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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ระหวา่งเรียน 

และหลงัเรียนของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือประสมท่ีพฒันาข้ึน กลุ่มตวัอยา่งคือ 

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาวิชาการบญัชี  จาํนวน  10 คน โดยใช ้ ชุด

เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบค่าที แบบ t-test  (เปรียบเทียบผลการ

เรียนรู้ก่อนและหลงั)   

 ผลการวิจยัพบว่าวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี พบว่า 

การเตรียมบทเรียน อุปกรณ์และส่ือการเรียนต่าง ๆไดมี้การจดัเตรียมอย่างดี มีการตรวจสอบโดย

อาจารยใ์นสาขาวิชาการบญัชี  การเรียนแบบศูนยก์ารเรียนเป็นการศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

การเรียนแบบศูนยก์ารเรียนโดยใชชุ้ดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีเป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้

บทบาทนกัศึกษาเป็นสําคญั ลดบทบาทครูผูส้อนมาเป็นผูแ้นะนาํและสรุปเน้ือหาในบทเรียนแทน  

นกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชชุ้ดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.000  
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ดร.ธิปัตย ์ โสตถิวรรณ์  ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษาและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะ  

ท่ีเป็นประโยชน์จนกระทัง่ไดส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ขอขอบคุณ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 2 ท่าน คือ อาจารยศิ์ริ  ซาํมาซา  และอาจารยธ์ัญศญา  ธรรมิสกุล และ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/1 ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์อาํนวยความสะดวก และ

ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ในการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชาพระคุณบิดามารดาและ

บูรพาจารยทุ์กท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด  เป็น

กาํลงัใจสาํคญัท่ีทาํใหก้ารศึกษาวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในการบนัทึกบญัชีส่ิงหน่ึงท่ีมีความสําคญัมากนัน่ก็คือ เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  ซ่ึง

เป็นเอกสารหลกัฐานทางการคา้เม่ือไดม้าแลว้นกับญัชีจะตอ้งนาํมาวเิคราะห์รายการทางบญัชีแลว้จึง

นาํมาบนัทึกบญัชีลงในสมุดบญัชีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท จากนั้น

จึงทาํการเก็บงบทดลองเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชี เม่ือถูกตอ้งดีแลว้ก็สามารถจดัทาํ

งบการเงินของกิจการได ้ ความรู้เร่ืองเอกสารทางการคา้ ท่ีนาํมากประกอบการลงบญัชี ปัญหาของ

กิจการท่ีควรระมดัระวงัเป็นอย่างยิ่งก็คือเร่ืองของงบการเงิน ท่ีจะสร้างความไม่น่าเช่ือถือหรือไม่

ถูกตอ้งได้ ซ่ึงสาเหตุส่วนหน่ึงก็เกิดมาจากเอกสารทางการคา้ท่ีใช้ประกอบการบนัทึกบญัชีไม่

เป็นไปตาม พ.ร.บ.การบญัชี พ.ศ.2543  เม่ือนกับญัชีไดรั้บเอกสารทางการคา้มาลงบญัชีมาจึงตอ้ง

ตรวจสอบรายละเอียดดงักล่าวใหค้รบถว้นถูกตอ้ง เม่ือเห็นวา่ไม่ถูกควรแยง้ให้ผูอ้อกเอกสารทาํการ

แกไ้ขใหถู้กตอ้ง เอกสารประกอบการลงบญัชีนบัเป็นหลกัฐานสําคญัเป็นท่ีเช่ือถือไดว้า่มีรายการคา้

เกิดข้ึนจริงในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ เพราะถา้หากไม่มีเอกสารประกอบนกับญัชีก็ไม่สามารถจะ

ลงรายการได ้ 

 การนาํเอกสารทางการคา้ประกอบการบนัทึกบญัชีมาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน เพื่อ

ช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค์ เน่ืองจากส่ือเป็นตวักลางท่ีช่วยให้ส่ือสารระหว่าง

ผูส้อนและผูเ้รียนดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจการบนัทึกบญัชีในเน้ือหา

บทเรียนไดต้รงกบัผูส้อนตอ้งการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน ในการเรียนการ

สอนผูส้อนมีวตัถุประสงค์หลกั คือ การถ่ายทอดความรู้ให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทางสติปัญญา 

ทกัษะ เจตคติ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปวิเคราะห์รายการคา้เพื่อสามารถบนัทึกบญัชีได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีเอกสารการคา้ประกอบการบนัทึกบญัชีมีทั้งท่ีกิจการทาํเพื่อใช้ภายใน  

และใช้ภายนอก  ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งใช้ทกัษะ โดยผูส้อนตอ้งถ่ายทอดหลกัการวิเคราะห์ เพื่อให้การ

บนัทึกบญัชีเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง และเกิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด  

 จากเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะของครูผูส้อน มีความสนใจท่ีจะพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช.3/1 โดยใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีในโปรแกรม Express  เพื่อให้การเรียนการ

สอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ส่งผลดีต่อการพฒันาการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทาํ



 
 

ให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน   

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ไวด้งัน้ี 

1. เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียนของนกัเรียน

หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือประสมท่ีพฒันาข้ึน  

สมมติฐานการวจิัย 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีในโปรแกรม 

Express วชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี  ระดบัชั้น ปวช.3/1 สูงกวา่ก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากร 

 ประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1    

สาขาวชิาการบญัชี จาํนวน  40  คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาวชิาการบญัชี  จาํนวน  10 คน 

 ตัวแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้ คือ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การสอนโดยใชชุ้ดเอกสารประกอบ 

 ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นการวิเคราะห์การบนัทึกบญัชี ในวิชาการใช้

คอมพิวเตอร์ในงานบญัชี 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. ชุดเอกสารประกอบ หมายถึง เอกสารทางการคา้ใช้ประกอบการบนัทึกบญัชีท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนเพื่อฝึกทกัษะการคิด การวิเคราะห์ การแกปั้ญหา และการปฏิบติัของผูเ้รียน เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของวชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี ประกอบดว้ย  

1.1. คาํแนะนาํการใชชุ้ดเอกสารประกอบ 

1.2. จุดประสงคแ์ละสมรรถนะรายวชิา 

1.3. เอกสารทางการคา้ เร่ือง การซ้ือสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ 

1.4. เอกสารทางการคา้ เร่ือง การขายสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ 

1.5. เอกสารทางการคา้ เร่ือง ใบสาํคญัรับ และใบสาํคญัจ่าย  



 
 

1.6. การประเมินผล ประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. การสอนโดยใช้ชุดเอกสารประกอบ หมายถึง การให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากชุดเอกสาร

ประกอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยมีเอกสารทางการคา้ 3 เร่ือง และการประเมินผล รวมเวลาในการสอน 

10  คาบเรียน เพื่อให้นกัศึกษาไดศึ้กษาและปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูแ้นะนาํ 

และช่วยเหลือให้นักศึกษาประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้และบรรลุตามจุดประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี หมายถึง ความสามารถใน

การเรียนรู้ของนักศึกษาจากการเรียนโดยใช้ชุดเอกสารประกอบ ซ่ึงเป็นไป 4 ระดบั คือ ความรู้

ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้ และการวเิคราะห์ 

4.  ความกา้วหนา้ หมายถึง คะแนนความแตกต่างระหว่างคะแนนหลงัเรียนกบัคะแนนก่อน

เรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดเอกสารประกอบ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 

1. ผลการศึกษาคน้ควา้ ทาํใหไ้ดชุ้ดเอกสารประกอบ ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงครูผูส้อนวิชาการ

บญัชี สามารถนาํไปใชป้ระกอบการสอน ในวชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชีได ้  

 2. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับครูและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน และเป็นแนวทาง

ในการผลิตชุดเอกสารประกอบ ท่ีนาํเอานวตักรรมทางการศึกษา มาประยุกตใ์นการพฒันาการเรียน

การสอนวชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี และวชิาอ่ืน ๆ ต่อไป 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

                        ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ดา้นการวิเคราะห์การบนัทึกบญัชี 

 

 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ คือ 

ชุดเอกสารประกอบ 



 
 

บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบญัชี 

ระดบัชั้น ปวช.3/1  โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีใน

โปรแกรม Express ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา  และงานวิจยั  ท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 

1.1 ความหมายของเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 

1.2 ประเภทของเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 

2. แนวคิดเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.1   ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.2   องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. เอกสารประกอบการลงบัญชี 

        1.1  ความหมายของเอกสารประกอบการลงบัญชี  

   พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  กําหนดไวด้ังน้ี  เอกสารประกอบการลงบัญชี 

หมายถึง บนัทึก หนงัสือ หรือเอกสารใด ๆ ท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานในการลงรายการในบญัชี ซ่ึงแยกออก

ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ  

 1.  เอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดยบุคคลภายนอก  

      2.  เอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก  

      3.  เอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีเพื่อใชใ้นกิจการ การลงรายการในบญัชีตอ้ง

ใชเ้อกสาร ขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 แลว้แต่กรณีก่อน เวน้แต่ไม่มีเอกสารดงักล่าวจึงใหใ้ชเ้อกสารขอ้ท่ี 3  

เอกสารประกอบการลงบญัชีทุกประเภทตอ้งมีรายการดงัน้ี  

1. ช่ือ หรือช่ือท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของผูจ้ดัทาํเอกสาร 

2. ช่ือของเอกสาร 

3. เลขท่ีของเอกสาร และเล่มท่ี (ถา้มี) 

4. วนั เดือน ปีท่ีออกเอกสาร 

5. จาํนวนเงินรวม 



 
 

         1.2  ประเภทของเอกสารประกอบการบันทกึบัญชี 

   1. เอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดยบุคคลภายนอก เป็นเอกสารท่ีผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีไดรั้บมาจาก

บุคคลภายนอกเพื่อเป็นหลกัฐานในการจ่ายเงินของผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชี ซ่ึงเอกสารท่ีเกิดจากรายจ่าย

ดงักล่าวจะต้องมีข้อความครบถ้วนถูกตอ้งตามความเป็นจริงดงักล่าวข้างต้น เช่น บิลเงินสด 

ใบเสร็จรับเงิน 

   2. เอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก เป็นเอกสาร

ท่ีผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีทาํข้ึนเพื่อออกใหแ้ก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นหลกัฐานในการชาํระเงิน        

       3. เอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีเพื่อใชใ้นกิจการเป็นเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูมี้

หน้าท่ีจดัทาํบญัชีท่ีไม่สามารถมีหรือใช้เอกสารเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนโดยบุคคลภายนอก และเอกสารท่ี

จดัทาํข้ึนโดยผูมี้หน้าท่ีจดัทาํบญัชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอกเป็นหลกัฐานในการลงบญัชีจึงจะใช้

เอกสารชนิดท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อใชใ้นกิจการแทน 

2.  แนวคดิเกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     2.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ไพศาล หวงัพาณิช (2526: 89) ไดใ้ห้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิ หรือผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนว่าหมายถึง คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกฝนอบรม หรือจากการสอนซ่ึง

ไดแ้ก่ ความจา ความเขา้ใจ การวเิคราะห์ การนาไปใช ้การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  

กฤษฎา บุญวฒัน์ (อา้งถึงใน พฒัธณี ดวงเนตร 2552: 8) กล่าววา่ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง 

ความสําเร็จ ความคล่องแคล่ว ความชาํนาญในการใชท้กัษะหรือการประยุกตใ์ชค้วามรู้ต่างๆ ส่วน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทกัษะอนัเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียน

มาแลว้ ซ่ึงไดจ้ากผลการทดสอบของครูผูส้อนหรือผูรั้บผดิชอบในการสอนหรือสองอยา่งรวมกนั  

อารีย ์วชิรวราการ (2542: 143) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจาก

การเรียน การสอน การฝึกฝน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน ท่ีบา้น และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ แต่

คนส่วนมากเขา้ใจวา่ผลสัมฤทธ์ิเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และมองในแง่ความรู้

ความสามารถทางสมองเท่านั้น ในทางท่ีจริงแลว้ ความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรม ก็เป็นผลจากการ

ฝึกสอนและอบรม ซ่ึงก็นบัเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย ทั้งน้ี การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เป็นวิธีการวดัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถภาพทางสมองและสติปัญญาของ

นกัเรียน ภายหลงัจากท่ีไดเ้รียนไปแลว้โดยใชแ้บบทดสอบ 



 
 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (อา้งถึงใน พฒัธณี ดวงเนตร 2552: 10) ไดก้ล่าวถึงการ

ประเมินผลการศึกษาของผูเ้รียนทั้งทางดา้นปฏิบติัและดา้นเน้ือหา ถือว่าเป็นการประเมินผลการ

เรียนของผูเ้รียนวา่อยูใ่นระดบัสูง กลาง หรือตํ่า ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ  

1) คะแนนเฉล่ีย 0.00-1.99 ถือวา่อยูใ่นเกณฑต์ํ่า 6  

2) คะแนนเฉล่ีย 2.00-2.99 ถือวา่ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

3) คะแนนเฉล่ีย 3.00-4.00 ถือวา่ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑสู์ง 
 

อภิญญา อิงอาจ (2548: 48) ไดก้ล่าววา่ การท่ีผูเ้รียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนหรือไม่

นั้นไม่ได้ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบทางสติปัญญา (intellectual factors) เพียงอย่างเดียว ยงัมี

องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่องคป์ระกอบทางสติปัญญา (non-intellectual factors) องคป์ระกอบ

ทางดา้นสติปัญญาเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ หรือสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนเป็น

ความสามารถในการคิดขอบุคคล อนัเป็นผลมาจากการสะสมของประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึง

ความสามารถท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด ซ่ึงความ สามารถเหล่าน้ีวดัไดห้ลายทาง ส่วนองคป์ระกอบดา้นท่ี

ไม่ใช่สติปัญญาก็มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนมากเช่นเดียวกนั ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อวิชาท่ี

เรียน รูปแบบการเรียน สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา คุณภาพการสอนของผูส้อน ลกัษณะการคบ

เพื่อน การศึกษาของบิดา-มารดา เป็นตน้ นอกจากน้ี ไดส้รุปความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ไวว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ สามารถ

ใชค้วามรู้ในการแกปั้ญหา ในการคิดสร้างสรรค ์และการศึกษาคน้ควา้ และสามารถวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไดจ้ากแบบทดสอบวดัผล สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พวงแกว้ โครานนท ์(2530:25)ไดใ้หค้วามหมายวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือความรู้ ความ

เขา้ใจ ความสามารถและทกัษะดา้นวชิาการ รวมทั้งสมรรถภาพสมองดา้นต่างๆเช่น ระดบัสติปัญญา

การคิด การแกปั้ญหาต่างของเด็ก ซ่ึงแสดงให้เห็นดว้ยคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน หรือการรายงานทั้งการเขียนและพูด การทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายตลอดจนการทาํ

การบา้นในแต่ละวชิา 

จุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530 : 29) ไดก้ล่าวถึง

จุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถขอ

สมรรถภาพ ทางสมองของบุคคลวา่ เรียนแลว้รู้อะไรบา้ง และมีความสามารถดา้นใดมากนอ้ยเท่าใด 

จากความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหมายถึง ระดบัของผลความสําเร็จของผูเ้รียนท่ีเกิดจากเหตุแห่งองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สติปัญญาหรือ องคป์ระกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญาซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากคะแนนในการทาํแบบทดสอบ

และ/หรือคะแนนท่ีไดจ้ากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 



 
 

2.2   องค์ประกอบทีม่ีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เพรสคอตต ์ (Prescott. 1961: 14 – 16)  ไดใ้ชค้วามรู้ทางชีววทิยา  สังคมวทิยา  จิตวิทยาและ

การแพทย ์ ศึกษาเก่ียวกบัการเรียนของนกัเรียน และสรุปผลการศึกษาว่า องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพล

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทั้งในและนอกหอ้งเรียน มีดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพทางกาย  

ขอ้บกพร่องทางร่างกายและบุคลิกท่าทาง 

 2. องคป์ระกอบทางความรัก ไดแ้ก่   ความสัมพนัธ์ของบิดามารดา ความสัมพนัธ์ของบิดา 

มารดากบัลูกความสัมพนัธ์ระหวา่งลูก ๆ ดว้ยกนั  และความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

3. องค์ประกอบทางวฒันธรรมและสังคม  ไดแ้ก่  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเป็นอยู่

ของครอบครัวสภาพแวดลอ้มทางบา้นการอบรมทางบา้นและฐานะทางบา้น                     

4. องคป์ระกอบทางความสัมพนัธ์ในเพื่อนวยัเดียวกนั  ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของนกัเรียนกบั 

เพื่อนวยัเดียวกนัทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน 

 5. องคป์ระกอบทางการพฒันาแห่งตน  ไดแ้ก่ สติปัญญา  ความสนใจ  เจตคติของนกัเรียน

ต่อการเรียน 

 6. องคป์ระกอบทางการปรับตวั  ไดแ้ก่  ปัญหาการปรับตวั  การแสดงออกทางอารมณ์ 
 

สวา่ง หลกัเพชร (2541: 57) ไดก้ล่าวถึง ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั

สติปัญญาเพียงดา้นเดียว แต่จะข้ึนอยูก่บัตวัแปรอ่ืนๆ 3 ประการ ดงัน้ี  

1) พฤติกรรมทางด้านความรู้ ความคิด หมายถึง ความสามารถทั้งหลายของผูเ้รียน

ประกอบดว้ย ความถนดั และพื้นฐานของผูเ้รียน  

2) คุณลกัษณะดา้นจิตพิสัย หมายถึง สภาพการณ์หรือแรงจูงใจท่ีจะทาให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ใหม่ ไดแ้ก่ ความสนใจ ทศันคติต่อเน้ือหาวิชาท่ีโรงเรียนและระบบการเรียน ความคิดเห็น

เก่ียวกบัตนเองลกัษณะบุคลิกภาพ  

3) คุณภาพการสอน ซ่ึงไดแ้ก่ การไดรั้บคาแนะนา การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การ

เสริมแรงจากครู การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และรู้ผลวา่ตนเองกระทาไดถู้กตอ้งหรือไม่  
 

กมัปนาท ศรีเช้ือ (อา้งถึงใน พฒัธณี ดวงเนตร 2552: 9) กล่าวถึงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไวว้่า การจดัการศึกษาในปัจจุบนั ถือเอาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็น

เคร่ืองบ่งช้ีถึงสภาพความสําเร็จหรือความลม้เหลว ในการจดัการศึกษา ดงันั้น ภาระหนา้ท่ีสําคญั

ประการหน่ึงของครู คือการส่งเสริมและขจดัปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ให้นกัเรียนไดมี้



 
 

โอกาสพฒันาให้ถึงขีดสุดตามศกัยภาพของตนเอง เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างเต็มท่ีและมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือตํ่า มีอยู ่2 ประการ คือ 

1) องคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญา  

2) องคป์ระกอบท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัสติปัญญา โดยองคป์ระกอบทั้ง 2 ประการมีบทบาท

สาํคญัพอ ๆ กนั ต่อการทาใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือตํ่า  
 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปได้ว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนมีหลายองคป์ระกอบดว้ยกนั ท่ีสาํคญัแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ  

1)  องคป์ระกอบดา้นปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน  

2)  องคป์ระกอบดา้นตวันกัเรียน และ  

3)  องคป์ระกอบดา้นคุณภาพการสอน การบริหารและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

อาคเนย ์ ฉตัรบรรยงค ์ (2548) ทาํวจิยัเร่ือง สร้างชุดการเรียนเร่ืองความเท่ากนัทุกประการท่ี

เนน้ระดบัขั้นการเรียนรู้ เรขาคณิต ของแวนฮีลี สําหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า 

นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนเร่ืองความเท่ากนัทุกประการท่ีเน้นระดบัขั้นการเรียนรู้ เรขาคณิต 

ของแวนฮีลี ท่ีสามารถสอบผา่นการเรียนมีจาํนวนมากกวา่ร้อยละ 50 ของนกัเรียนทั้งหมด ท่ีระดบั

นยัสาํคญั .01 

ชุณห์พิมาณ บุญมี (2554) ทาํวิจยัเร่ือง การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ เร่ืองการบนัทึกบญัชีตาม

ระบบบญัชีคู่ ในรายวชิาการบญัชีการเงิน สาหรับนกัศึกษาสาขางานการบญัชีระดบั ปวส.1 วิทยาลยั

เทคโนโลยโีปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พบวา่นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

สายพิณ สีดา (2551) ทาํวิจยัเร่ือง การใชชุ้ดฝึกทกัษะเพื่อแกปั้ญหานกัเรียนขาดทกัษะการ

บนัทึกรายการคา้ในสมุดแยกประเภททัว่ไป ของนักเรียนระดับ ปวช.1/7 โรงเรียนระยอง

พาณิชยการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 จานวน 12 คน พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึนและผา่นเกณฑป์ระเมินทุกคน 

สุทธิดา ชยัชนะ (2554) ทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชี

เบ้ืองตน้ 2 เร่ือง การบนัทึกรายการเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป ของนกัเรียน 

ระดบั ปวช.1/4 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ จานวน 20 คน 

พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และผา่นเกณฑทุ์กคน  



 
 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนั้ น ทาํให้สรุปได้ว่า การใช้แบบฝึกชุดเอกสาร

ประกอบการบนัทึกบญัชี แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน จะทาํให้เราเห็นพฒันาการของ

นกัศึกษาเพราะการเรียนแบบใช้ชุดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีน้ี นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ได้

ดว้ยตนเอง ไม่ทาํให้เบ่ือหน่ายนอกจากน้ีนกัศึกษาจะไดเ้รียนเน้ือหาและหดัทาํแบบฝึกไปพร้อมกนั 

ทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจเน้ือหามากข้ึนและสามารถทาํแบบฝึกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่ 3 

วธีิดาํเนินงานวจิยั 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัย  เร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการใช้

คอมพิวเตอร์ในงานบญัชี ระดับชั้น ปวช.3/1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร

ประกอบการบนัทึกบญัชีในโปรแกรม Express  ซ่ึงผูว้ิจยัได้ดาํเนินและเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

การศึกษาคน้ควา้ โดยมีขั้นตอนดาํเนินงานดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

ประชากร 

 ประชากรในการวจิยัในคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/1      

สาขาวชิาการบญัชี จาํนวน 40 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 

สาขาวชิาการบญัชี จาํนวน 10 คน  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล    

ชุดเอกสารประกอบ  วชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี  ประกอบดว้ย 

1.7. เอกสารทางการคา้ เร่ือง การซ้ือสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ 

1.8. เอกสารทางการคา้ เร่ือง การขายสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ 

1.9. เอกสารทางการคา้ เร่ือง ใบสาํคญัรับ และใบสาํคญัจ่าย  

1.10. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

 



 
 

ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

 ผูว้ิจยัไดส้ร้างเอกสารการคา้ตามหัวเร่ืองท่ีกาํหนด เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความจาํเก่ียวกบั

เอกสารการคา้   มีความเขา้ใจเอกสารการคา้  สามารถนาํเอกสารไปเพื่อทาํการวิเคราะห์หลกัการ

บญัชี ตลอดทั้งนาํไปบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะไดถู้กตอ้ง  โดยนาํไปเก็บไวท่ี้ Google Drive  เพื่อ

นกัศึกษาสามารถเขา้ลิงค์ เพื่อศึกษาไดต้ลอดเวลา เรียกวา่  “ชุดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี” 

แบ่งเป็นดงัน้ี 

1. เอกสารทางการคา้ เร่ือง การซ้ือสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ  ได้แก่  ใบสั่งซ้ือ  ใบส่ง

สินคา้  ใบกาํกบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบกาํกบัภาษี/ใบแจง้หน้ี   ใบรับวางบิล    ใบเสร็จรับเงิน  ใน

ดา้นท่ีนกัศึกษาเป็นผูซ้ื้อ   

2. เอกสารทางการคา้ เร่ือง การขายสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ  ไดแ้ก่  ใบสั่งขาย  ใบรับ

สินคา้ใบกาํกบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบกาํกบัภาษี/ใบแจง้หน้ี   ใบวางบิล  ใบเสร็จรับเงิน  ในดา้นท่ี

นกัศึกษาเป็นผูข้าย 

3. เอกสารทางการค้า เร่ือง ใบสําคญัรับ และใบสําคญัจ่าย ท่ีเก่ียวกับการรับเงินจ่ายเงิน 

ภายในกิจการท่ีนอกเหนือจากการซ้ือขายสินคา้ 

4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัทาํข้ึน เพื่อให้นกัศึกษาใช้

หลกัการทั้ง 4 ดา้น (ความรู้  ความเขา้ใจ  การนาํไปใช ้การวิเคราะห์)  ให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน  โดยการ

นกัศึกษาตอ้งจาํแนกไดว้า่เอกสารทางการคา้เป็นประเภทใด  ตอ้งนาํไปบนัทึกบญัชีเล่มใด  และมี

หลกัการบนัทึกบญัชีอยา่งไร  

 ชุดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  สาํหรับนกัศึกษาชั้น ปวช  ปีท่ี 3 โดยมีขั้นตอนการ

สร้างดงัน้ี 

 1. ศึกษาหลกัสูตร  เอกสาร  ตาํรา   ขอบข่าย  สาระกลุ่มวชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงาน

บญัชี ชั้น ปวช.3 

  2. กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัอธิบายรายวชิาและจุดประสงค ์

การเรียนรู้ในหลกัสูตรและเน้ือหา  

                     3. ดาํเนินการสร้าง ชุดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี ประกอบดว้ย เอกสารการคา้

เร่ือง การซ้ือสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ  การขายสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ  ใบสาํคญัรับและ

ใบสาํคญัจ่ายแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

 4. นาํ ชุดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยส์าขาวชิาการ

บญัชี  จาํนวน 2 คน เพื่อขอคาํแนะนาํมาปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่อง    



 
 

                     5. ดาํเนินการแกไ้ขและปรับปรุงชุดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีตามท่ีปรึกษาแลว้

นาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร เน้ือหา กระบวนการ ภาษาและการวดัผลประเมินผลตรวจสอบ 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  

การเกบ็รวมรวมข้อมูล    

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการคน้ควา้คือ    ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา  2560  โดยใช้เวลาในการ

ทดลอง 10 คาบ คาบละ 50 นาที  ประกอบดว้ย 

1. อธิบายหลกัการบนัทึกบญัชี  และทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน   2  คาบ 

2. เอกสารทางการคา้ เร่ือง การซ้ือสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ  2  คาบ 

3. เอกสารทางการคา้ เร่ือง การขายสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ  2  คาบ 

4. เอกสารทางการคา้ เร่ือง ใบสาํคญัรับ และใบสาํคญัจ่าย   2  คาบ 

5. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      2  คาบ 

รวม                    10  คาบ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงทดลอง  ผูว้ิจยัใชแ้บบแผนการทดลองเป็นแบบ One group pretest 

– posttest design  (พวงรัตน์  ทวรัีตน์.2538: 60 – 61) 

ตารางที ่1  แผนการทดลองแบบ One group pretest – posttest design 

กลุ่ม สอบก่อนเรียน ทดลอง 1 ทดลอง 2 ทดลอง 3 สอบหลงัเรียน 

E T1 X1 X2 X3 T2 

หมายเหตุ :-  

  E หมายถึง      กลุ่มตวัอยา่ง 

  T1 หมายถึง      การทดสอบก่อนเรียน 

  X1 หมายถึง      การใชชุ้ดเอกสารทางการคา้ เร่ือง การซ้ือสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ 

  X2 หมายถึง      เอกสารทางการคา้ เร่ือง การขายสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ 

  X3 หมายถึง     เอกสารทางการคา้ เร่ือง ใบสาํคญัรับ และใบสาํคญัจ่าย 

  T2 หมายถึง     แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (การทดสอบหลงัเรียน) 

 

 



 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลการจดัการเรียนรู้วชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี โดยใชว้ธีิการ/

ส่ือนวตักรรม ของนกัศึกษาชั้น ปวช.3/1  ผูว้ิจยัดาํเนินการโดยใชโ้ดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ

สาํหรับขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ ตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี ชั้น ปวช.3/1 โดยการ

หาคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและร้อยละ 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบญัชี ชั้นปวช.3/1 

ระหวา่งคะแนนหลงัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 75 ดว้ยการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว (t – test for One  

Sample)  

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี ชั้นปวช.3/1 

ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t – test for Dependent Sample)  

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย    

1. ค่าเฉลีย่   

    
N

X
X ∑=   

                     =      X   ค่าเฉล่ียของคะแนน 

      =∑ X   ผลรวมของคะแนน 

    =      N   จาํนวน 
 

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

   
( )

( )1
S.D.

22

−

−
= ∑ ∑

NN
xxN

 

    =S.D.   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  =∑ )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบดว้ยคะแนนเฉล่ีย 

    =      N   จาํนวน 

 

 

 

 



 
 

3. สถิติทดสอบค่าท ีแบบ t-test  (เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงั)    

  

1n

2
D)(

2
Dn

D
t

−
∑ ∑−

∑=  

  t    =   ค่าที 

  D   =  ผลต่างของคะแนน 

  n   =  จาํนวนคน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบญัชี 

ระดบัชั้น ปวช.3/1 โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีใน

โปรแกรม Express  ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.2 การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  n คือ จาํนวน 

           X  คือ ค่าเฉล่ียของคะแนน 

 SD คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 t-test คือ สถิติทดสอบค่าความแตกต่าง 

 Sig คือ ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 
  

4.2  การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. ผูว้ิจ ัยให้นักศึกษาทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน โดยใช้พื้นความรู้เดิมท่ี

นกัศึกษาเคยเรียนมา 

2. นกัศึกษาหลายคนมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ี 5 คะแนน  แต่ทั้งน้ีคะแนนยงัไม่เป็นท่ีน่า

พอใจของผูว้จิยั  มีผลคะแนนดงัน้ี 

2.1 ผลคะแนน 5 คะแนน  จาํนวน  3  คน   

2.2 ผลคะแนน 6 คะแนน  จาํนวน  4  คน 

2.3 ผลคะแนน 7 คะแนน  จาํนวน  3  คน 

มีค่าเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 6  และคิดเป็นร้อยละ 60 

3. ผูว้จิยัจึงไดส้ร้างชุดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 เร่ือง ดงัน้ี 

3.1 เอกสารทางการคา้ เร่ือง การซ้ือสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ 



 
 

3.2 เอกสารทางการคา้ เร่ือง การขายสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ 

3.3 เอกสารทางการคา้ เร่ือง ใบสาํคญัรับ และใบสาํคญัจ่าย  

โดยใชเ้วลาในการสอบเร่ืองละ 2 คาบ  รวมทั้งส้ิน 6 คาบ 

4. ผูว้ิจยัให้นกัศึกษาทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน โดยมีความรู้จากชุดเอกสาร

ประกอบท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัทาํข้ึน 

5. นกัศึกษามีผลคะแนนจากการทาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน เพิ่มมากข้ึนในเกณฑ์

ท่ีผูว้จิยัพึงพอใจ มีผลคะแนนดงัน้ี 

 5.1  ผลคะแนน 8 คะแนน  จาํนวน  2  คน 

 5.2  ผลคะแนน 9 คะแนน  จาํนวน  6  คน 

 5.3  ผลคะแนน 10 คะแนน จาํนวน  2  คน 

   มีค่าเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 9  และคิดเป็นร้อยละ90 

4.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  

ตารางที่ 2   แสดงค่าคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่า

ร้อยละของคะแนนก่อนและหลงัเรียน ของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชชุ้ดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี เร่ือง 

การซ้ือสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือการขายสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือใบสาํคญัรับและใบสาํคญัจ่าย  
ที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 

1 5 9 

2 7 9 

3 6 8 

4 6 9 

5 6 9 

6 7 9 

7 6 10 

8 5 8 

9 5 9 

10 7 10 

รวม 60 90 

ค่าเฉลีย่ 6 9 

ร้อยละ 60 90 



 
 

จากตารางท่ี  2  คะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน จาํนวน 10 คน  มีค่าคะแนนเฉล่ีย 

6  ค่าร้อยละ  60  ของคะแนนหลงัเรียน  และคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ี

เรียนโดยใชชุ้ดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี จาํนวน 10 ไดค้ะแนนสูงข้ึน  มีค่าคะแนนเฉล่ีย 9  

ค่าร้อยละ 90 ของคะแนนก่อนเรียน 

ตารางที ่3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียน โดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงใช้เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  และการ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงใชเ้อกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 

คะแนน n X  SD t-test Sig 

คะแนนก่อนปรับพฤติกรรม 10 6 0.82 -11.619 0.000* 

 คะแนนหลงัปรับพฤติกรรม 10 9 0.67 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 3  พบว่า จากการใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน ซ่ึงใช้เอกสาร

ประกอบการบนัทึกบญัชี  มีค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 6  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  

0.82  ( X = 6 , S.D.= 0.82 )  และค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน เท่ากบั 9  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.67  ( X = 9 , S.D.=0.67 )   

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียน มีค่า  t-test  

เท่ากบั  -11.619   มีค่า Sig คือ 0.000  พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียของคะแนน

ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  แสดงว่า จากการใช้เอกสารประกอบการบนัทึก

บญัชี ทาํใหพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การสรุปผลการวิจยั   เร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการใชค้อมพิวเตอร์ใน

งานบญัชี ระดบัชั้น ปวช.3/1  โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการบนัทึก

บญัชีในโปรแกรม Express ประกอบดว้ยสาระท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. จุดมุ่งหมายของการวจิยั 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

5.  อภิปรายผล 

6.  ขอ้เสนอแนะ 

จุดมุ่งหมายของการวจิัย   

 1.   เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียนของนกัเรียน

หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือประสมท่ีพฒันาข้ึน  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร 

 ประชากรในการวจิยัในคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/1      

สาขาวชิาการบญัชี จาํนวน 40 คน   

กลุ่มตัวอย่าง 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขาวชิาการบญัชี จาํนวน 10 คน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมเคร่ืองมอื  

ชุดเอกสารประกอบ  วชิาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี  ประกอบดว้ย 

1.11. เอกสารทางการคา้ เร่ือง การซ้ือสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ 

1.12. เอกสารทางการคา้ เร่ือง การขายสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ 

1.13. เอกสารทางการคา้ เร่ือง ใบสาํคญัรับ และใบสาํคญัจ่าย  

1.14. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 



 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล    

 นกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการบนัทึกบญัชี มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.000   
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี พบว่า นกัศึกษา

ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.000 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน จึงสรุปไดว้่าการสอนโดยใชชุ้ดเอกสาร

ประกอบการบนัทึกบญัชี นาํมาใชใ้นการสอนไดดี้ สาเหตุท่ีเป็นดงัน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
1. การเตรียมบทเรียน อุปกรณ์และส่ือการเรียนต่าง ๆไดมี้การจดัเตรียมอยา่งดี มีการ

ตรวจสอบโดยอาจารยใ์นสาขาวชิาการบญัชี เพื่อหาขอ้บกพร่องแลว้ปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพสูง

จนเช่ือไดว้า่บทเรียนท่ีใชชุ้ดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีท่ีผา่นมาแลว้น้ี เม่ือนาํไปทดลองทาํ

การสอนจริงๆ แลว้จะทาํใหน้กัศึกษาเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. การเรียนแบบศูนยก์ารเรียนเป็นการศึกษาโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มมีความ 

สําคญัได้ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมีการซักถามอภิปรายกนัได ้ ใช้ระบบเพื่อนสอนเพื่อน ทาํให้

บรรยากาศในการเรียนไม่น่าเบ่ือ นกัเรียนจึงเกิดความสนใจในการเรียน และทาํให้เขา้ใจในบทเรียน

ดีข้ึน 

3. การเรียนแบบศูนยก์ารเรียนโดยใชชุ้ดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีเป็นการเรียนการ

สอนท่ีเนน้บทบาทนกัศึกษาเป็นสาํคญั ลดบทบาทครูผูส้อนมาเป็นผูแ้นะนาํและสรุปเน้ือหาใน

บทเรียนแทน 

ข้อเสนอแนะ 

       ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้     

1. จากผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ือง การแต่งคาํประพนัธ์ของ

นกัศึกษา ชั้น ปวช.3/1  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรส่งเสริมปรับปรุงและพฒันา

บทเรียนท่ีใชชุ้ดเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน เพื่อประโยชน์แก่นกัเรียน

ต่อไป 

2. ครูผูส้อนควรแสวงหาเคร่ืองมือหรือนวตักรรมใหม่ๆมาใชใ้นการเรียนการสอนอยู่เสมอ 

เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ท่ีมากข้ึน และเนน้การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัศึกษาเป็นสําคญั 

เพื่อฝึกใหน้กัศึกษาเกิดความรับผดิชอบในตนเองมากข้ึน 

3. ควรลองเปรียบเทียบวธีิการสอนแบบน้ีกบัแบบอ่ืนๆ 



 
 

4. การทดสอบท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีคะแนน posttest ยอ่มดีกวา่คะแนน pretest เสมอไม่วา่จะใช้

วธีิการทดลองแบบใด เน่ืองจากนกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนหลงัการเรียนการสอน 

 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป   

 ควรศึกษาพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนกัศึกษาในรายวิชาอ่ืน ๆ หรือ

ชั้นอ่ืน ๆ เพื่อนาํขอ้มูลไปปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนกัศึกษาและการปรับปรุงกิจกรรม

การเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://goo.gl/forms/0jQW1othGoMfD97T2 
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ทางการศึกษามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร , 2538 
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เนตรนภา วงศว์ิริยะ. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทย เร่ืองการแต่งคําประพันธ์

สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกการแต่งคาํประพนัธ์. โรงเรียนเฉลิม
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ประวตัผิู้วจิยั 

ช่ือ-สกุล นางปนิตา   ตุม้เจริญ 

วนั  เดือน  ปี 27  เมษายน  2516 

สถานทีเ่กดิ กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี 

 มหาวทิยาลยัเซนตจ์อนห์น 

ตําแหน่งหน้าที่ หวัหนา้สาํนกังานบุคคล และอาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการบญัชี 

การงานปัจจุบัน วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ บางนา  กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ชุดเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  สำหรับนักศึกษาชั้น ปวช  ปีที่ 3 โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป


