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ช่ืองานวจิยั   การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา บญัชีตัว๋เงิน เร่ือง “การคาํนวณดอกเบ้ีย”  

  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการบญัชี  

  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 

ช่ือผูว้จิยั  นางบุญผอ่ง   สายเพช็ร 

สาขาวชิา การบญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2560 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนและหลงั

เรียนวิชาบญัชีตัว๋เงิน  เร่ืองการคาํนวณดอกเบ้ีย  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 

สาขาวิชาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบติั  2) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียนวชิาบญัชีตัว๋เงิน เร่ืองการคาํนวณดอกเบ้ีย 

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบติั  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัน้ี คือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชาการบญัชี  จาํนวน 10  คน ท่ีมีผลการเรียนตํ่า เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัใน

คร้ังน้ี คือ ชุดฝึกปฏิบติั และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาบญัชีตัว๋เงิน  เร่ือง “การ

คาํนวณดอกเบ้ีย ” สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และ Pair-Sample t-test  

ผลการวจิยัพบวา่  

1. คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 17.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.770 ส่วนคะแนน

ทดสอบหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 26.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.640  

2. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการใช้

แบบชุดฝึกปฏิบติั  แสดงว่านักศึกษาท่ีเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบติัมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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 จากการทาํงานวจิยัน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่านผูอ้าํนวยการ วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ท่ีใหโ้อกาสในการทาํงานวจิยัคร้ังน้ี 

 งานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ ดร.ธิปัตย ์โสตถิวรรณ์ ผูอ้าํนวยการสํานกัวิจยัและ

พฒันา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษาและแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จนกระทัง่ไดส้ําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ 

โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ อาจารยชู์ช่ืน  สุดสวาท   อาจารยต์ติยาภรณ์  นิล

เหม  อาจารยป์นิตา  ตุม้เจริญ ท่ีเสียสละเวลาตรวจแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัจนมีความถูกตอ้งและ

สามารถนาํไปใชไ้ด ้อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจาํห้องสมุด ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือในการคน้ควา้ขอ้มูล

ต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 

 ขอขอบคุณนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี ท่ีกรุณาให้

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 

            

          บุญผอ่ง  สายเพช็ร 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญั 

บญัชีถือเป็นวิชาท่ีมีความสําคัญวิชาหน่ึง ข้อมูลทางการบัญชีสามารถใช้ในการตดัสินใจทาง     

ธุรกิจหรือทางเศรษฐกิจ เพื่อจดัสรรทรัพยากรไปในทางท่ีดี จะเกิดประโยชน์สูงสุดของระบบเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน และบัญชียงัมีความสําคัญในการพัฒนาความคิดของผู ้เรียนให้เป็นคนอย่างมีเหตุผล เช่น                

การตัดสินใจท่ีจะบริโภค การออมทรัพย์หรือจ่ายลงทุน ดังนั้ น บัญชีจึงเป็นวิชาท่ีมีความสําคัญใน

ชีวิตประจาํวนัของมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม อยา่งไรก็ตามวิชาบญัชีเป็นวิชาท่ีเนน้ดา้นความรู้ ความจาํ 

ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการคาํนวณ ซ่ึงมีลักษณะท่ีค่อนขา้งเป็นนามธรรม ตอ้งใช้

ความคิดอย่างมีเหตุผล บทบาทและหน้าท่ีของผูเ้รียน คือ การเป็นผูรั้บฟังและจดจาํเน้ือหาจากผูส้อน เพื่อ

นาํไปใชใ้นการสอนเท่านั้น ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความตึงเครียด เบ่ือหน่าย จึงเกิดเจตคติท่ีไม่ค่อยดีต่อวิชาบญัชี 

และไม่สนใจเรียนเท่าท่ีควร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าและมีความสนใจ

ต่อวิชาบญัชีลดลง จึงเป็นเหตุให้การเรียน การสอนวิชาบญัชีไม่ไดผ้ล อีกทั้งวิชาบญัชีมีความยากต่อการทาํ

ความเขา้ใจด้วยตนเอง เพราะเม่ือผูเ้รียนทาํการเรียนด้วยตนเองก็ไม่อาจะทาํได้ จาํเป็นตอ้งมีผูรู้้ท่ีมีความ

เช่ียวชาญคอยแนะนาํ และเม่ือมีการเรียนการสอนเกิดข้ึนในชั้นเรียน ผูเ้รียนเกิดความสับสนและไม่สามารถ

ซักถามหรือให้ผูส้อนอธิบายซํ้ าอีกได้ เน่ืองจากเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนในคาบสอนมีเวลาจาํกดั ซ่ึง

ผูส้อนคิดวา่ควรท่ีจะใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการทาํบญัชีจนเกิดเป็นทกัษะความชาํนาญเพื่อสร้างความรู้ ความ

เขา้ใจให้แก่ผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึน พร้อมทั้งหาแนวทางใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน 

เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการสอนและทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ในดา้นต่าง ๆ เกิดความต่ืนตวัในการ

เรียนรู้ ชอบและสนใจในการเรียนวชิาการบญัชีเพิ่มมากข้ึน (มนสัชยักีรติผจญ, 2556:3)   

 ชุดฝึกปฏิบติัเป็นส่ือการเรียนการสอนประเภทหน่ึงท่ีได้รับการออกแบบให้มีลักษณะการ

ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลมากท่ีสุดสามารถย ัว่ยุให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้กล่าวคือ

ชุดฝึกปฏิบติัจะมีขั้นตอนในการฝึกจากง่ายไปหายากทาํให้นกัเรียนคงไวซ่ึ้งกิจกรรมการเรียนรู้ไดน้าน

ซ่ึงการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบติัเป็นการสอนท่ีช่วยให้นักเรียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ในเน้ือหา     
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วิชาได้ดีข้ึนเพราะนกัเรียนมีโอกาสนาํความรู้ท่ีเรียนมาแล้วมาฝึกให้เกิดความเขา้ใจกวา้งขวางยิ่งข้ึน    

การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัไดมี้ผูส้นใจนาํมาใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 

สาเหตุหลกั เน่ืองมาจากหนงัสือท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนนั้นเน้ือหาและตวัอย่างยงัไม่

เพียงพอ ส่ือการเรียนการสอนยงัไม่กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน โดยเฉพาะเร่ืองการปรับปรุงบญัชี ซ่ึง

การปรับปรุงบญัชี คือ การแกไ้ขรายการบญัชีให้ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงในงวดบญัชีนั้น ๆ ทั้งน้ี

เน่ืองมาจาก ยอดคงเหลือของบญัชีต่าง ๆ ท่ีนาํมาจดัทาํงบทดลองในวนัส้ินงวดบญัชีนั้น จะมีบางบญัชีท่ี

ไม่ใช่ยอดคงเหลือท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง เน่ืองจากระยะเวลาท่ีทาํการปิดบญัชี กิจการไม่สามารถ

บนัทึกบญัชีให้ครบถว้นและถูกตอ้งตามงวดบญัชีทุกรายการได ้ค่าใช้จ่ายบางบญัชีอาจมีจาํนวนท่ียงั

ไม่ไดจ่้ายและบางบญัชีอาจจ่ายไปแลว้เป็นการจ่ายไปล่วงหน้า ซ่ึงยงัไม่เป็นค่าใช้จ่ายจริงในปีน้ี และ

รายไดบ้างบญัชียงัไม่ไดรั้บ และบางบญัชีรับล่วงหนา้มาแลว้ ซ่ึงตอ้งเป็นรายไดข้องงวดบญัชีต่อไปและ

บญัชีประเภทสินทรัพยถ์าวรของกิจการใชอ้ยูย่อ่มมีการสึกหรอหรือมูลค่าตํ่าลงไป จึงควรปรับปรุงบญัชี

โดยการคิดค่าเส่ือมราคา ยอดคงเหลือของวสัดุสํานักงานใช้ไปยงัไม่ได้บันทึกบัญชีก็จาํเป็นต้อง

ปรับปรุงในวนัส้ินงวดบญัชี ดงันั้น การบนัทึกการปรับปรุงบญัชีนบัเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีสําคญัของวงจร

การบญัชี เพื่อใหไ้ดง้บการเงินท่ีถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป จึงตอ้งทาํทุกคร้ังก่อนปิดบญัชี

และออกงบการเงิน 

ปัญหาท่ีสําคญัท่ีพบในการเรียนการสอนวิชาบญัชีตัว๋เงิน ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 10 คน ท่ีมีผลการเรียนวิชาบญัชีตัว๋เงินตํ่า ทาํให้การเรียนวิชาบญัชีตัว๋เงิน เกิด

ความเขา้ใจยากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการคาํนวณหาดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียากพอสมควรหากนกัศึกษาไม่มี

พื้นฐานทางดา้นบญัชีและการคาํนวณ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างชุดฝึกปฏิบติัเร่ือง “การคาํนวณดอกเบ้ีย” 

ข้ึน ซ่ึงชุดฝึกปฏิบติัประกอบดว้ย การคาํนวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายตามวิธีต่าง ๆ มาใชแ้กปั้ญหา  

ท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ โดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยผูว้ิจยัมีความ

คาดหวงัว่าหลงัจากท่ีใช้ชุดฝึกปฏิบติัของวิชาบญัชีตัว๋เงินแล้ว นักศึกษาจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียนวิชาบญัชีตัว๋เงิน เร่ืองการ

คาํนวณดอกเบ้ีย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั   

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียนวิชาบญัชีตัว๋เงิน เร่ืองการ

คาํนวณดอกเบ้ีย  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชีวิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั   

 

ขอบเขตการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วชิาชีพ  ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการบญัชี จาํนวน 10 คน ท่ีมีผลการเรียนวชิาบญัชีตัว๋เงิน ตํ่ากวา่เกณฑ ์   

 ดา้นตวัแปร 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมี 2 ชนิด คือ  

 1.  ตวัแปรตน้  คือ ชุดฝึกปฏิบติัเร่ือง “การคาํนวณดอกเบ้ีย”  

 2.  ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา  

 

สมมติฐานการวจิัย  

 ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  การสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบติั หมายถึง การสอนโดยกิจกรรมตามชุดการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึนซ่ึงเป็นส่ือส่ิงเร้าหรือกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อเสริมทกัษะให้แก่ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อทบทวนเน้ือหา

ความรู้ต่างๆท่ีเรียนไปแลว้จนกระทัง่สามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดโ้ดยอตัโนมติัถูกตอ้งคล่องแคล่วแม่นยาํ
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ชุดฝึกปฏิบติั 

เร่ืองการคาํนวณดอกเบ้ีย 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ชุดฝึกปฏิบติัจึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์กบัผูเ้รียนและยงัช่วยให้ผูเ้รียนไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องทางการเรียน

ดว้ยการฝึกฝนจากแบบฝึกท่ีครูสร้างข้ึนอีกดว้ย 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ค่าเฉล่ียคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนท่ีได้จาก

ผลต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเร่ือง “การคาํนวณดอกเบ้ีย” 

จาํนวน 10 ชุด ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาตัว๋เงิน จาํนวน 10 คน ท่ีมี

ผลการเรียนวชิาบญัชีตัว๋เงินตํ่ากวา่เกณฑ ์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนภายหลงัจากการสอนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียนวิชาบญัชีตัว๋เงิน เร่ืองการ

คาํนวณดอกเบ้ีย  

 2.  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเร่ือง “การคาํนวณดอกเบ้ีย” 

 3. เป็นแนวทางในการจดัทาํชุดฝึกปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพแก่ครูและผูท่ี้สนใจ 

  

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 งานวจิยัคร้ังน้ีมีกรอบแนวคิดในการวจิยัตามภาพท่ี 1 

          ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การวจิยั เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาบญัชีตัว๋เงิน เร่ืองการคาํนวณดอกเบ้ีย ของ

นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1.  ศาสตร์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 2.  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการสอนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 

 3.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1  วจิยัในประเทศ 

3.2  วจิยัต่างประเทศ 

 

ศาสตร์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

ศาสตร์การสอน (Science of Teaching) หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้และการสอนท่ี

สังคมโลกได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั ซ่ึงผูส้อนสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการสอนท่ีกาํหนดความรู้ดงักล่าวไดม้าจาก

การคิด การวิเคราะห์ของนักปราชญ์ และนักคิดทั้งหลายหรือได้มาจากการศึกษาต่าง ๆ ข้อความรู้

ดงักล่าวประกอบดว้ย ปรัชญาการศึกษา บริบททางการสอน ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ระบบ รูปแบบ 

วธีิการ เทคนิค และจิตวิทยาทางการเรียนรู้และการสอน การวางแผนและออกแบบการจดัการเรียนการ

สอน การดาํเนินการเรียนการสอน เป็นตน้ (ทิศนา  แขมมณี, 2555) 

 ศาสตร์การสอนท่ีผูว้ิจยัได้นาํมาประยุกต์เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึก

ปฏิบติัในวิชาการบญัชีตัว๋เงิน ประกอบดว้ย ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ระบบ รูปแบบ 

วธีิการ เทคนิค จิตวทิยาทางการเรียนรู้และการสอน ส่ือและเทคโนโลยีทางการสอน นวตักรรมและการ

วิจยัการเรียนการสอน การวดัประเมินผล ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้องค์ความรู้ทางการสอนดงักล่าวจากหนงัสือ 

“ศาสตร์การสอน” ของทิศนา แขมมณี ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีไดป้ระมวลองค์ความรู้ทางการสอนไวอ้ยา่งดี

เยีย่มท่ีสุด ความรู้ทางการสอนท่ีผูว้จิยันาํมาใชมี้ดงัต่อไปน้ี 
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 2.1.1  ปรัชญาปฏิบติันิยม (ทิศนา  แขมมณี, 2555) ให้ความสนใจอย่างมากต่อการ “ปฏิบติั” 

หรือ “การลงมือกระทาํ” โดยอา้งถึงคาํกล่าวของ Stumpfและ Dewey ว่า “การนาํความคิดให้ไปสู่การ

กระทาํ”  เพราะการคิดไม่เพียงพอต่อการดาํรงท่ีดี ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการคิดท่ีดี และการกระทาํท่ี

เหมาะสม Dewey ไดน้าํแนวคิดน้ีไปทดลองและประยุกตใ์ชใ้นการศึกษา เขาไดเ้สนอแนะการเรียนการ

สอนแบบใหม่ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการลงมือทาํ หรือท่ีเรียกติดปากว่า “Learningbydoing” ซ่ึง

หลกัสูตรน้ีเนน้การปลูกฝังการฝึกฝนอบรมโดยการให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์และเรียนรู้จากการคิด 

การลงมือทาํและการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 2.1.2  ทฤษฎีของกลุ่มท่ีเนน้การรับรู้และการเช่ือมโยงความคิด (ทิศนา  แขมมณี, 2556) 

นกัคิดคนสาํคญัคนหน่ึงในกลุ่มน้ีคือ Herbart (แฮร์บาร์ต) เช่ือวา่การสอนควรเร่ิมจากการ

ทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียนเสียก่อนแล้วจึงเสนอความรู้ใหม่ต่อไป ควรจะช่วยให้ผูเ้รียนสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่จนไดข้อ้สรุปท่ีตอ้งการ แลว้จึงให้ผูเ้รียนนาํขอ้สรุปท่ีได้

ไปประยุกตใ์ชก้บัปัญหาหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ โดยดาํเนินการสอนตาม 5 ขั้นตอนของ Herbart (แฮร์

บาร์ต) จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้และรวดเร็ว ขั้นตอนดงักล่าวคือ 

ขั้นเตรียมการหรือขั้นนาํ (Preparation)ไดแ้ก่ การเร้าความสนใจของผูเ้รียนการทบทวน

ความรู้เดิม ขั้นเสนอ (Presentation) ไดแ้ก่ การนาํเสนอความรู้ใหม่ ขั้นการสัมพนัธ์ความรู้เดิมกบัความรู้

ใหม่ เช่น การเปรียบเทียบ การผสมผสาน ฯลฯ ทาํให้ไดข้อ้เท็จจริงท่ีสัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิม ขั้น

สรุป (Generalization) ได้แก่ การสรุการเรียนรู้เป็นหลักการหรือกฎต่าง ๆ ท่ีจะสามารถนําไป

ประยกุตใ์ชก้บัปัญหาหรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ต่อไป ขั้นประยุกตใ์ช(้Application) ไดแ้ก่ การให้ผูเ้รียนนาํ

ขอ้สรุปหรือการเรียนรู้ท่ีไดไ้ปใช ้ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไม่เหมือนเดิม 

 

หลกัและทฤษฎทีางจิตวทิยา 

หลกัและทฤษฎีทางจิตวทิยาท่ีใชใ้นการสร้างแบบฝึกปฏิบติัมีอยู ่2 ทฤษฎี คือ  

(กรองกาญจน์  ไชยวงศ,์ 2555) 

1.  ทฤษฎีของทอร์ไดด์ (Edward D. Thorndike) เป็นทฤษฎีในดา้นการเสริมแรง และการจูงใจ 

ทฤษฎีน้ีประกอบดว้ยหลกั 3 ประการคือ 
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ก.  กฎแห่งผล (Law of Effect) มีวา่เม่ือใดมีการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองมีข้ึน 

และติดตามดว้ยสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจแลว้การกระทาํพฤติกรรมนั้น ก็จะเพิ่มมากข้ึน 

รางวลัและความสําเร็จจะเป็นการเสริมแรงให้แสดงพฤติกรรมนั้นมากข้ึน ส่วนการลงโทษและความ

ลม้เหลวจะลดการแสดงพฤติกรรม 

ข.  กฎแห่งการฝึก (Law of Exercise) มีวา่การเช่ือมโยงระหวา่งการตอบสนองกบั 

ส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนซํ้ า ๆ หลายคร้ังจะช่วยให้การเช่ือมโยงระหวา่งสองส่ิงนั้นแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน หมายความวา่ 

ถา้กระทาํพฤติกรรมใด ๆ ซํ้ า ๆ อยู่เสมอจะทาํให้พฤติกรรมนั้นได้สมบูรณ์ แต่ถ้าพฤติกรรมใด ๆ ท่ี

ไม่ไดท้าํบ่อย ๆ พฤติกรรมนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะถูกลืม 

 

ความหมายของแบบฝึก 

ชวศร  ดีชยัยา (2556) สรุปความหมาย ชุดฝึก คือ งานหรือกิจกรรมท่ีครูสร้างข้ึน โดยมีรูปแบบ

กิจกรรมท่ีหลากหลาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน และช่วย

ฝึกทกัษะต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง อาจจะให้ทาํแบบฝึกขณะเรียนหรือหลงัจากจบ

บทเรียนไปแลว้ก็ได ้

อจัฉรา  ชีวพนัธ์ (2556) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกหัด หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อเสิรมความเขา้ใจ 

และเสริมเพิ่มเติมเน้ือหาบางส่วนท่ีช่วยใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัและนาํความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งแม่นยาํ ถูกตอ้ง 

คล่องแคล่ว 

 สุรสิงห์  นิลชร (2556) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกวา่ แบบฝึกเป็นการจดัสภาพการณ์เป็นการ

ฝึกฝนทบทวนส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนในชัว่โมง เพื่อให้เกิดความรู้เร่ืองนั้น นอกจากนั้นยงัช่วยตรวจสอบ

ความเขา้ใจของตนเอง และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ได ้

 วาสนา  สุพฒัน์ (2557) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง งานหรือกกิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้

นักเรียนทาํหรือทบทวนความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้เรียนไปแล้ว ทาํให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะและพฒันาทกัษะซ่ึง

สามารถนาํไปพฒันาได ้

 สมศกัด์ิ  สินธุรเวชญ์ (2557) กล่าวว่า แบบฝึกหัด คือการจดัประสบการณ์ท่ีเป็นการฝึกหัด 

เพื่อให้เกิดความจาํจนกระทัง่สามารถปฏิบติัไดโ้ดยปฏิบติัขั้นตอนในการสอนก็มกัจะเร่ิมตน้ดว้ยบอก

หรือทาํใหดู้เป็นตวัอยา่ง แลว้ใหผู้เ้รียนทาํตามและฝึกหดัเร่ือยไปจนกระทัง่จาํและทาํไดโ้ดยอตัโนมติั 
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 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2558) กล่าววา่ ชุดฝึกปฏิบติั หมายถึง ส่ิงท่ีนกัเรียนจะตอ้งใชค้วบคู่ไปกบั

การเรียน มีลกัษณะเป็นแบบฝึกครอบคลุมกิจกรรมการเรียนท่ีผูเ้รียนพึงกระทาํจะแยกเป็นแต่ละหน่วย

หรือรวมเป็นเล่มก็ได ้

 ศศิธร  ธญัลกัษณานนัท ์(2558) ให้ความหมายชุดฝึกเสริมทกัษะวา่ หมายถึง ชุดฝึกเสริมทกัษะ

ท่ีใช้ฝึกความเขา้ใจ ฝึกทกัษะต่าง ๆ และทดสอบความสามารถของนกัเรียนตามบทเรียนท่ีครูสอนว่า 

นกัเรียนเขา้ใจและสามารถนาํไปใชม้ากนอ้ยเพียงใด 

จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้า่ แบบฝึก หมายถึง ส่ือส่ิงเร้า หรือกิจกรรมท่ีควรสร้างข้ึนเพื่อ

เสริมทกัษะใหแ้ก่นกัเรียนท่ีฝึกปฏิบติัเพื่อทบทวนเน้ือหาความรู้ต่าง ๆ ท่ีเรียนไปแลว้จนกระทัง่สามารถ

นาํความรู้ไปใชไ้ดโ้ดยอตัโนมติั ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว แม่นยาํ แบบฝึกจึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์กบัผูเ้รียน 

และยงัช่วยใหน้กัเรียนแกไ้ขขอ้บกพร่องทางการเรียนดว้ยการฝึกฝนจากแบบฝึกหดัท่ีครูสร้าง 

 

ประเภทของแบบฝึก 

 1.  บตัรคาํสั่ง ลกัษณะของบตัรคาํสั่ง ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 4 ส่วน คือ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

คาํสั่งใหน้กัเรียนให้ปฏิบติั แหล่งวชิาหรือส่ือ และเวลาในการทาํกิจกรรม ควรกาํหนดไวใ้นบตัรคาํสั่ง 

2.  ใบงาน ใช้ในการมอบหมายงานแทนการสั่งด้วยวาจา ลดภาระงานครู เหมาะกบัการ

มอบหมายงานท่ีเป็นการปฏิบติั 

3.  ชุดแบบฝึก เป็นแบบฝึกท่ีทาํเป็นชุด เช่น ชุดทกัษะการบวก ทกัษะการลบ 

 

ประโยชน์และคุณค่าของชุดฝึกปฏบัิติ 

อธิบายถึงประโยชน์ของชุดฝึกปฏิบติัดงัน้ี (ธีระชยัปูรณโชติ. 2557)  

1.  สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนท่ีทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามเอกภาพของตน

เช่นความสนใจสติปัญญาวฒิุภาวะฯลฯ 

2.  ผูเ้รียนสามารถเรียนดว้ยตนเอง 

3.  ผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัเวลาใดก็ไดต้ามความพอใจของผูเ้รียนแมแ้ต่จะเป็นท่ีบา้นของ

นกัเรียนเอง 

4.  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เป็นขั้นตอนทีละนอ้ยและมีทกัษะเพิ่มมากข้ึนจากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 
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ทฤษฎจีิตวทิยาทีใ่ช้ในชุดฝึกปฏบัิติ 

กล่าวถึงทฤษฎีจิตวิทยาท่ีใช้ในชุดฝึกปฏิบัติได้อาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดด ์

(Thorndike) มาใชใ้นการสร้างชุดฝึกปฏิบติัมีสาระสาํคญัดงัน้ี (ธีระชยัปูรณโชติ. 2555)  

- กฎแห่งผล (Law of Effect) กฎน้ีไดก้ล่าวถึงการเช่ือมโยงไดถ้า้สามารถสร้างความพึงพอใจ

ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดร้างวลั เป็นตน้ 

- กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) การท่ีผูเ้รียนไดก้ระทาํซํ้ าหรือกระทาํบ่อยคร้ังจะเป็น

การเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้มัน่คงข้ึนฉะนั้นกฎแห่งการเรียนรู้มากหรือน้อยจะข้ึนอยู่กับการให้

ผูเ้รียนไดฝึ้กหดัในเร่ืองท่ีเรียนนั้นตามความเหมาะสมดว้ย 

-   กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) เม่ือร่างกายพร้อมท่ีจะทาํแลว้ถา้มีโอกาสท่ีจะ

กระทาํย่อมเป็นท่ีน่าพึงพอใจในทางตรงกนัขา้มถา้ร่างกายไม่พร้อมท่ีจะทาํงานแต่ถา้บงัคบัให้กระทาํ

ยอ่มเกิดความไม่พอใจเช่นเดียวกนั 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวจัิยในประเทศ 

ยุพา  ภูมินรินทโชติ (2555) ทาํวิจยัเร่ือง การสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะการบญัชีตน้ทุน1 

สําหรับนกัศึกษา ระดบัปวส.1 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จาํนวน 38 คน พบวา่มี

นกัศึกษา 30 คน จากทั้งหมด 38 คน คิดเป็นร้อยละ 81.08 ไดผ้ลการสอบเกินร้อยละ 50 และผลการ

ทดสอบหลงัเรียนผา่นเกณฑ์การทดสอบจาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 91.89 ไม่ผา่นเกณฑ์การทดสอบ 

จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 

ชลดา  ทองพาณิชย ์(2555) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง การพฒันาการเรียนรู้เร่ือง “การปรับปรุงรายการ

บญัชีค่าใชจ่้ายล่วงหนา้” ในวิชาบญัชีเบ้ืองตน้ 2 โดยใชแ้บบฝึกปฏิบติั ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1/1 

โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554ในระหวา่งวนัท่ี 11 - 15 มกราคม 2550 

วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาการพฒันาการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกปฏิบติัเร่ือง “ปรับปรุง

รายการบญัชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า” ท่ีผลการทดสอบพบว่าทีนกัเรียนจาํนวน 4 คนไม่สามารถปรับปรุง

รายการค่าใชจ่้ายล่วงหน้าได ้ผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้งพฒันาผูเ้รียน โดยใชแ้บบฝึกปฏิบติัโดยการทดสอบก่อน

เรียน ดาํเนินการเรียนการสอนและใหน้กัเรียนแต่ละคนทาํชุดฝึกปฏิบติัเสร็จแลว้ทาํแบบทดสอบหลงัใช้
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ชุดฝึกปฏิบติัผลการวิจยัปรากฎวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบญัชีเบ้ืองตน้ 2 เร่ือง ปรับปรุงรายการ

บญัชีค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ ของนกัเรียนมีค่าเฉล่ียหลงัเรียน (19.0) สูงกวา่ก่อนเรียน (5.0) 

สุภาวดี  คาํฝึกฝน (2556) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนเรียงความของ

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ีเป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม กรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555จาํนวน 1 ห้องเรียน รวมจาํนวน 50 คน ท่ีไดม้าจากการคดัเลือกนกัเรียน

หอ้งท่ีสอน 3 หอ้ง ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 9 สัปดาห์ ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที ดาํเนินการทดลอง

โดยใชแ้บบแผนการวิจยั One-Group-Pre-Test Design เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนคือ 

แบบฝึกทกัษะการเขียนเรียงความและแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ ผลการวิจยั

พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนเรียงความสามารถในการเขียนเรียงความก่อนเรียน

และหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สายพิณ  สีดา (2556) ทาํวิจยัเร่ือง การใช้ชุดฝึกทกัษะเพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดทกัษะการ

บนัทึกรายการคา้ในสมุดแยกประเภททัว่ไป ของนกัเรียนระดบัปวช.1/7 โรงเรียนระยองพณิชยการ ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555จาํนวน 12 คน พบว่านกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูงข้ึน และผา่นเกณฑ์

ประเมินทุกคน 

นิตยา  กล่ินโกมุท (2557) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาการเรียนรู้ เร่ือง “การวิเคราะห์รายการ

คา้” ในวิชาบญัชีเบ้ืองตน้ 1 โดยใช้แบบฝึกปฏิบติั ของนักเรียนระดบัชั้นปวช. 1/4 โรงเรียนระยอง

พาณิชยการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556ผูว้ิจยั ทาํการทดสอบวิชาบญัชีเบ้ืองตน้ 1 คร้ังท่ี 1 ปรากฎวา่

นกัเรียนจาํนวน 10 คน ไม่สามารถทาํการวิเคราะห์รายการคา้ได ้เน่ืองจากนกัเรียนไม่สามารถจาํแนก

ประเภทของบญัชีในหมวดสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน)ได้มีผลทาํให้นักเรียนไม่

สามารถแบบฝึกปฏิบติัทา้ยบทได ้ผูว้จิยัจึงไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งปรับปรุงวิธีการเรียน

การสอนวชิาบญัชีเบ้ืองตน้ 1 ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

โดยการจดัทาํแบบฝึกปฏิบติัวิชาบญัชีเบ้ืองตน้ 1 เพื่อใชส้ําหรับประกอบการเรียนการสอนเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบฝึกปฏิบติัเร่ืองการวิเคราะห์รายการค้า จาํนวน 5 ชุด นําไปใช้กับ

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นนกัเรียนกลุ่มน้ีมีการทดสอบก่อนเรียน ดาํเนินการเรียนการสอนและให้นกัเรียน

แต่ละคนทาํแบบฝึกปฏิบติัให้ครบทั้ง 5 ชุด จากนั้นจึงทาํแบบทดสอบหลงัเรียน และนาํขอ้มูลต่าง ๆ มา
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ทาํการวิเคราะห์ผลการวิจยัปรากฎวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบญัชีเบ้ืองตน้ 1 เร่ือง “การวิเคราะห์

รายการคา้” ของนกัเรียนมีค่าเฉล่ียหลงัเรียน (ร้อยละ 16.00) สูงกวา่ก่อนเรียน (ร้อยละ 9.30) 

 สุพจน์  ยีท่อง (2557) ทาํการวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบญัชีชั้นสูง 1 เร่ือง

การจดัทาํงบการเงินโดยคาํนวณรายละเอียดประกอบของนกัศึกษา ระดบัปวส.1/1 สาขาวิชาการบญัชี 

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะโรงเรียนพฒันบริหารธุรกิจ จาํนวน 20 คน พบวา่นกัศึกษามีความสามารถในการ

คาํนวณรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อจดัทาํงบการเงินตามระบบบญัชีไดดี้ข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.45 และจากการใชแ้บบฝึกทกัษะทาํใหผู้เ้รียนมีทกัษะความเขา้ใจดีข้ึน   

จากการศึกษาเน้ือหางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นทาํให้สรุปไดว้า่ การใชแ้บบฝึกทกัษะชุดฝึกทกัษะ

โจทยแ์กปั้ญหา แบบทดสอนก่อนเรียน- หลงัเรียน จะทาํให้เราเห็นพฒันาของเด็ก เพราะการเรียนแบบ

ใช้ชุดฝึกท่ีเด็กได้เรียนเน้ือหาและหัดทาํแบบฝึกไปพร้อม ๆ กนั ทาํให้เด็กเขา้ใจเน้ือหามากข้ึน และ

สามารถทาํแบบฝึกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

งานวจัิยต่างประเทศ 

จากการศึกษาเอกสารและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในและต่างประเทศพบว่าแผนการจดัการเรียนรู้ 

และชุดฝึกปฏิบติัท่ีสร้างข้ึน เม่ือนาํไปใช้หรือใช้เปรียบเทียบกบัวิธีการสอนแบบปกติ ทาํให้ผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้ไดดี้ และมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่การสอนแบบปกติและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ นกัเรียนมี

ความพึงพอใจ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 

 Douglas Portor(2012:บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาค้นควา้ เร่ืองเปรียบเทียบการสะกดคาํ

ภาษาต่างประเทศระหว่างการเรียนแบบปกติกบัการเรียนโดยใชแ้บบฝึกโปรแกรมชนิดเส้นตรง พบว่า

นกัเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนโปรแกรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิปกติ 

 Emma Jean Flower (2014:บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาคน้ควา้เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบ

พฒันาการของนักเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ระดบั 3 โดยใช้วิธีเขียนแบบโปรแกรมกบัวิธีสอนแบบ

ธรรมดา สมมติฐานของการวิจยัคือ 1 นักเรียนท่ีเรียนจากแบบฝึกโปรแกรมจะทาํคะแนนได้ดีกว่า

นกัเรียนท่ีเรียนจากการสอนแบบเดิม 2 นกัเรียนจะชอบเรียนจากบทเรียนโปรแกรมมากกวา่การสอน

แบบเดิม ผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐาน 

Strickland ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้

บทเรียนโปรแกรมกบัวิธีแบบบรรยาย ในวิชาชีววิทยาทัว่ไป ท่ีวิทยาลยัคอเฟีย ลินคอล์น จูเนียร์ โดย
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แบ่งนกัศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกใชชุ้ดฝึกโปรแกรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มท่ีสอน

แบบบรรยายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 Janet Hopkins Hanson ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบผลการใชโ้ปรแกรม

เป็นเล่ม และโปรแกรมสไลด์ – เทปชุดห้องสมุดโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 เรียนโดยฟัง

บรรยาย กลุ่มท่ี 2 เรียนจากสไลด์ – เทป กลุ่มท่ี 3 เรียนจากโปรแกรมเป็นเล่ม พบวา่กลุ่มท่ีเรียนดว้ย

โปรแกรมเป็นเล่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบบรรยายธรรมดา อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 

 Moriber ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ เร่ืองการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วทิยาศาสตร์กายภาพเร่ืองทฤษฎีอะตอมและพนัธุกรรมเคมีในระดบัวิทยาลยั โดยใชบ้ทเรียนโปรแกรม

กบัการสอนปกติ แบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มทดลอง 120 คน และกลุ่มควบคุม 120 คน ให้กลุ่มทดลอง

เรียนโดยใชบ้ทเรียน กลุ่มควบคุมใชว้ิธีการสอนตามปกติ ใชเ้วลาทดลอง 3 สัปดาห์ พบวา่ กลุ่มทดลอง

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

จากการศึกษาเอกสารและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในและต่างประเทศพบว่าแผนการจดัการเรียนรู้ 

และชุดฝึกปฏิบติัท่ีสร้างข้ึน เม่ือนาํไปใช้หรือใช้เปรียบเทียบกบัวิธีการสอนแบบปกติ ทาํให้ผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้ไดดี้ และมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่การสอนแบบปกติและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ นกัเรียนมี

ความพึงพอใจ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 
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บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

การวจิยั เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาบญัชีตัว๋เงิน  เร่ืองการคาํนวณดอกเบ้ีย ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการบญัชี   วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์

พณิชยการ โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือในการวจิยัและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการบญัชี จาํนวน 10 คน ท่ีมีผลการเรียนวชิาบญัชีตัว๋เงิน ตํ่ากวา่เกณฑ ์

 

เคร่ืองมอืในการวจิัยและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 

 เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวจิยัคร้ังน้ีมี 2 ชนิด คือ 

 1.ชุดฝึกปฏิบติั 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 

ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ซ่ึงใชชุ้ดเดียวกนั 

ชุดฝึกปฏิบติั มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

1.  ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

2.  วเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้เน้ือหาสาระสาํคญัเร่ืองการคาํนวณดอกเบ้ีย ของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการบญัชี 

3.  ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดฝึกปฏิบติัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

สร้างชุดฝึกปฏิบติั 
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4.  สร้างชุดฝึกปฏิบติัเร่ืองการคาํนวณดอกเบ้ีย 

5.  นาํชุดฝึกปฏิบติั ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ท่ีมีคุณสมบติั เป็นครูผูเ้ช่ียวชาญในดา้น

เน้ือหาและกระบวนการออกแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อพิจารณาหาค่าความสอดคลอ้ง

ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC) ของชุดฝึกปฏิบติั คดัเลือกชุดฝึกปฏิบติั IOC  ≥0.5 ผลการหา

ค่า IOC พบวา่ชุดฝึกปฏิบติั มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 - 1.00  (ภาคผนวก ง) 

 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

1.  วชิาการบญัชีตัว๋เงิน เร่ืองการคาํนวณดอกเบ้ีย ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการบญัชี 

2.  วเิคราะห์เน้ือหากบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

3.  นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ท่ีมีคุณสมบติั เป็น

ครูผูเ้ช่ียวชาญในด้านเน้ือหาและกระบวนการออกแบบทดสอบ เพื่อพิจารณาหาค่าความสอดคล้อง

ระหว่างข้อคําถามกับวตัถุประสงค์ (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คัดเลือก

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนIOC  ≥0.5 ผลการหาค่า IOC พบว่าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67  – 1.00  (ภาคผนวก ฉ) 

 5.  นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชก้บันกัเรียน ปวช.3 ท่ีไม่ใช่

กลุ่มตวัอย่างเพื่อหาความยากง่าย (p) และหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยคดัเลือกแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.2 - 0.8 และค่าอาํนาจจาํแนก ตั้งแต่ 0.2 ผลการวิเคราะห์ 

พบวา่แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.76  และค่าอาํนาจ

จาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.24 – 0.78 (ภาคผนวก ฉ) แสดงว่าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถ

ใชไ้ดทุ้กขอ้ 

 6.  วเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสู้ตร KR. - 20 ของคู

เดอร์ริชร์ดสัน (Kuder – Richardson 20) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.77  

 7.  นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ไปใชจ้ริงกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 

แบบแผนการวจิัย   

ตารางที ่1 แบบแผนการวิจยั 
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กลุ่ม ก่อนเรียน การจดักระทาํ หลงัเรียน 

ประชากร 1O  x 2O  
    

หมายเหตุ:          1O  =  การวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 

  2O =  การวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 

   X=  การใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวจิยั เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาการบญัชีตัว๋เงิน เร่ืองการคาํนวณดอกเบ้ีย 

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการบญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์

พณิชยการ โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

 2. ดาํเนินการสอนและใหน้กัศึกษาใชชุ้ดฝึกปฏิบติั จาํนวน 7 ชุด 

3. ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) หลงัจากการสอนส้ินสุดลงดาํเนินการสอบดว้ย 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัเดียวกบัทดสอบก่อนเรียน ตามตารางท่ี 2 

 

 

ตารางที ่2 วนัเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินการใชเ้คร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ วนั               เวลา 

ทดสอบก่อนเรียน      วนัท่ี 8    สิงหาคม   2560 10.20 – 11.10 น. 

การปรับปรุงบญัชี      วนัท่ี 15  สิงหาคม   2560 

    วนัท่ี 22  สิงหาคม   2560 

    วนัท่ี 29  สิงหาคม   2560 

    วนัท่ี 5    กนัยายน   2560 

10.20 – 11.10 น. 

10.20 – 11.10 น. 

10.20 – 11.10 น. 

10.20 – 11.10 น. 

     วนัท่ี 12  กนัยายน   2560 10.20 – 11.10 น. 

ทดสอบหลงัเรียน       วนัท่ี 19  กนัยายน   2560 10.20 – 11.10 น. 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ในการหาค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนนของ Pre – Test และ Post – Test และ ค่า Pair-Sample t – test  อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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 การวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตัว๋เงิน เร่ืองการคาํนวณดอกเบ้ีย  

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั ผูว้จิยัไดน้าํเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

 

ตารางที ่3   แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียน วชิาการบญัชีตัว๋เงิน 
 

คะแนน                       จํานวน              ร้อยละ                 X              SD.             t – test             Sig. 

ก่อนเรียน                       10                   57.50                17.72            3.770          

                                                                                                                              - 8.857           .000        

หลงัเรียน                       10                   93.33                26.83            2.640 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 17.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.770 

ส่วนคะแนนทดสอบหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 26.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.640 และจากการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบชุดฝึกปฏิบติั มีค่า t-test 

เท่ากบั -8.857 และมีค่า Sig. เท่ากบั .000 แสดงวา่นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดฝึกปฏิบติัมีคะแนนหลงัเรียน

สูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05   

  

 

 

 

 

 

บทที ่5 

สรุปผลอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 



(23) 

 

 

 

 

 การวิจยั เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการบญัชีตัว๋เงิน   เร่ืองการคาํนวณ

ดอกเบ้ีย  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั มีวตัถุประสงค์การวิจยั คือเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของ

คะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

 

สรุปผลการวจิัย 

 คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 17.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.770 ส่วนคะแนนทดสอบ

หลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 26.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.640 และจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการใชแ้บบชุดฝึกปฏิบติั แสดงวา่นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดฝึก

ปฏิบติัมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05   

 

อภิปรายผล 

 การวิจยั เร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตัว๋เงิน  เร่ืองการคาํนวณดอกเบ้ีย  

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั ผูว้จิยัขออภิปรายผลการวจิยัใน 2 ประเด็น คือ 

1. ชุดฝึกปฏิบติั  ท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้สร้างข้ึนพิจารณาหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบั

วตัถุประสงค ์(IOC) ของชุดฝึกปฏิบติั คดัเลือกชุดฝึกปฏิบติั IOC  ≥ 0.5 ผลการหาค่า IOC พบวา่ชุดฝึก

ปฏิบติั มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชวศรดีชยัยา (2556) ท่ีวา่ ชุดฝึก คือ งาน

หรือกิจกรรมท่ีครูสร้างข้ึน โดยมีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกให้นกัเรียนมีความรู้

ความเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน และช่วยฝึกทกัษะต่างๆ ใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง อาจจะให้

ทาํแบบฝึกขณะเรียนหรือหลงัจากจบบทเรียนไปแลว้ก็ได ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของยุพา  ภูมินรินท

โชติ (2555) เร่ือง การสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะการบญัชีตน้ทุน1 สําหรับนกัศึกษา ระดบัปวส.1 

สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด งานวิจยัของ ชลดา  ทองพาณิชย ์(2555) เร่ือง การ

พฒันาการเรียนรู้เร่ือง “การปรับปรุงรายการบญัชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า” ในวิชาบญัชีเบ้ืองตน้ 2 โดยใช้

แบบฝึกปฏิบติั ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1/1 โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ งานวิจยัของสุภาวดี  คาํ
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ฝึกฝน (2556) เร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนเรียงความของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4/1 โรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม งานวิจยัของสายพิณ  สีดา (2556) เร่ือง การใช้ชุดฝึกทกัษะเพื่อ

แกปั้ญหานกัเรียนขาดทกัษะการบนัทึกรายการคา้ในสมุดแยกประเภททัว่ไป ของนกัเรียนระดบัปวช.1/7 

โรงเรียนระยองพณิชยการ  และงานวิจยัของสุพจน์  ยี่ทอง (2557) เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาบญัชีชั้นสูง 1 เร่ืองการจดัทาํงบการเงินโดยคาํนวณรายละเอียดประกอบของนกัศึกษา ระดบั

ปวส.1/1 สาขาวชิาการบญัชี โดยใชแ้บบฝึกทกัษะโรงเรียนพฒันบริหารธุรกิจ 

2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตัว๋เงิน   เร่ืองการคาํนวณดอกเบ้ีย  ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี  2  สาขาวิชาการบญัชี   วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั ผูศึ้กษาคน้ความพบวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 17.72 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.770 ส่วนคะแนนทดสอบหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 26.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.640  

แสดงวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดฝึกปฏิบติัมีผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิ

ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุรสิงห์  นิลชร (2556) ท่ีวา่แบบฝึกเป็นการ

จัดสภาพการณ์เป็นการฝึกฝนทบทวนส่ิงต่าง ๆท่ีได้เรียนในชั่วโมง เพื่อให้เกิดความรู้เร่ืองนั้ น 

นอกจากนั้ นยงัช่วยตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้ และและ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของยพุา  ภูมินรินทโชติ (2555) เร่ือง การสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะการบญัชี

ตน้ทุน1 สาํหรับนกัศึกษา ระดบัปวส.1 สาขาวชิาการบญัชี วิทยาลยัอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด งานวิจยัของ ชล

ดา  ทองพาณิชย ์(2555) เร่ือง การพฒันาการเรียนรู้เร่ือง “การปรับปรุงรายการบญัชีค่าใชจ่้ายล่วงหนา้” 

ในวิชาบญัชีเบ้ืองตน้ 2 โดยใช้แบบฝึกปฏิบติั ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1/1 โรงเรียนพณิชยการ

กรุงเทพ งานวิจยัของสุภาวดี  คาํฝึกฝน (2556) เร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนเรียงความของ

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม งานวิจยัของสายพิณ  สีดา 

(2556) เร่ือง การใช้ชุดฝึกทกัษะเพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดทกัษะการบนัทึกรายการคา้ในสมุดแยก

ประเภททัว่ไป ของนกัเรียนระดบัปวช.1/7 โรงเรียนระยองพณิชยการ  และงานวิจยัของสุพจน์  ยี่ทอง 

(2557) เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบญัชีชั้นสูง 1 เร่ืองการจดัทาํงบการเงินโดยคาํนวณ

รายละเอียดประกอบของนกัศึกษา ระดบัปวส.1/1 สาขาวิชาการบญัชี โดยใช้แบบฝึกทกัษะโรงเรียน   

พฒันบริหารธุรกิจ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
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1. ครูผูส้อนควรสร้างชุดฝึกปฏิบติั เร่ือง “การคาํนวณดอกเบ้ีย” ท่ีมีประสิทธิภาพไปใชใ้นการ

เรียนการสอน นอกเหนือจากการสอนตามปกติ เพื่อให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและยงั

เป็นการจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนดว้ย 

2. ครูผูส้อนควรฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิด รู้จกัการแสดงความคิดเห็น อภิปราย 

ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 

3. ในการเตรียมส่ือการสอน ครูควรตรวจสอบความถูกตอ้งของการนาํส่ือไปใช้ให้ตรงกบั

เน้ือหาอีกคร้ังหน่ึง ก่อนท่ีจะนาํไปสอนจริง 

4. การทดลองสอนในคร้ังแรกนั้น นกัศึกษายงัไม่สามารถทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดค้ล่อง จาํเป็น

อย่างยิ่งท่ีครูผูส้อนตอ้งอธิบายให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจถึงกระบวนการใช้ชุดฝึกปฏิบติั เพื่อทาํให้

นกัศึกษาคุน้เคยกบักระบวนการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 

 5. จากการสอนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั ส่วนมากทาํให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

ดงันั้น ผูท่ี้เก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาควรส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตชุดฝึกปฏิบติัข้ึนใช้เอง     

เพื่อจะไดพ้ฒันาใหผู้เ้รียนมีพฒันาการในทางท่ีดีข้ึน และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการสร้างชุดฝึกปฏิบติัในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาการบญัชีตัว๋เงิน  ในทุกระดบัชั้น 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัตวัผูเ้รียน 

 2. ควรนาํชุดฝึกปฏิบติัไปเปรียบเทียบกบัวธีิการสอนแบบต่าง ๆ บา้ง ซ่ึงจะส่งผลดีต่อครูผูส้อน

ในด้านการคิดคน้หาวิธีการผลิตส่ือท่ีเหมาะสมต่อการสอบแบบนั้น ๆ อนัจะทาํให้ครูผูส้อนได้รู้จกั

บูรณะการวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ให้เขา้กบัเน้ือหาของบทเรียนในท่ีสุด เพราะเน้ือหาแต่ละเน้ือหาไม่

สามารถท่ีจะสอนโดยใช้วิธีการสอนเพียงแบบเดียว หากแต่ครูผูส้อนจะต้องรู้จักประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัสภาพการณ์และผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 3.  ควรมีการศึกษาและนาํชุดฝึกปฏิบติัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปทดลองเปรียบเทียบกบัการสอน

ตามปกติ 

 4.  ควรมีการวิจยัถึงรูปแบบการสอนวิธีต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในการพฒันาทกัษะและเจตคติต่อ

วชิาบญัชี 

 5.  ควรนาํรูปแบบการวจิยัน้ีไปใชก้บัเน้ือหาในวชิาอ่ืน ๆ และระดบัชั้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
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