
 

 

 

 

 “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาการบัญชีต้นทุน 2 เร่ือง การบัญชี

ต้นทุนช่วงการผลติ  ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่2  

สาขาวชิาการบัญชี   

โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ” 

 

 

 

 

 

ตตยิาภรณ์  นิลเหม 

 

 

 

 

 

งานวจิยัฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทางการศึกษา 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2560 



 
 

(2) 
 

บทคดัย่อ 

 

ช่ืองานวจิยั  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 เร่ือง การบญัชีตน้ทุน 
   ช่วงการผลิต  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิา 
    การบญัชี  โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ช่ือผูว้จิยั  นางสาวตติยาภรณ์  นิลเหม 
สาขาวชิา การบญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ปีการศึกษา 2560 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ คือ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษาโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงปีท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย ์    
พณิชยการ จ านวน 26 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบวดั
ความเข้าใจในบทเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และดัชนี
ประสิทธิผล 

ผลการวจิยัพบวา่  
 1. คะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการท าแบบวดัความเขา้ใจในบทเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 
5.31 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 53.08  ในขณะท่ีคะแนนหลังเรียนมี
ค่าเฉล่ีย 8.15 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 81.53   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 เร่ือง การบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต 
ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชาการบญัชี โดยใชเ้ทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ มีดชันีประสิทธิผล คิดเป็นร้อยละ 60.66 
 

 
 
 
 
 



 
 

(3) 
 

กติติกรรมประกาศ 
 
 จากการท างานวิจยัน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่ีให้โอกาสในการท างาน
วิจยัคร้ังน้ี งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา  ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาและ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จนกระทัง่ไดส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 2 ท่าน คือ อาจารยธ์ัญศญา  ธรรมิสกุล และอาจารยป์นิตา 
ตุม้เจริญ ท่ีเสียสละเวลาตรวจแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัจนมีความถูกตอ้งและสามารถน าไปใชไ้ด ้
 ขอขอบคุณนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี ท่ีกรุณาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบเป็นอยา่งดี 
            
            ตติยาภรณ์    นิลเหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(4) 
 

สารบัญ 

 
หนา้ 

บทคดัยอ่  (2) 
กิตติกรรมประกาศ  (3) 
สารบญัตาราง  (6) 
บทท่ี   
 1 บทน า  1 
 ความเป็นมาและความส าคญั  1 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยั  2 
 ขอบเขตการวจิยั  2 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ  2 
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 กรอบแนวคิดในการวจิยั  3 
 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  4 
 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  4 
 ลกัษณะเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  5 
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 สรุปผล  14 
 อภิปรายผล  15 
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(5) 
 

สารบัญ (ต่อ) 

 
บทท่ี  หนา้ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้  16 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  16 
ภาคผนวก                                                                                                                                17 

 ภาคผนวก ก                                                                                                         18 
 แบบวดัความเขา้ใจในบทเรียนก่อนเรียน      19  
       แบบวดัความเขา้ใจในบทเรียนก่อนเรียน      22 

บรรณานุกรม  24 
ประวติัผูว้จิยั  25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(6) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หนา้ 
 1 ตารางแสดงผลคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิการท าแบบวดัความเขา้ใจ  11 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(7) 
 

บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญั 

 การผลิตสินคา้ในปัจจุบนัมีลกัษณะของการผลิตสินคา้มีหลายรูปแบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ การ
ผลิตสินคา้ตามระบบบญัชีตน้ทุนงานสั่งท า กบั การผลิตสินคา้ตามระบบบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต      
และการผลิตสินคา้ตามระบบบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต ซ่ึงไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตปลากระป๋อง  ธุรกิจผลิต
รถยนต ์ ธุรกิจผลิตเคร่ืองด่ืม  ธุรกิจผลิตน ้ ามนั เป็นตน้  ซ่ึงวิธีการผลิตดงักล่าวเป็นเน้ือหาส่วนหน่ึง
ในวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 
 วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 เป็นวิชาบงัคบัส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  
2 สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนใน
ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาข้ึนเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ซ่ึงมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูแ้สวงหาความรู้มากกว่ารอรับความรู้ และเปล่ียนผูส้อนจากผูถ่้ายทอด
ความรู้มาเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้  แต่ในทางปฏิบติัอาจท าไดย้าก เน่ืองจากแนวทางในการปฏิบติั รวมถึง
ความเขา้ใจคลาดเคล่ือนท่ีวา่การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตอ้งใชเ้วลามากท าให้สอนได้
ไม่ครบถว้นในเน้ือหาวชิานั้น ๆ การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัอีกรูปแบบหน่ึง  เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มท่ีกบัค าถามในแบบฝึกหัดท่ีผูส้อนได้ก าหนดไว ้ โดยมีแรงจูงใจคือคะแนนตอบ
ค าถาม แบบฝึกหัดรายกลุ่มท่ีผูส้อนจะให้แก่ผูเ้รียนท่ีท าแบบฝึกหัด และจะเฉลยแบบฝึกหัดใน
หอ้งเรียนเพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้นวคิดในการเรียน 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือมีอยูห่ลายรูปแบบ  แต่ละรูปแบบนั้นมีขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีแตกต่าง
กนัออกไป ผูว้จิยัไดเ้ลือกรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัการสอนวิชาท่ีมี
การค านวณหรือฝึกท าแบบฝึกหดั  ดงันั้น การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบญัชีตน้ทุน 
2  เร่ืองการบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 
สาขาวิชาการบญัชี โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพื่อพฒันาทกัษะการค านวณ การจดัท า
รายงานตน้ทุนการผลิต และการบนัทึกบญัชี เพื่อให้สอดคล้องกบัการพฒันาผลการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาดา้นความรู้  ทกัษะ เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 
 

 



 
 

(8) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
 2. เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาโดยใชเ้ทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 
  

ขอบเขตการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 
สาขาวชิาการบญัชี ประจ าปีการศึกษา 2560  จ  านวน 26 คน   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 
วิชาการบญัชี  ประจ าปีการศึกษา 2560 จ  านวน  26  คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน จ านวน 4 กลุ่ม และ 
กลุ่มละ  6 คน จ านวน 1 กลุ่ม  รวมทั้งส้ิน 5 กลุ่ม 
 ตวัแปรในการวิจยั ประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ตวัแปรตน้ คือ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 
 ระยะเวลาในการท าวจิยั คือ ใชเ้วลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
 พื้นท่ีในการเก็บขอ้มูล คือ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีใหส้มาชิกในกลุ่มไดรั้บผดิชอบ  
มีบทบาทหนา้ท่ีทุกคน เช่น เป็นผูอ่้าน  เป็นผูจ้ดบนัทึก  เป็นตน้  ทุกคนช่วยกนัท างาน  จนไดผ้ลงาน
ส าเร็จ  ส่งและน าเสนอผูส้อน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการใช้แบบทดสอบความรู้ของ
นักศึกษา ท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนเพื่อทดสอบผู้เรียนก่อนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ               
มี 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ 

ค่าดชันีประสิทธิผล  หมายถึง ตวัเลขท่ีแสดงความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดย
เปรียบเทียบคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกบัทดสอบหลงัเรียน 
 นกัศึกษา คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 หอ้ง 2 และ 12 ประจ าปี
การศึกษา 2560 สาขาวชิาการบญัชี  จ  านวน 26 คน 



 
 

(9) 
 

 สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกัน ยึดหลักว่า “ความส าเร็จของแต่ละคน คือ
ความส าเร็จของกลุ่ม  ความส าเร็จของกลุ่ม  คือความส าเร็จของทุกคน” 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

2. ไดท้ราบถึงดชันีประสิทธิผลของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

3. ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหามากข้ึน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และมี
ความสามารถในการอยูร่่วมกนัในสังคมมากข้ึน 

4. เป็นแนวทางส าหรับอาจารยใ์นการพฒันาการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความร่วมมือใน
กิจการการเรียนการสอน เพื่อใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 ในการวิจยัเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 เร่ืองการบญัชี
ตน้ทุนช่วงการผลิต ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี 
ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560  ดว้ยวิธีการสังเกต  สัมภาษณ์ และแบบวดัความเขา้ใจใน
บทเรียน  โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ซ่ึงก าหนดตวัแปรตน้คือเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  และตวัแปรตามคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามแบบวดัความเขา้ใจในบทเรียนของผูเ้รียน  
ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้สนอเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
 
              ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

 
 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ตัวแปรอสิระ  

เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มุ่งเน้นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 
เร่ืองการบญัชีต้นทุนช่วงการผลิต ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 
สาขาวิชาการบญัชี ของวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1. ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2. ลกัษณะเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 3. บทบาทเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไวด้งัน้ี 
Johnson and Johnson. (1991)  กล่าวว่า  การร่วมมือกนัคือ การท างานร่วมกนัภายใน

กิจกรรมท่ีท าร่วมกนัน้ี แต่ละคนจะแสวงหาผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกคนอ่ืน  การเรียนรู้แบบร่วมมือใชใ้นการสอนกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีให้นกัเรียนท างานร่วมกนัเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและกนัและกนัในสถานการณ์เรียนรู้แบบร่วมมือจะมีการพึ่งพากนัใน
ทางบวกเพื่อการมุ่งผลส าเร็จของผูเ้รียน 

Slavin (1987,P4)  กล่าวว่า  การเรียนแบบร่วมมือ  หมายถึงวิธีการสอนอีกแบบหน่ึง         
ซ่ึงก าหนดให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนั ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยปกติจะมี 4 คน 
เป็นนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง 1 คน  เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนอ่อน 1 คน  การทดสอบแบ่งเป็น 2 คร้ัง  
คร้ังแรกหาค่าเฉล่ียของทั้งกลุ่ม  ส่วนคร้ังท่ี 2 พิจารณาคะแนนทดสอบเป็นรายบุคคล การเรียนรู้
แบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนร่วมกนั  รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกนั โดยท่ีกลุ่ม
จะประสบความส าเร็จไดเ้ม่ือสมาชิกทุกคนไดเ้รียนรู้  บรรลุตามจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกนั นัน่คือการ
เรียนรู้เป็นกลุ่ม  หรือเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วฒันาพร  ระงบัทุกข์ (2543, หนา้ 38)  ไดก้ล่าวถึงความหมายการเรียนแบบร่วมมือไวว้่า  
การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้จดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ให้แก่ผู ้เ รียนได้เ รียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ 
ความสามารถแตกต่างกนั  โดยในแต่ละคนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จ
ของกลุ่มทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การแบ่งเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นก าลงัใจ
แก่กนัและกนั  คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่ สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการ
เรียนของตนเองเท่านั้น  หากแต่จะตอ้งร่วมรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคน ในกลุ่ม  
ความส าเร็จของแต่ละบุคคล คือความส าเร็จของกลุ่ม 

กรมวชิาการ (2546, หนา้ 4) กล่าววา่  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  หมายถึง การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ส่งเสริมให้นกัเรียนท างานร่วมกนั โดยในกลุ่ม
ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  และมีความรับผิดชอบร่วมกนั  ทั้งในส่วนคนและส่วนรวมเพื่อให้ตนเองและ
สมาชิกในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงการเรียนรู้ดังกล่าวมีความหมาย
ตรงกนัขา้มกบัการเรียนท่ีเนน้การแข่งขนั  และการเรียนตามล าพงั 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่  การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความ
แตกต่างกนั ทั้งเพศ  อายุ  และความรู้ความสามารถ  แต่มีเป้าหมายในการเรียนร่วมกนั  สมาชิกใน
กลุ่มมีบทบาทท่ีชัดเจนในการเรียนหรือการท ากิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน และได้เ รียนรู้                  
ไปพร้อม ๆ กนั  ภายในกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งแทจ้ริง  ไดพ้ฒันาทกัษะความร่วมมือ
ในการท างานกลุ่ม  สามารถส่ือสารกนัและร่วมกนัปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย  คนท่ีเรียนเก่งจะ
ช่วยคนท่ีเรียนอ่อน  เม่ือกลุ่มบรรลุเป้าหมาย ทุกคนก็จะรู้สึกประสบความส าเร็จและภาคภูมิใจ
ร่วมกนั  

 

ลกัษณะเกีย่วกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550 : 121)  ไดก้ล่าวถึง  การจดักิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจวา่มีลกัษณะดงัน้ี 
1. มีการท างานกลุ่มร่วมกนั  มีปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 
2.  สมาชิกในกลุ่มมีจ านวนไม่ควรเกิน 6 คน 
3.  สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนัเพื่อช่วยเหลือกนั 
4.  สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเช่น  เป็นผูน้ า  ผูอ้ธิบาย  

ผูจ้ดบนัทึก  ผูต้รวจสอบ  ผูส้ังเกตการณ์  ผูใ้หก้  าลงัใจ 
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บทบาทเกีย่วกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 บทบาทของผูส้อนโดยการเรียนแบบร่วมมือ 
 กรมวชิาการ(2546, หนา้ 23-29)ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูในกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
ไวด้งัน้ี 
 1. ก าหนดขนาดของกลุ่ม และลักษณะของกลุ่ม  ซ่ึงควรเป็นกลุ่มท่ีคละความสามารถ          
มีทั้งผูเ้รียนเก่ง เรียนปานกลาง  และเรียนอ่อน 
 2. ดูแลการจดัลกัษณะการนัง่ของสมาชิกกลุ่มใหส้ะดวกท่ีจะท างานร่วมกนัและง่ายต่อการ
สังเกตและติดตามความกา้วหนา้ของกลุ่ม 
 3. ช้ีแจงกรอบกิจกรรมใหน้กัเรียนแต่ละคนเขา้ใจวธีิการและกฎเกณฑก์ารท างาน 

4. สร้างบรรยากาศท่ีเสริมสร้างการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
ของสมาชิกกลุ่ม 

5. เป็นท่ีปรึกษาของทุกกลุ่มยอ่ยและคอยติดตามความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของกลุ่มและ 
สมาชิกในกลุ่มยกย่องเม่ือนักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้รางวลัค าชมเชยในลักษณะกลุ่ม  
ก าหนดวา่ผูเ้รียนควรท างานร่วมกนัแบบกลุ่มนานเพียงใด 
 
 บทบาทของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือ 
 วมิลรัตน์  สุนทรวิโรจน์ (2551, หนา้ 28) กล่าวโดยสรุปดงัน้ี 
 1.  รับผดิชอบการเรียนร่วมกบัเพื่อน 

2.  รู้บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
3.  รู้จกัการไวว้างใจใหเ้กียรติ 
4.  รับฟังความคิดเห็นของเพื่อสมาชิกในกลุ่ม 
5.  รับผดิชอบการเรียนรู้ของตนและเพื่อน ๆ ในกลุ่ม 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง   

 เจตน์จรรย ์อาจไธสง (2554: บทคดัยอ่) ท าการวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาหลกัการตลาดโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนเป็นภาษาองักฤษ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ทดสอบความรู้เก่ียวกบัค าศพัท ์ Technical Term ก่อนและหลงัเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาหลกัการตลาดโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนเป็นภาษาองักฤษ  กลุ่มตวัอย่างท่ี
ท าการศึกษาคือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และจดัการการขนส่ง จานวน 28 คน 
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และนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ จ านวน 32 คน ภาคเรียนท่ี 1/2554 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลตะวนัออก วทิยาเขตจนัทบุรี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบทดสอบ Pretest และ
แบบทดสอบ Posttest เป็นแบบเติมค าเพื่ออธิบายความหมายของค าศพัท์ technical term 
แบบทดสอบกลางภาค จานวน 120 ขอ้ และแบบทดสอบปลายภาค จานวน 84 ขอ้ เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 choice ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาทั้งกลุ่มท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนท่ี
เป็นภาษาองักฤษ และกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนภาษาไทย สามารถอธิบาย
ความหมายของค าศพัท์ technical term เฉล่ียเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดย
คะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนสอบก่อนเรียน ส่วนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาหลักการตลาดของนักศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ และนกัศึกษากลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนเป็นภาษาไทย โดย
ใช ้Pair t-test พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกัการตลาดของนกัศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง
กนัในการสอบ midterm แต่พบว่าการสอบ final มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนโดยใชส่ื้อการสอน
เป็นภาษาองักฤษสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนโดยใชส่ื้อการสอนเป็นภาษาไทย 

วิจัยในชั้ นเรียน เร่ือง “ประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่ม ในรายวิชาการวิจัย
ด าเนินงานของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์” ของ อาจารยก์าญจนา  ค าสมบติั   

วจิยัในชั้นเรียน เร่ือง “การพฒันาความรู้ทกัษาวิชาชีพทางบญัชีของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีปีท่ี 3 สาขาการบญัชี  ” ของอาจารยจ์ารุวรรณ  บุตรสุวรรณ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยั
ราชภฎัมหาสารคาม 
   วนัดี เจตนา (2556 : บทคดัยอ่) ผลการวจิยัคร้ังน้ีสรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี ผลสัมฤทธ์ิของ 
การพฒันาทางการเรียนรู้ เร่ือง งบการเงินของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1ในรายวชิา 
การบญัชีเบ้ืองตน้1โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบแอล.ที.(L.T.) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บการเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกนัเม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีมีระดบั 0.05 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องนั้น พบว่านักเรียนท่ีได้รับการทดสอบตามรูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ LT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน นอกจากน้ีสามารถ
ประยุกต์ใช้กบัทุกรายวิชาสร้างทกัษะทางสังคมและพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ จากเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ให้ผลสอดคลอ้งกนัคือ กิจกรรม
การเรียนการสอนแบบร่วมมือมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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สูงข้ึน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะเอากระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ LT มาใชส้ าหรับ
การศึกษาการวจิยัในคร้ังน้ี 
 ยุทธพงษ ์ วงศเ์มืองสรรค์ (2553: 12) ไดท้  าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/7 และ 6/8 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี         
เร่ืองประวติัศาสตร์ไทย (สมยัสุโขทยั สมยัอยุธยาและสมยัรัตนโกสินทร์) ดว้ยวิธีการสอบยอ่ยทุก
สัปดาห์กบัวิธีทดสอบเม่ือจบหน่วยการเรียน ผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีการ
ทดสอบยอ่ยทุกสัปดาห์ในแต่ละหน่วยการเรียนสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีการ
ทดสอบย่อยเม่ือจบหน่วยการเรียน นอกจากน้ีผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าการทดสอบยอ่ย
ทุกสัปดาห์สามารถแกปั้ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าของนกัเรียนได ้
 พจนีย์  แพ่งศรีสาร (2557) ท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา
ประวติัศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง อาณาจกัรอยุธยา ดว้ยวิธีการสอบย่อยทุก
สัปดาห์ กบั วิธีการทดสอบเม่ือจบหน่วยการเรียนของนกัเรียน ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/5 จ านวน 87 คน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั แสดงให้เห็นวา่ผลการเรียน
ของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 ซ่ึงมีการทดสอบย่อยทุกสัปดาห์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีกว่า 
นกัเรียน ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 2/5 

นายนนัทพงศ ์ศรีประเสริฐ (2556) ไดท้  าการศึกษา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง โลกของเรา ( ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีป
เอเชีย ) ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กบัวิธีทดสอบเม่ือจบหน่วยการเรียนของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 จานวน 87 คน โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา แสดงให้
เห็นวา่ผลการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 ซ่ึงมีการทดสอบยอ่ยทุกสัปดาห์โดยรวมอยู่
ในเกณฑดี์กวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2  

ธีรพงษ ์แสงสิทธ์ิ(2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าการวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลของการสอน
ระหวา่งการเรียนแบบร่วมมือกบัการสอน แบบปกติวชิาเคมีเร่ือง โครงสร้างอะตอม สาหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ี 4 ผลการวจิยัพบวา่การเรียนแบบร่วมมือ มีส่วนช่วยใหน้กัเรียน ไดพ้ฒันา
ทกัษะการทางานและการช่วยเหลือกนั เป็นกลุ่ม พฒันาทกัษะการยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
พฒันาทกัษะการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ในทางบวก นกัเรียนไดรู้้จกัตนเองและเห็นคุณค่าของการ
ร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 
หอ้ง 2 และ 12 ประจ าปีการศึกษา 2560    จ  านวน 26 คน   
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 
ห้อง 2 และ 12 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ  านวน 26 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน จ านวน 4 กลุ่ม  
และกลุ่มละ 6 คน จ านวน 1 กลุ่ม  รวมทั้งส้ิน 5 กลุ่ม 
 

เคร่ืองมอืในการวจิัย 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2. แบบวดัความเขา้ใจในบทเรียน  
 

วธีิสร้างเคร่ืองมือ 
 การสร้างแบบทดสอบผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาเน้ือหารายวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 เร่ือง การบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต   เอกสาร และ
งานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ 
 2. สร้างค าถามแบบวดัความเข้าใจในบทเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการบัญชี   
ตน้ทุน 2 
 3. น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยส์าขาวชิาการบญัชีเพื่อ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและดา้นภาษา 
 4. น าแบบวดัความเขา้ใจในบทเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนไปปรับปรุง หรือแกไ้ขให้
ถูกตอ้ง ตามค าแนะน าจากอาจารยส์าขาวชิาการบญัชี 
 5.  น าแบบวดัความเขา้ใจในบทเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีปรับปรุงแกไ้ขไปทดลองใช้
กบันกัศึกษาระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 หอ้ง 1 สาขาวชิาการบญัชี 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาเป็นเวลา 1 เดือน ไดบ้นัทึกพฤติกรรมของนกัศึกษาทุก
สัปดาห์ท่ีมีการเรียนการสอน   

2. การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary Data) คือการสัมภาษณ์   
3. ใหท้  างานตามแบบตวัอยา่งการท างานท่ีแจกไป   

 4. ใหท้ าการแบบวดัความเขา้ใจในบทเรียน 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย / การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นการหาค่าสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และร้อยละ ของคะแนน
ท่ีไดจ้ากการทดสอบยอ่ยทุกสัปดาห์กบัการทดสอบเม่ือจบหน่วยการเรียนและในการวิจยัในคร้ังน้ี
ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
 1.  ค่าเฉลีย่  โดยใชสู้ตร 

  

      แทน ค่าเฉล่ีย 
  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

N  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 

 2. อตัราร้อยละ ซ่ึงวเิคราะห์ขอ้มูลจากผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยวธีิการ 
ทดสอบยอ่ยทุกสัปดาห์กบัวธีิการทดสอบเม่ือจบหน่วยการเรียน 
 3. วเิคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบญัชี
ตน้ทุน 2 เร่ืองการบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี
ท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
 
ดชันีประสิทธิผล    =   ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนทุกคน  -  ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 

            (จ านวนนกัเรียน X คะแนนเตม็)  -  ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบญัชีตนัทุน 2  เร่ืองการบญัชี
ตน้ทุนช่วงการผลิต  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือมีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิการท าแบบวดัความเขา้ใจใน
บทเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ตารางที ่ 1. ตารางแสดงผลคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิการท าแบบวดัความเขา้ใจ 

กลุ่มที่ คนที่ คะแนน 
ก่อนเรียน 

คะแนน 
หลงัเรียน 

กลุ่มที ่1 1 2 7 
 2 4 8 
 3 1 6 
 4 6 8 
 5 9 10 

รวม 22 39 

กลุ่มที ่2 1 9 10 
 2 2 6 
 3 4 7 
 4 8 9 
 5 8 10 

รวม 31 42 

กลุ่มที ่3 1 5 8 
 2 2 7 
 3 1 6 
 4 5 9 
 5 9 10 

รวม 22 40 
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กลุ่มที่ คนที่ คะแนน 
ก่อนเรียน 

คะแนน 
หลงัเรียน 

กลุ่มที ่4 1 3 7 
 2 6 8 
 3 7 9 
 4 8 10 
 5 5 8 

รวม 29 42 

กลุ่มที ่5 1 4 7 
 2 5 8 
 3 3 6 
 4 5 9 
 5 8 9 
 6 9 10 

รวม 34 49 
รวมทั้งหมด 138 212 
ค่าเฉล่ีย 5.31 8.15 
ร้อยละ 53.08 81.53 

 

 หลงัจากท่ีไดศึ้กษาจากการท่ีไดส้ังเกต  สัมภาษณ์นกัศึกษา และปรับวธีิการสอนใหม่โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ซ่ึงแบ่งกลุ่มนกัศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ๆละ 5 คน และ 1 กลุ่ม ๆ ละ      
6 คน  รวมทั้งส้ิน 5 กลุ่ม  ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มมีทั้งนกัศึกษาท่ีเรียนอ่อน  เรียนปานกลาง  และเรียนเก่ง  
อยู่ร่วมกลุ่มกัน  พบว่าคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการท าแบบวดัความเข้าใจในบทเรียน           
ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 5.31 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 53.08 ในขณะท่ี
คะแนนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 8.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 81.53  ดงันั้น           
การพฒันาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบญัชีต้นทุน 2 เร่ือง การบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต ของ
นกัศึกษาระดบัชั้น ปวส.2/2 และ 2/12  สาขาวชิาการบญัชี  วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 
โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.53  
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 วเิคราะห์หาดชันีประสิทธิผลของการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาการบญัชีตน้ทุน 
2 เร่ืองการบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 
สาขาวชิาการบญัชี  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ดชันีประสิทธิผล    =   ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนทุกคน  -  ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 

             (จ านวนนกัเรียน X คะแนนเตม็)  -  ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 

 E.I           =        212  -  138 

           (26 X 10) -138 

 E.I.      =    0.6065573 

 ผลปรากฏวา่ ดชันีประสิทธิผลของการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาการบญัชี
ตน้ทุน 2 เร่ืองการบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปี
ท่ี 2 สาขาวชิาการบญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ มีค่าเท่ากบั 0.6065573  แสดงวา่ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 60.66 
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บทที ่5 
สรุปผลอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจยัเร่ือง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 เร่ืองการบญัชี
ตน้ทุนช่วงการผลิต ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี” 
มีวตัถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัศึกษาโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 
หอ้ง 2 และ 12 ประจ าปีการศึกษา 2560  จ  านวน 26 คน   
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 
ห้อง 2 และ 12 ประจ าปีการศึกษา 2560  จ  านวน 26 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน จ านวน 4 กลุ่ม  
และกลุ่มละ 6 คน จ านวน 1 กลุ่ม  รวมทั้งส้ิน 5 กลุ่ม 

ตวัแปรในการวจิยั ประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
ตวัแปรตน้ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 

 ระยะเวลาในการท าวจิยั คือ ใชเ้วลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
 พื้นท่ีในการเก็บขอ้มูล คือ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

สรุปผล 

 การพฒันาความรู้ความเขา้ใจในวิชาการบญัชีตน้ทุน 2  เร่ือง  การบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต 
ของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวส .2/2 และ 2/12   สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีประเด็นท่ีควรสรุปผลดงัต่อไปน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของการเรียนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในการพฒันาความรู้ 
ความเขา้ใจในวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 เร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบญัชี
ตน้ทุน 2 เร่ือง การบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต  มีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 81.53 
 2. ดชันีประสิทธิผลของการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาการบญัชีตน้ทุน 2  เร่ือง 
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 เร่ือง การบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต   
ของนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีค่าเท่ากบั 0.6065573    แสดงว่าผูเ้รียนมีความก้าวหน้าในเรียนคิดเป็น  
ร้อยละ 60.66 
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อภิปรายผล 

 การพฒันาความรู้ความเขา้ใจในวิชาการบญัชีตน้ทุน 2  เร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เ รียนในวิชาการบัญชีต้นทุน 2 เ ร่ืองการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ของนัก ศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ชั้ นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย ์         
พณิชยการ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีประเด็นท่ีควรสรุปผลดงัต่อไปน้ี 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 เร่ืองการบญัชีตน้ทุนช่วงการ
ผลิต  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี  ซ่ึงเป็นการ
ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม สร้างความสามคัคีในกลุ่ม  ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ในขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมใหส้มาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือตนเอง เพื่อไม่ให้เป็น
ภาระของสมาชิกในกลุ่ม 

ดชันีประสิทธิผลของการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบญัชีตน้ทุน 2  เร่ืองการ
บญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการ
บญัชี  เท่ากบั  0.6065573 หรือคิดเป็นร้อยละ 60.66  แสดงว่านักศึกษามีความรู้เพิ่มข้ึน หลงัจาก
เรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอน 
อาจารย์จะต้องก าหนดขนาดของกลุ่มให้เหมาะสม ลักษณะของกลุ่มควรเป็นกลุ่มท่ีคละ
ความสามารถอย่างชัดเจน  แต่ละกลุ่มจะตอ้งมีทั้งผูท่ี้เรียนเก่ง  เรียนปานกลาง  และเรียนอ่อน   
แสดงว่าการเรียนท่ีให้ผูเ้รียนมีบทบาทไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เก้ือกูลกนั  จะส่งผลให้ผูเ้รียน
อ่อนมีการพฒันาข้ึน  คนเรียนเก่งได้ฝึกฝน ทบทวนส่ิงท่ีได้ศึกษา  หากสมาชิกมีความสามารถ
ใกลเ้คียงกนั กจ็ะส่งผลต่อระดบัความส าเร็จในการเรียนรู้ของกลุ่มดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของกาญจนา  ค าสมบติั (2553)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองประสิทธิภาพการใชแ้บบฝึกหดัรายกลุ่มในรายวิชา
การวจิยัด าเนินงาน โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
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 1. การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท าให้นักศึกษาสาขาวิชาการ
บญัชีมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน และมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นควรใช้วิธีการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัวชิาบญัชีอ่ืน ๆ ดว้ย 
 2. ควรมีการจดักลุ่มนักศึกษา  โดยคละความสามารถอย่างชดัเจนตามสาระการเรียนรู้ท่ีสอน  
เพื่อใหส้มาชิกเกิดพฤติกรรมกลุ่มร่วมมือ  เพื่อใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการน าไปวจิยักบัประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 2. ควรน าเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใชก้บัรายวชิาอ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบวดัความเข้าใจในบทเรียนก่อนเรียน 
แบบวดัความเข้าใจในบทเรียนหลงัเรียน 
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แบบวดัความเข้าใจในบทเรียนก่อนเรียน 
 
จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของกิจการท่ีใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต 
     1)  การคิดตน้ทุนจะคิดเขา้งานแต่ละงาน 
 2)  สินคา้ทุกหน่วยท่ีผลิตจะมีมาตรฐานเดียวกนั 
 3)  สินคา้ท่ีผลิตข้ึนเป็นสินคา้ผลิตเพื่อจ าหน่ายเอง 
 4)  สินคา้ทุกหน่วยจะผา่นกระบวนการผลิตดว้ยวธีิเดียวกนัทั้งหมด 
2. ขอ้ใดไม่ใช่วธีิการของระบบบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต 
 1)  เป็นระบบท่ีสะสมตน้ทุนรายแผนก 
 2)  คิดมูลค่าสินคา้ไม่วา่อยูใ่นงานระวา่งท า 
 3)  เป็นระบบท่ีหาตน้ทุนหน่วยละของทุกแผนก 
 4)  รวบรวมตน้ทุนแต่ละแผนกดว้ยบตัรตน้ทุนงานสั่งท า 
3.  รายงานตน้ทุนการผลิตตามวธีิถวัล่ียถ่วงน ้าหนกั มีลกัษณะเป็นแบบใด 
 1)  งานระหวา่งท าปลายงวดของงวดก่อนถือเป็นตน้ทุนของงวดก่อน 
 2)  งานระหวา่งท าตน้งวดของงวดปัจจุบนัถือเป็นตน้ทุนของงวดก่อน 
 3)  งานระหวา่งท าตน้งวดและปลายงวดถือเป็นตน้ทุนของงวดปัจจุบนั 
 4)  งานระหวา่งท าปลายงวดของงวดก่อนถือเป็นตน้ทุนของงวดปัจจุบนั 
4.  ค าตอบขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 1)  รายงานการตามวธีิ เขา้ก่อน – ออกก่อน มี 5  ขั้นตอน เหมือนกบั วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 2)  การค านวณงานระหวา่งท าตนังวดตามวธีิ เขา้ก่อน – ออกก่อน เหมือนกบั วธีิถวัเฉล่ียถ่วง 
               น ้าหนกั 
 3)  การค านวณงานระหวา่งท าปลายงวดตามวธีิ เขา้ก่อน – ออกก่อน เหมือนกบั วธีิถวัเฉล่ีย 
               ถ่วงน ้าหนกั 
 4)  ถา้ระหวา่งงวดไม่มีงานระหวา่งท าตน้งวด   นทุนโอนออก ตามวธีิ เขา้ก่อน – ออกก่อน  
                จะตอ้งเท่ากบัวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเสมอ 

จากโจทยต่์อไปน้ีใชต้อบค าถามขอ้ 5 -6 
 บริษทัแห่งหน่ึงใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต  ระหวา่งเดือน บริษทัมีขอ้มูลการผลิต
ต่อไปน้ี งานระหวา่งท าตน้งวด  500 หน่วย  งานระหวา่งท าปลายงวด  200  หน่วย  หน่วยท่ีท าส าเร็จ
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และโอนออก 4,300  หน่วย งานระหวา่งท าปลายงวดแระกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ  100%  ตน้ทุน
เปล่ียนสภาพ  60% 
5.  หน่วยเทียบส าเร็จรูปของค่าแรงงาน มีก่ีหน่วย 
 1)  4,240  หน่วย    2)  4,320  หน่วย   
 3)  4,420  หน่วย         4)  4,500  หน่วย 
6.  หน่วยเทียบส าเร็จรูปของงานระหวา่งท าปลายงวด – ค่าใชจ่้ายในการผลิต มีก่ีหน่วย 
 1)  80  หน่วย    2)  120  หน่วย   
 3)  200  หน่วย         4)  300  หน่วย 

จากโจทยต่ือไปน้ีใชต้อบค าถามขอ้ 7 - 8 
 บริษทัแห่งหน่ึง จ ากดัใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต ระหวา่งงวดมีตน้ทุนเกิดข้ึนดงัน้ี 
   วตัถุดิบ   25,000  บาท 
   ค่าแรงงาน  18,000  บาท 
   ค่าใชจ่้ายในการผลิต 13,500  บาท 
   ตน้ทุนรวม  56,500  บาท 
  ค านวณหน่วยเทียบส าเร็จรูปมีดงัน้ี 
   วตัถุดิบ   5,000  หน่วย ตน้ทุนเปล่ียนสภาพ 4,500  หน่วย 
7.  ตน้ทุนต่อหน่วยเทียบส าเร็จรูปของตน้ทุนค่าแรงงาน หน่วยละเท่าใด 
 1)  4 บาท     2)  5 บาท   
 3)  14 บาท    4)  15 บาท 
8.  ตน้ทุนต่อหน่วยเทียบส าเร็จรูปของตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการผลิต หน่วยละเท่าใด 
 1)  3 บาท     2) 7 บาท   
 3)  14 บาท    4)  17 บาท 

จากโจทยต่์อไปน้ีใชต้อบค าถามขอ้ 9-10 
 บริษทั ซิต้ี จ  ากด ัมีแผนกผลิต 2 แผนก บริษทัใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิตโดยใชว้ธีิการ
ค านวณหน่วยเทียบเท่าส าร็จ รูปตามวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน ระหวา่งงวด แผนกผลิตท่ี 2 จดัท ารายงาน
จ านวนหน่วยไดด้งัน้ี 
 งานระหวา่งท าตน้งวด   1,200  หน่วย 
 รับโอนมาจากแผนกท่ี 1    5,500  หน่วย 
 งานระหวา่งท าปลายงวด      800  หน่วย 
ขั้นความส าเร็จของงานระหวา่งท าตน้งวด 



 
 

(27) 
 

 วตัถุดิบ     100% 
 ตน้ทุนเปล่ียนสภาพ   40% 
ขั้นความส าเร็จของงานระหวา่งท าปลายงวด 
 วตัถุดิบ     100% 
 ตน้ทุนเปล่ียนสภาพ   70% 
9.   งานระหวา่งท าปลายงวดของตน้ทุนโอนมา มีจ านวนก่ีหน่วย 
 1)  480  หน่วย    2)  560  หน่วย 
 3)  800  หน่วย    4)  1,200  หน่วย 
10.    งานระหวา่งท าตน้งวดของตน้ทุนโอนมา มีจ านวนก่ีหน่วย 
 1)  480  หน่วย    2)  560  หน่วย   
 3)  800  หน่วย    4)  1,200  หน่วย  
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แบบวดัความเข้าใจในบทเรียนหลงัเรียน 
 

จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.    ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของกิจการท่ีใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต 

1) สินคา้ท่ีผลิตข้ึนเป็นสินคา้ท่ีผลิตเพื่อจ าหน่ายเอง          
2) การคิดตน้ทุนจะคิดเขา้งานแต่ละงาน 
3) สินคา้ทุกหน่วยท่ีผลิตจะมีมาตรฐานเดียวกนั           
4)   สินคา้ทุกหน่วยจะผา่นกระบวนการผลิตดว้ยวธีิเดียวกนัทั้งหมด 

2.   ขอ้ใดไม่ใช่วธีิการของระบบบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต 
1) เป็นระบบท่ีสะสมตน้ทุนรายแผนก   
2) เป็นระบบท่ีหาตน้ทุนหน่วยละของทุกแผนก 
3)   รวบรวมตน้ทุนแต่ละแผนกดว้ยบตัรตน้ทุนงานสั่งท า   
4)    คิดมูลค่าสินคา้แมว้า่อยูใ่นงานระหวา่งท า 

3.  รายงานตน้ทุนการผลิตตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั มีลกัษณะเป็นแบบใด 
 1)    งานระหวา่งท าปลายงวดของงวดก่อนถือเป็นตน้ทุนของงวดก่อน 
 2)     งานระหวา่งท าตน้งวดของงวดปัจจุบนัถือเป็นตน้ทุนของงวดก่อน 
 3)    งานระหวา่งท าปลายงวดของงวดก่อนถือเป็นตน้ทุนของงวดปัจจุบนั 
 4)    งานระหวา่งท าตน้งวดและปลายงวดถือเป็นตน้ทุนของงวดปัจจุบนั 
4.  ตามวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน ถา้ตอ้งการค านวณจ านวนหน่วยท่ีเร่ิมผลิตและเสร็จในงวดน้ี จะ 
     ค  านวณอยา่งไร 

1) ไม่ตอ้งค านวณเพราะเท่ากบังานท่ีผลิตเสร็จและโอนออกเสมอ 
2) เท่ากบังานท่ีผลิตเสร็จและโอนออกหกัดว้ยงานระหวา่งท าตน้งวด 
3) เท่ากบังานท่ีผลิตเสร็จและโอนออกหกัดว้ยงานระหวา่งท าปลายงวด 
4) เท่ากบังานท่ีผลิตเสร็จและโอนออกบวกดว้ยงานระหวา่งท าตน้งวด 

5.   ตามวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน งานระหวา่งท าท่ีโอนออก จะประกอบดว้ยตน้ทุนอะไรบา้ง 
   1)   ตน้ทุนของงวดปัจจุบนัเท่านั้น 
 2)   ตน้ทุนของงวดปัจจุบนับวกดว้ยตน้ทุนงานระหวา่งท าปลายงวดของงวดก่อน 
 3)   ตน้ทุนของงวดปัจจุบนับวกดว้ยตน้ทุนงานระหวา่งท าปลายงวดของงวดปัจจุบนั 
             4)    ตน้ทุนของงวดปัจจุบนับวกดว้ยตน้ทุนงานระหวา่งท าตน้งวดและปลายงวดของงวด 
                    ปัจจุบนั 
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จากขอ้มูลต่อไปน้ีใชต้อบค าถามขอ้ 6-7 
 บริษทั ซีซี จ  ากดั ใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต ระหวา่งเดือนบริษทัมีขอ้มีขอ้มูล  
ต่อไปน้ี งานระหวา่งท าตน้งวด 500 หน่วย  งานระหวา่งท าปลายงวด 200 หน่วย หน่วยท่ีผลิตเสร็จ
และโอนออก 4,300 หน่วย งานระหวา่งท าปลายงวดประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ 100 % ตน้ทุน
เปล่ียนสภาพ  60 % 
6.  จ  านวนหน่วยท่ีเร่ิมผลิตในงวดน้ี มีก่ีหน่วย 
 1)    4,000 หน่วย     2)  4,300 หน่วย     

3)   4,200 หน่วย     4)  4,500 หน่วย 
7.  หน่วยเทียบส าเร็จรูปของวตัถุดิบ มีก่ีหน่วย 
 1)    4,000 หน่วย     2)  4,300 หน่วย     

3)   4,200 หน่วย     4)  4,500 หน่วย  
จากขอ้มูลต่อไปน้ีใชต้อบค าถามขอ้ 8-10 

 บริษทั ซีซี จ  ากดั ใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต บริษทัมีแผนกผลิต 2 แผนก คือแผนก
ท่ี 1 และแผนกท่ี 2 ระหวา่งงวดมีตน้ทุนเกิดข้ึนในแผนกท่ี 2 ดงัน้ี 
รายการ             ตน้ทุนโอนมา    วตัถุดิบ       ค่าแรงงาน ค่าใชจ่้ายในการผลิต  รวม
งานระหวา่งท าตน้งวด     3,000                1,500           1,800  900                   7,200 
ตน้ทุนปัจจุบนั    81,000              19,500         39,800                    19,900              160,200 
หน่วยท่ีผลิตเสร็จและโอนออก 4,100   หน่วย   
 งานระหวา่งท าปลายงวด 100 หน่วย    
ขั้นความส าเร็จประกอบ        วตัถุดิบ 100 %       ตน้ทุนเปล่ียนสภาพ  60 % 
8.  ตน้ทุนต่อหน่วยเทียบส าเร็จรูปของ  ตน้ทุนโอนมา หน่วยละก่ีบาท 
 1)    15  บาท      2)  20   บาท     

3)   30 บาท        4)  40  บาท   
9.  ตน้ทุนต่อหน่วยเทียบส าเร็จรูปของ  สินคา้ท่ีโอนอก หน่วยละก่ีบาท 
 1)    15  บาท      2)  20   บาท     

3)   30 บาท        4)  40  บาท   
10. ตน้ทุนท่ีโอนออกไปเป็นสินคา้ส าเร็จรูปของงวดน้ีมีค่าก่ีบาท 
 1)    82,000  บาท     2)  84,000   บาท    
 3)   164,000 บาท       4)  168,000  บาท 
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