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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา      

วชิาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้ เป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของกิจการผลิต  ซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบั วตัถุดิบ  ค่าแรงงาน  และค่าใชจ่้ายการผลิต  และยงัเป็นวิชาท่ีพฒันาความคิดและความสามารถ

ของนกัศึกษาใหก้า้วไกลไปเป็นนกัวเิคราะห์   นกัวางแผนในอนาคต และยงัเป็นวิชาท่ีมีความสําคญั

ในชีวิตประจาํวนัของมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม  ดงันั้นการเรียนวิชาการบญัชีเน้นดา้นความรู้  

ความเขา้ใจ การวิเคราะห์ และการคาํนวณ ซ่ึเป็นในลกัษณะนามธรรม  ตอ้งใชห้ลกัความมีเหตุผล 

และนกัศึกษาจะตอ้งเป็นผูฟั้งท่ีดี  และจดบนัทึกเน้ือหาการเรียนในห้องเรียนอยา่งครบถว้นโดยเนน้

ความเขา้ใจในเน้ือหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่  นกัศึกษาจะตอ้งทาํแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวน

ความเข้าใจ และเวลาในการเรียนวิชาการบัญชีมีน้อย  แต่ เ น้ือหาท่ีเรียนมีเป็นจํานวนมาก               

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่งผลใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนตํ่าและทาํใหไ้ม่อยากเรียนวชิาการบญัชี  

ดังนั้ นชุดฝึกปฏิบัติเป็นส่ือการเรียนการสอนประเภทหน่ึงท่ีได้รับการออกแบบให้มี

ลกัษณะการตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลมากท่ีสุด สามารถย ัว่ยุให้นกัเรียนเกิดการ

เรียนรู้กล่าวคือ  ชุดฝึกปฏิบัติจะมีขั้นตอนในการฝึกจากง่ายไปหายากทาํให้นักเรียนคงไวซ่ึ้ง

กิจกรรมการเรียนรู้ได้นานซ่ึงการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเป็นการสอนท่ีช่วยให้นักเรียนมี

พฒันาการทางการเรียนรู้ในเน้ือหาวชิาไดดี้ข้ึนเพราะนกัเรียนมีโอกาสนาํความรู้ท่ีเรียนมาแลว้ฝึกให้

เกิดความเขา้ใจกวา้งขวางยิ่งข้ึน  การจดักิจกรรมการเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัไดน้าํมาใชพ้ฒันาการ

เรียนการสอน 

สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากหนงัสือท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอนนั้นส่วนเน้ือหาและตวัอยา่ง

ยง่ัไม่เพียงพอ  ส่ือการเรียนการสอนยงัไม่กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน โดยเฉพาะเร่ืองงบตน้ทุน

ผลิต นกัเรียนจะตอ้งมีขอ้มูลพื้นฐานจากวิชการบญัชีสินคา้  เพราะมีการคาํนวณหาสินคา้คงเหลือ

เพื่อนาํจดัทาํงบตน้ทุนผลิต 

ปัญหาท่ีสําคญัท่ีพบในการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้ในหวัขอ้เร่ือง งบตน้ทุนผลิต 

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 3 สาขาวชิาการบญัชี   นกัศึกษาส่วนใหญ่คิดวา่วิชาน้ี

ยากขอ้มูลเยอะ  เน่ืองจากกิจการอุตสาหกรรมเป็นกิจการขนาดใหญ่  รายการคา้มาก  และมีขั้นตอน

การทาํหลายขั้นตอน  ทาํให้จาํยาก การทาํแบบฝึกหดัแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้วลานาน จึงจะทาํสําเร็จ จึง

ทาํใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า และทาํใหไ้ม่อยากเรียน  
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 จากสภาพปัญหาดังกล่าว  นักศึกษา จาํนวน  10  คน ท่ีมีผลการเรียนวิชาบญัชีต้นทุน

เบ้ืองตน้ หัวขอ้ งบต้นทุผลิต  ท่ีมีผลคะแนนสอบกลางภาคของงบตน้ทุนผลิต   คะแนนเต็ม 10  

คะแนนและแผนการเรียนได ้ตํ่าว่า 5 คะแนน  การเรียนหัวขอ้งบตน้ทุนผลิต    มีความซับซ้อนมี

หลายขั้นตอน ดังนั้ น  ผูว้ิจยัจึงได้สร้างชุดฝึกปฏิบติัเร่ือง  งบต้นทุนผลิต ข้ึนซ่ึงชุด ฝึกปฏิบัติ

ประกอบดว้ย ซ้ือสุทธิ   วถุัดิบท่ีมีทั้งหมด  วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต   ตน้ทุนผลิต  และตน้ทุนสินคา้

สําเร็จรูป    โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยผูว้ิจยัมีความ

คาดหวงัว่าหลงัจากท่ีใช้ชุดฝึกปฏิบติัของวิชาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้ แลว้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

            1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 2.  เพื่อศึกษาเจตคติของชุดฝึกปฏิบติั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   8.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3

สาขาวชิากรบญัชี    ประจาํปีการศึกษา 2560  จาํนวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 1 / 2560 

   8.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 

ประจาํปีการศึกษา 2560 จาํนวน 10 คน ท่ีมีผลการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้ตํ่ากวา่เกณฑ ์50 % 

 

ด้านตัวแปร 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมี 2 ชนิดคือ  

1. ตวัแปรอิสระ คือ ชุดฝึกปฏิบติัเร่ืองงบตน้ทุนผลิต 

2. ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สมมติฐานการวจิัย 

 ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบติั หมายถึง  การสอนโดยกิจกรรมตามชุดการสอนท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนซ่ึงเป็นส่ือ  ส่ิงเร้า  หรือกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อเสริมทกัษะให้แก่ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อ

ทบทวนเน้ือหาความรู้ต่าง ๆ ท่ีเรียน ไปแล้วจนกระทัง่สามารถนาํความรู้ไปใช้ได้โดยอตัโนมติั

ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว  แม่นยาํ  ชุดฝึกปฏิบติัจึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์กบัผูเ้รียนและยงัช่วยให้ผูเ้รียนได้

แกไ้ขขอ้บกพร่องทางการเรียนดว้ยการฝึกฝนจากแบบฝึกท่ีครูสร้างข้ึนอีกดว้ย 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ค่าเฉล่ียคะแนนความกา้วหน้าการเรียนท่ีไดจ้าก

ผลต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเร่ือง งบตน้ทุนผลิต  ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 3 สาขาวิชาการบญัชี จาํนวน 40  คน  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน

ภายหลงัจากการสอนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 

  3. วชิาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้ หมายถึง การศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะของกิจการ

ผลิเปรียบเทียบกบักิจการซ้ือขายสินคา้  องคป์ระกอบของตน้ทุนผลิต  การรับจ่ายวตัถุดิบ  การบทึั

กรายการเก่ียวกบัค่าแรงงาน  ชัว่โมงทาํงาน  อตัราค่าแรง  ค่าล่วงเวลา  เงินประกสัังคม  ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา หัก ณ  ท่ีจ่าย  รายการหักต่าง  ๆค่าใช้จ่ายการผลิต  การบนัทึกรายการเก่ียวกบัช

วตัถุดิบตามวิธีบญัชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด  และวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง   

ตน้ทุนผลิต การคาํนวณตทุ้นสินคา้ท่ีผลิตเสร็จ กระดาษทาํการ  รายการปรับปรุง  ปิดบญัชี  และการ

จดัทาํงบตน้ทุนผลิต 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเร่ือง งบตน้ทุนผลิต 

 2. เป็นแนวทางในการจดัทาํชุดฝึกปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพแก่ครูและผูท่ี้สนใจ  

กรอบแนวคดิการวจิัย 

งานวจิยัน้ีมีกรอบแนวคิดในการวจิยัตามภาพ 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

ตัวแปรอสิระ 

                 ชุดฝึกปฏิบติั 

เร่ือง  งบตน้ทุนผลิต 

 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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บทที ่2 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 วิจยัเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้ เร่ือง งบตน้ทุนผลิต

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ        

ชั้นปีท่ี 3 โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั ผูศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะของกิจการผลิต 

1.1 ความหมายของกิจการผลิต  

1.2 องคป์ระกอบของตน้ทุนผลิต 

1.3 การคาํนวณตน้ทุนการผลิต 

1.4 การคาํนวณตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูป 

1.5 ความหมายและประเภทของวถุัดิบ 

1.6 ความหมายและประเภทของค่าแรงงาน 

1.7 ความหมายและประเภทของค่าใชจ่้ายการผลิต 

1.8 รูปแบบของงบทตน้ทุนการผลิต 

2. ความหมายของแบบฝึกปฎิบติั 

3. ประเภทของแบบฝึกปฏิบติั 

4. ประโยชน์และคุณค่าของชุดฝึกปฏิบติั 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

1. ลกัษณะของกจิการผลติ 

1.1 ความหมายของการผลิต   

กิจการผลิตหรือกิจการอุตสาหกรรม  หมายถึงกิจการท่ีจดัตั้งข้ึนในรูปแบบต่าง  ๆ  เพื่อ

ผลิตสินค้าจาํหน่าย  โดยการแปรสภาพวตัถุดิบให้เป็นผลิตภณัฑ์หรือสินค้าสําเร็จรูป  โดยใช้

แรงงานและเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร 

1.2 องคป์ระกอบของตน้ทุนผลิต   

ในการผลิตสินค้าจะมีต้นทุนในการผลิตสินค้าเกิดข้ึนมากมายหลายรายการ  ดังนั้ น

องคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิตจะแบ่งออกเป็น 3  ประเภทคือ 

      1. วตัถุดิบทางตรง 

      2.  ค่าแรงงานทางตรง 

      3.  ค่าใชจ่้ายการผลิต 
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1.2 การคาํนวณตน้ทุนการผลิต   

ตน้ทุนผลิต หมายถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตสินคา้ทั้งส้ิน ซ่ึงสามารถ

คาํนวณไดด้งัน้ี 

                      ต้นทุนการผลิต   =    วัถุดิบทางตรงใช้ไป   +   ค่าแรงงานทางตรง   +  ค่าใช้จ่ายการ

ผลติ 

1.3 การคาํนวณตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูป 

        ต้นทุนสินค้าสํา เร็จรูป  หมายถึง  ต้นทุนของสินค้าท่ีผลิตเสร็จพร้อมท่ีจะนํา

ออกจาํหน่าย  ในการผลิตสินคา้นั้นเม่ือถึงวนัส้ินงวดบญัชีจะปรากฎเป็  2  ส่วนคือ  

      1.ส่วนของสินคา้ท่ีผลิตเสร็จวา่  สินคา้สาํเร็จรูป  

      2.ส่วนของสินคา้ท่ีผลิตยงัไม่เสร็จเรียกวา่ สินคา้ระหวา่งผลิตหรืองานระหวา่งทาํ 

1.4 ความหมายและประเภทของวถุัดิบ 

วตัถุดิบ  หมายถึง ส่ิงท่ีกิจการผลิตใช้ในการผลิตสินคา้ ซ่ึงอาจจะเปล่ียนสภาพหรือ

ประกอบเป็นผลิตภณัฑ์  วตัถุดิบของกิจการหน่ึงอาจจะเป็นผลิตภณัฑ์ของกิจการอีกแห่งหน่ึง  เช่น  

ดา้ยเป็นวตัถุดิบของโรงงานทอผา้  แต่เป็นผลิตภณัฑข์องโรงงานผลิตดา้ย  วตัถุดิบมี 2  ชนิด  คือ 

         1. วตัถุดิบทางตรง หมายถึงวถุัดิบท่ีเป็ส่วนสําคญัในการผลิตสินคา้นั้น   เช่นไมเ้ป็น

วตัถุดิบทางตรงในการผลิตเฟอร์นิเจอร์  เหล็กเป็นวตัถุดิบทางตรงในการผลิตรถยนต ์ มนัสําปะหลงั 

เป็นวถุัดิบทางตรงในการผลิตผงชูรส 

        2. วตัถุดิบทางออ้ม  หมายถึง วตัถุดิบท่ีเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมในการผลิต

สินคา้นั้น  เช่น  ซิป  ดา้ย  กระดุม  นํ้าตาล  สี  

1.5 ความหมายและประเภทของค่าแรงงาน 

 ค่าแรงงาน  หมายถึง ค่าแรงท่ีกิจการจ่ายให้แก่พนักงานหรือคนงานท่ีทาํการผลิตสินคา้

โรงงานอุตสาหกรรม อาจจะจ่ายเป็นรายเดือน  รายสัปดาห์  รายวนั  รายชัว่โมง หรือรายช้ินของ

สินคา้ท่ีผลิตเสร็จก็ได ้ ค่าแรงงานมี  2  ชนิด 

      1.ค่าแรงงานทางตรง  หมายถึง ค่าแรงท่ายให้กบัพนักงานหรือคนงานท่ีทาํการผลิต

สินคา้โดยรง เช่น  ค่าแรงท่ีจ่ายให้กบึันงานท่ีตดัเยบ็เส้ือผา้สําเร็จรูปในโรงงานผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูป  

ค่าแรงท่ีจ่ายใหก้บัคนงานท่ีทาํหนา้ท่ีชาํเหละไก่ในโรงงานผลิตซุปไก่ 

      2. ค่าแรงงานทางออ้ม  หมายถึง  ค่าแรงท่ีจ่ายให้กบัพนกังานหรือคนงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้

ทาํการผลิตสินคา้โดยตรง  แต่ทาํให้การผลิตสินคา้ดาํเนินไปดว้ยดี เช่นค่ารแรงท่ีจ่ายให้กบัคนทาํ

ความสะอาด ค่าแรงท่ีจ่ายใหก้บัยามรักษาการณ์เงินเดือนผูค้วบคุมงาน เงินเดือนนายช่างฯลฯ 

              1.6 ความหมายและประเภทของค่าใชจ่้ายการผลิต 
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   ค่าใช้จ่ายการผลิต หมายถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการผ่ลิตสินค้า  นอกเหนือจาก

วตัถุดิบทางตรง และค่ารแรงทางตรง เพื่อให้สิคา้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะขายได ้ เช่น วสัดุส้ินเปลือง  

ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง  ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร  ค่าเบ้ียประกนัโรงงาน  ค่าเส่ือมราคา-อาคารโรงงาน 

               1.8 รูปแบบของงบทตน้ทุนการผลิต 

   ในการคาํนวณหาตน้ทุนสินคา้สําเร็จรูปนั้น  กิจการจะจดัทาํ งบตน้ทุนผลิต  ข้ึน  ซ่ึงเป็น

งบท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัตน้ทุนสินคา้สําเร็จรูป  งบตน้ทุนผลิตประกอบด้วยส่วนประกอบ

สาํคญั  5  ส่วนดงัน้ี 

1.  วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป 

2. ค่าแรงงานทางตรง 

3. ค่าใชจ่้ายการผลิต 

4. สินคา้ระหวา่งผลิตตน้ปี 

5. สินคา้ระหวา่งผลิตปลายปี 

สําหรับกิจการผลิตท่ีเพิ่มดาํเนิงานเป็นปีแรก  จะไม่มีวตัถุดิบและสินคา้ระหว่างผลิตตน้

งวด  ในทาํนองเดียวกนัถา้หากิจการผล่ิตสินคา้เสร็จหมดในวนัส้ินงวดบญัชี  กล่าวคือ  ไม่มีสินคา้ท่ี

ยงัผลิตไม่เสร็จเหลืออยู ่ ในวนัส้ินงวดบญัชีกิจการก็จะไม่มีสินคา้ระหวา่งผลิตปลายงวด 
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โรงงานพริกไทยดํา  จํากดั 

งบต้นทุนผลติ 

สําหรับปี  ส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2560 

วตัถดิบต้นปี           

6,000 

บวก  ซ้ือวตัถุดิบ       69,700 

         บวก ค่าขนส่งเข้า        1,500 

               รวม       71,200 

          หัก ส่งคืน    200 

                ส่วนลดรับ   500       700  

 70,500 

วตัถุดิบทีม่ีทั้งหมด        

 76,500 

หัก วตัถุดิบปลาย           

4,500 

วตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติ        

 72,000 

ค่าแรงงานทางตรง        

 37,900 

ค่าใช้จ่ายการผลติ 

 ค่าแรงงานทางอ้อม     14,500 

         ค่าวตัถุดิบทางอ้อม       5,400 

 ค่าเบีย้ประกนัโรงงาน     11,100 

 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจักร     12,000    

43,000 

ต้นทุนการผลติ                                

152,900 

บวก  สินค้าระหว่างผลติต้นปี         

13,500 
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รวม                       

166,400 

หัก สินค้าระหว่างผลติปลายปี         

16,400 

ต้นทุนสินค้าสําเร็จรูป                     

150,000 

 

2.ความหมายของแบบฝึกปฎบัิติ 

 สมศกัด์ิ สินธุรเวชญ์ (2553) กล่าวว่า ชุดแบบฝึกหัดคือการจดัประสบการณ์ท่ีเป็นการฝึก

ปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความจาํจนกระทัง่สามารถปฏิบติัไดโ้ดยปฏิบติัขั้นตอนในการสอนก็มกัจะเร่ิมตน้

ดว้ยบอกหรือทาํให้ดูเป็นตวัอยา่ง แลว้ผูเ้รียนทาํตามและทาํแบบฝึกปฏิบติัเร่ือย ๆ ไปจนกระทัง่จาํ

และทาํไดโ้ดยอตัโนมติั 

ศศิธร  ธัญลกัษณานันท์(2554)ให้ความหมายชุดฝึกเสริมทกัษะว่า หมายถึงชุดฝึกเสริม

ทกัษะท่ีใชฝึ้กความเขา้ใจ ฝึกทกัษะต่าง ๆ และทดสอบความสามารถของนกัเรียนตามบทเรียนท่ีครู

สอนวา่นกัเรียนเขา้ใจและสามารถนาํไปใชม้ากนอ้ยเพียงใด 

จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้่าแบบฝึกหดัหมายถึงส่ือส่ิงเร้าหรือกิจกรรมท่ีควรสร้าง

ข้ึนเพื่อเสริมทักษะให้แก่นักเรียนท่ีฝึกปฏิบัติเพื่อทบทวนเน้ือหาความรู้ต่าง ๆ ท่ีเรียนไปแล้ว

จนกระทัง่สามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดโ้ดยอตัโนมติั  ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว แม่นยาํ แบบฝึกหดัจึงเป็น

ส่ิงท่ีมีประโยชน์กบัผูเ้รียนและยงัช่วยให้นกัเรียนแกไ้ขขอ้บกพร่องทางการเรียนดว้ยการฝึกฝนจาก

แบบฝึกหดัท่ีครูสร้างข้ึนมา 

 

3. ประเภทของแบบฝึกปฏบัิต ิ  

มี 3  ประเภท คือ  

 1.  บตัรคาํสั่ง  ลกัษณะของบตัรคาํสั่ง  ประกอบดว้ยส่วนสําคญั  4  ส่วน  คือ จุดประสงค์

การเรียนรู้  คาํสั่งให้นกัเรียนให้ปฏิบติั  แหล่งวิชาหรือส่ือ และเวลาในการทาํกิจกรรม ควรกาํหนด

ไวใ้นบตัรคาํสั่ง 

 2. ใบงาน  ใช้ในการมอบหมายงานแทนการสั่งดว้ยวาจา  ลดภาระงานครู เหมาะกบัการ

มอบหมายงานท่ีเป็นการปฏิบติั 

 3.  ชุดแบบฝึกปฏิบติั  เป็นแบบฝึกท่ีทาํเป็นชุด เช่น ชุดทกัษะการบวก  ทกัษะการลบ 
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4. ประโยชน์และคุณค่าของชุดฝึกปฏบัิติ 

 1.  สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนท่ีทาํให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามเอกภาพของ

ตน เช่น ความสนใจ สติปัญญา  วฒิุภาวะ ฯลฯ 

 2.  ผูเ้รียนสามารถเรียนดว้ยตนเอง 

 3.  ผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัเวลาใดก็ได ้ ตามความพอใจของผูเ้รียน  แมแ้ต่จะเป็นท่ีบา้น

ของนกัเรียนเอง 

 4.  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เป็นขั้นตอนท่ีละนอ้ย และมีทกัษะเพิ่มมากข้ึนจากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 

5. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

ชลดา ทองพาณิชย ์(2550)ไดท้าํวิจยัเร่ือง การพฒันาการเรียนรู้เร่ือง การปรับปรุง รายการ

บญัชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  ในวิชาบญัชีเบ้ืองตน้ 2 โดยใช้แบบฝึกปฏิบติั ของนกัเรียนระดบัชั้น

ปวช.1/1 โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ  ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2550 ในระหว่างวนัท่ี11-15 

มกราคม 2550 วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการพฒันาการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกปฏิบติั

เร่ืองปรับปรุงรายการค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ได ้ผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้งพฒันาผูเ้รียน โดยใชแ้บบฝึกปฏิบติั

โดยการทดสอบก่อนเรียน ดาํเนินการเรียนการสอนและให้นกัเรียนแต่ละคนทาํชุดฝึกปฏิบติัเสร็จ

แลว้ทาํแบบทดสอบหลงัใช้ชุดปฏิบติั ผลการวิจยัปรากฏวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชี

เบ้ืองตน้ 2  เร่ืองปรับปรุงรายการบญัชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ของนักเรียนมีค่าเฉล่ียหลงัเรียน 

(19.0)สุงกวา่ก่อนเรียน (5.0) 

สุพจน์ ยี่ทอง (2554) ทาํวิจยัเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีชั้นสูง 1 

เร่ืองการจดัทาํงบการเงิน โดยคาํนวณรายละเอียดประกอบของนกัศึกษาระดบัปวส.1/1 สาขาวิชา

การบญัชี โดยใช้แบบฝึกทกัษะโรงเรียนพฒันบริหารธุรกิจ จาํนวน  20 คน  พบว่านักศึกษามี

ความสามารถในการคาํนวณรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อจดัทาํงบการเงินตามระบบบญัชีได้ดีข้ึน          

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.45 และจากการทาํแบบฝึกทกัษะทาํให้ผูเ้รียนมีทกัษะ

ความเขา้ใจดีข้ึน 

จากการศึกษาเน้ือหางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นทาํให้สรุปได้ว่า การใช้แบบฝึกทกัษะชุดฝึก

ทกัษะโจทยแ์กปั้ญหาแบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน  จะทาํให้เราเห็นพฒันาของเด็กเพราะการ

เรียนแบบใช้ชุดฝึกท่ีเด็กไดเ้รียนเน้ือหาและหัดทาํแบบฝึกไปพร้อม ๆ กนั ทาํให้เด็กเขา้ใจเน้ือหา

มากข้ึนและสามารถทาํแบบฝึกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

วา่ท่ีร้อยตรีหญิงอุษา  วงษรั์กษา(2555)ไดท้าํวจิยัเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 

บญัชีเบ้ืองต้น 2 เร่ือง การปรับปรุงบญัชี ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัคือ เพื่อเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียน สรุปผลการวิจยั คะแนนทดสอบก่อนเรียนมี

ค่าเฉล่ีย 17.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.53  คิดเป็นร้อยละ 57.50  ส่วนคะแนนทดสอบหลงัเรียนมี

ค่าเฉล่ีย 28.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน1.65 คิดเป็นร้อยละ 93.33 แสดงวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดฝึก

ปฏิบติัมีผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
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บทที ่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา การบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้ เร่ือง งบ

ตน้ทุนผลิต ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั  ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือในการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จาํนวน  10 คน ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

สาขาวชิาการบญัชี    ท่ีมีผลการเรียนวชิาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาการบญัชี จาํนวน 10 คนปี

การศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชี

ตน้ทุนเบ้ืองตน้ตํ่ากวา่เกณฑ ์ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 

 

เคร่ืองมอืในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวจิยัคร้ังน้ี มี 2 ชนิด 

 1. ชุดฝึกปฏิบติั 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนวิชา การบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้  

เร่ือง งบต้นทุนผลิต เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ข้อ ซ่ึงใช้ชุด

เดียวกนั 
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การสร้างเคร่ืองมอื 

1. ชุดฝึกปฏบัิติ 

1. ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

2. วเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา สาระสาํคญั เร่ืองงบตน้ทุนผลิต  

3. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดฝึกปฏิบติั เพื่อใช้เป็นแนวทางใน 

การสร้างชุดฝึกปฏิบติั 

4. สร้างชุดฝึกปฏิบติั เร่ืองงบงบตนทุนผลิต 

5. นาํชุดฝึกปฏิบติัไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านท่ีมีคุณสมบติัเป็นครูผูเ้ช่ียวชาญใน 

  ดา้นเน้ือหาและกระบวนการออกแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อพิจารณาหาค่าความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์(IOC) ของชุดฝึกปฏิบติั คดัเลือกชุดฝึกปฏิบติั IOC 

มากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 ผลการหาค่า IOC พบวา่ ชุดฝึกปฏิบติั มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 

2. แบบทดสอบ  

 1.  วิชาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้เร่ือง  งบตน้ทุนผลิตของนักศึกษาระดบัประกาศนีบตัร

วชิาชีพ  สาขาวชิาการบญัชี 

 2.  วเิคราะห์เน้ือหากบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 3.  นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3  ท่าน ท่ีมีคุณสมบติั

เป็นครูผูเ้ช่ียวชาญในด้านเน้ือหาและกระบวนการออกแบบทดสอบ เพื่อพิจารณาหาค่าความ

สอดคล้องระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์(IOC) ของแบบสอบถามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คดัเลือกแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  IOC        0.5 ผลการหาค่า  IOC พบวา่แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่า IOC  ตั้งแต่ 0.67 – 1.00  

 4.  นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้กบันกัเรียน ปวช.3 ท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาความยากง่าย (p) และหาค่าอาํนาจจาํแนก (r)  โดยคดัเลือกแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.2 – 0.8  และค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.2 ผล

การวิเคราะห์พบวา่แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าความยากง่ายอยู่ระหวา่ง 0.22 – 0.76 

และค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.78  (ภาคผนวก ฉ )  แสดงว่าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสามารถใชไ้ดทุ้กขอ้ 

 5.  วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร KR -20 

ของการคูเดอร์ริชร์ดสัน  (Kuder – Richardson 20 ) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.77 
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 6.  นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ไปใชจ้ริงกบั

กลุ่มตวัอยา่ง 

3. แบบสอบถาม 

 1. ศึกษาทฤษฎีและรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากเอกสาร ส่ิงพิมพแ์ละงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

กาํหนดรวบรวมเป็นตวัแปรในการสร้างแบบสอบถาม 

 2.  กาํหนดคาํนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 3. นําข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบัติ

ทางการเรียนวชิาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้เร่ือง  งบตน้ทุนผลิ 

 4. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเรียบร้อยไปให้อาจารยธ์ัญศญา  ธรรมิสกุล หัวหน้าศูนยว์ิจยั 

และพฒันาตรวจสอบและเสนอแนะ 

 5. ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยธ์ญัศญา  ธรรมิสกุล 

 6. จดัทาํแบบสอบถมท่ีสมบูรณ์เพื่อนาํไปใช้ในการเก็บขอ้มูล  พร้อมทั้งเขียนคาํช้ีแจงใน

การตอบ และวตัถุประสงคข์องการเก็บขอ้มูล 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีต้นทุนเบ้ืองต้น เร่ือง  งบ

ตน้ทุนผลิตของนกัศึกษาระดบัระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การโดยใชชุ้ดฝึกปฎิบติั  มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

 1. ทดสอบก่อนเรียน(Pretest)ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

 2. ดาํเนินการสอนและใหน้กัเรียนใชชุ้ดฝึกปฏิบติั  

 3. ทดสอบหลงัเรียน(Posttest)หลงัจากการสอนส้ินสุดลง ดาํเนินการสอบดว้ยแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัเดียวกบัทดสอบก่อนเรียน 

สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 

 จากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบทดสอบ และแบบสอบถาม สามารถหาค่าสถิติจาก

โปรแกรมการคาํนวณค่าสถิติต่อไปน้ี 

 1.    คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั หาค่าเฉล่ีย 

 2.    เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั หาค่า Dependent t-

test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 
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 3.    จากแบบสอบถามท่ีสํารวจเจตคติท่ีมีต่อชุดฝึกปฏิบติั หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปท่ีคาํนวณค่าสถิติจากแบบสอบถาม

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของนกัศึกษา หาค่าร้อยละ 

2. ระดบัความคิดเห็นต่อชุดฝึกปฏิบติัทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้ เร่ืองงบ

ตน้ทุน 

ผลิต หาค่าเฉล่ีย( X  ) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) โดยมีเกณฑ์การแปลความหายของ

ขอ้มูล (ใชเ้กณฑบ์อกระดบัความคิดเห็นเสนอแนะโดย John.  W. Best) ดงัน้ี 

คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 

คะแนน 3.50 – 4.4 9 หมายถึง  มาก 

คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 

คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง  นอ้ย 

คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบ้ืองต้น เร่ืองงบต้นทุนผลิต        

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 3  โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล

โดยโปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี 

1. การรายงานค่าทางสถิติของคะแนนทดสอบของนกัศึกษา 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตารางที ่1   ตาราง แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 3 ท่ีทาํแบบฝึกเสริมทกัษะ  วชิาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้   

 

เลขที่ คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลงัเรียน 

1 10 20 

2 0 15 

3 0 15 

4 9 16 

5 10 17 

6 9 16 

7 8 13 

8 9 18 

9 10 17 

10 9 18 

คะแนนรวม 74 165 

 7.40 16.50              

S.D 3.95 1.96 

 

จาก ตารางที่ 1  พบวา่นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 3 จาํนวน 10 คน มีคะแนนท่ีทาํ

แบบฝึกเสริมทกัษะ วชิาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้  มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่าง
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กนั เม่ือเปรียบเทียบกนัจะพบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพปีท่ี3  มีค่าเฉล่ีย 7.40 นอ้ยกวา่การทดสอบหลงัเรียนซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 16.50 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนและหลงัเรียน โดยใช้แบบฝึกและ

เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน โดยใชแ้บบฝึก 

คะแนน n X  S.D. t-test Sig 

ก่อนเรียน 10 7.40 3.95 -8.429 0.000* 

หลงัเรียน 10         16.50 1.96   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05        

 จากตารางที่ 2  พบว่า  จากการสอนโดยใช้แบบฝึก พบว่า คะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 7.40และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.95 ( X =7.40, S.D.=3.95) และคะแนนหลงัเรียน                

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.96 ( X =16.50, S.D.=1.96)  

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน โดย

ใชแ้บบฝึก มีค่า t-test คือ -8.429 และค่า Sig. เท่ากบั .000 พบว่าคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนน

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่การสอนดว้ยการใชแ้บบฝึก ทาํให้นกัศึกษา

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
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ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน

เบ้ืองตน้ เร่ือง งบตน้ทุนผลิต ประจาํปีการศึกษา 2560 

ที่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 X  S.D. แปลผล 

1. อธิบายเน้ือหาเขา้ใจ 6 

(60.0%) 
4 

(40.0%) 
- - - 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

2. เน้ือหาสอดคลอ้งกบับทเรียน 6 

(60.0%) 
3 

(30.0%) 
1 

(10.0%) 
- - 4.50 0.71 มากท่ีสุด 

3. ความยาก-ง่ายของการทาํงบ

ตน้ทุนผลิต 

6 

(60.0%) 
4 

(40.0%) 
- - - 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

4. ขั้นตอนการทาํงบตน้ทุนผลิต 6 

(60.0%) 
3 

(30.0%) 
1 

(10.0%) 
- - 4.50 0.71 มากท่ีสุด 

5. ประโยชน์จาการทาํงบตน้ทุนผลิต 6 

(60.0%) 
4 

(40.0%) 
- - - 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

6. ความสมบูรณ์ของการทาํงบ

ตน้ทุนผลิต 

7 

(70.0%) 
2 

(20.0%) 
1 

(10.0%) 
- - 4.60 0.70 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจในภาพรวมของ

การทาํงบตน้ทุนผลิต 

8 

(80.0%) 
2 

(20.0%) 
- - - 4.80 0.42 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.10 มากทีสุ่ด 

จากตารางที ่3  พบวา่ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้ เร่ือง 

งบตน้ทุนผลิต ประจาํปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄=4.60, S.D = 0.10) และเม่ือ

พิจารณา เป็นรายขอ้พบวา่ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนฯ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ โดย

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ความพึงพอใจในภาพรวมของการทาํงบตน้ทุนผลิต(x̄=4.80, S.D = 0.42) อยู่

ในระดบัมากท่ีสุดรองลงมาคือ อธิบายเน้ือหาเขา้ใจ,ประโยชน์จาการทาํงบตน้ทุนผลิต(x̄=4.60, S.D = 

0.52) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ เน้ือหาสอดคลอ้งกบับทเรียน,ขั้นตอนการทาํ

งบตน้ทุนผลิต(x̄=4.50, S.D = 0.71) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามลาํดบั 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุนเบ้ืองต้นเร่ืองงบต้นทุนผลิต           

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 3 ของวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  

โดยใช้ชุดฝึกปฏิบติั มีวตัถุประสงค์การวิจยั  คือเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบ   

ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

สรุปผลการวจิัย 

 ผลการวจัิยจากการทดสอบพบว่า 

 1.  พบวา่นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 3 จาํนวน 10 คน มีคะแนนท่ีทาํแบบ

ฝึกเสริมทกัษะ วชิาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้  มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบกนัจะพบวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปี

ท่ี 3 ค่าเฉล่ีย 7.40  มากกวา่การทดสอบหลงัเรียนซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 16.50   

 2.  พบวา่จากการทาํแบบฝึกเสริมทกัษะก่อนเรียนซ่ึงมีคะแนนเตม็ 20 คะแนน นกัศึกษาได้

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั  7.40 คะแนน (X =  7.40)  ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.95 (S.D. = 3.95)

และจากการทาํแบบฝึกเสริมทกัษะหลงัเรียน ซ่ึงมีคะแนนเตม็ 20 คะแนน นกัศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 16.50คะแนน (X = 16.50)   ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.96 (S.D. = 1.96 แสดงให้

เห็นวา่นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมากกวา่ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  

อภิปรายผล 

 1. จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะวิชาการบญัชีตน้ทุน

เบ้ืองเร่ืองงบตน้ทุนผลิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 3 สาขาวิชาการบญัชี 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  พบว่า คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนจากการใช้แบบฝึก

เสริมทกัษะมากว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนจากการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่  การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะสามารถกระตุน้นกัศึกษาสนใจในการเรียน

มากข้ึน ทาํใหผู้ผ้ลการเรียน ดี ข้ึน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวา่ท่ีร้อยตีหญิงอุษา  วงษรั์กษา (2555) 

ทาํการวจิยัเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา บญัชีเบ้ืองตน้ 2 เร่ือง การปรับปรุงบญัชี โดย

ใช้ชุดฝึกปฏิบัติ สรุปผลการวิจยัว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียน แสดงว่า
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นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดฝึกปฏิบติัมีผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิของ

คะแนนทดสอบก่อนเรียน  และสอดคล้องกบั ชลดา  ทองพาณิชย์(2550)   การศึกษาเร่ือง การ

พฒันาการเรียนเร่ืองการปรับปรุง รายการบญัชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ในวิชาบญัชีเบ้ืองตน้ 2 โดยใช้

แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้ นปวช.1/1 โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพฯ ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2550   ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีเบ้ืองตน้ 2  เร่ืองปรับปรุง

รายการบญัชีค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ของนกัเรียนมีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 จากการสํารวจ  พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้ 

เร่ือง งบตน้ทุนผลิต ประจาํปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄=4.60, S.D = 0.10) 

และเม่ือพิจารณา เป็นรายขอ้พบวา่ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนฯ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุก

ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ความพึงพอใจในภาพรวมของการทาํงบตน้ทุนผลิต(x̄=4.80, S.D = 

0.42) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดรองลงมาคือ อธิบายเน้ือหาเขา้ใจ,ประโยชน์จาการทาํงบตน้ทุนผลิต(x̄=4.60, 

S.D = 0.52) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ เน้ือหาสอดคลอ้งกบับทเรียน,ขั้นตอน

การทาํงบตน้ทุนผลิต(x̄=4.50, S.D = 0.71) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิัยไปใช้ 

 1. อาจารยผ์ูส้อนควรใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะเร่ือง งบตน้ทุนผลิต ท่ีมีประสิทธิภาพไปใชใ้น

การเรียนการสอน นอกเหนือจากการสอนตามปกติ เพื่อใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

และยงัเป็นการจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีดี เอ้ือต่อการเรียนการสอนอีกดว้ย 

 2. อาจารยผ์ูส้อนควรฝึกให้นกัศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิด การแสดงความคิดเห็น การ

อภิปรายตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 

 3. ในการเตรียมส่ือการสอน อาจารยผ์ูส้อนควรตรวจสอบความถูกตอ้งของการนาํส่ือการ

สอนไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาอีกคร้ังหน่ึง ก่อนท่ีจะนาํไปสอนนกัศึกษาจริง 

 4. การสอนเน้ือหาในคร้ังแรก นกัศึกษายงัไม่สามารถทาํกิจกรรมต่าง ๆ ได ้อาจารยผ์ูส้อน

จะตอ้งอธิบายให้นกัศึกษาทราบถึงกระบวนการทาํแบบฝึกเสริมทกัษะ เพื่อให้นกัศึกษาคุน้เคยกบั

กระบวนการเรียนการสอน โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ 

 5. จากการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ  สามารถทาํให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงข้ึน  ดงันั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาควรส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิตแบบฝึก

เสริมทกัษะข้ึนใชป้ระกอบการเรียนการสอน เพื่อนกัศึกษาจะไดมี้พฒันาการในทางท่ีดีข้ึน แลบรรลุ

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ วิชาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้  ในทุกสาขาวิชา เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ใหเ้กิดกบัตวัผูเ้รียน 

 2. ควรนาํชุดฝึกเสริมทกัษะไปเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผูส้อน

ในดา้นการคิดคน้หาวิธีการผลิตส่ือการสอนท่ีเหมาะสมต่อการสอบแบบต่าง ๆ กนั จะทาํให้ผูส้อน

จะสามารถบูรณาการวธีิการสอนแบบต่าง ๆ ให้เขา้กบัเน้ือหาของบทเรียนในท่ีสุด  เพราะเน้ือหาใน

แต่ละบท อาจไม่สามารถสอนโดยวิธีการสอนเพียงอย่างเดียว หากแต่อาจารย์ผู ้สอนจะต้อง

ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์และผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 3. ควรมีการศึกษาและนาํแบบฝึกเสริมทกัษะท่ีวิจยัสร้างข้ึน ไปทดลองเปรียบเทียบกบัการ

สอนตามปกติ 

 4. ควรมีการวิจยัถึงรูปแบบการสอนโดยวิธีต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะและเจต

คติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

 5. ควรนาํรูปแบบการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชก้บัเน้ือหาในวิชาอ่ืน ๆ และระดบัชั้นอ่ืน ๆ ต่อไป

อีกดว้ย 
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ภาคผนว ก 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
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สัปดาห์ที ่ 7 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 3 

รหัสวชิา 2201-

2004 

วชิา การบัญชีต้นทุนเบือ้งต้น จํานวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  งบต้นทุนผลติ 

1. เนือ้หาสาระ 

          งบต้นทุนผลติ 

2. สาระสําคัญ 

       งบทต้นทุนการผลติในการคํานวณหาต้นทุนสินค้าสําเร็จรูปน้ัน  กจิการจะจัดทาํ            งบ

ต้นทุนผลติ  ขึน้  ซ่ึงเป็นงบที่แสดงรายละเอียดเกีย่วกบัต้นทุนสินค้าสําเร็จรูปงบต้นทุนผลติ

ประกอบด้วยส่วนประกอบสําคัญ  5  ส่วนดังนี้ 

            1.วตัถุดิบทางตรงใช้ไป                                    2.ค่าแรงงานทางตรง 

            3.ค่าใช้จ่ายการผลติ                                         4.สินค้าระหว่างผลติต้นปี 

           5.สินค้าระหว่างผลติปลายปี 

สําหรับกจิการผลติทีเ่พิม่ดําเนิงานเป็นปีแรก  จะไม่มีวตัถุดิบและสินค้าระหว่างผลติต้นงวด  ใน

ทาํนองเดียวกนัถ้าหากจิการผลิต่สินค้าเสร็จหมดในวันส้ินงวดบัญชี  กล่าวคือ  ไม่มีสินค้าทีย่งัผลติ

ไม่เสร็จเหลอือยู่  ในวนัส้ินงวดบัญชีกจิการกจ็ะไม่มีสินค้าระหว่างผลติปลายงวด 

3.     มาตรฐานสมรรถนะประจําหน่วย 

1.    สามารถอธิบายความหมายของงบต้นทุนผลติได้ 

2.    สามารถอธิบายข้ันตอนการทาํงบต้นทุนผลติได้ 

       3.    สามารถจัดทาํงบต้นทุนผลติได้ 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 

1.  เพือ่ให้สามารถอธิบายความหมายของงบต้นทุนผลติได้ 

2.  เพือ่ให้สามารถอธิบายข้ันตอนการทาํงบต้นทุนผลติได้ 

3.  เพือ่ให้สามารถจัดทาํงบต้นทุนผลติได้ 
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สัปดาห์ที ่ 7 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่  

รหัสวชิา 2201-2004 วชิาการบัญชีต้นทุนเบือ้งต้น จํานวนคาบ  3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  งบต้นทุนผลติ 

5.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

5.1 การบูรณาการกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

     5.1.1  ความมีเหตุผล     ถ้านักศึกษาทาํกระดาษทาํการไม่ถูกต้อง จะมีผลทาํให้ทาํงบต้นทุนผลติได้ 

     5.1.2  ความพอประมาณ    ปลูกฝังรู้จักการบริหารจัดการเกีย่วกบัเงินเพือ่ให้มีเกบ็ในกรณฉุีกเฉินใน

อนาคต 

     5.1.3 การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี    ปลูกฝังให้นักศึกษาไม่เกดิความโลภมากเกนิไป จนก่อให้เกดิความ

เส่ียงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกนัทีด่ี  

           5.1.4  เง่ือนไขความรู้   นักศึกษานําความรู้ทีไ่ด้รับจากการทาํงบต้นทุนผลติ ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจําวนัก่อให้เกดิความรอบคอบในการตัดสินใจในอนาคต 

           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม นักศึกษาต้องมีความเพยีรพยายาม โดยใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวติ 

 5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 

          5.2.1 ด้านประชาธิปไตย  เน้นให้นักศึกษาอย่ามีนิสัยทุจริต  และรณรงค์ต่อต้านการซ้ือสิทธิขาย

เสียง 

          5.2.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย     เน้นให้นักศึกษาความดีงาม  รู้ผดิชอบช่ัวดี  

          5.2.3 ด้านภูมิคุ้มกนัจากยาเสพติด 

เน้นนักศึกษาเห็นผลดีของการห่างไกลยาเสพติดการปลูกฝังให้นักศึกษามาดูแลสุขภาพของตนเอง

เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด และได้สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม    และได้เล่าข่าวจากช่องสาม  

เกีย่วกบั แม่นําเด็กมาทิง้โดยใส่กระลามังแล้วเอาถูงดําคุมอีกช้ันหน่ึง โดยทิง้เด็กไว้ที่ร้านกาแฟแห่งหน่ึง  

เด็กดังกล่าวร้องไห้เสียงดังจึงทําให้มีผู้มาพบเห็นและแจ้งข่าวให้มูลนิธิมาช่วยเหลือ  ขณะนี้เด็ก

ปลอดภัยแล้ว ตํารวจกําลังตามหาผู้ที่ทิง้เด็ก  สอนให้นักศึกษาอย่าทําแบบนี้มันไม่ดี  เราต้องมีความ

รับผดิชอบ มีเมตตา  และต้องมีคุณธรรมประจําใจด้วย 
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6.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันเตรียมกจิกรรม 

1.เตรียมเอกสารและอุปกรณ์การสอน 

2.เตรียมเน้ือหาท่ีจะสอน 

3.เตรียมจุดประสงคก์ารเรียน 

4.ครูตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษา 

 

1.  เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์การเรียน 

2.   เตรียมความพร้อมในการเรียน 

3.   เตรียมสมุดจดบนัทึกจุดประสงคก์ารเรียน 

4.  นกัศึกษาขานรับการเช็คช่ือ 

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 

5.อาจารยท์บทวนเน้ือหาของหน่วยเรียนผา่นมา 

6.อาจารยน์าํเขา้สู่บทเรียนดว้ยการซกัถาม และ

สนทนากบันกัศึกษาดงัน้ี 

 1 .ความหมายของงบตน้ทุนผลิต 

 2.ขั้นตอนการทาํงบตน้ทุนผลิต 

       3.จดัทาํงบตน้ทุนผลิต 

 

7.อาจารยใ์ห้นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน

เร่ืองความหมายของตน้ทุนผลิต  ขั้นตอนการทาํ

งบตน้ทุนผลิตและการจดัทาํงบตน้ทุนผลิ แลว้ให้

อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูต้รวจทานพร้อมใหค้ะแนน 

 

5.นกัศึกษาฟัง ติดตามและทาํความเขา้ใจ 

6.นกัศึกษาสนทนากบัอาจารยด์ว้ยการตอบคาํถาม

และแสดงความคิดเห็น 

1 .นกัศึกษาจดบนัทึกความหมายของงบตน้ทุนผลิต 

2 .นกัศึกษาจดบนัทึกขั้นตอนการทาํงบตน้ทุนผลิต 

1. นกัศึกษาจดัทาํงบตน้ทุนผลิต 

 

7.นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ือง

ความหมายของตน้ทุนผลิตและขั้นตอนการทาํงบ

ตน้ทุนผลิตและจดัทาํงบตน้ทุนผลิตแลว้ใหอ้าจารย์

ผูส้อนเป็นผูต้รวจทานพร้อมใหค้ะแนน 
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ข้ันดําเนินการสอน 

8.อาจารยอ์ธิบายความหมายของบตน้ทุนผลิต 

9.อาจารยอ์ธิบายขั้นตอนการทาํงบตน้ทุนผลิต 

10.อาจารยอ์ธิบายจดัทาํงบตน้ทุนผลิต 

11.อาจารยใ์หน้กัศึกษาทุกคนทาํแบบฝึกหดัเร่ือง

งบตน้ทุนผลิต 

ข้ันสรุป 

12.อาจารยแ์ละนกัศึกษาช่วยกนัสรุปในหวัขอ้ท่ี

นกัศึกษานาํเสนอพร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมและ

สรุปเน้ือหาตามจุดประสงคแ์ละตามเน้ือหาสาระ 

พร้อมทั้งแนะนาํหรือบอกแหล่งการหาขอ้มูลจาก

ท่ีอ่ืนเพื่อนกัศึกษาจะไดค้น้ควา้เพิ่มเติมได ้

13.นกัศึกษาทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนและนาํส่ง   

       อาจารย ์     

 

 

8.จดบนัทึกและฟังการบรรยาย 

9.ฟังการบรรยายและจดบนัทึก 

10.ฟังการบรรยายและจดบนัทึก 

11. นกัศึกษาทาํความเขา้ใจพร้อมทั้งจดบนัทึกเร่ือง   

กระดาษทาํการ บนกระดานและทาํงานตามท่ี

ไดรั้บมอบหมายพร้อมทั้งสุ่มตวัอยา่งถาม-ตอบ 

12. นกัศึกษารับฟังคาํสรุปและขอ้เสนอแนะจาก  

       อาจารยพ์ร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล ซกัถามหรือ 

       ตอบคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ท่ี 

       ยงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้งส่งเสริมใหน้กัศึกษารู้จกั  

 การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ดว้ยศึกษา

คน้ควา้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ทเพื่อจะได้

ห่างไกลจากยาเสพติด 

13.นกัศึกษาทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนและนาํส่ง   

       อาจารย ์     
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1. งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

1. ใบงาน 

2. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

2. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. หนงัสือวชิาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้  ของอาจารยน์งเยาว ์กาญจนภูมิ 

2. แบบทดสอบก่อนเรียน 

3. แบบสอบหลงัเรียน 

        ส่ือโสตทัศน์ 

1. ไม่มี 

2.   
3. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

1. ใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดัเก่ียวกบัเร่ือง งบตน้ทุนผลิต และใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดั และ

สังเกตุจากการทาํแบบฝึกหดั  และการส่งงานของนกัศึกษา นกัศึกษาสามารถทาํเสร็จ

ภายในเวลาท่ีกาํหนด และสามารถทาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  90 % ถือวา่ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

4. แบบฝึกหัด / คําถาม / ปัญหา 

1. แบบฝึกหดัทา้ยบท 
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 

บันทกึหลงัการสอน 

สัปดาห์ท่ี  7   วนัท่ี 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วนัท่ี 18 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

 วชิา  การบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้   จาํนวน 3  คาบ                  อาจารยผ์ูส้อน นางธนตวรรณ  ขวญัแกว้ 

****************************************************************************** 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

1.1 แผนการสอนเป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ 

2.ผลการเรียนของนกัศึกษา 

2.1 นกัศึกษาสามารถอธิบายความหมายของงบตน้ทุนผลิตได ้

  2.2  นกัศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนการทาํงบตน้ทุนผลิตได ้

  2.3  นกัศึกษาสามารถอธิบายจดัทาํงบตน้ทุนผลิต 

 ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้1-3 จาํนวน 94  คน ไม่ผา่น 6      

คน เน่ืองจากนกัศึกษาไม่มาเรียน และไดส้อดแทรกเรืองยาเสพติดโดย เล่าข่าวช่อง 3 เร่ือง

เล่าเชา้น้ี เก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรม  คุณแม่นาํเด็กใส่กาลามงัไปทิ้งขา้งร้ายขายกาแฟ  

และมีพลเมืองดี ไปพบ จึงแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมารับเด็ก  และเนน้ใหน้กัศึกษามีความเมตตา

ต่อเพื่อนมนุษย ์ จงอยา่งทาํส่ิงท่ีไม่ดี 

3.  ผลการสอนของครู 

3.1  ทาํแบบฝึกหดัได ้

          3.2  โตต้อบไดดี้ 

4.  ปัญหาท่ีพบ 

         4.1  ไม่มี 

5.  แนวทางการแกไ้ข 

         5.1  ไม่มี      

ลงช่ือ   อาจารยธ์นตวรรณ   ขวญัแกว้   (อาจารยผ์ูส้อน) 
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บนัทึกหวัหนา้สาขาวชิา   แผนและบนัทึกหลงัการสอนตรงตามการวเิคราะห์หลดัสูตรสมรรถนะ

และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 3D  และบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

                                             ลงช่ือ อาจารยป์ระเสริฐศรี  สุขรักษ ์ (หวัหนา้สาขาวชิา) 

บนัทึกหวัหนา้สาํนกัวชิาการ 

                                              ลงช่ือ.อาจารยว์ชิาญ  หงษบิ์น.(หวัหนา้สาํนกัวชิาการ) 

บนัทึกรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

                                              ลงช่ือ.อาจารยศิ์ริ  ซาํมาซา.(รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ) 
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ภาคผนวก  ข 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 

1. อาจารยป์ระเสริฐศรี  สุขรักษ ์ หวัหนา้สาขาวชิาการบญัชี 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

2.  อาจารยธ์ศัญา ธรรมิสกุล  หวัหนา้สาํนกัศูนยว์จิยัและพฒันา 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพณิชยการ 

 

3.  อาจารยศิ์ริ  ซาํมาซา  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิการ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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 ภาคผนวก  ค 

 

ชุดแบบเรียนเร่ืองงบต้นทุนผลติ  
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ชุดแบบเรียนเร่ืองงบต้นทุนผลติ  

งบตน้ทุนการผลิต    คือการคาํนวณหาตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปนั้น  กิจการจะจดัทาํ งบตน้ทุน

ผลิต  ข้ึน  ซ่ึงเป็นงบท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัตน้ทุนสินคา้สําเร็จรูป  งบตน้ทุนผลิตประกอบดว้ย

ส่วนประกอบสาํคญั  5  ส่วนดงัน้ี 

              1.วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป 

  2. ค่าแรงงานทางตรง 

 3. ค่าใชจ่้ายการผลิต 

 4. สินคา้ระหวา่งผลิตตน้ปี 

 5. สินคา้ระหวา่งผลิตปลายปี 

สาํหรับกิจการผลิตท่ีเพิ่มดาํเนิงานเป็นปีแรก  จะไม่มีวตัถุดิบและสินคา้ระหวา่งผลิตตน้งวด  

ในทาํนองเดียวกนัถา้หากิจการผล่ิตสินคา้เสร็จหมดในวนัส้ินงวดบญัชี  กล่าวคือ  ไม่มีสินคา้ท่ียงั

ผลิตไม่เสร็จเหลืออยู ่ ในวนัส้ินงวดบญัชีกิจการก็จะไม่มีสินคา้ระหวา่งผลิตปลายงวด 

ข้ันตอนการจัดทาํงบต้นทุนผลติ 

1. หวังบตน้ทุนผลิต  ประกอบดว้ย 3  บรรทดัคือ 

1.1 ช่ือบริษทัท่ีจดัทาํงบตน้ทุนผลิต 

1.2 เขียนงบตน้ทุนผลิต 

1.3  เขียนสาํหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560 

2.  วตัถุดิบตน้ นาํมาจากขอ้มูลของปีทีผา่นมา แต่ถา้เร่ิมดาํเนินการในปีแรก จะไม่มีวตัถุดิบตน้ปี 

3.  ซ้ือวถุัดิบสุทธิ  เกิดจาก  ซ้ือวถุัดิบ +  ค่าขนส่งเขา้  - ส่งคืน –  ส่วนลดรับ 

4. วตัถุดิบท่ีมีทั้งหมด เกิดจาก  วตัถุดิบตน้ปี  +  ซ้ือวถุัดิบสุทธิ 

5.  วตัถุดิบปลายปี  เกิดจากการตรวจนบัสินคา้คงเหลือของกิจการ 

6.  วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต  เกิดจาก  วตัถุดิบท่ีมีทั้งหมด  -  วตัถุดิบปลายปี  

6.  ค่าแรงงานทางตรงของกิจการ 

7. ค่าใชจ่้ายการผลิต 

8.  ตน้ทุนผลิต คือ  วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต  +  ค่าแรงงานทางตรง  + ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

9.  บวก สินคา้ระหวา่งผลิต  ตน้ปี  

10. หกั สินคา้ระหวา่งผลิตปลายปี 

11.  ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูป 

รูปแบบของงบตน้ทุนผลิต 
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โรงงานพริกไทยดํา  จํากดั 

งบต้นทุนผลติ 

สําหรับปี  ส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2560 

วตัถดิบต้นปี        6,000 

บวก  ซ้ือวตัถุดิบ                   69,700 

         บวก ค่าขนส่งเข้า                   1,500 

               รวม                  71,200 

          หัก ส่งคืน        200 

                ส่วนลดรับ   500       700  

 70,500 

วตัถุดิบทีม่ีทั้งหมด        

 76,500 

หัก วตัถุดิบปลาย           

4,500 

วตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติ        

 72,000 

ค่าแรงงานทางตรง        

 37,900 

ค่าใช้จ่ายการผลติ 

 ค่าแรงงานทางอ้อม     14,500 

         ค่าวตัถุดิบทางอ้อม       5,400 

 ค่าเบีย้ประกนัโรงงาน     11,100 

 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจักร     12,000    

43,000 

ต้นทุนการผลติ                                

152,900 

บวก  สินค้าระหว่างผลติต้นปี         

13,500 
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รวม                       

166,400 

หัก สินค้าระหว่างผลติปลายปี         

16,400 

ต้นทุนสินค้าสําเร็จรูป                     

150,000 
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ภาคผนวก ง 

 

 

แบบชุดฝึกปฏิบัติ 
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แบบชุดฝึกปฏิบติั  เร่ือง “งบตน้ทุนผลิต” 

ช่ือ........................................................      สกุล................................หอ้ง.............................เลขท่ี

..................จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

1.  งบตน้ทุนผลิต ธุรกิจประเภทใดตอ้งตอ้งงบน้ี 

1.  กิจการเจา้ของคนเดียว    2.  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

3.  บริษทัจาํกดั     4.  ธุรกิจซ้ือมาขายไป 

2.  งบตน้ทุนผลิตมีก่ีส่วนสาํคญั 

1.  3  ส่วน  2.   4  ส่วน         3.   5  ส่วน  4.   6  ส่วน 

3.  การคาํนวณหา  ซ้ือสุทธิ ตรงกบัขอ้ใด 

1.  ซ้ือวตัถุดิบ + ค่าขนส่งเขา้  -  ส่งคืน  -  ส่วนลดรับ     

2.  ซ้ือวตัถุดิบ + ค่าขนส่งเขา้  +  ส่งคืน  -  ส่วนลดรับ  

3.  ซ้ือวตัถุดิบ + ค่าขนส่งเขา้  +  ส่งคืน  +  ส่วนลดรับ     

  

4.   ซ้ือวตัถุดิบ -  ค่าขนส่งเขา้  -  ส่งคืน  -  ส่วนลดรับ 

4.  การคาํนวณหา วตัถุดิบท่ีมีทั้งหมด ตรงกบัขอ้ใด 

1.  วถัตถุดิบตน้ปี  +  ซ้ือวตัถุดิบสุทธิ  2.  วถัตถุดิบตน้ปี  -  ซ้ือวตัถุดิบสุทธิ

  

3.  วตัถุดิบปลายปี  +  ซ้ือวตัถุดิบสุทธิ               4. วถัตถุดิบปลายปี -  ซ้ือวตัถุดิบสุทธิ

  

5.การคาํนวณหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ตรงกบัขอ้ใด 

1.  วตัถุดิบท่ีมีทั้งหมด – วตัถุดิบปลายปี  2.  วตัถุดิบท่ีมีทั้งหมด + วตัถุดิบ

ปลายปี 

             3.  วตัถุดิบท่ีมีทั้งหมด – วตัถุดิบตน้ปี    4.  วตัถุดิบท่ีมีทั้งหมด + วตัถุดิบตน้ปี 

6.  ขอ้ใดคือค่าแรงงานทางตรง 

1.  ค่าแรงยามรักษาความปลอดภยั   2.  ค่าแรงพนกังานรักษาความสะอาด

  

3.  เงินเดืนอผูค้วบคุมงาน    4.  ค่าแรงงานพนกังานตดัเยบ็เส้ือผา้
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6.  ขอ้ใดไม่ใช่ค่าแรงงานทางออ้ม 

1.  ค่าแรงยามรักษาความปลอดภยั   2.  ค่าแรงพนกังานรักษาความสะอาด 

3.  เงินเดืนอผูค้วบคุมงาน    4.  ค่าแรงงานพนกังานตดัเยบ็เส้ือผา้ 

7.  ขอ้ใด คือวตัถุดิบทางตรง 

1.  ผา้   2.  กระดุม  3. ตะขอ   4.  ซิป 

7.  ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุดิบทางออ้ม 

1.  ผา้   2.  กระดุม  3. ตะขอ   4.  ซิป 

8.  ขอ้ใดคือค่าใชจ่้ายการผลิต 

     1. ค่าสิทธิบตัรตดับญัชี 2.  ค่าไฟฟ้า – สาํนกังาน   3. เงินเดือนสาํนกังาน 4.  ค่าโฆษณา 

9.  ขอ้ใดคือตน้ทุนผลิต 

1.วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง    + ค่าใชจ่้ายการผลิต 

2.วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง    -  ค่าใชจ่้ายการผลิต 

3.วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต  -  ค่าแรงงานทางตรง   -  ค่าใชจ่้ายการผลิต 

4.วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต  + ค่าแรงงานทางตรง    +  ซ้ือสุทธิ  

10.  ขอ้ใดคือตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูป 

1. ตน้ทุนการผลิต + สินคา้ระหวา่งผลิตตน้ปี+ สินคา้ระหวา่งผลิตปลายปี 

2. ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูป + สินคา้ระหวา่งผลิตตน้ปี- สินคา้ระหวา่งผลิตปลายปี 

3. ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูป – สินคา้ระหวา่งผลิตตน้ปี- สินคา้ระหวา่งผลิตปลายปี 

4. ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูป + สินคา้ระหวา่งผลิตปลายปี+ สินคา้ระหวา่งผลิตตน้ปี 

11. ซ้ือวตัถุดิบ  ถือเป็นหมวดใด 

1. สินทรัพย ์  2.  หน้ีสิน     3. รายได ้  4.  ค่าใชจ่้าย 

12. ค่าขนส่งเขา้ ถือเป็นหมวดใด 

1. สินทรัพย ์  2.  หน้ีสิน     3. รายได ้  4.  ค่าใชจ่้าย 

13.ส่งคืนวตัถุดิบ  ถือเป็นหมวดใด 

1. สินทรัพย ์  2.  หน้ีสิน     3. รายได ้  4.  ค่าใชจ่้าย 

14.  ส่วนลดรับ  ถือเป็นหมวดใด 

1. สินทรัพย ์  2.  หน้ีสิน     3. รายได ้  4.  ค่าใชจ่้าย 

15.  วตัถุดิบ ถือเป็นหมวดใด 

1. สินทรัพย ์  2.  หน้ีสิน     3. รายได ้  4.  ค่าใชจ่้าย 
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16.  ค่าแรงงานทางตรง  ถือเป็นหมวดใด 

1. สินทรัพย ์  2.  หน้ีสิน     3. รายได ้  4.  ค่าใชจ่้าย 

17.  สินคา้ระหวา่งผลิต  ถือเป็นหมวดใด 

1. สินทรัพย ์  2.  หน้ีสิน     3. รายได ้  4.  ค่าใชจ่้าย 

18.  ค่าเช่าโรงงาน ถือเป็นหมวดใด 

1. สินทรัพย ์  2.  หน้ีสิน     3. รายได ้  4.  ค่าใชจ่้าย 

19.  ค่าแรงงานทางออ้ม  ถือเป็นหมวดใด 

1. สินทรัพย ์  2.  หน้ีสิน     3. รายได ้  4.  ค่าใชจ่้าย 

20.  ค่าสิทธิบตัรตดับญัชี  ถือเป็นหมวดใด 

1. สินทรัพย ์  2.  หน้ีสิน     3. รายได ้  4.  ค่าใชจ่้าย 
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ภาคผนวก จ 

 

คะแนนชุดฝึกปฏบัิติ 
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ตาราง แสดงผลการทดสอบชุดฝึกปฏิบติัก่อนและหลงั  เร่ืองงบตน้ทุนผลิ ต เป็นการเปรียบเทียบ

คะแนนทดสอบก่อนเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 3 ท่ีทาํแบบฝึกเสริมทกัษะ  

วชิาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้  

เลขที่ คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลงัเรียน 

1 10 17 

2 0 14 

3 0 15 

4 9 18 

5 10 18 

6 9 15 

7 8 15 

8 9 16 

9 10 16 

10 9 18 

คะแนนรวม 74 165 

 7.40 3.95                

S.D 16.50 1.96 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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T-Test 

คะแนนก่อน-หลงั 

Paired  Samples  Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Pair          pre 7.40 10 3.95 1.249 

1              Post 16.50 10 1.958 .619 

 

Paired  Samples  Correlations 

 N Correlation Sig.  

Pair 1     Pre & Post 10 .503 .138  

 

Paired  Samples  Test 

                                        Paired  Differences  

 Mean     Std. 

Deviation 

Std. Error       

Mean 

95% Confidence  Interval 

     Of the Difference 

 

    Lower Upper t 

Pair 1  

 Pre-post 

 

-9.100 3.414 1.080 -11.542 -6.658 .8.429 

   

Paired  Samples  Test 

 off Sig .(2-tailed) 

Pair 1  Pre-post 9 .000 
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 ภาคผนวก ช 

 

แบบสอบถามการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน  วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น                

เร่ืองงบต้นทุนผลิต ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีที่ 3  ของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวทิย์พณชิยการ  โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ  
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 

แบบสอบถาม 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วชิาการบัญชีต้นทุนเบือ้งต้น  เร่ืองงบต้นทุนผลติ ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ  ช้ันปีที ่ 3  ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ  

โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ประจําปีการศึกษา 2560 

     

 

 

โปรดขีด / ลงใน (   )  ท่ีตอ้งการตอบ 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์ 

1.1      เพศ  ( ) ชาย ( ) หญิง  

ตอนที ่2 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบัญชีต้นทุนเบือ้งต้น เร่ือง  งบต้นทุนเบือ้งต้น 

               ประจําปีการศึกษา 2560 

5 เห็นด้วย/พงึพอใจมากทีสุ่ด 4 เห็นด้วย/พงึพอใจมาก 3 เห็นด้วย/พงึพอใจปานกลาง 

2 เห็นด้วย/พงึพอใจน้อย 1 เห็นด้วย/พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

ที่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1 อธิบายเน้ือหาเขา้ใจง่าย      

2 เน้ือหาสอดคลอ้งกบับทเรียน      

3 ความยาก- ง่ายของการทาํงบตน้ทุนผลิต      

4 ขั้นตอนการทาํงบตน้ทุนผลิตไม่ซบัซอ้น      

5 ประโยชน์จากการทาํงบตน้ทุนผลิต      

6 ความสมบูรณ์ของการทาํงบตน้ทุนเบ้ืองตน้      

7 ความพึงพอใจในภาพรวมของการทาํงบตน้ทุนเบ้ืองตน้      

 ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

                             ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

คาํชีแ้จง  ผูว้ิจยั คือ อาจารยธ์นตวรรณ  ขวญัแกว้ ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาการบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้   ตอ้งการขอ้มูลจากท่านเพื่อไปทาํงานวิจยัท่ีนาํไปใช้

ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามน้ี 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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Frequencies 

Statistice 

 Sex a 1 a  2 a  3 a  4 a   5 a   6 a   7 

N      Valid 10 10 10 10 10 10 10 10 

       

Missing 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Frequency  Table 

A1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid   4 4 40.0 40.0 40.0 

            5 6 60.0 60.0 100.0 

     Total 10 100.0 100.0  

A2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid    3 

             4 

              5 

  total 

1 

3 

6 

10 

10.0 

30.0 

60.0 

100.0 

10.0 

30.0 

60.0 

100.0 

10.0 

40.0 

100.0 

 

A3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid   4 

             5 

  total 

4 

6 

10 

40.0 

60.0 

100.0 

40.0 

60.0 

100.0 

40.0 

100.0 
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A4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid   3 

             4 

             5 

  total 

1 

3 

6 

10 

10.0 

30.0 

60.0 

100.0 

10.0 

30.0 

60.0 

100.0 

10.0 

40.0 

100.0 

 

 

A5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid   4 

             5 

  total 

4 

6 

10 

40.0 

60.0 

100.0 

40.0 

60.0 

100.0 

40.0 

100.0 

 

 

A6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid   3 

            4 

             5 

  total 

1 

2 

7 

10 

10.0 

20.0 

70.0 

100.0 

10.0 

20.0 

70.0 

100.0 

10.0 

30.0 

100.0 

 

 

A7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid   4 

             5 

  total 

2 

8 

10 

20.0 

80.0 

100.0 

20.0 

80.0 

100.0 

20.0 

100.0 
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A7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid   4 

             5 

  total 

2 

8 

10 

20.0 

80.0 

100.0 

20.0 

80.0 

100.0 

20.0 

100.0 

 

SEX 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid   1 

             2 

  total 

2 

8 

10 

20.0 

80.0 

100.0 

20.0 

80.0 

100.0 

20.0 

100.0 

 

Descriptives 

Descriptive  Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

Valid N (listwise) 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

4.60 

4.50 

4.60 

4.50 

4.60 

4.60 

4.80 

.52 

.71 

.52 

.71 

.52 

.70 

.42 
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