
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 
รหัสวิชา  3201- 2005  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปีท่ี 1  
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บทความ
วิจัย 

 

เอกสารเผยแพร่ 
 

 

การบญัช ี(Accounting) หมายถงึ งานศลิปะของการน ารายงานและ

เหตกุารณ์ทางการเงนิมาจดบันทกึ จัดหมวดหมู่ สรปุผล  

และวเิคราะห ์ตคีวามอยา่งมหีลักเกณฑ ์

 

ค าวา่ การบญัช ี(Book-keeping) ไดม้ผีูใ้หค้ าจ ากัดความไวม้ากมาย 

เชน่  

 

"การบัญช ีคอื การจดบันทกึรายการคา้ต่างๆ ทีเ่กีย่วกับการรับ-จ่ายเงนิ 

และสิง่ทีม่คีา่เป็นเงนิ 
ไวใ้นสมดุบัญชอีย่างสม ่าเสมอ เป็นระเบยีบถกูตอ้งตามหลักการ และ
สามารถแสดงผลการด าเนนิงาน 
และฐานะการเงนิของกจิการในระยะเวลาหนึง่ได"้ 

การท าบัญช ี(Bookkeeping) หมายถงึ งานประจ าทีเ่กีย่วขอ้งกับการบันทกึ 

และรวบรวมขอ้มลูประจ าวันเพือ่ใหส้ามารถจัดท างบการเงนิได ้ 

การท าบัญชเีป็นงานยอ่ยสว่นหนึง่ของการบัญช ี
บคุคลผูป้ฏบัิตงิานเกีย่วกับการบัญช ีเรยีกวา่ นักบัญช ี(Accountant) สว่น

ผูท้ีม่หีนา้ทีบั่นทกึและรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกับการเงนิประจ าวัน เรยีกวา่ ผูท้ า
บัญช ี(Bookkeeper) 

 

คัดสรรมาฝากโดย  leejeng (ลีเจง ถนอมวรกุล) 

ความหมายของ 
"การบัญชี" และ "การท าบัญชี" 

 

 

 



 

 

    2.1 ความสามารถของนักศึกษาย่อมแตกต่างกันในแต่ละสถานศึกษาและแต่ละ
ท้องถิ่น  ดังนั้นจึงควรมีการปรับจุดประสงค์  เนื้อหา  และกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 
สภาพและปัญหาของนักศึกษาตลอดจนการยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสม 
    2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่่า 
    2.3 มีการเปรียบเทียบนวัตกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่  2  รูปแบบ 
    2.4 ควรเปรียบเทียบผลการใช้นวัตกรรมกับรูปแบบการสอนอ่ืนๆ 
 

บรรณานุกรม 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

(ปรับปรุง 2546) สามัญ – สัมพันธ์.  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 
_______. (2553). แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 
   กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ่ากัด. 
_______. (2557). นโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล. 
  กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 
ส่านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2555). แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง  
 (พ.ศ.2552-2559). กรุงเทพฯ: ส่านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ. 2545 (2542, 19 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 116  
 ตอนที่ 74 ก. หน้า 1 - 41. 
 

 

 
 

 

 

การใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 
รหัสวิชา  3201-2005  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1.   

The use of Advanced  Accounting Instruction 1 
Couse Code 3201-2005 of Diploma Students Year 1. 

 

ขณีดา  จวงพันธ ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  สา่นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

Khaneeda  Juangpun 
Surin Vocational College Office of the Vocational Education Commission. 

ปีที่ท าการศึกษา       2558 - 2559 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ 
การสอน วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201–2005 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก่าหนดไว้ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้
เอกสารประกอบการสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน  วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201–2005 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาการบัญชี ทีล่งทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) 
เอกสารประกอบการสอน จ่านวน 2 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด
ปรนัย 5 ตัวเลือก จ่านวน  40 ข้อ  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า   
     1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 
3201-2005 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
สาขาวชิาการบัญชี ที่สร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.41/86.52  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 
     2. ผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน วชิาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัส
วิชา 3201-2005 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู (ปวส.)  
ชั้นปทีี่ 1 สาขาวิชาการบัญชี  แตกต่างกันอย่างมนีัยสา่คัญทางสถิติ  .05 
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     3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูข้องนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาการบัญชี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48  เมื่อพิจารณาเปน็รายดา้น พบว่า 
มี 2 ด้าน ที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านความรู้สึก
ต่อกลุ่มและเพ่ือน  มี 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนการสอน 
และด้านการวัดผลและประเมินผล 
 
Abstract 
 The purpose,s  research were 1)  to find the effectiveness for 
Documentation  Requirement  for Teaching of Advanced Accounting 1 
Course Code 3201-2005 to achieve at  80/80. 2) to compare learning 
achievement   between  before and after to use Documentation  
Requirement  for Teaching of Advanced Accounting 1 Course Code 
3201-2005   3) to study for students' satisfaction for Documentation  
Requirement  for Teaching of Advanced Accounting 1 Course Code 
3201-2005. The sample was the first year Gradate Diploma students in 
Accounting enrolled in the first year of academic year 2016, Surin 
Vocational College. The instruments consisted of 1) Documentation 
Requirement for Teaching of Advanced Accounting 1 Course Code 
3201-2005   2) 5 Multiple Choice Achievement test 40 items.  
3) Student,s Satisfaction Assessment. The data is analyzed by using 
percentage, mean and standard deviation. The research  results found  
that: 
1. The efficiency  from  learning  management by using the 
Documentation  Requirement  for Teaching of Advanced Accounting 1 
Course Code 3201-2005 revealed that  82.41 / 86.52, and meet the 
criteria 80/80. 
 

   2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน 
วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201–2005ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาการบัญช ีเมื่อพิจารณาคะแนนความก้าวหน้า
การท่าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
27.42  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.61  สรุปไดว้่า คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 33 คน  หลังจาก
การเรียนจากเอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201–2005 
พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (  = 4.48, S.D. = 0.48)   
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ 
 

 ผลจากการวิจัยครั้งนี้  สามารถสรุปเป็นประเด็นส่าคัญออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน่าไปใช้และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  โดยมีรายละเอียด 
แต่ละด้านดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
    1.1 ก่อนการน่าเอกสารประกอบการสอนไปใช้ต้องศึกษาแนวคิด  วิธีการ  
ตลอดจนกระบวนการตามที่ระบุไว้ในชุดการเรียน  หรือแผนการจัดการเรียนรู้ 
    1.2 ควรกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าแสดงออก และครูควรให้การ
เสริมแรงแก่นักศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
และปัจจัยหลายประการ  ด้วยเหตุที่ว่านักศึกษามีความแตกต่างกันตลอดจนบริบทที่
เกี่ยวข้อง  ด้วยเหตุนี้เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่เป็นอยู่ควรค่านึงถึงปัจจัย
ดังต่อไปนี้ 
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และเก็บคะแนนหลังกิจกรรมแต่ละครั้ง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
เพ่ือนช่วยเพื่อน 
 3. ทดสอบหลังเรียน (Post–Test) โดยทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยข้อสอบ
ฉบับเดิมให้ถูกต้อง 1 คะแนน ข้อผิดให้ 0 คะแนน จ่านวน  40 ข้อ  แล้วบันทึกข้อมูล
ไว้เพ่ือน่าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 4. วัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน ในขณะที่ฝึกกิจกรรมโดยใช้
แบบประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน  
หลังจากเรียนจบแผนที่ 34 
การวิเคราะห์ข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รายงานได้ด่าเนินการดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้  วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 
รหัสวิชา  3201 – 2005 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.)  
ชั้นปทีี่ 1 สาขาวิชาการบัญช ีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก่าหนดไว้  80/80 
 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

   - ตรวจแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน โดยให้ข้อที่นักศึกษาตอบถูก 1 คะแนน  
ตอบผิดให้  0  คะแนน 
     - น่าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
น่ามาเปรียบเทียบหาความแตกต่างทางสถิติ โดยการทดสอบค่าที  (t - test)   
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)  อ่านาจจ่าแนก (r) และความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของครู 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
สรุปผลการวิจัย 
 

   1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชชีั้นสูง  1 รหสัวชิา  
3201–2005 มีประสิทธิภาพ 82.41/86.52 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก่าหนดไว้ 80/80 

 

      2. The  mean of achievement test score between  before and after 
to use  Documentation Requirement  for Teaching  of Advanced 
Accounting 1 Course Code 3201-2005 of the first  year Graduate Diploma  
student in Accounting was statistically significant difference at .05 
      3. The mean of Student, s satisfaction with overall was 4.48 and 
standard deviation was 0.48. Considering each of items found that 
learning Activities and Feeling for groups/friends were the highest Level. 
Content, Instructional Media and Measurement and Evaluation were high 
level.  
บทน า 
     “การศึกษา” คือ หัวใจสา่คัญของการพัฒนาประเทศและเป็นกลไกหลักในการ
พัฒนาทรัพยากรของชาติ  ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถยืนหยัดได้อย่าง
สง่างามในประชาคมโลก ดังนั้นการวางรากฐานของระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
มั่นคง ยั่งยืน  จึงเป็นสิ่งสา่คัญยิ่งต่อการสร้างคนให้มีความรู้และ ความสามารถ  มีการงาน
อาชีพที่มั่นคง  กอรปด้วยสมรรถนะที่สามารถแข่งขันได้จริงในประชาคมโลก 
(ส่านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2555 : 82) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่มุ่งใช้การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด่ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตส่านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แนวการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส่าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยค่านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด  
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การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท่าได้  คิดเป็น  
ท่าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2442 ได้ก่าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการ การจัดการศึกษาไว้ใน มาตรา 6 และ มาตรา 7  โดยการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด่ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส่านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา
และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ตามมาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด่าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยค่านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท่าได้ 
คิดเป็น ท่าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา 
  
 

         5) น่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง ความสอดคล้อง ความครอบคลุมของเนื้อหา   ความเหมาะสม
ของกิจกรรมและเวลาที่ใช้ฝึกแบบฝึกหัด  แล้วน่ามาปรับปรุงแก้ไข 
         6) จัดท่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยศึกษาเอกสารหลักสูตร  
คู่มือครู  หนังสือเรียนวิชาการบัญชี  สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
            7)  น่าแบบทดสอบไปทดลองใช้ทดสอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ชั้นสูง  (ที่ได้เรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201-2005 มาแล้ว) 
จ่านวน 20 คน  เพ่ือวิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบ 
         8)  น่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย  (p)  ค่า
อ่านาจจ่าแนก  (r)  คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย  ระหว่าง  0.20 - 0.80  ค่า
อ่านาจจ่าแนก 0.20  ขึ้นไป  ได้ข้อสอบจา่นวน  40 ข้อ   
         9)  น่าข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 40 ข้อ มาหาความเชื่อมั่น (Reliability)  
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ  โดยใช้สูตร คูเดอร์ ริชาร์ดสัน, 20 (KR-20)  ได้ค่าความ
เชื่อมั่น  เท่ากับ 0.97  
      10)  น่าข้อสอบที่ได้จากข้อ 9 จัดพิมพ์เป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ เพ่ือน่ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อไป 
        11) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือส่ารวจสภาพความรู้สึกของผู้เรียน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ผู้รายงานได้ด่าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง (Pre–Test) โดยทดสอบนกัศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
ก่อนเรียน ข้อถูกให้ 1 คะแนน ข้อผิดให้ 0 คะแนน  จ่านวน 40 ข้อ แล้วบันทึก
คะแนนไว้ 
 2. ด่าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท่าไว้ โดยใช้
เอกสารประกอบการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร และออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิง
มาตรฐาน จัดการเรียนรู้แบบสหวิทยาการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 กลุ่มตัวอย่าง  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ด้วย
การจับสลาก  จ่านวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียนจ่านวน  33  คน    
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
1. เอกสารประกอบการสอน  วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวชิา 3201 - 2005 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา  

3201 - 2005 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  5  ตัวเลือก  จ่านวน  40  ข้อ 
        3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน  วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวชิา 3201 - 2005 ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale) 5  ระดับ  จ่านวน  20  ข้อ 
 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

       การสร้างเอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201-2005 
ครั้งนี้ ด่าเนินการโดยท่าการศึกษาหลักและวิธีการจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนน่าความคิดจากประสบการณ์มาเป็นแนวในการจัดท่า ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
          1) ศึกษาเอกสาร ต่ารา งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเอกสารประกอบการสอน
ศึกษาหลักสูตร จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา ค่าอธิบายรายวิชา วิเคราะห์
เนื้อหาก่าหนดโครงสร้างและขอบเขตของเนื้อหาให้สอดคล้องกับค่าอธิบายรายวิชา  
          2) วางรูปแบบของกิจกรรมจากเนื้อหาที่ก่าหนดให้ตรงกับจุดประสงค์ 
          3) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบเอกสารประกอบการสอน  วิชาการ
บัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201 – 2005 จ่านวน 7 หน่วยการเรียน เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน  
          4) จัดท่าแบบทดสอบย่อยประจ่าแบบฝึกแต่ละชุด โดยให้สัมพันธ์กับสาระ 
การเรียนรู้และจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย   
 
 
 

 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและอ่านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้  ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก 19 สิงหาคม 2542 หน้า 7-8) 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงาน ระดับผู้ช่านาญการ
เฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้ มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและ เข้าใจ
ชีวิต เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ 
สามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการ
เรียนรู้และประสบการณ์ได้ ซ่ึงจุดหมายของหลักสูตร  1) เพ่ือให้มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานในการด่ารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2) เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 3) เพ่ือให้สามารถ 
บูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่างๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 4) เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจ
ในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร สามารถท่างานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 5) เพ่ือให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทาง
ใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและ
การพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 6) เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณแ์ข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติ
ในอาชีพนั้นๆ 7) เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท่างาน การอยู่ 
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ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือ
สังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหา
และความส่าคัญของสิ่งแวดล้อม 8) เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นก่าลังส่าคัญในด้านการผลิตและให้บริการ 
9) เพ่ือให้เห็นคุณค่าและด่ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน
ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     ประสบการณ์ในด้านการจดัการเรียนการสอนของผู้รายงานที่ผ่านมา พบว่าการจะ
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นจะต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและกระบวนการท่างานควบคู่กันไป  
ประเด็นปัญหาที่ส่าคัญสรุปได้ดังนี้ 
     1. เนื้อหาสาระวิชาการบัญชีชั้นสูง 1รหัสวิชา 3201-2005 มีรายละเอียดมาก
ต้องศึกษาจากต่าราหลายเล่ม  ต่าราแต่ละเล่มมีราคาค่อนข้างสูง 
     2. หนังสือแบบเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1รหัสวิชา 3201-2005 มีการเรียบเรียง
จากนักวิชาการหลายส่านักพิมพ์  มีรายละเอียดของเนื้อหายังไม่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
ไม่ครอบคลุมค่าอธิบายรายวิชา ครูผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้า เอกสาร ต่ารา ข้อมูลเพ่ิมเติม  
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขาดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ  ซึ่งไม่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปการเรียน ปรับวิธีเรยีน  เปลีย่นวิธี
สอน  ปฏิรูปวธิีสอบ  ตามนโยบายของส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 
     4. นักศึกษาขาดทักษะการท่างานกลุ่ม  ขาดทักษะการเรียนรู้ในด้านการคิดวิเคราะห์  
ขาดประสบการณ์และทักษะการคิดคิดค่านวณ  จึงท่าให้ไม่สามารถประมวลผล
ความรู้ได้ตรงตามประเด็นของข้อค่าถามในแบบฝึกหัด 
          จากประเด็นปัญหาต่างๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น  ท่าให้ผู้รายงานในฐานะครูผู้สอน
มีแนวความคิดที่จะสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน  วิชาการบัญชีชั้นสูง 1   
รหัสวิชา 3201-2005  ใช้ประกอบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ืออ่านวยความสะดวก 
 
 

ให้ครูผู้สอนได้ศึกษาและใช้เป็นคู่มือ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธภิาพ   
บรรลุจดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  อันจะส่งผลให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชี
ชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201-2005 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก่าหนดไว้ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201 - 2005 โดยการใช้เอกสารประกอบการสอน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน  
วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201 – 2005 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

        1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 
3201 - 2005  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก่าหนดไว้  80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  วิชาการบัญชีชัน้สูง 1 
รหัสวชิา 3201 - 2005 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ชั้นปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ.05 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชาการ
บัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201 - 2005  อยู่ในระดับมาก 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประชากร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
การบัญชีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201 - 2005 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จ่านวน 4 ห้อง ซึ่งผู้รายงายเป็น
ครูผู้สอน   
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