49957) เมื่อพิจารณาเป็นภาพรายข้อ พบว่า
ทุกข้อมีความพึงพอใจความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านการวัดผล
และประการประเมินผลข้อความแรกมีความพึงพอใจมากที่สุดส่วนข้อความอ่ืนๆมาก 
 

         ตาราง 8 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านประโยชน์และ
การนําไปใช้ 

       ข้อความ                                             ̅                          S.D            ความพึงพอใจ 

1.เข้าใจเนื้อหาและสามารถทําแบบฝึก 4.35 .700                 มาก 
หัดอย่างทุกต้อง 
2.สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 4.50 .599 มากที่สุด 
ชีวิตประจําวันได้ 
3.นําความรู้ที่มีไปศึกษาต่อในระดับท่ี                  4.40                         .778                มาก 
สูงขึ้น 
4.สามารถนําความรู้ไปแนะนําผู้อ่ืนให้                  4.63                         .490               มากที่สุด 
ใช้ประโยชน์ได้ 

     รวม  4.4688    .41675 มาก 
         

          จากตาราง 8 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านประโยชน์
และการนําไปใช้โดยรวมมีความพึงพอใจ (  ̅=4.4688,S=.41675) เมื่อพิจารณาเป็นภาพรายข้อ พบว่าทุกข้อมี
ความพึงพอใจความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านการวัดผลและ
ประการประเมินผลข้อความแรกมีความพึงพอใจมากที่สุดส่วนข้อความอ่ืนมาก 
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ตาราง 9 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส ( 3201-2001)  ความพึงพอใจทุก
ด้าน 

 

     ข้อความ                                            ̅                       S.D                  ความพึงพอใจ 

1. ด้านผู้สอนและเนื้อหารายวิชา 4.5750 .39272 มากที่สุด 
2. ด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน 4.5125 .58274 มากที่สุด 
3. ด้านการวัดผลและประเมินผล 4.3667 .49957 มาก 
4. ประโยชน์และการนําไปใช้ 4.4688 .41675 มาก 

    รวม         4.4807   .23922 มาก 
 

      จากตาราง 9 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001)  ความพึงพอใจทุก
ด้านการนําไปใช้โดยรวมมีความพึงพอใจ ( ̅=4.4807 S=.23922) เมื่อพิจารณาเป็นทุกด้าน พบว่าทุกข้อมี
ความพึงพอใจความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) ความพึงพอใจข้อความ
แรกมีความพึงพอใจมากที่สุดส่วนข้อความอ่ืนมาก 
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บทที5่ 

สรุป อภิปรายผลข้อเสนอแนะ 
 
 

ความมุ่งหมายของการศึกษา 
         1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) ของนักศึกษา ปวส. 
กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี และตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 2. เพ่ือหาความพึงพอใจการสอนของครูวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) ของนักศึกษา ปวส. 
กลุม่สาขาวิชาการบัญชี 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

            1. นักศึกษาแต่ละกลุ่มสาขาวิชาชีพบัญชีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) 
แตกต่างจากเกณฑ์ที่กําหนด 

         2. นักศึกษาแต่ละกลุ่มสาขาวิชาชีพบัญชีแตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 
(3201-2001)             

 

วิธีด าเนินการศึกษา 

     กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้น ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  จํานวน
52 คน ประกอบด้วย 

      สาขาวิชาชีพการบัญชี ปวส.2 กลุ่ม 1 จํานวน  33 คน 

      สาขาวิชาชีพการบัญชี ปวส.2 กลุ่ม 2 จํานวน  19 คน 

      ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Statified Random Sampling) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบทดสอบวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) จํานวน 30 
ข้อ มีความเชื่อมั่น 0.95  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
             1. กําหนดวันเวลาที่จะนําแบบทดสอบไปเก็บข้อมูล 

             2. จัดเตรียมเครื่องมือให้เพียงพอ 

             3. นําเครื่องมือไปทดสอบตามวัน 

             4. นํากระดาษคําตอบที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการทดสอบดังนี้ 

             1. จํานวนและร้อยละ  

             2. สถิติพ้ืนฐานคือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

             3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการ 
วิเคราะห์ ดังนี้ 

                   3.1 t-test 

                   3.2 F-test 

                   3.3 Anova 
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สรุปผลการการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าสถิติพ้ืนฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) ของนักศึกษา 

พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) ทุกกลุ่มมีค่า
อยู่ระหว่าง 57.16-77.48 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส 
(3201-2001) พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกกลุ่มมีค่าอยู่ระหว่าง 6.185 ถึง 11.866 แสดงว่า
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) กระจายมาก 

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัสวิชา (2201-2003)     
ของแต่ละกลุ่มตามเกณฑ์ 80 คะแนน พบว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 
(2201-2003) ของทุกกลุ่มเมื่อเทียบกับเกณฑ์ไม่เท่ากับ 80 คะแนน ที่รับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 
0.05 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 (2201-2003)  ระหว่าง
นักศึกษา สบช2/1 กับ สบช.2/2   พบว่าบัญชี ปวส.2 กลุ่ม1 กับ ปวส2 กลุ่ม 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 (2201-2003)  แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

4. ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านผู้สอนและเนื้อหา
รายวิชาโดยรวมมีความพึงพอใจ( ̅=4.5750,S=.39272) เมื่อพิจารณาเป็นภาพรายข้อ พบว่าทุกข้อมี
ความพึงพอใจความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านผู้สอน
และเนื้อหารายวิชาข้อความแรกมีความพึงพอใจมากส่วนข้อความอ่ืนๆมากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน
โดยรวมมีความพึงพอใจ( ̅=4.5125,S=.5284) เมื่อพิจารณาเป็นภาพรายข้อ พบว่าทุกข้อมีความพึง
พอใจความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001) ด้านสื่อและอุปกรณ์การ
สอนมากที่สุด 

6. ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านการวัดผลและประการ
ประเมินผลโดยรวมมีความพึงพอใจ ( ̅=4.3667,S=.49957) เมื่อพิจารณาเป็นภาพรายข้อ พบว่าทุก
ข้อมีความพึงพอใจความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านการ
วัดผลและประการประเมินผลข้อความแรกมีความพึงพอใจมากที่สุดส่วนข้อความอ่ืนๆมาก 

7. ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านประโยชน์และการ
นําไปใช้โดยรวมมีความพึงพอใจ ( ̅=4.4688,S=.41675) เมื่อพิจารณาเป็นภาพรายข้อ พบว่าทุกข้อมี
ความพึงพอใจความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001)  ด้านการวัดผล
และประการประเมินผลข้อความแรกมีความพึงพอใจมากที่สุดส่วนข้อความอ่ืนมาก 
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การอภิปรายผล 
     จากการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาค้นคว้าสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
           1. คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัสวิชา (2201-2003)     ของแต่
ละกลุ่มตามเกณฑ์ 80 คะแนน พบว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง (2201-2003) ของ
ทุกกลุ่มเมื่อเทียบกับเกณฑ์ไม่เท่ากับ 80 คะแนน ที่รับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 
           2. เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 (2201-2003)  
ระหว่างนักศึกษา สบช2/1 กับ สบช.2/2   พบว่าบัญชี ปวส.2 กลุ่ม1 กับ ปวส2 กลุ่ม 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 (2201-2003)  แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
           3. ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001)  ความพึงพอใจทุกด้าน
การนําไปใช้โดยรวมมีความพึงพอใจ ( ̅=4.4807 S=.23922) เมื่อพิจารณาเป็นทุกด้าน พบว่าทุกข้อมีความพึง
พอใจความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001) ความพึงพอใจข้อความแรกมี
ความพึงพอใจมากทีสุ่ดส่วนข้อความอ่ืนมา 
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    เชาวลีย์  พงศ์พาติโรจน์  หลักการบัญชีขั้นต้น  2. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  : กรุงเทพมหานคร
,2535. 

   เติมศักดิ์   กฤษณามระและคณะ. หลักการบัญชีขั้นต้น . โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   :  
กรุงเทพมหานคร,2525. 

   พยอม   สิงห์เสน่ห์. การบัญชีทรัพย์สิน. โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร, 2529. 

   คุณเมธากุล เกียรติกระจาย. ทฤษฎีการบัญชี. โรงพิมพ์อักษรสยามการพิมพ์ร้านค้า : พิมพ์ครั้งที่ 3 , 
กรุงเทพมหานคร , ม.ป.ป.  

   สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. มาตรฐานการบัญชีรวมเล่ม.นําอักษรการพิมพ์ : 
กรุงเทพมหานคร , 2537.____________. ศัพท์บัญชี.  พิมพ์ครั้งที่ 6 , โรงพิมพ์บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จํากัด : 
กรุงเทพมหานคร , 2538. 
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ภาคผนวก ก. 
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แบบประเมินผลการเรียนรู้วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 

1.ข้อใดหมายถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ก. สิทธิบัตร   ข. เครื่องหมายการค้า 

ค. สัมปทาน   ง.ถูกทุกข้อ 

2.ข้อใดคือรายการที่ควรจะปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ก. นโยบายการบัญชี  ข.รายชื่อลูกหนี้ 

ค. รายชื่อเจ้าหนี้   ง. ถูกทุกข้อ 

3.รายการในข้อใดไม่นับเป็นเงินสด 

ก. เช็คคืน   ข. เงินมัดจําค่าเครื่องปรับอากาศ 

ค. ใบหุ้นทุน   ง. ถูกทุกข้อ 

4.ร้านค้าในข้อใดจัดให้มีบัตรเครดิตเป็นของตนเอง 

ก. Central   ข.Big C 

ค. Tesco Lotus   ง. ถูกทุกข้อ 

5.อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้คํานวณได้อย่างไร 

ก. ยอดขายเชื่อ / ลูกหนี้สุทธิถัวเฉลี่ย 

ข. ยอดขายเชื่อ / ลูกหนี้ทั้งสิ้น 

ค. ลูกหนี้สุทธิถัวเฉลี่ย / ยอดขายเชื่อ 

ง. (ลูกหนี้สุทธิต้นงวด+ลูกหนี้สุทธิปลายงวด) / 2 

6.การจัดหาเงินสดจากลูกหนี้มีวิธีใดบ้าง 

ก. การนําบัญชีลูกหนี้ไปค้ําประกันเงินกู้   ข. การขายบัญชีลุกหนี้ 

ค. การโอนบัญชีลูกหนี้     ง. ถูกทุกข้อ 
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จากโจทย์ต่อไปนี้จงตอบคําถามข้อ 7-8  

       เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 กิจการแห่งหนึ่งมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมา 1,200 บาท ระหว่างปีมีการ
ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจํานวน 150,000 บาท และในวันที่ 31 ธันวาคม มีลูกหนี้คงเหลือจํานวน 85,000 บาท  

7.ถ้ากิจการประมาณหนี้สงสัยจะสูญในอัตรา 3 % ของยอดลูกหนี้  หนี้สงสัยจะสูญจะมีจํานวนเท่าใด 

ก. 1,200 บาท      ข. 1,350 บาท 

ค. 1,950 บาท      ง.  2,550 บาท 

8.ถ้ากิจการประมาณหนี้สงสัยจะสูญในอัตรา 2 % ของยอดขายเชื่อ  หนี้สงสัยจะสูญจะมีจํานวนเท่าใด 

ก. 1,200 บาท      ข. 1,300 บาท 

ค. 1,800 บาท      ง. 3,000 บาท 

9.สินค้าคงเหลือของกิจการผลิตสินค้าหรือกิจการอุตสาหกรรมคือข้อใด 

ก. วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน    ข. งานระหว่างทํา 

ค. สินค้าสําเร็จรูป     ง. ถูกทุกข้อ 

10.สาเหตุที่ราคาตลาดของสินค้าคงเหลือต่ํากว่าราคาทุนคืออะไร  

ก. ราคาโดยทั่วไปลดลง     ข. สินค้าล้าสมัย 

ค. สินค้าเสื่อมคุณภาพ     ง. ถูกทุกข้อ 

11.การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีราคาขายปลีกเหมาะกับกิจการประเภทใด 

ก. ห้างสรรพสินค้า   ข. โรงงานอุตสาหกรรม 

ค. บริษัท ห้างร้านทั่วไป   ง. ใช้ได้กับกิจการทุกประเภท 

12.กิจการแห่งหนึ่งซื้อสินค้าราคาทุน 48000 บาท Markup เท่ากับ 40% ราคาขายปลีกจะเป็นเท่าใด 

ก. 67,200 บาท    ข. 76,800 บาท 

ค. 72,000 บาท    ง. 80,000 บาท 

 

13.กิจการแห่งหนึ่งกําหนดราคาขายสินค้าเท่ากับ 60,000 บาท Markup เท่ากับ 40% ราคาทุนจะเป็นเท่าใด 

ก. 24,000 บาท    ข. 36,000 บาท 

ค. 60,000 บาท    ง. 84,000 บาท 
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14.ข้อใดคือวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นทุน 

ก. วิธีราคาทุน    ข. วิธีส่วนได้เสีย 

ค. วิธีราคาตลาด    ง. ถกูทุกข้อ 

15.ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างหุ้นกู้และหุ้นสามัญ 

ก. สิทธิในการอกเสียง   ข. ผลตอบแทนที่ได้รับ 

ค. สิทธิในการรับผลตอบแทน  ง. ถูกทุกข้อ 

16.การบันทึกรายการตัดส่วนเกินและส่วนต่ํามูลค่าของเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้ จะปรับปรุงกับบัญชีอะไร 

ก. ดอกเบี้ยรับ    ข. ดอกเบี้ยค้างรับ 

ค.เงินลงทุน-หุ้นกู้    ง.ไม่ต้องปรับปรุง 

17.สาเหตุของการขายเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้ก่อนกําหนดไถ่ถอนคืออะไร 

ก. ขากเงินทุนหมุนเวียน   ข. ผู้บริหารเปลี่ยนนโยบายในการลงทุน 

ค. ข้อจํากัดในด้านกฎหมาย  ง. ถูกทุกข้อ 

18.มาตรฐานการบัญชีไทยเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เท่าใด 

ก. ฉบับที่ 9    ข.ฉบับที่ 22 

ค.ฉบับที่ 31    ง.ฉบับที่ 32 

19.รายการใดต่อไปนี้ ที่ถือเป็นต้นทุนของที่ดิน 

ก. ค่านายหน้าในการซื้อที่ดิน  ข. ค่าทําถนน 

ค. ค่าปราบวัชพืช   ง.ถูกทุกข้อ 

 

20.รายการดังต่อไปนี้ ที่ถือเป็นต้นทุนของอาคาร 

ก. ค่าซื้ออาคาร    ข.  ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ 

ค. ค่าซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้งานได้  ง.ถูกทุกข้อ 
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21.ข้อใดคือสินทรัพย์ที่มีการคิดค่าเสื่อมราคา 

ก.ที่ดิน         ข.วัสดุสํานักงาน 

ค.เครื่องจักร       ง.สินค้า 

22.วิธีการคํานวณค่าเสื่อมราคาวิธีที่ง่ายและเป็นวิธีที่กิจการโดยทั่วไปนิยมใช้คือวิธีอะไร 

ก.เส้นตรง         ข.ชั่วโมงการทํางาน  

ค.คํานวณตามผลผลิต      ง.วิธลีดลงทุกปี 

จากโจทย์ต่อไปนี้ จงตอบคําถามข้อ 23-24  

       เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 กิจการซื้อรถบรรทุกมา 1 คัน ราคาทุน 250 ,000 บาท คาดว่าจะมีอายุใช้
งาน 5 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 กิจการได้เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่โดยเสียเงินไปทั้งสิ้น 40 ,000 บาท 
และคาดว่าจะเพ่ิมอายุการใช้งานต่อไปอีก 4 ปี กิจการคํานวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง 

23.ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์ประจําปี 2544 เท่ากับเท่าใด 

ก.35,000 บาท          ข.35,714.29 บาท 

ค.41,428.57  บาท         ง.50,000 บาท 

24.ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์ประจําปี 2545 เท่ากับเท่าใด 

ก.35,000 บาท          ข.35,714.29 บาท 

ค.41,428.57  บาท        ง.50,000 บาท 

25.สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์คืออะไร 

ก.การประมาณอายุการใช้งานผิดพลาด 

ข.ใช้สินทรัพย์น้อยเกินไปหรือใช้เกินกําลัง 

ค.การเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยของสินทรัพย์ 

ง.ถูกทุกข้อ 
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26.เมื่อกิจการไม่ต้องการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ กิจการมีวิธีปฏิบัติอย่างไร 

ก.โอนสินทรัพย์ออกจากบัญชี 

ข.จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

ค.นําไปบริจาค 

ง.ถูกทุกข้อ 

27.ข้อใดคือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ก.สิทธิบัตร       ข.สัมปทาน 

ค.เครื่องหมายการค้า     ง.ถูกทุกข้อ 

28.สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานไม่จํากัดคืออะไร 

ก.เครื่องหมายการค้า     ข.ค่าความนิยม 

ค.สัมปทาน        ง.ถูกทุกข้อ 

29.สิทธิบัตรของการประดิษฐ์มีอายุกี่ปี 

ก. 7 ปี            ข. 10 ปี 

ค. 15 ปี          ง. 40  ป ี

30.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทควรจะตัดจําหน่ายให้หมดไปภายในกี่ปี 

ก. 5 ปี             ข.7 ป ี

ค.15  ปี           ง. 20  ปี 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของการสอบวิชา  การบัญชีชั้นกลาง 

ค าชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย () ในแบบสอบถามนี้ เพื่อนาํข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
1. เพศ 
       ( ) ชาย   ( ) หญิง 
2. อายุ 
      ( ) ต่าํกว่า 20 ปี                           ( ) 21-30 ปี 
      ( ) 31-40 ปี                                ( ) มากกว่า 40 ปี 

 
 

 

 

 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านผู้สอนและเนื้อหารายวิชา 
  1.1 ช้ีแจงระบบการสอนวัตถุประสงค์เนื้อหาอย่างชัดเจน      

  1.2 ผู้สอนเข้าสอนเต็มเวลาตามตารางสอนที่กําหนด      
  1.3 ผู้สอนสามารถอธิบายหลักการและเนื้อหาวิชาให้เข้าใจได้ง่าย      
  1.4 มีการคิดวิเคราะห์เนื้อหาและหาเหตุผลโดยใช้ความคิด        
สร้างสรรค์ 

   
  

  1.5 การตรวจงานมีการช้ีแจงข้อบกพร่องของนักศึกษาในงานที่ทํา       
2. ด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน      
  2.1 ผู้สอนมีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

   
  

  2.2 ผู้สอนมีการใช้ตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสม       
3. ด้านการวัดผลและการประเมินผล   
  3.1 ผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนในช่วงเวลาที่
เหมาะสม 

     

  3.2 การวัดผลและประเมินผลคะแนนมีความยุติธรรม      

  3.3 ผู้สอนมีการแจ้งล่วงหน้าให้สอบก่อนสอบทุกครั้ง      

4. ประโยชน์และการน าไปใช้ 

  4.1 เข้าใจเนื้อหาและสามารถทําแบบฝึกหัดอย่างทุกต้อง      

  4.2 สามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวันได้      

  4.3 สามารถนาํความรู้ที่มีไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น      
  4.4 สามารถนาํความรู้ไปแนะนําผู้อื่นให้ใช้ประโยชน์ได้      

รวมทั้งหมดทุกด้าน      
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ภาคผนวก ข.  
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การตั้งตัวแปร 
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การกรอกข้อมูล 
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 ตาราง 2 ค่าสถิติพ้ืนฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส 3201-2001 ของนักศึกษา 
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    ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัสวิชา (3201-2001) 
ของแต่ละกลุ่มตามเกณฑ์ 80 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 
 

ตาราง 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์    ระหว่างนักศึกษา สบช2/1 กับ สบช.2/2 
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ตาราง5 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001) ด้านผู้สอนและเนื้อหารายวิชา 
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ตาราง6 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001) ด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน 
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 ตาราง7 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง1 รหัส (3201-2001) ด้านการวัดผลและประการ
ประเมินผล 
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     ตาราง 8 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส (3201-2001)  ด้านประโยชน์และการ
นําไปใช้ 
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 ตาราง 9 ความพึงพอใจของการสอนของวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 รหัส ( 3201-2001)  ความพึงพอใจทุกด้าน 
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ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า 

 

ชื่อ-นามสกุล          นางสาวปิยธิดา  หนูกําเหนิด 

วัน เดือน ปี เกิด      28 พฤษภาคม พ.ศ.2541 

สถานที่เกิด             โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

สถานที่ปัจจุบัน        190/3 หมู่ 9 ตําบลคลองวาฬ  อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 

สถานศึกษา            วิทยาลยัเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ตําแหน่ง                นักศึกษา 

ประวัติการศึกษา      ประถมศึกษา   : โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 

                           มัธยมศึกษา    : โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 

                           ปวช.            : วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

                           ปวส.            : วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า 

 

ชื่อ-นามสกุล          นายวัชนะ  ศรีอ่อนรอด 

วัน เดือน ปี เกิด      7 สิงหาคม พ.ศ.2542 

สถานที่เกิด             โรงพยาบาลราชวิถี 

สถานที่ปัจจุบัน        145 หมู่ 14 ตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210 

สถานศึกษา            วิทยาลยัเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ตําแหน่ง                นักศึกษา 

ประวัติการศึกษา      ประถมศึกษา    :  โรงเรียนวังมะเดื่อ 

                           มัธยมศึกษา     :  โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 

                           ปวช.             :  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

                           ปวส.             :  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 


