
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200 – 1002 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1. 

The use of teaching materials Basic Accounting 1 

Couse Code 2200 – 1002 Certificate of Vocational Education (First Year). 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือสร้างและพัฒนาเอกสาร

ประกอบการสอน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200 – 1002 ส าหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือหาค่า

ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200 – 1022 

3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้

เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200 – 1002 4) เพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 

รหัสวิชา 2200 – 1002 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2560 จ านวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 

Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสาร

ประกอบการสอนจ านวน 10 หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

และเอกสารประกอบการสอนจ านวน 60 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.23 ถึง 

บทความ 

เอกสารเผยแพร่ 

โดย 

นางสุกัญญา  ธรรมรส 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 
รหัสวิชา 2200 – 1002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการบัญชี 



0.63 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test) แบบ Dependent 

Sample ผลการวิจัยพบว่า 

 1.เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา2200 – 1002 

ส าหรับนักเรียนระดับประกาศฯยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 84059 / 85.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 

 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัส

วิชา 2200 – 1002 ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 มีค่า

เท่ากับ 0.68 

3.นักเรียนที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัส

วิชา 2200 – 1002 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ความส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชี

เบื้องต้น 1 รหัสวิชา 220 – 1002 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 

Abstract 

The purpose of this research was to develop and develop teaching materials. 
2) To find the index of effectiveness of the basic accounting 1, the course 
code. 2200 - 1022 3) to compare learning achievement before and after class 
By using the basic accounting instruction 1 Code 2200 – 1002 4) To study 
students' satisfaction by using the basic accounting instruction 1 Code 2200 - 
1002. Students in the Certificate of Professional Education (Year 1) in 
Accounting. Surin Vocational College Semester 1 Academic Year 2560. A total 
of 31 students were randomly sampled. The research instruments consisted 
of 10 learning plans and teaching materials. The 60-item test of learning 

achievement and instructional materials had the discriminative power ranging 
from 0.23 to 0.63 and the reliability was 0.87. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, Ben standard and t-test. Dependent Sample 
The research found that 

1. Teaching Documents Basic Accounting 1 Course Code 2200 - 1002 

for students in the first year of vocational certificate (PAD) developed by the 

researcher. Performance is 84059 / 85.50, which is well above the 80/80 

threshold. 

2. Effectiveness Index of Teaching Materials Basic Accounting 1 Course 

Code 2200 - 1002 for Year 1 Certificate of Vocational Education (Vocational 

Certificate) is 0.68 

3. The students who learned by using the basic accounting instruction 

1, code 2200 - 1002, had higher learning achievement than before learning at 

the statistical significance level of 0.05. 

4. The students who learned by using the basic accounting instruction 

1 code 220 - 1002 overall were satisfied at the highest level. 

 

บทน า 

 การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในชีวิต ที่จะช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ 

และเป็นการพัฒนาบุคคลผู้ที่ศึกษา ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม 

และคุณธรรม ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการวางรากฐานของ

ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการสร้างคนให้มีความรู้ 

ความสามารถ มรการงานอาชีพที่มั่นคง กรอปด้วยสมรรถนะที่สามารถแข่งขันได้จริงใน
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ประชาคมโลก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2558 : 82) ซึ่งโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 

21 เป็นโลกยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้ที่จะประสบความส าเร็จและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมของ

โลกยุคใหม่ได้อย่างสง่างาม จะต้องเป็นคนเข้มแข็งและแข็งแกร่ง มีความสามารถที่

สร้างสรรค์ในวงกว้าง มีไหวพริบ มีความรอบรู้ที่ไม่ใช่แค่ความฉลาด ต้องคิดเป็นท าเป็น 

แก้ปัญหาเป็น ที่ส าคัญต้องมีความสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และใช้

เป็นเครื่องมือแสวงหาความหมายของการเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้โลกอนาคต และเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันของประเทศไทยยังไม่เพียงพอที่จะพัฒนาให้คนไทยยุค

ใหม่ ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เหมาะกับโลกยุคใหม่จากบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

สังคมโลก ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ ผู้เรียนต้อง

อยู่ในสังคมแห่งการแปรปรวนนี้วิถีชีวิตที่ดีงามในอดีตค่อยลดลง ผู้เรียนจะต้องเผชิญกับโลก

ที่มีสภาวะยากล าบากยิ่ งขึ้นต่อไป  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 2 –  3) และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่มุ่งใช้การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โดยกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่ง

ปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่  เสรีภาพ  เคารพ

กฎหมาย  ความเสมอภาค  และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็น

ไทย  รู ้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและ  ของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา  

ศิลปะ  วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  และความรู้อัน

เป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       มีความสามารถใน

การประกอบอาชีพ  รู้จักพ่ึงตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง  และแนวการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้อง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ : 

2553 : 3 – 9)  การจัด กระบวนการเรียนรู้  ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะ  

กระบวนการคิด  การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  

ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  จัดการเรียนการสอนโดยการผสมผสาน

สาระความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม

ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถจัดบรรยากาศ  

สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี

ความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้  ผู้สอน

และผู้เรียนอาจเรียนรู้  ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท

ต่าง ๆ  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้จัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ   ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา

แห่งชาติ  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ  ระดับเทคนิคและ

ระดับเทคโนโลยี  รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทย  

มาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและ  มีสมรรถนะจน

สามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู ้ปฏิบัติ  หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  

(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  2558 : 2) 
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  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2556  ได้ก าหนด

หลักการของหลักสูตรมีประเด็นที่ส าคัญ  คือ  เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาชาติและประชาคมอาเซียนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน

ระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถ

ประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ  

เปิดโอกาสให้เรียนได้อย่างกว้างขวางเน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง  สามารถ

เลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผล

การเรียน  สะสมผลการเรียน  เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ  สถาน

ประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ  สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัด

การศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน  เปิด

โอกาสให้สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชนและท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการพัฒนา

หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  เพื่อเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  

2556 : 1) ตามโครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2556  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี  ประกอบด้วยหมวดทักษะชีวิต  หมวดทักษะ

วิชาชีพ  หมวดวิชาเลือกเสรี  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดยก าหนดให้วิชาการบัญชี

เบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2201 – 1002  เป็นรายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  กลุ่มทักษะ

วิชาชีพพ้ืนฐาน  มีสาระเก่ียวกับการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  วัตถุประสงค์

และประโยชน์ของการบัญชี   ข้อสมมติฐานทางบัญชี  ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน  

และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี  สมการบัญชี  การวิเคราะห์รายการค้า  การ

บันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว  ใน

สมุดรายวันทั่วไป  สมุดเงินสด  2 ช่อง  ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  

กระดาษท าการชนิด  6  ช่อง  งบการเงิน  ปรับปรุง  ปิดบัญชี  และสรุปวงจรบัญชี 

  ในปัจจุบันการเงินและการบัญชี  มีบทบาทอย่างมากในองค์กรของภาครัฐและ

ภาคเอกชน  เพราะทุกหน่วยงานจะต้องใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชี  เพื่อใช้ในการ

วางแผนควบคุม  และตัดสินใจ  เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานนั้นบรรลุเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีจะต้องเป็นข้อมูลที่

ถูกต้อง  เชื่อถือได้  และได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และเป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชี  ซึ่งจ าเป็นต้องมีนักบัญชีที่ เป็นมืออาชีพตามที่ได้ก าหนดไว้ ใน

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  2547  และ  พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  2547  

นอกจากนี้การจัดหลักสูตรวิชาการบัญชีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ  เพ่ือให้ผู้เรียนวิชาการบัญชี  

มีคุณลักษณะดังนี้   

  1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร  ทักษะการคิดและการ

แก้ปัญหา  และทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

  2. มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ  การใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี  

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี 

  3. มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้าน

บริการธุรกิจ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการ  การตัดสินใจแก้ไขปัญหา  และ

วางแผนการจัดการใช้ –ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  4. สามารถคิดวิเคราะห์  ประยุกต์ทักษะและบูรณาการความรู้ในวิชาการที่

สัมพันธ์กับวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ  น าไปใช้ในงานอาชีพและการพัฒนางานอาชีพ

บัญชีอย่างต่อเนื่อง 
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  5. สามารถปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีใน

ระดับเทคนิค  ปฏิบัติงานบัญชีในเชิงคิดวิเคราะห์  วางแผน  และจัดระบบบัญชีให้เหมาะสม

กับประเภทธุรกิจ 

  6. สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี  ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  

รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

 7. มีเจคติที่ดีต่องานอาชีพ  มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์  ซื่อสัตย์สุจริต  มี

ระเบียบวินัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม  ต่อต้านความรุนแรงและสาร

เสพติด 

 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนนักเรียนระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

วิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 – 1002 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556  เป็นต้น

มา พบประเด็นปัญหาร่วมกับครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน  สรุปได้ดังนี้  

 1. เนื้อหาสาระวิชาการบัญชี เบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200  – 1002  มี

รายละเอียดที่ต้องศึกษาจากต าราหลายเล่ม  และมีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงทางการ

บัญชีอยู่เป็นระยะ  โดยต้องอ้างอิงกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชี  และกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่

เกี่ยวข้อง 

  2. หนังสือแบบเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 – 1002  มีการ

เรียบเรียง จากนักวิชาการหลายส านักพิมพ์  มีรายละเอียดของเนื้อหายังไม่สมบูรณ์และ

ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา  ครูผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้า  เอกสาร  ต ารา  ข้อมูลเพ่ิมเติม  

เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

  3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูผู้สอนมักใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย

มากกว่า 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา  ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะการท างานกลุ่ม  ขาดทักษะการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยี  

ด้านการคิดวิเคราะห์  ขาดประสบการณ์และทักษะการคิดค านวณ  จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 

 4.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 – 

1002  นักเรียนไม่สามารถเขียนตอบประมวลความรู้ตรงประเด็นข้อค าถาม 

  จากปัญหาและการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้วิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัส

วิชา  2200 – 1002  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีที่  1  ตั้งแต่ปี

การศึกษา  2556  เป็นต้นมา  เป็นมีการปรับใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.)  พุทธศักราช  2556  พบว่านักเรียนยังขาดทักษะการปฏิบัติงาน  กระบวนการคิด  

การคิดอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งการคิดสร้างสรรค์  ทั้งนี้เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ขาด  การใช้สื่อ  และวิธีการที่เน้นกระบวนการคิด  การเรียนรู้ที่

มุ่งเน้นด้านเนื้อหามากกว่ากระบวนการเรียนรู้  อันเนื่องมาจากความเคยชิน  และไม่ได้

เตรียมการสอนที่ครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการ  จึงได้ศึกษาวิธีการ  ที่จะพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  ได้ทดลองจัดท าเอกสารประกอบการสอนให้

นักเรียนทดลองฝึกปฏิบัติ  ผลปรากฏว่า  นักเรียนมีคะแนนหลังการใช้เอกสารประกอบการ

สอนสูงขึ้น  จึงคิดว่าเอกสารประกอบการสอนน่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถ

น ามาพัฒนา  หรือแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนได้  เพราะเอกสารประกอบการสอนจะมี

แบบฝึกหัดที่จะช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในทักษะต่าง ๆ  มากขึ้น  ซึ่ง  สุนันทา  

สุนทรประเสริฐ  (2554 : 2)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอนไว้ว่า  

เอกสารประกอบการสอนจะช่วยท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนดีขึ้น  เพราะเป็นเครื่องอ านวย

ประโยชน์ในการเรียนรู้  แบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการสอนช่วยส่งเสริมทักษะ  ท าให้

ครูผู้สอนทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน  และจะฝึกให้นักเรียน  มีความ

เชื่อมั่นและสามารถประเมินผลตนเองได้ 
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  การเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน  จัดเป็นวิธีการที่เสริมสร้างและ

พัฒนาทักษะ    การปฏิบัติ  ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้แบบนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้อ่าน  

ฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ  ฝึกฝน

เป็นผู้ศึกษาค้นคว้า  และปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดทักษะ  และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเอง  (รุ่งทิวา  สลากัน.  2556 : 12)   

  ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น  ท าให้ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนมี

แนวความคิด ที่จะสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน  วิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  

รหัสว ิชา  2200 – 1002  ใช ้เป็นคู่มือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ บรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  อันจะส่งผลให้นักเรียนมี

ประสบการณ์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  มีทักษะในการปฏิบัติงาน  และสามารถ

น าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1  

รหัสวิชา 2200 – 1002  ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีที่  1  ให้

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   

2. เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1  

รหัสวิชา  2200 – 1002   

  3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดย

การใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 – 1002   

 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน  โดยการใช้เอกสารประกอบการ

สอน  วิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 – 1002 

 

สมมติฐานทางการวิจัย 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 – 1002  

มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80 

  2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 – 1002   มี

ค่าดัชนี  ประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ  0.50 

  3. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  

รหัสวิชา  2200 – 1002  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 4. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  

รหัสวิชา  2200 – 1002  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   

ขอบเขตของการวิจัย   

 1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1.1 ประชากร  ได้แก่  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปี

ที่  1  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  

จ านวน  2  ห้องเรียน  นักเรียนทั้งหมด  จ านวน  85  คน 

  1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี  (ปวช.)  ชั้น

ปีที่  1  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  

จ านวน  31  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple  random  Sampling) 

  1.2 ขอบเขตเนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดในรายวิชาการบัญชี

เบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 – 1002  ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  

พุทธศักราช  2556  ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้  จ านวน  10  หน่วยการเรียนรู้  ดังนี้ 

  หน่วยการเรียนที่  1  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี 

  หน่วยการเรียนที่  2  เรื่อง  สินทรัพย์  หนี้สิน  ส่วนของเจ้าของและสมการ

บัญชี 
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  หน่วยการเรียนที่  3  เรื่อง  การวิเคราะห์รายการค้า 

  หน่วยการเรียนที่  4  เรื่อง  การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป 

  หน่วยการเรียนที่  5  เรื่อง  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท

ทั่วไปและงบทดลอง 

  หน่วยการเรียนที่  6  เรื่อง  กระดาษท าการ  6  ช่อง  และงบการเงิน 

  หน่วยการเรียนที่  7  เรื่อง  รายการปรับปรุง 

  หน่วยการเรียนที่  8  เรื่อง  การปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

          

                  หน่วยการเรียนที่   9  เรื่อง  สมุดเงินสด  2  ช่อง 

  หน่วยการเรียนที่  10  เรื่อง  การปฏิบัติงานบัญชีตามวงจรบัญชีส าหรับ

กิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 

  1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ  งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการสอน  ได้รวบรวม  

เรียบเรียง  จัดท าเอกสารประกอบการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2557  และได้ปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถน ามาใช้กับนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560   

 1.4 ขอบเขตการวิจัย  เป็นการวิจัยเพ่ือหาประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของเอกสาร

ประกอบการสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้

เอกสารประกอบการสอน 

 1.5 ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา  มีดังนี้ 

  1.5.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่  เอกสารประกอบการสอน  วิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  

รหัสวิชา  2200 – 1002  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพง  (ปวช.)  ชั้นปีที่  1 

  1.5.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่ 

   1.5.2.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน  

วิชาการบัญชี – เบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 – 1002  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ชั้นปีที่  1 

   1.5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาการบัญชี

เบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 – 1002  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีที่  1 

   1.5.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้

เอกสาร  ประกอบการสอน  วิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 – 1002  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีที่  1 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. เอกสารประกอบการสอน  หมายถึง  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการ

บัญชี – เบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 – 1002  ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน  มีองค์ประกอบ

ด้านต่าง ๆ  ของเอกสารประกอบการสอน  คือ   

                  1.1  หัวข้อเรื่อง 

  1.2  สาระส าคัญ 

  1.3  สมรรถนะประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

  1.4  จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ 

  1.5  คุณลักษณะที่ตอ้งบูรณาการ 

  1.6  เนื้อหาสาระ 

  1.7  กิจกรรมการเรียนการสอน 

  1.8  งานที่มอบหมาย / ภารกิจต่อเนื่อง 

  1.9  สื่อการเรียนการสอน 

  1.10  การวัดและประเมินผล 
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   1.11 แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน เป็นกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ 

ความจ า  การคิดวิเคราะห์  สรุปข้อมูล 

 2. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  หมายถึง  คุณภาพของเอกสาร

ประกอบการสอน  ที่ท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ซ่ึง

ตัวเลขแต่ละตัวมีความหมาย  ดังนี้ 

  80  ตัวแรก  หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการ  (Process)  หาได้

จากการน าคะแนนที่ได้จากการท ากิจกรรม  แบบฝึกหัดระหว่างเรียน  และแบบทดสอบ

ท้ายหน่วยการเรียนรู้    ที่นักเรียนท าถูกของนักเรียนทุกคนรวมกัน  แล้วหาค่าเฉลี่ยเทียบ

เป็นร้อยละ  (E1) 

  80  ตัวหลัง  หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  (Product)  หาได้จาก

การน าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนหลังเรียนของ

นักเรียนทุกคนรวมกัน  แล้วหาค่าเฉลี่ยเทียบเป็นร้อยละ  (E2) 

 3. ดัชนีประสิทธิผล  หมายถึง  คะแนนที่แสดงความก้าวหน้าทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัสวิชา  

2200 – 1002  โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนของแต่ละหน่วยการเรียน   

 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้ความสามารถทางสติปัญญาของ

นักเรียนในการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 - 1002  ซึ่งความรู้

ความสามารถในการเรียนของนักเรียนประเมินได้ในรูปแบบคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 5. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความรู้สึกนึกคิดที่ดี  ที่มีต่อการท างานหรือการ

ปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนต่อวิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 - 1002  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่  1  ในด้านเนื้อหา  วิธีการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้  

และคุณประโยชน์ที่ได้รับ  วัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนา

ขึ้น  เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  คือ  ระดับ  มากที่สุด  มาก  ปาน

กลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  ตามล าดับ 

 6. แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน  หมายถึง  ข้อสอบแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ  4  ตัวเลือก ของแต่ละหน่วยการเรียน  จ านวนหน่วยการเรียนละ  10  ข้อ  ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น  เพ่ือน ามาทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน   

 7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ข้อสอบแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  60  ข้อ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  เพ่ือน ามาทดสอบนักเรียนก่อน

เรียนครั้งแรกและหลังการเรียน  โดยการใช้เอกสารประกอบการสอน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

   

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์กับครูผู้สอน 

1.1 มีเอกสารประกอบการสอน  วิชาวิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 

– 1002  ส าหร ับนักเร ียนระดับประกาศนียบัตรว ิชาช ีพ  (ปวช.)  ชั ้นป ีที ่  1  ที ่มี

ประสิทธิภาพ  ท าให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

เอกสารประกอบการสอน

วิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  

รหัสวิชา  2200 – 1002 

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ของเอกสารประกอบการสอน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียน 
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  1.2 ครูผู้สอนและผู้สนใจสามารถน าแนวคิดหรือหลักการสร้างเอกสาร

ประกอบการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น  1  รหัสวิชา  2200 – 1002  ส าหรับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่  1  ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนๆ  ที่มีปัญหา

คล้ายคลึงกัน 

 2. ประโยชน์ต่อนักเรียน 

  2.1 ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ  ท าให้มี

ความสนใจในการเรียนมากขึ้น 

  2.2 นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์และฝึกทักษะ  อันจะท าให้นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจในบทเรียน  และมีแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณได้มากขึ้น 

  2.3 นักเรียนสามารถเรียนรู ้ด ้วยตนเอง  ทั ้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียนตามความสามารถ  และความต้องการของตนเอง 

  2.4 นักเรียนมีเอกสารประกอบการเรียนที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่

ก าหนด  เป็นการเสริมสร้างพัฒนาตนเองของนักเรียนให้มีนิสัยสนใจใฝ่เรียนรู้  และกระตือรือร้น

ในการแสวงหาความรู้ยิ่งขึ้น 

  2.5 นักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และพัฒนา

ความก้าวหน้าทางการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะห์
รายการค้า 

สนิทรพัย์ (เพ ิม่) สนิทรพัย์ (ลด) 

สนิทรพัย์ (ลด) หน ีส้นิ(ลด) 

สนิทรพัย์ (เพ ิม่) สนิทรพัย์ (ลด) 
หน ีส้นิ (เพ ิม่) 

สนิทรพัย์ (เพ ิม่) หน ีส้นิ (เพ ิม่) 

สนิทรพัย์ (ลด) ส่วนของเจา้ของลด (ลด) 

หนีส้นิ (เพ ิม่) ส่วนของเจา้ของลด (ลด) 

สนิทรพัย์ (เพ ิม่) ส่วนของเจา้ของ (เพ ิม่) 

สนิทรพัย์  หน ีส้นิ  และส่วนของเจา้ของ (เพ ิม่) 
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