
 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบัญชีห้างหุ้นส่วน 
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งานวจิัยนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน สาขาวชิาการบัญชี 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ปีการศึกษา 2560 
กติติกรรมประกาศ 



 จากการท างานวิจยัน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่ีให้โอกาสในการท างานวิจยั
คร้ังน้ี 
 งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ ดร.ธิปัตย ์โสตถิวรรณ์ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาและแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จนกระทัง่ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณอาจารยธ์ัญศญา ธรรมิสกุลและคณะทีมงาน ท่ีช่วยเหลือในการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั 
 ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านท่ีเสียสละเวลาตรวจแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัจนมีความ
ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ได้ คือ ธัญศญา ธรรมิสกุล,อาจารยเ์ดือนเพ็ญ  เนินผาและ อาจารย์บุญผ่อง      
สายเพช็ร  
 ขอขอบคุณนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ปวช.2/1 สาขาวิชาการบญัชี  ท่ีกรุณาให้ความ
ร่วมมือในการท างานวิจยัเป็นอยา่งดี 

         
วภิาวดี    สิงสีทา 

 
 
 
 

(3) 

 
 
 

บทที ่1 
บทน า 

หลกัการและเหตุผล 



การจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ครูผูส้อนประสบความส าเร็จจ าเป็นตอ้งมีทกัษะการสอนท่ี
หลากหลาย  จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้มีการพฒันาการทั้งดา้นปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย 
และสังคม  การพฒันา  จิตใจจึงถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง   ดงัจะเห็นไดจ้ากพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตราท่ี 23  “การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยัตอ้งเนน้ทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดบั”  มาตรา 24  วรรค 4   “จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ  อยา่งเป็น    
สัดส่วนสมดุลกนัทั้งรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  จึงก าหนดไวใ้น  จุดหมาย
ของหลกัสูตรเป็นขอ้แรก  คือ  ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดแ้ก่  เห็นคุณค่าของตนเอง  มี
วินยัในตนเอง  ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์  และก าหนดให้สถานศึกษาไดส้ร้างหลกัสูตรสถานศึกษาดว้ย
ตนเอง  ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นหลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เป็นไป
ตามความตอ้งการจ าเป็นของชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง โดยท่ีสถานศึกษาจะตอ้งร่วมกบัชุมชนก าหนด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มาเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความจ าเป็นของชุมชน และทอ้งถ่ิน และก าหนด  เป็นเกณฑ์การจบหลกัสูตร
ขอ้หน่ึงในทุกช่วงชั้น  คือ  ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด  ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือต ่า มีหลาย
ประการเช่นองค์ประกอบเก่ียวกับการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ, ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง, 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน, ความสามารถในการจ า, พฤติกรรมการเรียนและอารมณ์การเรียนรู้ 

จากการจดัการเรียนการสอนท่ีผ่านมาของรายวิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน  รหสัวิชา 2201-2002   
ระดบั ปวช.2  หอ้ง 1 พบวา่เม่ือให้นกัเรียนท างานท่ีก าหนดให้นกัเรียนยงัขาดทกัษะในการท างานยงัไม่
เขา้ใจเน้ือหาท่ีครูสอนเวลาครูผูส้อนให้ท างานนกัเรียนยงัท าไม่ไดถ้า้เทียบกบัคะแนนท่ีก าหนดไว ้ เม่ือ
มอบหมายงานให้นกัศึกษาแต่ละคนท างาน พบวา่นกัศึกษ ขาดการวางแผนการท างานนกัศึกษาบางคน
จึงไม่ทราบบทบาทและหน้าท่ีของตนอยา่งชดัเจน ภาระงานจึงตกอยูท่ี่ครูผูส้อน  ท าให้ส่งงานไม่ทนั
ตามก าหนด และผลงานยงัมีขอ้บกพร่อง แต่เม่ือมอบหมายงานให้นกัศึกษาท าเป็นกลุ่ม  ผลงานของ
นกัศึกษาส่วนใหญ่  จะมีขอ้บกพร่องน้อยกว่าผลงานท่ีให้ท าคนเดียวแสดงให้เห็นว่านกัศึกษายงัขาด
ทกัษะในการท างานคนเดียวซ่ึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาต ่ากว่าท่ีควรจะได้รับการ



เรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีเรียนท่ีช่วยให้นกัศึกษาไดมี้การพึ่งพาอาศยักนั ท าให้
นกัศึกษามีสัมพนัธภาพอนัดีกบัผูอ่ื้นมีการปรึกษากนัอยา่งใกลชิ้ด  
 ดังนั้ นปัญหาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน  ของนักศึกษา
ระดบัชั้น ปวช.2  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   เป็นปัญหาหน่ึงท่ีผูว้จิยัมีความสนใจ และได้
ท าการวจิยัเล่มน้ี 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน โดยใชว้ิธีการเรียนร่วม ของ

นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ   ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 
2560 

 2.เพื่อพฒันาการเรียนการสอนของครู  วิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน โดยใชว้ิธีการเรียนร่วม ของ
นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ   ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 
2560 

ความส าคญัของการวจิัย 
1. เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในการเรียน เป็นแนวทางการ

แก้ปัญหาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน โดยใช้วิธีการเรียนร่วมของ
นกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.2  วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวทิยพ์ณิชยการ   ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2560 

2. ผลการวิจยัจะเป็นตวัอย่างส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ    

 
 
ขอบเขตการวจิัย 
1. เนือ้หา 

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน 
โดยใชว้ธีิการเรียนแบบร่วมมือ ของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.2  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ   
ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2560 
2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 



 ประชากร           ท่ีใชใ้นการวจิยัในเร่ืองน้ี  ไดแ้ก่  ของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.2  ภาคเรียนท่ี 2
ปีการศึกษา 2560  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   จ  านวน 467 คน 
              กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใชใ้นการวิจยัในเร่ืองน้ี  ไดแ้ก่  ของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.2  ห้อง 1  ภาค
เรียนท่ี 2 / 2560    วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จ านวน 39 คน   
3. ตัวแปรในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ คือ การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะทางการเรียน และใช้แบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียน เร่ืองหุน้ส่วนถึงแก่กรรม ,เร่ืองการเลิกกิจการ และการช าระบญัชีห้างหุ้นส่วน  แบบปฎิบติั โดยใช้
กิจกรรมกลุ่ม ของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.2  ห้อง 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  จ านวน
ทั้งส้ิน 39  คน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2560 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา เร่ืองการเลิกกิจการ และการช าระบญัชี
ห้างหุ้นส่วน  แบบปฎิบติั โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ของนักศึกษาระดบัชั้น ปวช.2  ห้อง 1 วิทยาลยั
เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จ  านวนทั้งส้ิน 39  คน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2560 

 
 
 
 
 
 
กรอบแนวความคดิในการวจิัย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้กรอบแนวคิดได้น าแบบสรุปการเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบัปวช.2  
หอ้ง 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จ  านวนทั้งส้ิน 39  คน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2560 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 

แบบทดสอบก่อนและหลัง

เรียนโดยใช้วธีิการเรียน

แบบกจิกรรมกลุ่ม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ

บัญชีห้างหุ้นส่วนของนักศึกษา

ระดับปวช.2  ห้อง 1 มีระดับดีขึน้ 

ตัวแปรอสิระ                          

ตวัแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม                         

ตวัแปรอิสระ 



เคร่ืองมอืการวจิัย 
1. แบบทดสอบก่อนการเรียนการสอน 
2. แบบสรุปการเรียนรู้ทุกคร้ังท่ีมีการเรียนรู้ 
3. แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 

สมมติฐานการวจิัย 
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ของ

นกัศึกษาระดบัชั้น ปวช. 2ห้อง 1  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปี
การศึกษา 2560 มีการพฒันาในระดบัท่ีดีข้ึน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. แบบฝึกทกัษะการเรียน หมายถึง แบบฝึกทกัษะท่ีผูค้น้ควา้สร้างข้ึนโดยใช้เน้ือหาวิชาการ

บญัชีหา้งหุน้ส่วน  ในระดบัชั้นปวช. 2หอ้ง 1  วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ประจ าภาคเรียน
ท่ี 2   ปีการศึกษา 2560  

2. นกัศึกษา หมายถึง  นกัศึกษา ระดบัชั้นปวช.2 ห้อง 1  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย
การ   ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  จ  านวนทั้งส้ิน 39  คน   

3. แบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาการบญัชีหา้งหุน้ส่วน 
เร่ืองการเลิกกิจการ และการช าระบญัชีห้างหุ้นส่วน  แบบปฎิบติั โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
เพื่อทดสอบนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.2 หอ้ง 1   ก่อนและหลงัการทดลอง  

4. แผนการจดัการเรียนรู้  หมายถึง  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน เก่ียวกบั 
เร่ืองการเลิกกิจการ และการช าระบญัชีห้างหุ้นส่วน แบบปฎิบติั ของนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.2 ห้อง 1  
วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2560 โดยใช ้แบบฝึกทกัษะ
การเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 5. วทิยาลยั  หมายถึง  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 280  ถ.สรรพาวุธ  แขวงบางนา  
เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร   
 6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการ
เรียนของนกัศึกษา  ในวชิาการบญัชีห้างหุ้นส่วน ซ่ึงวดัไดจ้ากคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนและ
หลงัเรียน แบบทดสอบยอ่ยในแต่ละหวัขอ้  



 7.ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้หมายถึง พฤติกรรมการเรียนในการท างานกลุ่ม 
ไดแ้ก่การช่วยเหลือกลุ่ม มีความรับผดิชอบ การแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น และสามารถระบุ
บทบาทหน้าท่ีของตนเองในการท างานร่วมกบัเพื่อนในกลุ่มได ้ ตั้งแต่วางแผนการท างาน การด าเนิน
ตามแผนท่ีวางไว  ้ ตลอดจนการน าเสนอผลงาน ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ โดยการสัมภาษณ์ แบบ
ประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่มในการท างานเป็นกลุ่ม  
 8. ระดบัปวช.2 หมายถึง การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ระดบัชั้นปวช.ปีท่ี1ถึง3) 
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจความถนดั และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน 
มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแกปั้ญหามีทกัษะ ในการด าเนินชีวิต มีทกัษะการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้
ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ 
หรือการศึกษาต่อ 
 9. วิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน หมายถึง เป็นวิชาท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาการบญัชีระดับปวช.ซ่ึง
เก่ียวกบั ความรู้เก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน กฏหมายเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน การจดัตั้งห้างหุ้นส่วน การบนัทึก
รายการเปิดบญัชีของห้างหุ้นส่วน การแบ่งก าไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วน การจดัท างบการเงิน การรับ
หุน้ส่วนใหม่ หุน้ส่วนลาออก  หุน้ส่วนถึงแก่กรรม  การเลิกหา้ง และการช าระบญัชี 

10. การเรียนแบบใชกิ้จกรรมกลุ่ม หมายถึง วิธีการเรียนท่ีส่งเสริมนกัเรียนไดร่้วมมือกนัในการ
เรียนเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุขโดยเนน้รูปแบบการต่อ
บทเรียน (Jigsaw) และการศึกษาคน้ควา้เป็นกลุ่ม (Group Investigation) ท่ีมีการประเมินทั้งดา้นปริมาณ
และคุณภาพ โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินดว้ย 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาค้นควา้คร้ังน้ีผูศึ้กษาคน้ควา้ได้ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้โดย 
เรียงล าดบัตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.ทฤษฎีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.การเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือ 
  4.แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ทฤษฎผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 อรรถพร ฤทธิเกิด (2550, ผลงานการวจิยั) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีของธอร์นไดด์และทฤษฎีของสกิน
เนอร์(ถรรพฤทธิเกิด 2550 ผลงานการวจิยั)ไวด้งัน้ี 
            1.1 กฎแห่งผล (Law of Effect) กฎน้ีไดก้ล่าวถึง การเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง
ทั้งสองส่ิงน้ีจะเช่ือมโยงกนัได ้ถา้สามารถสร้างสภาพอนัพึงพอใจให้แก่ผูเ้รียนได ้ซ่ึงอาจจะไดจ้ากการ
เส ริมแรง  เ ช่น  การ รู้ว่ าตน เองตอบค าถามได้ ถู กต้อง  ห รือการให้ ร า งว ัล  เ ป็นต้น 
            1.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การท่ีผูเ้รียนไดก้ระท าซ ้ าหรือท าบ่อยคร้ัง จะเป็นการ
ช่วยเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมัน่คงข้ึน ฉะนั้น การเรียนรู้จะเกิดข้ึนมากน้อย จะข้ึนอยู่กบัการให้
ผู ้ เ รี ย น ไ ด้ มี โ อ ก า ส ฝึ ก หั ด ใ น เ ร่ื อ ง ท่ี เ รี ย น นั้ น ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ด้ ว ย 
            1.3 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) เม่ือร่างกายพร้อมท่ีจะกระท าแลว้ ถา้มีโอกาสท่ีจะ



กระท า ยอ่มเป็นท่ีพึงพอใจ แต่ถา้ไม่มีโอกาสท่ีจะกระท ายอ่มไม่พอใจ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ร่างกายไม่
พร้อมท่ีจะกระท า แต่ถูกบงัคบัใหต้อ้งกระท า ก็จะเกิดความไม่พอใจเช่นกนั 

 ทฤษฎขีองสกนิเนอร์           
 ทฤษฎีของสกินเนอร์ส่วนใหญ่จะใช้หลกัการของธอร์นไดค์ ส่วนส าคญัท่ีน ามาใช้เป็นหลกั

ของบทเรียนโปรแกรมคือ หลกัการเสริมแรงผูเ้รียนจะเกิดก าลงัใจตอ้งการเรียนต่อ เม่ือได้รับการ
เสริมแรงในขั้นตอนท่ีเหมาะสม การเสริมแรงของบทเรียนโปรแกรมนั้น ใชก้ารเฉลยค าตอบให้ทราบ
ทนัทีและพยายามหาวธีิการ เพื่อไม่ใหเ้กิด 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2549, 159-160) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) สกินเนอร์ (Skinner) เป็นบิดาของทฤษฎีน้ี ซ่ึงเป็น
ทฤษฎีท่ีเช่ือวา่ จิตวิทยาเป็นเสมือนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย ์และการเรียนรู้ของ
มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมภายนอก นอกจากน้ียงัมีแนวคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง (Stimulit and Response) เช่ือวา่การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของมนุษยจ์ะ
เกิดข้ึนควบคู่กนัในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียงัเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมแบบ
แสดงอาการกระท า (Operant Conditioning) ซ่ึงมีการเสริมแรง (Reinforcement) เป็นตวัการ โดยทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมน้ีจะไม่พูดถึงความนึกคิดภายในของมนุษย ์ ความทรงจ า ภาพ ความรู้สึก โดยถือว่าค า
เหล่าน้ีเป็นค าต้องห้าม (Taboo)ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม จะมีโครงสร้างของบทเรียนในลักษณะเชิง
เส้นตรง (Linear) โดยผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการน าเสนอเน้ือหาในล าดบัท่ีเหมือนกนัและตายตวั มีการ
ตั้งค  าถามผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอ หากผูเ้รียนตอบถูกก็จะไดรั้บการตอบสนองในรูปผลป้อนกลบัทางบวก
หรือรางวลั (Reward) ถ้าตอบผิดก็จะได้รับการตอบสนองในรูปของผลป้อนกลบัในทางลบและ
ค าอธิบายหรือการลงโทษ (Punishment) ซ่ึงถือเป็นการเสริมแรงเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการ 

2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) เกิดจากแนวคิดของชอมสก้ี (Chomsky) ท่ีไม่เห็นดว้ยกบั 
สกินเนอร์ ...ชอมสก้ีเช่ือวา่พฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเป็นเร่ืองของภายในจิตใจมนุษย ์ มนุษยมี์ความนึก
คิด มีอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกภายในท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นการออกแบบการเรียนการสอนก็
ควรท่ีจะค านึงถึงความแตกต่างภายในของมนุษยด์ว้ย 

 ทฤษฎีปัญญานิยมท าให้เกิดแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบในลกัษณะสาขา (Branching) ของ
คราวเดอร์ (Crowder) ซ่ึงเป็นการออกแบบในลกัษณะสาขา จะท าให้ผูเ้รียนมีอิสระมากข้ึนในการ



ควบคุมการเรียนดว้ยตวัเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอิสระมากข้ึนในการเลือกล าดบัของการน าเสนอ
เน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตน 

3.ทฤษฎโีครงสร้างความรู้ (Scheme Theory) เป็นแนวคิดท่ีเช่ือวา่โครงสร้างภายในของความรู้ท่ี
มนุษยมี์อยูน่ั้นจะมีลกัษณะเป็นโหนดหรือกลุ่มท่ีมีการเช่ือมโยงกนัอยู ่มนุษยจ์ะน าความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเพิ่ง
ไดรั้บนั้นไปเช่ือมโยงกบักลุ่มความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม หนา้ท่ีของโครงสร้างความรู้น้ีก็คือ การน าไปสู่การรับรู้
ขอ้มูล (Perception) การรับรู้ข้อมูลนั้น ไม่สามารถเกิดข้ึนได้หากขาดโครงสร้างความรู้(Schema)  
การน าทฤษฎีโครงสร้างความรู้มาประยุกตใ์ชใ้นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จะส่งผลให้ลกัษณะ
การน าเสนอเน้ือหาท่ีมีการเช่ือมโยงกนัไปมา คลา้ยใยแมงมุม (Webs) หรือบทเรียนในลกัษณะท่ีเรียกวา่ 
บทเรียนแบบส่ือหลายมิติ (Hypermedia) 
 อนงคล์กัษณ์   เจริญมาก (2550, ทฤษฎีการเรียนรู้ ) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาอาจ
แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theory)     ทฤษฎีในกลุ่มน้ี อธิบายว่า 
การเรียนรู้ในส่ิงต่างๆเป็นการสร้างความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้า กบัการตอบสนอง ทฤษฎี
ท่ีส าคญัในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้วางเง่ือนไขแบบคลาสสิก หรือแบบส่ิงเร้าและ ทฤษฎีการ
เรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระท า 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive theory)   ทฤษฎีในกลุ่มน้ีอธิบายวา่ การเรียนรู้
เป็นผลของกระบวนการคิด ความเขา้ใจ การรับรู้ส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ ผสมผสานกบัประสบการณ์ในอดีต
ท่ีผา่นมาของบุคคล ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ข้ึน ซ่ึงการผสมผสานระหวา่ง ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในปัจจุบนั
กบัประสบการณ์ในอดีตจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการทางปัญญาเขา้มามีอิทธิพลในการเรียนรู้ด้วย  
ทฤษฎีกลุ่มน้ีจึงเนน้กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) มากกวา่ การวางเง่ือนไข เพื่อให้เกิด
พฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่  ทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคม การเรียนรู้แบบการหยัง่
รู้ เป็นตน้  

ตัวอย่างทฤษฎกีารเรียนรู้ทีส่ าคัญ          
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning Theory) หรือ แบบ

ส่ิงเร้าผูค้น้พบการเรียนรู้ลกัษณะน้ีคือ อีวาน พาฟลอฟ (Ivan Pavlov, 1849–1936) นกัสรีรวิทยาชาว
รัสเซียท่ีมีช่ือเสียงมาก พาฟลอฟสนใจศึกษาเก่ียวกบัระบบย่อยอาหาร โดยไดท้  าการ-ทดลองกบัสุนขั 
ระหวา่งท่ีท าการทดลอง พาฟลอฟสังเกตเห็นปรากฏการณ์บางอยา่งคือ ในบางคร้ังสุนขัน ้ าลายไหลโดย
ท่ียงัไม่ไดรั้บอาหารเพียงแค่เห็น ผูท้ดลองท่ีเคยเป็นผูใ้ห้อาหารเดินเขา้มาในห้องนั้น สุนขัก็น ้ าลายไหล



แลว้ จากปรากฏการณ์ดงักล่าวจุดประกาย  ให้พาฟลอฟคิดรูปแบบการทดลองเพื่อหาสาเหตุให้ไดว้่า
เพราะอะไรสุนขัจึงน ้าลายไหลทั้งๆท่ียงัไม่ไดรั้บอาหาร 

 พาฟลอฟเร่ิมการทดลองโดยเจาะต่อมน ้ าลายของสุนขัและต่อสายรับน ้ าลายไหลออกสู่ขวด
แกว้ส าหรับวดัปริมาณน ้ าลาย จากนั้นพาฟลอฟก็เร่ิมการทดลองโดยก่อนท่ีจะให้อาหารแก่สุนขัจะตอ้ง
สั่นกระด่ิงก่อน (สั่นกระด่ิงแลว้ทิ้งไวป้ระมาณ .25 –.50 วินาที) แลว้ตามดว้ยอาหาร (ผงเน้ือ) ท าอยา่งน้ี
อยู ่7–8 วนั จากนั้นใหเ้ฉพาะแต่เสียงกระด่ิง สุนขัก็ตอบสนองคือน ้ าลายไหลปรากฏการณ์เช่นน้ีเรียกวา่
พฤติกรรมสุนขัถูกวางเง่ือนไขหรือเรียกวา่สุนขัเกิดการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก       

2. ทฤษฎปัีญญาทางสังคม (Social Cognitive theory) แนวคิดพื้นฐาน                 
     1. แบนดูรามีทัศนะว่า พฤติกรรม (behavior หรือ B) ของมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบัปัจจยัหลกั
อีก2 ปัจจยั คือ 
                1) ปัจจัยทางปัญญาและปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน ๆ (Personal Factor หรือ  P) 
               2) อิทธิพลของสภาพ แวดลอ้ม (Environmental Influences หรือ 2 แบนดูราไดใ้ห้ความ
แตกต่างระหวา่งการเรียนรู้ (Learning) กบัการกระท า(Performance)ซ่ึงส าคญัมาก เพราะคนเราอาจจะ
เรียนรู้อะไรหลายอยา่งแต่ไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงออกทุกอยา่ง เช่นเราอาจจะเรียนรู้วิธีการ ทุจริตในการ
สอบวา่ตอ้งท าอยา่งไรบา้ง แต่ถึงเวลาสอบจริงเราอาจจะไม่ทุจริตก็ได ้ หรือเราเรียนรู้วา่การพูดจาและ
แสดงก ริย า อ่อนหวานกับพ่อแม่ เ ป็น ส่ิ ง ดีแ ต่ เ ร าอาจจะไม่ เ คยท าก ริย าดังก ล่ าว เลยก็ ไ ด ้
              3.) แบนดูราเช่ือวา่การเรียนรู้ของมนุษยส่์วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational 
Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ (Modeling) ส าหรับตวัแบบไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นตวัแบบท่ีมีชีวิต
เท่านั้น แต่อาจจะ เป็นตวัแบบสัญลกัษณ์ เช่น ตวัแบบท่ีเห็นในโทรทศัน์ ภาพยนตร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ 
หรืออาจจะเป็นรูปภาพ การ์ตูน หนงัสือ นอกจากน้ี ค าบอกเล่าดว้ยค าพูดหรือขอ้มูลท่ีเขียนเป็นลาย
ลกัษณ์-อกัษรก็เป็นตวัแบบได ้    
  3. กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกต  

 การเรียนรู้โดยการสังเกต หรือการเลียนแบบประกอบไปดว้ย4 กระบวนการ คือ กระบวนการ
ใส่ใจ กระบวนการเก็บจ าระบวนการกระท าและกระบวนการจูงใจ 

1.กระบวนการใส่ใจ(Attentionalrocesses) เป็นกระบวนการท่ีมนุษย์ใส่ใจและสนใจรับรู้
พฤติกรรมของตวัแบบการเรียนรู้โดยการสังเกต จะเกิดข้ึนไดม้ากก็ต่อเม่ือบุคคลใส่ใจต่อพฤติกรรมของ
ตวัแบบแต่การจะใส่ใจไดม้ากนอ้ยเพียงไรข้ึน อยูก่บัปัจจยัหลกั 2 ปัจจยัคือ ปัจจยัเก่ียวกบัตวัแบบ และ
ปัจจยัเก่ียวกบัผูส้ังเกต 



 
 
ปัจจยัเก่ียวกบัตวัแบบไดแ้ก่ 

- ความเด่นชัดตวัแบบท่ีมีความเด่นชัดย่อมดึงดูดให้คนสนใจได้มากกว่าตวัแบบท่ีไม่เด่น 
   - ความซบัซอ้นของเหตุการณ์ เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแบบถา้มีความซบัซ้อนมากจะท าให้ผู ้
สังเกตมีความใส่ใจนอ้ยกวา่เหตุการณ์ท่ีมีความซบัซอ้นนอ้ย 

- จ  านวนตวัแบบ พฤติกรรมหน่ึง ๆ หากมีตวัแบบแสดงหลายคนก็เรียกความสนใจใส่ใจจากผู ้
สัง เกตได้มากหรือการมีตัวแบบท่ีหลากหลายก็ เ รียกความสนใจจากผู ้สัง เกตได้มากเช่นกัน 
   -คุณค่าในการใชป้ระโยชน์ตวัแบบท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูส้ังเกตจะไดรั้บความ
สนใจมากกวา่ตวัแบบท่ีเป็นไปในทางตรงขา้ม เช่น ผูท่ี้สนใจการท าอาหารก็จะให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ
กบัรายการโทรทศัน์ท่ีสอนการท าอาหารเป็นตน้ 

  - ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ ถา้ผูส้ังเกตมีความรู้สึกชอบตวัแบบอยูแ่ลว้ ผูส้ังเกตก็จะให้การใส่ใจ
กบัพฤติกรรมของตวัแบบมากกวา่กรณีท่ีผูส้ังเกตไม่ชอบตวัแบบนั้นเลย ฉะนั้น การโฆษณาสินคา้ผา่น
ส่ือโทรทศัน์จึงมกัใช้ตวัแบบท่ีเป็นช่ืนชอบของประชาชนมาเป็นตวัแบบเพื่อกชวนให้ประชาชนใช้
สินคา้ท่ีโฆษณา โดยคาดหวงัใหป้ระชาชนใส่ใจกบัการโฆษณาของตน 

ปัจจยัเก่ียวกบัผูส้ังเกต 
- ความสามารถในการรับรู้ รวมถึงความสามารถในการเห็น การไดย้ิน การอ่าน การรู้รส การ

รู้ กล่ิน และการสัมผสั ผูส้ังเกตท่ีมีความสามารถในการรับรู้สูงก็มีโอกาสใส่ใจกบัตวัแบบไดม้ากกวา่ผู ้
สังเกตท่ีมีความสามารถในการรับรู้ต ่า 

  - ระดบัความต่ืนตวั การวิจยัทางจิตวิทยาพบวา่บุคคลท่ีมีความต่ืนตวัระดบัปานกลางมีโอกาส
จะใส่ใจกบัพฤติกรรมของตวัแบบไดม้ากกวา่บุคคลท่ีมีความต่ืนตวัต ่า เช่น ก าลงัง่วงนอน หรือมีความ
ต่ืนตวัสูงเช่นก าลงัตกใจหรือดีใจอยา่งมาก 

 - ความชอบ/รสนิยมท่ีมีมาก่อน ผูส้ังเกตมกัมีความชอบสังเกตตวัแบบบางชนิดมากกวา่ตวัแบบ
บางชนิดอยู่ก่อนแลว้ดงันั้นตวัแบบท่ีสอดคลอ้งกบัความชอบของผูส้ังเกตก็ท าให้ผูส้ังเกตใส่ใจ  กบัตวั
แบบไดม้าก เช่น เด็กเล็กชอบดูการ์ตูนมาก ตวัการ์ตูนก็มีโอกาสเป็นตวัแบบให้กบัเด็ก ไดม้าก ส่วน
วยัรุ่นมกัชอบตวัแบบท่ีเป็นนกัร้อง นกัแสดงยอดนิยมเป็นตน้ 

2.  กระบวนการเก็บจ า  (Retention processes) เป็นขั้นท่ีผูส้ังเกตบนัทึกส่ิงท่ีตนสังเกตจากตวั
แบบไปเก็บไวใ้นความจ าระยะยาวซ่ึงอาจจะ เก็บจ าในรูปของภาพ หรือค าพูดก็ได ้แบนดูราพบว่า ผู้



สังเกตท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมของตวัแบบ ออกมาเป็นค าพูด หรือสามารถมีภาพของส่ิงท่ีตนสังเกต
ไวใ้นใจจะเป็นผูท่ี้สามารถจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้โดย การสังเกตไดดี้กวา่ผูท่ี้เพียงแต่ดูเฉย ๆ หรือท างานอ่ืนใน
ขณะท่ีดูตวัแบบไปดว้ย สรุปแลว้ผูส้ังเกตท่ีสามารถระลึกถึงส่ิงท่ีสังเกตเป็นภาพพจน์ในใจ (Visual 
Imagery) และสามารถเขา้รหัสด้วยค าพูด หรือถอ้ยค า (Verbal Coding) จะเป็นผูท่ี้สามารถแสดง
พฤติกรรมเลียนแบบจากตวัแบบไดแ้มว้า่เวลาจะผา่นไปนาน และนอกจากน้ีถา้ผูส้ังเกตมีโอกาสท่ีจะได้
เห็นตวัแบบแสดงส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ซ ้ าก็จะเป็น การช่วยความจ าใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.กระบวนการกระท า(Productionprocesses) เป็นกระบวนการท่ีผูส้ังเกตเอาส่ิงท่ีเก็บจ ามาแปลง
เป็นการกระท าปัจจยัท่ีส าคญัของกระบวนการน้ีคือ ความพร้อมทางด้านร่างกายและทกัษะท่ีจ าเป็น
จะตอ้งใชใ้นการเลียนแบบของผูส้ังเกต ถา้ผูส้ังเกตไม่มีความพร้อมก็ไม่สามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบไดแ้บนดูรา กล่าววา่ การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบไม่ใช่เป็นพฤติกรรมท่ีลอก
แบบอยา่งตรงไปตรงมา การเรียนรู้โดยการสังเกตมีปัจจยัในเร่ือง กระบวนการทางปัญญา  (Cognitive 
Process) และความพร้อมทางดา้นร่างกายของผูส้ังเกต ฉะนั้นในขั้นกระบวนการกระท า หรือขั้นของ
การแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบของแต่ละบุคคลจึงต่างกนัไป ผูส้ังเกตบางคนอาจจะท าไดดี้กวา่ตวั
แบบหรือบางคนก็สามารถเลียนแบบ ไดเ้หมือนมาก ในขณะท่ีบางคนก็อาจจะท าไดไ้ม่เหมือนกบัตวั
แบบเพียงแต่คลา้ยคลึงเท่านั้น หรือบางคนอาจจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบเลยก็ได ้

4.กระบวนการจูงใจ (Motivationprocess) ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้แนวคิดพื้นฐานขอ้ท่ี 2 คือ แบน
ดูราแยกความแตกต่างระหว่าง การเรียนรู้ (Learning ) ออกจาก การกระท า (Performance) นัน่คือ เราไม่
จ  าเป็นตอ้งแสดงพฤติกรรม ทุกอยา่งท่ีไดเ้รียนรู้ออกมา เราจะท าหรือไม่ท าพฤติกรรมนั้น ๆ ก็ข้ึนอยูก่บัวา่เรา
มีแรงจูงใจมากนอ้ย แค่ไหน เช่น เราอาจจะเรียนรู้วธีิการเตน้แอโรบิค จากโทรทศัน์ แต่เราก็ไม่ยอมเตน้อาจจะ
เป็น เพราะข้ีเกียจ ฯลฯ แต่อยูม่าวนัหน่ึง เราไปเจอเพื่อนเก่าซ่ึงทกัวา่เราอว้นมากน่าเกลียด ค าประณาม ของ
เพื่อนสามารถจูงใจใหเ้ราลุกข้ึนมาเตน้แอโรบิค จนลดความอว้นส าเร็จ เป็นตน้ 

4. การเรียนรู้โดยการหยัง่รู้ (Insight Learning) 
นักจิตวิทยาท่ีสนใจเร่ืองการเรียนรู้โดยการหยัง่รู้ และท าการทดลองไวคื้อ โคท์เลอร์ 

(Kohler,1925)โคทเ์ลอร์ ไดท้ดลองกบัลิงช่ือ "สุลต่าน" โดยขงัสุลต่านไวใ้นกรง และเม่ือสุลต่านเกิด
ความหิว เพราะถึง เวลาอาหาร โคทเ์ลอร์ ไดว้างผลไมไ้วน้อกกรงในระยะท่ีสุลต่านไม่สามารถเอ้ือมถึง
ไดด้ว้ยมือเปล่าพร้อม กบัวางท่อนไมซ่ึ้งมีขนาด ต่างกนั สั้นบา้งยาวบา้ง (ดงัรูปท่ี 5) ท่อนสั้นอยูใ่กลก้รง
แต่ท่อนยาวอยูห่่างออกไป สุลต่านควา้ไมท้่อนสั้นได ้แต่ไม่สามารถเข่ียผลไมไ้ด ้สุลต่านวางไมท้่อนสั้น
ลงและวิ่งไปมาอยูส่ักครู่ ทนัใดนั้น"สุลต่าน" ก็จบัไมท้่อนสั้นเข่ียไมท้่อนยาวมาใกลต้วั และหยิบไม้



ท่อนยาวเข่ียผลไมม้ากินได ้พฤติกรรมของสุลต่านไม่มีการลองผิดลองถูกเลย โคทเ์ลอร์จึงได ้สรุปว่า 
สุลต่านมีการหยัง่รู้ (Insight) ในการแกปั้ญหาคือมองเห็นความสัมพนัธ์ของไมท้่อนสั้นและท่อนยาว
และผลไมไ้ดจ้ากการทดลองของโคทเ์ลอร์โคทเ์ลอร์ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยการหยัง่รู้ไวด้งัน้ี 

1. แนวทางการเรียนรู้ในการแกปั้ญหาของผูเ้รียนมกัจะเกิดข้ึนทนัทีทนัใดจึงเรียกวา่ Insight 
 2. การท่ีจะมีความสามารถเรียนรู้แกปั้ญหาอยา่งทนัทีทนัใดไดน้ั้นผูเ้รียนจะตอ้งมีประสบการณ์

ในการแกปั้ญหาท านองเดียวกนัมาก่อนเพราะจะช่วยท าใหม้องเห็นช่องทางในการแกปั้ญหาแบบใหม่ 
 3. นอกเหนือจากประสบการณ์เดิมแล้วผู ้เ รียนจะต้องมีความสามารถในการมองเห็น

ความสัมพนัธ์ต่างๆ เพราะการท่ีมีความสามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ น้ีเองจะมีส่วนช่วย
ให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งความสามารถดงักล่าวน้ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี ผูเ้รียน
จะตอ้งมีระดบัสติปัญญา ดีพอสมควรจึงสามารถแกปั้ญหาโดยการหยัง่รู้ได ้  
 แนวคิดของ กาเย ่ (อา้งถึง ดร.รุจโรจน์ แกว้อุไร)  เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา (2545) 
 แนวความคิดของกาเย ่ เพื่อให้ไดบ้ทเรียนท่ีเกิดจากการออกแบบในลกัษณะการเรียนการสอน
จริง โดยยดึหลกัการน าเสนอเน้ือหาและจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ หลกัการสอนทั้ง 9 
ประการไดแ้ก่  

1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention)  
2. บอกวตัถุประสงค ์(Specify Objective)  
3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge)  
4. น าเสนอเน้ือหาใหม่ (Present New Information)  
5. ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning)  
6. กระตุน้การตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)  
7. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Provide Feedback)  
8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance)  
9. สรุปและน าไปใช ้(Review and Transfer) 

2. ผลงานการวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 อรรถพร ฤทธิเกิด  (2550, บทคดัย่อ) งานวิจยัเร่ือง กระบวนการในห้องมืดโดยใช้เทคนิค
ทางการเรียนแบบร่วมมือA Development of Learning Achievement on Photography Processing in 
Dark Room by Using Cooperative Learning Technique 



 ผลการวจิยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีใชว้ธีิการเรียนแบบร่วมมือ 
เร่ืองกระบวนการในห้องมืดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนการ
สอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือวชิาการผลิตส่ือการเรียนการสอนเร่ืองกระบวนการในหอ้งมืดของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัดี 
 สว่าง คงชนะ (2550, บทคัดย่อ) การวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วงจรไฟฟ้า          
ของนักศึกษาชั้น ปวส.1/1   ด้วยวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์ ในคร้ังน้ีมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดงัต่อไปน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา
วงจรไฟฟ้า 3104 – 1001 พบว่า การประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ี ยงัพบอีกวา่การประเมินผลก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 3.07  ในขณะท่ี
การประเมินผลหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย  4.96  ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีสูงข้ึน  เป็นเคร่ืองช้ีวา่การสอนตามแผนการ
สอนน้ี เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาใหสู้งข้ึน 

จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้ส่ือหรือวิธีการสอนหรือ
นวตักรรมการเรียนการสอน  มีประสิทธิภาพในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้น 
ปวส. 1/1 วชิาวงจรไฟฟ้า 3104 – 1001    ใหสู้งข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจ 
 สมยศ  กวคุีณ (2549, บทคดัยอ่) วจิยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบญัชี 1 (30001525) ของ
นกัศึกษาระดบั ปวส.  รามค าแหง  โดยใชเ้อกสารทบทวนความรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ กบัการสอนปกติ 
 ผลการวจิยัพบวา่  เอกสารทบทวนความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่
เกณฑ์  80 / 80 ท่ีก าหนด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใช้เอกสารทบทวนความรู้พื้นฐาน
คณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชก้ารสอนปกติโดยไม่ไดใ้ชเ้อกสาร
ทบทวนความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์และนกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนวิชาแคลคูลสั 1 โดย
ทบทวนความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก   
 พิมพ ์รัตนชมภู (2550, บทคดัยอ่) วิจยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์เร่ือง 
การคลงัสาธารณะโดยระบบ e-learning โปรแกรม Module ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
ฟากกวา๊นวทิยาคม อ.เมือง จ.พะเยา 
 ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ เร่ือง การคลงัสาธารณะโดย
ระบบ   e-learningโปรแกรม Module คะแนนเฉล่ียทดสอบก่อนเรียน(เฉล่ีย ( X = 26.34) หลงัเรียนมีค่า



คะแนนเฉล่ีย( X = 39.76) พบวา่คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมี
ความกา้วหนา้ทางการเรียนดีข้ึน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3.การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ 

1.  ความหมายการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือ (Co-operative Learning) อารี สัณหฉวี (2543 : 
33) กล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือ หมายถึงเป็นวิธีการเรียนท่ีให้นกัเรียนท างานดว้ยกนัเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ เพื่อใหเ้กิดผลการเรียนรู้ทั้งทางดา้นความรู้และทางดา้นจิตใจ ช่วยใหน้กัเรียนเห็นดา้นจิตใจคุณค่า
ในความแตกต่างระหวา่งบุคคลของเพื่อนๆ เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ื้นท่ีแตกต่าง
จากตนตลอดจนรู้จกัช่วยเหลือและสนบัสนุนเพื่อน ๆ 
         สลาวิน (พิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต์. 2544 : 6 ; อา้งอิงมาจาก Slavin. 1977 : 3) กล่าววา่ การ
เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ หมายถึง วิธีการสอนอีกแบบหน่ึง ซ่ึงก าหนดให้นักเรียนท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกนัท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยปกติจะมี 4 คน เป็นนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง 1 คน เรียนปาน
กลาง 2 คน และเรียนอ่อน 1 คน การทดสอบของนกัเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกจะพิจารณา
ค่าเฉล่ียของทั้งกลุ่มตอนท่ี 2 จะพิจารณาคะแนนทดสอบเป็นรายบุคคลโดยการทดสอบนกัเรียนต่างคน
ต่างท าแต่เวลาเรียนตอ้งเรียนร่วมกนั รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกนั โดยท่ีกลุ่มจะประสบผลส าเร็จได ้
เม่ือสมาชิกทุกคนไดเ้รียนรู้ บรรลุตามจุดมุ่งหมาย เช่นเดียวกนั 
       มานพ ประธรรมสาร (2546 : 10) กล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือ คือการท างานร่วมกนั
เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีมีอยู่ด้วยกัน ภายในกิจกรรมท่ีร่วมท าน้ี แต่ละคนจะแสวงหาผลลัพธ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกคนอ่ืน ๆในกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ ใช้ในการ
สอนกลุ่ม เล็ก ๆ ใหท้  างานร่วมกนัตามท่ีไดรั้บมอบหมายจนกระทัง่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความเขา้ใจ 
ถูกตอ้งและท างานจนเสร็จสมบูรณ์ สมาชิกทุกคนในกลุ่มไดรั้บประโยชน์จากความพยายามร่วมกนั 
       สมบติั  กาญจนารักพงค์ (2547 : 5) กล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือเป็นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้ โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ       
4 - 5 คน ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัท างานร่วมกนัเพื่อเป้าหมายกลุ่มสมาชิกมีปฏิสัมพนัธ์ส่งเสริมซ่ึง
กนัและกนัรับผิดชอบร่วมกนัทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ผลงานของกลุ่มข้ึนอยูก่บัผลงานของสมาชิก
แต่ละคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละคนคือความส าเร็จของกลุ่ม 
 จากการศึกษาความหมายการเรียนแบบร่วมมือ สามารถสรุปไดว้า่การจดัการเรียนรู้ดว้ยกลุ่ม 
ร่วมมือกนัเรียนรู้ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนใชค้วามสามารถเฉพาะตวั 
ในการร่วมมือกนัแกปั้ญหาต่างๆ นกัเรียนรู้จกัวธีิการท างานกลุ่มการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตลอดจน 



มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยสมาชิกในกลุ่มตระหนกัวา่แต่ละคน 
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 

2.  หลกัการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ 
2.1 การท างานเป็นชีวติจริงเป็นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ผูเ้รียนจึงควรไดฝึ้กการท างาน  

แบบร่วมมือเพื่อเป็นการเตรียมผูเ้รียนไดรู้้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  2.2 การท างานเป็นทีมเป็นลกัษณะหน่ึงของการท างานของนกัวทิยาศาสตร์ 
  2.3 การเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนสอน
ทุกคนและตอ้งลงมือท างานกบัเพื่อนสมาชิกอยา่งจริงจงั จึงเป็นการสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
วธีิหน่ึง 
  2.4 การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมืออาจจดัเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบหรือเป็น
กิจกรรมยอ่ยของวธีิสอนสังคมศึกษาแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งดี 
 3.  หน้าทีค่รูของผู้สอน 
  3.1 จดัผูเ้รียนใหมี้สมาชิกแตกต่างกนั กลุ่มละประมาณ 3 – 5 คน 
  3.2 ทบทวนบทบาทการท างานกลุ่ม หนา้ท่ีของสมาชิก การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
  3.3 ช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการเรียนใหเ้ขา้ใจชดัเจนเก่ียวกบัเน้ือหาในบทเรียนท่ีตอ้งศึกษา 
  3.4 ใหค้วามร่วมมือกลุ่มในการท างาน 
  3.5 ประเมินผล 

 4.  ข้ันตอนการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ 
  4.1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ใชเ้วลาประมาณ 8 – 15 นาที เพื่อทบทวนเร่ืองท่ีมาเรียนแลว้และ
ทบทวนบทบาทสมาชิกภายในกลุ่ม 
  4.2 ขั้นการท างานกลุ่ม ใชเ้วลา 25 – 30 นาที เป็นขั้นท่ีครูแจกอุปกรณ์หรือส่ือการเรียน 
ผูเ้รียนปฏิบติัตามบทบาทท่ีไดรั้บมอบหมาย ใชเ้วลา 25 – 30 นาที เป็นขั้นท่ีครู แจกอุปกรณ์หรือส่ือการ
เรียน ผูเ้รียนปฏิบติัตามบทบาทท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4.3 ขั้นระดมสมอง ใชเ้วลา 10 – 15 นาที เป็นการเสนอผลงาน เสนอแนะร่วมกนัทั้งห้อง 
ให้แต่ละกลุ่มไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น โดยครูคอยถามให้ผูเ้รียนเสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มท่ี
และทัว่ถึง 
 5.  การประเมิน 



  5.1 การเสนอผลงานของผูเ้รียนดว้ยวิธีต่าง ๆ 
  5.2 การทดสอบ 
  5.3 การสังเกตการณ์ท างานของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 
  5.4 การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียนในชั้นระดมสมอง 
 6.  ข้อค านึงถึงในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ 
  ครูควรค านึงถึงกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อผูเ้รียนใหมี้บทบาทในการเรียน  มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
   6.1 เป็นกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการท่ีจะให้ผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมไดม้ากและทัว่ถึง 
   6.2 เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดข้อ้มูลและเรียนรู้จากคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม 
   6.3 เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพบค าตอบดว้ยตนเอง 
   6.4 เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานร่วมกนั ควบคู่กบัผลงาน
ท่ีท า 
   6.5 เป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารรถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
 
 
 
 7.  ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ 
   7.1 บรรยากาศในการเรียนจะมีความเป็นกนัเองมากข้ึน ผูเ้รียนจะรู้สึกปลอดภยั 
   7.2 สร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูเ้รียน เพระสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มรู้สึกว่าตนเอง                                                               
มีความส าคญัต่อกลุ่มเท่ากนั ความเช่ือมัน่ในตนเองก็จะถูกกระตุน้ให้เพิ่มมากข้ึน และช่วยแกนิ้สัยข้ีอาย
กบัผูเ้รียนบางคน 
   7.3 ฝึกความมีระเบียบวนิยั 
        
     การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบจิกซอวมี์หลายขั้นตอน  ซ่ึงนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
     กรมสามญัศึกษา (2540 : 42 - 43) ไดเ้สนอขั้นตอนในการด าเนินการการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือ แบบจิกซอว ์ดงัน้ี 

   1. ครูแบ่งหวัขอ้ท่ีจะเรียนเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆใหเ้ท่ากบัจ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม 



   2. จดักลุ่มนกัเรียนกลุ่มละประมาณ 4 คน โดยให้สมาชิกของกลุ่มมีความสามารถคละ
กนั กลุ่มน้ีเรียกวา่ กลุ่มประจ า 
   3. มอบหมายใหส้มาชิกแต่ละคน อ่าน/ศึกษาหวัขอ้ยอ่ยท่ีจดัแบ่งไว ้เช่น ในกลุ่ม A มี 
สมาชิกเป็นจ านวน A1, A2 , A3 และ A4 
    นกัเรียน A1 อ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 1 
    นกัเรียน A2 อ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 2 
    นกัเรียน A3 อ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 3 
    นกัเรียน A4 อ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 4 
    กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีเหลือก็ด าเนินการมอบหมายรับผดิชอบในลกัษณะเดียวกนั 
   4. ใหน้กัเรียนท่ีอ่านหวัขอ้/หวัเร่ืองเดียวกนั แยกออกมารวมกนัเป็นกลุ่มชัว่คราว   เพื่อ
อภิปราย ซกัถามและท ากิจกรรมร่วมกนัใหเ้กิดความรอบรู้ในหวัขอ้เร่ืองนั้นๆกลุ่มใหม่น้ีเราเรียกวา่กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ ในกรณีน้ีถา้มีกลุ่มประจ าอยู ่4 กลุ่ม คือ กลุ่ม A , B , C และ D  
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มท่ี 1 ก็จะประกอบดว้ยสมาชิก A1 , B1 , C1 , และ D1 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มท่ี 2 ก็จะประกอบดว้ยสมาชิก A2 , B2 , C2 , และ D1 อยา่งน้ีไปเร่ือย ๆ 
   5. มอบหมายหนา้ท่ีให้นกัเรียนในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เช่นนกัเรียนคนท่ี 1 อ่านค าถาม/
ค าสั่ง/ค าช้ีแจง 
นกัเรียนคนท่ี 2 จดบนัทึกขอ้มูลส าคญัท่ีก าหนดให ้และอธิบายวา่กลุ่มจะตอ้งท าอะไร 
นกัเรียนคนท่ี 3 หาค าตอบ/เหตุผล/ค าอธิบาย 
นกัเรียนคนท่ี 4 สรุปทบทวนและตรวจสอบค าตอบอีกทีหน่ึง 
เม่ือนักเรียนท าแต่ละขอ้ (ประเด็น) เสร็จแล้วให้นักเรียนหมุนเวียนเปล่ียนหน้าท่ีกันครบทุกข้อ 
(ประเด็น) 
   6.นกัเรียนในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแยกตวักลบัไปยงักลุ่มประจ าของตน แลว้ผลดักนัอธิบาย
ความรู้ท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม(ในขอ้5)ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟังตามล าดบัหวัขอ้ยอ่ย      โดยเร่ิมจาก
หวัขอ้ท่ีง่ายและเป็นความรู้พื้นฐานก่อน 
   7.นกัเรียนทุกคนท าแบบทดสอบยอ่ย เพื่อวดัความรู้ทุกหวัขอ้ยอ่ย (เป็นการสอบเด่ียว)
แลว้น าคะแนนของสมาชิกแต่ละคนมารวมกนัเป็น คะแนนของกลุ่ม 
   8. กลุ่มท่ีไดค้ะแนนรวม (หรือค่าเฉล่ีย) สูงสุด จะไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชยอาจจะเขียน 
ติดป้ายประกาศ ไวท่ี้บอร์ดของห้อง และบนัทึกสถิติไวเ้พื่อมอบรางวลัเป็นระยะๆ  



กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 114 - 115) ไดแ้บ่งขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยใชเ้ทคนิคจิก
ซอว ์ ดงัน้ี 
     1. ผูส้อนแบ่งหวัขอ้ท่ีจะเรียนเป็นหวัขอ้ยอ่ยเท่ากบัจ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม 
     2.จดักลุ่มผูเ้รียนโดยให้มีความสามารถคละกนัภายในกลุ่ม  เป็นกลุ่มบา้น  สมาชิกแต่
ละคนในกลุ่มอ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ีตนไดรั้บมอบหมายเท่านั้น  โดยใชเ้วลาตามท่ีผูส้อนก าหนด 
    3.ผูเ้รียนท่ีอ่านหัวขอ้ย่อยเดียวกนัมานัง่ดว้ยกนั  เพื่อท างาน ซักถาม  และท ากิจกรรม  
ซ่ึงเรียกวา่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ สมาชิกทุกๆคนร่วมกนัอภิปรายหรือท างาน  อยา่งเท่าเทียมกนั  โดยใชเ้วลา
ตามท่ีผูส้อนก าหนด 
     4.ผูเ้รียนแต่ละคนในกลุ่มเช่ียวชาญ  กลบัมายงักลุ่มบา้นของตน  จากนั้นผลดัเปล่ียนกนั
อภิปราย  ใหเ้พื่อนสมาชิกในกลุ่มฟัง  เร่ิมจากหวัขอ้ยอ่ย 1,2,3 และ 4 
     5. ท าการทดสอบหวัขอ้ยอ่ย 1- 4 กบัผูเ้รียนทั้งห้อง  คะแนนของสมาชิกแต่ละคน   ใน
กลุ่มรวมเป็นคะแนนกลุ่ม  กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุดจะไดรั้บการติดประกาศ      
     
 
 
 
 ทิศนา  แขมมณี (2548 : 266)  กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบจิกซอว ์ ดงัน้ี   
     1. จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง–กลาง–อ่อน) กลุ่มละ 4 คนและเรียก  กลุ่ม
น้ีวา่กลุ่มบา้นของเรา (Home Group) 
              2. สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา  ไดรั้บมอบมายให้ศึกษาเน้ือหาสาระคนละ 1 ส่วน 
(เปรียบเสมือนได้ช้ินส่วนของภาพตดัต่อคนละ 1 ช้ิน) และหาค าตอบในประเด็นปัญหาท่ีผูส้อน
มอบหมายให ้
     3. สมาชิกในกลุ่มบา้นเรา  แยกยา้ยไปรวมกบัสมาชิกกลุ่มอ่ืน  ซ่ึงไดรั้บเน้ือหาเดียวกนั  
ตั้งเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  ข้ึนมาและร่วมกนัท าความเขา้ใจในสาระนั้นอยา่งละเอียด  และร่วมกนัอภิปราย
หาค าตอบประเด็นปัญหาท่ีผูส้อนมอบหมายให้ 
     4. สมาชิกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  กลบัไปสู่กลุ่มบา้นของเรา  แต่ละคนช่วยสอนเพื่อน      ใน
กลุ่มใหเ้ขา้ใจในสาระท่ีตนไดศึ้กษาร่วมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  เช่นน้ี  สมาชิกทุกคนก็จะไดเ้รียนรู้ภาพรวม
ของสาระทั้งหมด 



     5. ผูเ้รียนทุกคนท าแบบทดสอบ  แต่ละคนจะไดค้ะแนนเป็นรายบุคคล  และน าคะแนน
ของทุกคนในกลุ่มบา้นของเรามารวมกนั (หรือหาค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนกลุ่ม  กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด  
ไดรั้บรางวลั 
  
4. แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ความหมายของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 วฒันาพร  ระงบัทุกข์  (2542 : 1 - 2) ไดก้ล่าวไวว้่า แผนการเรียนการสอน หมายถึง 

แผนการหรือโครงการท่ีจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชใ้นการปฏิบติัการสอนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง 
เป็นการเตรียมการสอนอยา่งมีระบบและเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอนไปสู่
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และจุดหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัในการจดัท าแผนการสอน ซ่ึงมีความส าคญัดงัน้ี 

  1. ก่อให้เกิดการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้า เป็นการน าเทคนิควิธีการสอนการ
เรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีและจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภาพ
แวดลอ้มดา้นต่างๆ 

2. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร เทคนิคการเรียนการสอน 
การเลือกใชส่ื้อ การวดัและการประเมินผลตลอดจนประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็น 
   3. เป็นคู่มือการสอนส าหรับตวัครูผูส้อนและครูท่ีสอนแทน น าไปใชป้ฏิบติัการสอน 
อยา่งมัน่ใจ 
   4. เป็นหลกัฐานแสดงขอ้มูลดา้นการเรียนการสอน และการวดัประเมินผลท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

5. เป็นหลกัฐานแสดงความเช่ียวชาญของครูผูส้อน ซ่ึงสามารถน าไปเสนอเป็นผลงาน 
ทางวชิาการได ้

 ณัฐวุฒิ  กิจรุ่งเรือง และคณะ (2545 : 53) กล่าววา่ แผนการเรียนรู้ หมายถึง การเตรียมการ
จดัการเรียนรู้ไวล่้วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
จดัการเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหน่ึง ให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีหลกัสูตรก าหนด แผนการจดัการ
เรียนรู้มี 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัหน่วยการเรียน (Unit Plan) และระดบับทเรียน (Lesson Plan) 



 รุจิร์  ภู่สาระ (2545 : 159) ไดก้ล่าวไวว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจดัการ
เรียนรู้เป็นเคร่ืองมือแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนตามท่ีก าหนดไวใ้นสาระการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีตอ้งสามารถตอบค าถามได ้ดงัน้ี 
   1. ใหน้กัเรียนมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงคอ์ะไรบา้ง 
   2. จะเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอะไรบา้ง จึงจะท าให้นักเรียนบรรลุผล        
ตามจุดประสงค ์

  3. ครูจะตอ้งมีบทบาทอยา่งไรในการจดักิจกรรม 
   4. จะใชส่ื้อ/อุปกรณ์อะไรจึงจะช่วยใหน้กัเรียนบรรลุจุดประสงค ์
   5. ไดอ้ยา่งไรวา่นกัเรียนเกิดคุณสมบติัตามท่ีคาดหวงัไว ้

 สุวทิย ์ มูลค า และคณะ (2549 : 58) ไดก้ล่าวไวว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึงแผนการ
เตรียมการสอนหรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไวล่้วงหน้าอย่างเป็นระบบและจดัท าไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยมีการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆมาก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้โดยเร่ิมจากการก าหนดวตัถุประสงค์จะให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นใด 
(สติปัญญา / เจตคติ / ทกัษะ) จะจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิธีใด ใชส่ื้อ        การสอนหรือแหล่ง
เรียนรู้ใด และจะประเมินผลอยา่งไร 

สรุปไดว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง แผนการหรือโครงสร้างท่ีจดัท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรเพื่อการปฏิบติัการสอนในวิชาหน่ึง เป็นการเตรียมการสอนอยา่งเป็นระบบ และเป็นเคร่ืองมือท่ี
ช่วย ให้ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอนไปสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สุวิทย ์มูลค า และคณะ (2549 : 58)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการจดัท าแผนการ จดัการ
เรียนรู้ไวด้งัน้ี 

 1. ท าให้เกิดการวางแผนวิธีสอนท่ีดี วิธีเรียนท่ีดี ท่ีเกิดจากการผสมผสานความรู้และ
จิตวทิยาการศึกษา 

   2. ช่วยให้ครูผูส้อนมีเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ท่ีท าไวล่้วงหนา้ดว้ยตนเองและท า
ใหค้รูมีความมัน่ใจในการจดัการเรียนรู้ไดต้ามเป้าหมาย 
   3. ช่วยให้ครูผูส้อนทราบว่าการสอนของตนไดเ้ดินไปในทิศทางใด หรือทราบว่าจะ
สอนอะไร ดว้ยวธีิใด สอนท าไม สอนอยา่งไร จะใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้อะไรและจะวดัและประเมินผล
อยา่งไร 



  4. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนใฝ่ศึกษาหาความรู้ ทั้งเร่ืองหลกัสูตร วิธีจดัการเรียนรู้จะจดัหา
และใชส่ื้อ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการวดัและประเมินผล 
   5. ใชเ้ป็นคู่มือส าหรับครูท่ีมาสอน (จดัการเรียนรู้) แทนได ้

  6. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีน าไปใชแ้ละพฒันาแลว้จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา 
  7. เป็นผลงานทางวชิาการท่ีแสดงถึงความช านาญและความเช่ียวชาญของครูผูส้อน 

ส าหรับประกอบการประเมินเพื่อขอเล่ือนต าแหน่งและวทิยฐานะครูใหสู้งข้ึน 
ประโยชน์ของการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ณัฐวุฒิ  กิจรุ่งเรือง และคณะ (2545 : 53 - 54) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการท าแผนการ

จดัการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
1. เพื่อใหเ้ห็นความต่อเน่ืองของการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 

  2. เพื่อให้การจดัการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจ และความตอ้งการ
ของผูเ้รียน 

  3. เพื่อสามารถเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ใหพ้ร้อมก่อนท าการสอนจริง 
  4. เพื่อใหผู้ส้อนมีความมัน่ใจเละเช่ือมัน่ในการจดัการเรียนรู้ 
  5. เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงวธีิการจดัการเรียนรู้จากขอ้จ ากดัท่ีพบ 

   6. เพื่อใหผู้อ่ื้นสอนแทนไดใ้นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 
   7. เพื่อเป็นหลกัฐานส าหรับพิจารณาผลงานและคุณภาพในการปฏิบติัการสอน 

  8. เพื่อเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความเป็นวิชาชีพของครูผูส้อน (แผนจดัการเรียนรู้เป็น
ลกัษณะเฉพาะของวชิาชีพ) 

ลกัษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ทีด่ี 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี ควรมีลกัษณะดงัน้ี (สุวทิย ์มูลค า และคณะ. 2549 : 59) 

   1. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ไวช้ดัเจน (ในการสอนเร่ืองนั้นๆ ตอ้งการให้ผูเ้รียน
เกิดคุณสมบติัอะไร หรือดา้นใด) 
   2.ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ชัดเจนและน าไปสู่ผลการเรียนรู้ตาม
จุดประสงคไ์ดจ้ริง (ระบุบทบาทของครูผูส้อนและผูเ้รียนไวอ้ยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งท าอะไรจึงจะท าให ้
การเรียนการสอนบรรลุผล) 
   3. ก าหนดส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ไวช้ดัเจน (จะใชส่ื้อ อุปกรณ์หรือแหล่ง 
เรียนรู้อะไรช่วยบา้ง และจะใชอ้ยา่งไร) 



   4. ก าหนดวธีิวดัและประเมินผลไวช้ดัเจน (จะใชว้ธีิการและเคร่ืองมือในการวดัและ 
ประเมินผลใด เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้นั้น) 
   5. ยดืหยุน่และปรับเปล่ียนได ้(ในกรณีท่ีมีปัญหาเม่ือมีการน าไปใช ้หรือไม่สามารถ 
ก าหนดการจดัการเรียนรู้ตามแผนนั้นไดก้็สามารถปรับเปล่ียนเป็นอย่างอ่ืนได ้โดยไม่กระทบต่อการ
เรียนการสอนและผลการเรียนรู้ 
   6. มีความทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ ความเคล่ือนไหวต่างๆ  และสอดคลอ้งกบัสภาพท่ี
เป็นจริงท่ีผูเ้รียนด าเนินชีวติอยู ่
   7. แปลความได้ตรงกนั แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเขียนข้ึนจะตอ้งส่ือความหมายได้
ตรงกนั เขียนใหอ่้านเขา้ใจง่าย กรณีมีการสอนแทนหรือเผยแพร่ ผูน้ าไปใชส้ามารถเขา้ใจและใชไ้ด ้
ตรงตามจุดประสงคข์องผูเ้ขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
   8. มีการบูรณาการ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี จะสะทอ้นใหเ้ห็นการบูรณาการแบบ 
องคร์วมของเน้ือหาสาระความรู้และวธีิการจดัการเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั 
   9. มีการเช่ือมโยงความรู้ไปใช้อย่างต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้น าความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาเช่ือมโยงกบัความรู้และประสบการณ์ใหม่ และน าไปใชใ้นชีวติจริงกบัการ 
เรียนในเร่ืองต่อไป 
 
 
 การจัดท าแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  ในการจดัท าแผนการเรียนรู้ ผูส้อนมีอิสระในการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ด้วย
ตนเองซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามผูส้อนควรปฏิบติัตามนโยบายของโรงเรียนท่ีก าหนด
รูปแบบไวว้า่ใหใ้ชรู้ปแบบใด หากโรงเรียนไม่ไดก้  าหนดรูปแบบไวจึ้งเลือกแบบท่ีตนเองเห็นวา่ สะดวก
ต่อการน าไปใช ้ซ่ึงสรุปขั้นตอนการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ไดด้งัน้ี (เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล. 2545 : 
441) 

1.เลือกรูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้แผนนั้นๆ 
2.ตั้งช่ือแผนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้แผนนั้นๆ  
3.ก าหนจ านวนเวลา ระบุระดบัชั้น และช่วงเวลาของหลกัสูตรใหช้ดัเจน 
4.วเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมกบัผลการเรียนรู้           

ท่ีคาดหวงัรายปี/รายภาคท่ีก าหนดไว ้ลงมือเขียนเป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวชิา 



5.เลือกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีวเิคราะห์ตามขอ้ 4 น าเฉพาะจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
หัวขอ้เร่ือง และสาระการเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อก าหนดเป็นจุดประสงค์ปลายทางตาม
ธรรมชาติวชิาของแผนนั้นๆ 

6.วิเคราะห์รายละเอียดสาระการเรียนรู้ของแผนการเรียน เพื่อน าไปจดัการเรียนรู้ตาม
เน้ือหาสาระท่ีจ าเป็นตอ้งสอนให้ผูเ้รียนเขา้ใจ และเป็นมวลเน้ือหาท่ีส าคญัหรือจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตาม
จุดประสงคข์องหลกัสูตร 

7.ก าหนดจุดประสงคน์ าทางตามล าดบัความยากง่ายของเน้ือหานั้นๆ 
8.เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและ

สภาพของผูเ้รียน 
9.เลือกส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจ าเป็น ส าหรับใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นแผน เช่น รูปภาพ บตัรค า วดิีทศัน์ 
10.ก าหนดขั้นตอนการจดักิจกรรมเรียนรู้ โดยค านึงถึงขั้นตอนการเรียนการสอนตาม

ธรรมชาติวิชา ตามล าดับจุดประสงค์น าทาง และควรค านึงถึงการบูรณาการเทคนิควิธีการสอน
กระบวนการเรียนรู้ทั้งสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีสอดคลอ้งกนั เพื่อเช่ือมโยงเขา้ไวใ้นแต่ละขั้นตอนของ
การปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ 

11.ก าหนดวิธีการวดัผลและประเมินผล  โดยระบุเคร่ืองมือและวิธีการประเมินผลการ
เรียน ทั้งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเรียน ตามล าดบัจุดประสงคน์ าทางและท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการเรียนการสอน ให้
สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตามหลกัสูตร 

 
ประสิทธิภาพของผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 การหาประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้  หมายถึง  การน าแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ไปใช ้(Try – out) คือ น าการน าไปทดลองใชต้ามขั้นตอนท่ีก าหนดไวแ้ลว้น าผลมาปรับปรุงแกไ้ข
และทดลองใชจ้ริง (Trail Run)  เพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และ
คณะ. 2521 : 143) 

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
  เกณฑป์ระสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะช่วย 
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ หากการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพแลว้ แผนการจดัการเรียนรู้นั้น มี
คุณค่าท่ีจะน าไปสอนนกัเรียนได ้ 



   การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพกระท าไดโ้ดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน   2 
ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเน่ืองและพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น  E1  คือ  
ประสิทธิภาพของกระบวนการ   E2 คือ  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละของผลเฉล่ียของ
คะแนนท่ีได ้ ดงันั้น  E1/ E2  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ เช่น  80/80 
หมายความวา่  เม่ือเรียนจากแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แลว้ผูเ้รียนสามารถท าแบบฝึกหัดหรืองาน 
ไดผ้ลเฉล่ียร้อยละ 80 และท าแบบทดสอบหลงัเรียนร้อยละ 80 โดยปกติเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ความจ า 
มกัจะตั้งไว ้80/80 , 85/85 หรือ 90/90  ส่วนเน้ือหาท่ีเป็นทกัษะมกัจะต ่ากวา่น้ี เช่น  75/75 
 การหาประสิทธิภาพของผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  การหาประสิทธิภาพของผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การน าแผนการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชต้ามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้แลว้น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงเพื่อน าไปสอนจริง
ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก าหนด มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (2537 : 479 - 498) ให้
ความหมายของเกณฑป์ระสิทธิภาพผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  เกณฑก์ารหาประสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของแผนการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดบัท่ีจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้จะพึงพอใจ
หากแผนการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพถึงระดบันั้นแลว้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้นก็จะมีคุณค่า ท่ี
จะน าไปสอนนกัเรียน 
  เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ ก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีผูส้อนคาดหมายว่าผูเ้รียนจะเปล่ียน
พฤติกรรมของผูเ้รียนทั้งหมด ต่อเปอร์เซ็นตข์องผลการทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทั้งหมดนั้น คือ  E1 / 
E2   คือประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
  การก าหนดเกณฑ ์E1 / E2    ใหมี้ค่าเท่าใด  ใหผู้ส้อนเป็นผูพ้ิจารณาตามความเขา้ใจ  
 การหาประสิทธิภาพของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  เม่ือพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สูงข้ึนต้องน าไปหาประสิทธิภาพแล้วน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   1. ขั้น 1:1 (แบบเด่ียว)  คือ น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียน  
6 – 10 คน ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
   2. ขั้น 1 : 10 (แบบกลุ่ม) คือน าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียน 
6 – 10 คน ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงใหดี้ข้ึน 



   3. ขั้น 1 : 100 (ภาคสนามหรือกลุ่มใหญ่) คือ น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้
กบันกัเรียน 30 – 100 คน  ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
  เกณฑป์ระสิทธิภาพมีหลายเกณฑ์ เช่น 75/75, 80/80, 90/90  จากการทดลอง ผลปรากฎวา่ 
เกณฑ์ท่ีเหมาะสมส าหรับวิชาท่ีให้ความรู้ความจ า คือ 85 วิชาทกัษะทางภาษาคือ 80 (เพียรจิต พนัธ์ุ
โอภาส. 2541 : 34) 
  การหาประสิทธิภาพมีขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ ดงัน้ี            
  1. ทดลองกลุ่มท่ีไม่ใช่ตวัอย่าง  ทั้งกบัเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง น าผลท่ีไดค้  านวณหา
ประสิทธิภาพเสร็จแลว้ปรับปรุงใหดี้ข้ึน ปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองน้ีจะมีค่าต ่ากวา่เกณฑม์าก 
  2. ทดลองสนาม คือ ทดลองกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง น าผลการทดลองท่ีได ้ 
ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงให้สมบูรณ์อีกคร้ัง  ผลลพัธ์ท่ีไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้
หากต ่ากวา่ไม่เกินร้อยละ 2.5 ก็ยอมรับ  แต่ถา้หากต่างกนัมาก  ตอ้งปรับปรุงแผนการจดักิจกรรม     การ
เรียนรู้ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไวต่้อไป 
  

 

 
 
 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวจิัยในคร้ังนีเ้ป็นการวจิัยในช้ันเรียน 

1. การก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มท่ีศึกษาเป็นนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.2 ห้อง 1  โดย
ใชกิ้จกรรมกลุ่มในการจดัการเรียนการสอนในวชิาการบญัชีหา้งหุน้ส่วน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560   
มีนกัศึกษา จ านวน 39  คน 
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  



1)แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการเลิกกิจการ และการช าระบญัชีห้างหุ้นส่วน  ท่ีใชกิ้จกรรมกลุ่ม
ในการจดัการเรียนการสอน โดยใชเ้วลาเรียน 3 คาบต่อสัปดาห์  

2)แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน เร่ืองการเลิกกิจการ และการช าระบญัชีห้างหุ้นส่วน  ท่ีใช้
กิจกรรมกลุ่มในการจดัการเรียนการสอน  10 ขอ้  

3) แบบประเมินความพึงพอใจการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูค้น้ควา้ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 
 1. ช้ีแจงวตัถุประสงค ์

2. ทดสอบก่อนเรียน  โดยใชแ้บบทดสอบก่อนและหลงัเรียนกบักลุ่มตวัอยา่ง 
                3. เร่ิมด าเนินการสอน  โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้และชุดฝึกทกัษะท่ีสร้างข้ึน  โดย
ใชแ้บบฝึกทกัษะ ทั้งหมด  จ  านวน  2  ชุด  ซ่ึงใชท้ดสอบ  2  สัปดาห์ 
                4. เม่ือสอนเสร็จแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้  จะมีการประเมินผลโดยใช้ชุดฝึก  มี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน  ถา้ไม่ผา่นเกณฑก์็สอนซ่อมเสริม 
                5. เม่ือทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะจนครบทั้ง  2  ชุดฝึกซ่ึงทดสอบสัปดาห์ละ 1 คร้ัง แลว้  ก็
ทดสอบหลงัเรียน  โดยใชแ้บบทดสอบก่อนและหลงัเรียนชุดเดิม 
  6.การทดสอบหลงัเรียนจะให้นกัเรียนท าการเรียนร่วมโดยให้นกัเรียนท าความเขา้ใจ
เน้ือหาท่ีครูสอนก่อนท าแบบทดสอบทั้ง  2  ชุด 

 7. เม่ือสอนจบในหวัขอ้ต่างๆ ให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบยอ่ยทา้ยคาบ 10 นาที ซ่ึงแต่
ละหัวขอ้คะแนนเต็ม 10 คะแนน และน าคะแนนของนกัศึกษาท่ีไดม้าเทียบเป็นคะแนนพฒันาการ 
(Improvement Points) ของแต่ละคน ซ่ึงหาไดจ้ากความแตกต่างระหว่างคะแนนฐาน กบัคะแนนท่ี
นกัเรียนสอบไดใ้นการทดสอบยอ่ย (ถา้ต ่ากวา่คะแนนฐานมากกวา่ 3 คะแนน จะไดค้ะแนนพฒันาการ 0 
คะแนน ถา้ต ่ากวา่คะแนนฐานตั้งแต่ 1-3 คะแนนจะไดค้ะแนนพฒันาการ 10 คะแนน ถา้ไดเ้ท่าคะแนน
ฐาน ถึง มากกวา่คะแนนฐานตั้งแต่ 1-3 คะแนนจะไดค้ะแนนพฒันาการ 20 คะแนน ถา้ไดม้ากกว่า
คะแนนฐาน 3 คะแนนข้ึนไปจะไดค้ะแนนพฒันาการ 30 คะแนน ถา้ไดค้ะแนนเต็มโดยไม่พิจารณา
คะแนนฐาน จะไดค้ะแนนพฒันาการ 30 คะแนน) ส่วนคะแนนของกลุ่ม ไดจ้ากการรวมคะแนน
พฒันาการของนกัเรียนทุกคนในกลุ่มเขา้ดว้ยกนัแลว้หาค่าเฉล่ีย (ดดัแปลงจาก วรรณทิพา, 2538) 

             8. หลงัจากผูว้จิยัสอนครบ 2  สัปดาห์และท าการทดสอบเรียบร้อยผูว้จิยัไดแ้จกแบบ 



ประเมินความพึงพอใจการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลท่ีได้มาหาความถ่ีแล้ววิเคราะห์  บรรยายเป็นความเรียง 
ประกอบตาราง โดยเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉล่ีย  ค่าร้อยละ  ระหวา่งการทดสอบคร้ังแรกกบั
คร้ังหลงัของกลุ่มตวัอยา่งและเปรียบเทียบคะแนนการท าแบบฝึกทกัษะกบัคะแนนทดสอบหลงัเรียน 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิติทีใ่ช้ 
1.หาค่าคะแนนเฉล่ีย   
 

    
               เม่ือ       X       แทน     คะแนนเฉล่ีย 

                             X  แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       N      แทน     จ  านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 
 
2.  หาค่าประสิทธิภาพ  ใชสู้ตร ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ (2537) 

   สูตรท่ี  1   
 
 
 
  เม่ือ     E1     แทน    ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

      X     แทน    คะแนนรวมของแบบฝึกหดัหรืองาน 
       A แทน    คะแนนเก็บของแบบฝึกหดัทุกช้ินรวมกนั 
                           N        แทน    จ  านวนผูเ้รียน 
                          สูตรท่ี 2 

          X  =        X / N  

 E1     = X / N   A  100 



 
    
    

        เม่ือ     E2     แทน    ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
                                      F   แทน    คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
                                                  B  แทน    คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
          N   แทน    จ  านวนผูเ้รียน 
               3.ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
               4.ค่า  t-test 

  
 
 
 
 
 
 

บทที ่4 
ผลการด าเนินการวจิยั 

การวจิยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีหา้งหุน้ส่วนโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม 
ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี  2  หอ้ง 1วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   
ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2560  ผูว้จิยัไดน้ าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.2 ห้อง 
1  โดยใช้กิจกรรมกลุ่มในการจดัการเรียนการสอนในวิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560   มีนกัศึกษา จ านวน 39 คน 

     E2       =      F/N   B  100 



              ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ของนกัศึกษา
ระดบัชั้นปวช. 2 ห้อง 1  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 
2560    
 

ตอนที ่1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาระดบัชั้นปวช. 2 ห้อง 
1 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มในการจดัการเรียนการสอน ในวิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560   มีนกัศึกษา จ านวน 39 คน   
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย  และร้อยละ  ของแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนและคะแนนแบบฝึก
ทกัษะทางการเรียนเร่ืองการเลิกกิจการ และการช าระบญัชีห้างหุ้นส่วน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
เลขที ่ คะแนนการทดสอบด้วยแบบฝึกทกัษะ  

แบบบฝึกทกัษะก่อนเรียน แบบบฝึกทกัษะหลงัเรียน 
แบบ ฝึกที่  1 
(10) 

แบบฝึกที่  2 
(10) 

รวมคะแนน 
ก่อนเรียน 

แบบฝึกที่ 1 
(10) 

แ บ บ ฝึ ก ที่  2 
(10) 

รวมคะแนน 
หลงัเรียน 

1 4 5 9 7 9 16 

2 5 4 9 8 9 17 

3 3 3 6 7 8 15 

4 4 4 8 8 8 16 

5 3 3 6 6 7 13 



6 4 5 9 8 10 18 

7 4 4 8 8 9 17 

8 5 5 10 10 10 20 

9 6 4 10 10 9 19 

10 5 4 9 9 9 18 

11 4 3 7 8 7 15 

12 3 4 7 8 8 16 

13 4 4 8 8 8 16 

14 3 4 7 7 8 15 

15 4 3 7 9 7 16 

16 4 3 7 9 7 16 

17 4 4 8 8 9 17 

18 4 4 8 9 8 17 

19 4 4 8 8 8 16 

20 5 5 10 10 10 20 

 
เลขที ่ คะแนนการทดสอบด้วยแบบฝึกทกัษะ  

แบบบฝึกทกัษะก่อนเรียน แบบบฝึกทกัษะหลงัเรียน 
แบบ ฝึกที่  1 
(10) 

แบบฝึกที่  2 
(10) 

รวมคะแนน 
ก่อนเรียน 

แบบฝึกที่ 1 
(10) 

แ บ บ ฝึ ก ที่  2 
(10) 

รวมคะแนน 
หลงัเรียน 

21 4 5 9 8 10 18 

22 5 5 10 10 10 20 

23 5 4 9 10 9 19 

24 6 5 11 10 10 20 

25 6 4 10 10 10 20 



26 5 4 9 10 9 19 

27 4 4 8 9 9 18 

28 3 4 7 8 9 17 

29 4 4 8 9 9 18 

30 3 3 6 8 8 16 

31 4 4 8 9 9 18 

32 5 4 9 10 9 19 

33 3 4 7 7 9 16 

34 4 5 9 8 10 18 

35 4 4 8 8 9 17 

36 4 4 8 8 9 17 

37 3 4 7 7 9 16 

38 5 5 10 10 10 20 

39 4 4 8 9 9 18 
รวม 163 159 322 333 344 677 
เฉลีย่ 4.17 4.07 8.25 8.53 8.82 17.35 

ตารางที ่2 แสดงคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
จากตารางท่ี  1  พบวา่  การใช้กิจกรรมการเรียนร่วมมีค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั  8.25

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.75 (  x  = 8.25,SD = 1.75)  และมีค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั  
17.35  และส่วนเบ่ีบงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  2.65  ( x   = 17.35,SD = 2.65) จากการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน  มีค่า  t-test  เท่ากบั 
 – 78.623 และมีค่า Sig. เท่ากบั  .000  พบว่า  จากการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนร่วมคะแนนหลงั
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน  แสดงว่า  การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนร่วมท าให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 



  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ระดบัชั้น
ปวช. 2 หอ้ง 1 โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มในการจดัการเรียนการสอน ในวชิาการบญัชีหา้งหุน้ส่วน ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2560   มีนกัศึกษา จ านวน 39 คน   
ตารางที ่2  ตารางแสดงค่า x   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD )ระดบัความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการ
สอนของครู วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2560 

ท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x  SD 
1 ค รู มี ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร ส อ น 

(พิจารณาจากส่ืออุปกรณ์ต่างๆมี
ความพร้อม) 

32 
(66.7%) 

15 
(31.1%) 

1 
(2.1%) 

- - 4.65 0.53 

2 การจดัสภาพหอ้งเรียน 18 
(37.5%) 

26 
(54.2%) 

3 
(6.3%) 

1 
(2.1%) 

- 4.27 0.68 

3 เน้ือหาท่ีสอนสอดคล้องกบัชีวิต
และทนัสมยั 

28 
(58.3%) 

17 
(35.4%) 

3 
(6.3%) 

- - 4.52 0.62 

4 นักเรียนทราบจุดประสงค์การ
เรียนรู้ชดัเจน 

22 
(45.8%) 

20 
(41.7%) 

6 
(12.5%) 

- - 4.33 0.69 

5 กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกบั
จุดประสงคก์ารเรียน 

19 
(39.6%) 

27 
(56.3%) 

2 
(4.2%) 

- - 4.35 0.57 

ท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x  SD 

6 กิ จกรรมการ เ รี ยนสนุกและ
น่าสนใจ 

29 
(60.4%) 

17 
(35.4%) 

2 
(4.2%) 

- - 4.56 0.58 

7 ครูให้โอกาสนักเรียนซักถาม
ปัญหา 

26 
(54.2%) 

17 
(35.4%) 

3 
(6.3%) 

2 
(4.2%) 

- 4.40 0.79 

8 ครูส่งเสริมให้นักเรียนท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม/ทีม 

26 
(54.2%) 

18 
(37.5%) 

3 
(6.3%) 

1 
(2.1%) 

- 4.44 0.71 

9 นกัเรียนชอบเรียนวชิาน้ี 29 
(60.4%) 

15 
(31.3%) 

3 
(6.3%) 

1 
(2.1%) 

- 4.50 0.72 



ตารางที ่3แสดงระดบัความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการสอนของครู 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจการจดักิจกรรมการสอนของครูในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 (x̄ =4.47, S.D = 0.11) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูมีการเตรียมการสอน 
(พิจารณาจากส่ืออุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อม) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄ =4.65, S.D = 0.53) รองลงมา คือ 
นกัเรียนน าความรู้จากวิชาน้ีไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄ =4.60, S.D = 0.61) ส่วนขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การจดัสภาพหอ้งเรียน อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =4.27, S.D = 0.68)  
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x  SD 
10 นักเรียนน าความรู้จากวิชาน้ีไป

ใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
32 
(66.7%) 

13 
(27.1%) 

3 
(6.3%) 

- - 4.60 0.61 

11 ครูให้ความสนใจแก่นักเรียน
อยา่งทัว่ถึงขณะสอน 

24 
(50.0%) 

18 
(37.5%) 

6 
(12.5%) 

- - 4.38 0.70 

12 ครูใชก้ารสอนหลายวธีิ (เช่น การ
ท างานกลุ่ม โครงงาน จบัคู่ฯลฯ) 

24 
(50.0%) 

21 
(43.8%) 

3 
(6.3%) 

- - 4.44 0.62 

13 ครูสามารถประยกุตส่ิ์งท่ีสอนเขา้
กบัสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

30 
(62.5%) 

13 
(27.1%) 

4 
(8.3%) 

1 
(2.1%) 

- 4.50 0.74 

14 ค รูตั้ ง ใ จสอน ให้ ค  า แนะน า
นกัเรียนในการท ากิจกรรม 

31 
(64.6%) 

14 
(29.2%) 

3 
(6.3%) 

- - 4.58 0.61 

15 นกัเรียนเรียนอยา่งมีความสุข 25 
(52.1%) 

21 
(43.8%) 

1 
(2.1%) 

1 
(2.1%) 

- 4.46 0.65 

รวม 4.47 0.11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

          ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวกับ  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีห้าง
หุ้นส่วนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี  2  ห้อง 1วิทยาลัย
เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2560  ท่ีใชแ้บบฝึกทกัษะทางการเรียน
และใชกิ้จกรรมกลุ่มในการจดัการเรียนการสอน  ประกอบดว้ย  แบบฝึกการเรียนจ านวน  2 ชุด 

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.2 ห้อง 
1  โดยใช้กิจกรรมกลุ่มในการจดัการเรียนการสอนในวิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560   มีนกัศึกษา จ านวน 39 คน 



              ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ของนกัศึกษา
ระดบัชั้นปวช. 2 หอ้ง 1  วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2560    
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน โดยใช้วิธีการเรียนร่วม ของ
นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2  วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ   ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2560 

 2.เพื่อพฒันาการเรียนการสอนของครู  วิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน โดยใช้วิธีการเรียนร่วม ของ
นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2  วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ   ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2560 
 
ความส าคัญของการวจัิย 

1. เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการเรียน เป็นแนวทางการ
แกปั้ญหาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน โดยใชว้ิธีการเรียนร่วมของ
นกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.2  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ   ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 
2560 

2. ผลการวจิยัจะเป็นตวัอยา่งส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ    
 
สรุปผลการวจัิย   

1.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มในการ
จดัการเรียนการสอน เร่ืองการเลิกกิจการ  และการช าระการบญัชีห้างหุ้นส่วน ส่งผลท าให้คะแนนหลงั
เรียนของนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.2ห้อง 1  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ประจ าภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2560  สูงข้ึน 
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเลิกกิจการ  และการช าระการบญัชีห้างหุ้นส่วน   ของ
นกัศึกษาระดบัชั้นปวช.2ห้อง 1  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ   ประจ าภาคเรียนท่ี 2   ปี
การศึกษา 2560   สูงข้ึนร้อยละ   86.79  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80 

 
อภิปรายผลการวจัิย                                



รายงานผลการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2 หอ้ง 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการประจ า
ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2560  ท่ีใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนและใชกิ้จกรรมกลุ่มในการ
จดัการเรียนการสอน  มีขอ้คน้พบท่ีน ามาอภิปรายผลได ้ ดงัน้ี 

1.การทดสอบแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนและคะแนนแบบฝึกทกัษะทางการเรียน เร่ือง
การเลิกกิจการ  และการช าระการบญัชีหา้งหุน้ส่วน ภาคเรียนท่ี1ปีการศึกษา 2560  

พบว่า  การใชกิ้จกรรมการเรียนร่วมมีค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั  8.25 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั  1.75 (  x  = 8.25,SD = 1.75)  และมีค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั  17.35  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  2.65  ( x   = 17.35,SD = 2.65) จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน  มีค่า  t-test  เท่ากบั – 78.623 และมีค่า Sig. 
เท่ากบั  .000  พบวา่  จากการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนร่วมคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียน  แสดงวา่  การสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนร่วมท าใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

  2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ระดบัชั้นปวช. 2 
ห้อง 1 โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มในการจดัการเรียนการสอน ในวิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560   มีนกัศึกษา จ านวน 39 คน   

 พบว่า   ความพึงพอใจการจดักิจกรรมการสอนของครูในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ =4.47, S.D  
= 0.11) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจาก
ส่ืออุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อม) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄ =4.65, S.D = 0.53) รองลงมา คือ นกัเรียนน า
ความรู้จากวชิาน้ีไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄ =4.60, S.D = 0.61) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ การจดัสภาพหอ้งเรียน อยูใ่นระดบัมาก (x̄ =4.27, S.D = 0.68)  
6 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการสร้าง แบบฝึกทกัษะ 
  1.1 ควรศึกษาหลกัสูตร  คู่มือครู  และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ใจ 

1.2 ควรค านึงถึงความสอดคลอ้งระหวา่งแบบฝึกทกัษะและแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 
ตอ้งสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั   
1.3 แบบฝึกทกัษะท่ีสร้างข้ึนตอ้งสามารถพฒันาทกัษะของผูเ้รียนไดจ้ริง 



1.4 แบบฝึกทกัษะตอ้งน่าสนใจ   ใส่รูปภาพ  สีสันท่ีสดใสประกอบเพื่อให้นักเรียน
อยากสัมผสั  อยากฝึก 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  
2.1 ควรมีการศึกษาผลการจดักิจการเรียนรู้ทุกปี  เพื่อประโยชน์ใน 

การปรับปรุงพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2.2 ควรมีการพฒันานวตักรรมในรูปแบบต่าง ๆ ใหม้ากข้ึน  เพื่อนกัศึกษาจะไดฝึ้ก 

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  แตกต่างกนัไป และควรพฒันานวตักรรมในวชิาอ่ืนๆ  ทุกระดบัชั้นดว้ย 
2.3 ควรมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปใชใ้น 

ชีวติประจ าวนัใหม้ากข้ึน 
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สัปดาห์ที ่ 14 แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยที ่ 8 

รหัสวชิา 2201-2002 วชิา บัญชีห้างหุ้นส่วน จ านวนคาบ   4   คาบ 

ช่ือเร่ือง  การเลกิห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชี 



 
 
 

1. เนือ้หาสาระ 
1. การเลิกหา้งหุน้ส่วนและการขอจดทะเบียนเลิกหา้งหุน้ส่วน 
2. วธีิปฏิบติัในทางบญัชีเม่ือการเลิกหา้งหุน้ส่วนและการช าระบญัชี 
3. ความหมายของการช าระบญัชี 
4. ขั้นตอนการช าระบญัชีของกิจการหา้งหุน้ส่วน 
5.    การจดัท างบการช าระบญัชี การช าระบญัชีโดยจ าหน่ายสินทรัพยมี์ก าไรและจ่ายคืนทุนคร้ังเดียว) 
6.    การบนัทึกบญัชีเม่ือเลิกหา้งหุน้ส่วน 

2. สาระส าคญั 
        การเลิกหา้งหุน้ส่วนเป็นการเลิกโดยเด็ดขาดไม่ด าเนินธุรกิจต่อไปอีก อาจเป็นเพราะห้างหุ้นส่วนประสบผล
ขาดทุน ติดต่อกนันานจนไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้หรือเลิกตามสัญญาการจดัตั้งห้างหุ้นส่วน หรือเลิก
กิจการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซ่ึงการเลิกกิจการมีสาเหตุ 3 ประการ คือ เลิกโดยขอ้สัญญา , เลิก
โดยบทบญัญติัของกฎหมายและ เลิกโดยค าสัง่ศาล     
 3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย 

   1.  อธิบายผลการเลิกหา้งหุน้ส่วนและวธีิการขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนได ้
        2.  อธิบายวธีิปฏิบติัในทางบญัชีเม่ือเลิกหา้งหุน้ส่วนและการช าระบญัชีได ้ 
        3.   อธิบายความหมายของการช าระบญัชีได ้
        4.   อธิบาย ขั้นตอนการช าระบญัชีของกิจการหา้งหุน้ส่วนได ้

 5.   บนัทึกบญัชีเม่ือเลิกหา้งหุน้ส่วนได ้
 4.    จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  จุดประสงค์ทัว่ไป 
       1.   เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ผลการเลิกหา้งหุน้ส่วนและวธีิการขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน 
       2.   เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้วธีิการปฏิบติัในทางบญัชีเม่ือเลิกหา้งหุน้ส่วนและการช าระบญัชี 
       3.   เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้การจดัท างบแสดงการช าระบญัชี 
       4.   เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้การบนัทึกบญัชีเม่ือหา้งหุน้ส่วน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัปดาห์ที ่ 14 แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยที ่ 8 

รหัสวชิา 2201-2002 วชิาบัญชีห้างหุ้นส่วน จ า น วน ค าบ   4   
คาบ 

ช่ือเร่ือง การเลกิห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชี 



 
 
 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
   1.   สามารถอธิบายการเลิกหา้งหุน้ส่วนและการขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนได ้

        2.  สามารถอธิบายวธีิปฏิบติัในทางบญัชีเม่ือเลิกหา้งหุน้ส่วนและการช าระบญัชีได ้
        3.   สามารถอธิบายความหมายของการช าระบญัชีได ้
        4.   สามารถอธิบาย ขั้นตอนการช าระบญัชีของกิจการหา้งหุน้ส่วนได ้
5.     คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นกัศึกษาน ากระบวนความรู้เก่ียวกบัการเลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบญัชีไปประยุกต์ใชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     5.1.2  ความพอประมาณ 
นกัศึกษาสามารถจดัสรรเวลาในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จทนัตามค าสัง่ 

     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
นกัศึกษาไดน้ ากระบวนความคิดเก่ียวกบัการเลิกหา้งหุน้ส่วนและการช าระบญัชีไปแกไ้ขปัญหา 

     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 
นกัศึกษาปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัและละเอียดรอบคอบ 

           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 
                   นกัศึกษารู้จกัการแบ่งปันและเสียสละในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
          5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

      นกัศึกษาปฏิบติัตามกฏและระเบียบของการเขา้เรียนตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนดไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
และแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
          5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
                     นกัศึกษาตระหนกัเร่ืองการบนัทึกบญัชีเม่ือเลิกหา้งหุ่นส่วนใหถู้กตอ้งตามหลกัการบญัชี 
         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพติด 
                   อาจารยก์ล่าวถึงโทษของสารเสพติดและแนะน าใหน้กัศึกษารู้จกัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 



6.   กจิกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1.   การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือเช่ือมโยงสู่

เน้ือหาโดยเตรียมใบงาน อุปกรณ์การเรียนการสอน 
2.   บอกเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้หน่วยท่ี 8 เร่ือง

การ เลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชี  รวมทั้ ง
วธีิการวดัและประเมินผล 

3. แนะน าวิธีการเรียนรู้ของหน่วยท่ี 8 เร่ืองการเลิกห้าง
แลว้เปรียบเทียบให้เห็นความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้
ของหน่วยท่ี 7 เร่ืองหุน้ส่วนถึงแก่กรรม 

 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
    ตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน 
2. นกัศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาและ 
     จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 8 รวมทั้งการ 
      วดัและประเมินผล 
3.  นกัศึกษาฟัง คิดตามและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

4. อาจารย์ทบทวนเน้ือหาเร่ืองหุ้นส่วนถึงแก่กรรมท่ี
เรียนในสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

5. อาจารยเ์ฉลยแบบฝึกหัดทา้ยบทหน่วยท่ี 7 และให้
นกัศึกษาช่วยกนัตรวจไปพร้อมกบัอาจารย ์

6.   อาจารยผ์ูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดยการตอบค าถาม
เป็นรายบุคคลเพื่อ เ ป็นการทดสอบและสัง เกต
พฤติกรรมของนกัศึกษาวา่มีความรู้ก่อนการเรียนมาก
นอ้ยเท่าใด ดว้ยการตอบค าถามดงัน้ี 

       6.1 การเลิกหา้งหุน้ส่วนจะตอ้งไปจดทะเบียนเลิกหา้ง
ภายในก่ีวนันบัแต่วนัเลิกหา้ง 

       6.2 เพราะเหตุใดจึงเลิกหา้งหุน้ส่วน 
       6.3 การเลิกหา้งหุน้แบ่งไดก่ี้กรณีอะไรบา้ง 
7.  อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท าแบบประเมินผลก่อนเรียนแลว้

ใหน้กัศึกษาสลบักนัตรวจค าตอบและใหค้ะแนน 

    
4.   นกัศึกษาตอบค าถาม  แสดงความคิดเห็นและ 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
5.   นกัศึกษาตรวจแบบฝึกหดัไปพร้อมกบัอาจารย ์
 
6.   นกัศึกษาสนทนากบัอาจารยด์ว้ยการตอบค าถาม 
      และแสดงความคิดเห็น 
7.  นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองหุน้ส่วน 
     ถึงแก่กรรมแลว้สลบักนัตรวจค าตอบและให ้
      คะแนน 

 

 

 

 

 



กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นด าเนินการสอน 
8. อาจารยผ์ูส้อนอธิบาย 
- การเลิกหา้งหุน้ส่วนและการขอจะทะเบียนเลิกหา้ง
หุน้ส่วน 

- วธีิปฏิบติัในทางบญัชีเม่ือการเลิกหา้งหุน้ส่วนและการ 
ช าระบญัชี 

- ความหมายของการช าระบญัชีได ้
- ขั้นตอนการช าระบญัชีของกิจการหา้งหุน้ส่วนได ้
- การจดัท างบการช าระบญัชี(กรณีการช าระบญัชีโดย 
จ าหน่ายสินทรัพยมี์ก าไรและจ่ายคืนทุนคร้ังเดียว) 
9. อาจารยส์อนยกตวัอยา่งโจทยก์ารจดัท างบการช าระ
บญัชีบนกระดานและสุ่มใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการ
จดัท างบแสดงการช าระบญัชี(กรณีการช าระบญัชีโดย
จ าหน่ายสินทรัพยมี์ก าไรและจ่ายคืนทุนคร้ังเดียว) 

10. อาจารยผ์ูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คน เพื่องาน
ตามใบงาน(งบการช าระบญัชี)และอาจารยสุ่์มนกัศึกษา
บางกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

11. อาจารย ์ผูส้อนอธิบายการบนัทึกบญัชีเม่ือเลิกหา้ง
หุน้ส่วน 

12. อาจารยผ์ูส้อนตวัอยา่งโจทยก์ารบนัทึกบญัชีบน
กระดานและสุ่มใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการบนัทึก
บญัชี 

13. อาจารยผ์ูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คน เพื่อ
ท างาน ตามใบงาน (การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการเลิก
หา้ง)และอาจารยสุ่์มนกัศึกษาบางกลุ่มน าเสนอผลงาน
หนา้ชั้นเรียนโดยนกัศึกษากลุ่มท่ีเหลือประเมินผลของ
กลุ่มท่ีน าเสนอผลงาน 

 
8.  นกัศึกษา ฟัง  ท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาท่ีส าคญั        

และ คิดตาม พร้อมจดบนัทึก(ตามขอ้ 8) 
9.  นกัศึกษาฟัง  คิดตาม  จดบนัทึกขอ้มูลท่ีส าคญัและ

นกัศึกษาออกมาแสดงการจดัท างบแสดงการช าระ
บญัชี(ตามขอ้ 9) 

10. นกัศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ   3-5  คนพร้อมลงมือปฏิบติั
จริงตามท่ีไดรั้บมอบหมายและนกัศึกษาบางกลุ่ม
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

11. นกัศึกษาฟัง ท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาท่ีส าคญั         
และคิดตาม   พร้อมจดบนัทึก(ตามขอ้ 11) 

12. นกัศึกษาฟัง  คิดตาม   จดบนัทึกขอ้มูลท่ีส าคญัและ
นกัศึกษาออกมาแสดงการบนัทึกบญัชีบนกระดาน
(ตามขอ้ 12) 

13. นกัศึกษา แบ่งกลุ่มๆละ  3-5  คนพร้อมลงมือปฏิบติั
จริงตามท่ีไดรั้บมอบหมายและนกัศึกษาแต่บางกลุ่ม
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนตามท่ีอาจารยสุ่์ม  เพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนั และกนัพร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นจากอาจารย ์

 

 

 



 

ขั้นสรุป 
14. อาจารยแ์ละนกัศึกษาช่วยกนัสรุปในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษา

น าเสนอพร้อมทั้งอธิบายเพ่ิมเติมและสรุปเน้ือหาตาม
จุดประสงคแ์ละตามเน้ือหาสาระพร้อมทั้งแนะน าหรือ
บอกแหล่งการหาขอ้มูลจากท่ีอ่ืนเพ่ือนกัศึกษาจะได้
คน้ควา้เพ่ิมเติมไดแ้ละปลูกฝังใหผู้เ้รียนเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ดูหนงัสือ อยา่งสม ่าเสมอและส่งเสริมให้
เล่นกีฬาอยูเ่สมอ เพ่ือใหร่้างกายแขง็แรงห่างไกลยา
เสพติด 

15. อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วย 

 
14. นกัศึกษารับฟังค าสรุปและขอ้เสนอแนะจาก อาจารย์

พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล ซกัถามหรือตอบค าถามหรือ
แสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
ส่งเสริมใหน้กัศึกษารู้จกัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ดว้ยศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต
เพ่ือจะไดห่้างไกลจากยาเสพติด 

15. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนและน าส่งอาจารย ์

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 



7.   งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 
1. ใบงาน 
2. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

8. ส่ือการเรียนการสอน 
       ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. หนงัสือวชิาการบญัชีหา้งหุน้ส่วน  (2201-2102) บริษทั ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ จ  ากดั 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. แบบสอบหลงัเรียน 

       ส่ือโสตทศัน์ 
1. อินเตอร์เน็ต 

9.    การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 
1. การท างานกลุ่มของนกัศึกษาจะตอ้งผา่นเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ 80% 

             รายละเอียดของเคร่ืองมือ 

จุดประสงค ์

พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

 

เคร่ืองมือวดั 

 

จ านวน 

ขอ้ 

 

คะแนน 

เตม็ 

 

เกณฑก์าร 

ผา่น 

 

หมาย 

เหตุ 

1.  ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มการปฏิบติังาน 

      เร่ืองจดัท างบแสดงการช าระบญัชี 
       กรณีจ าหน่ายสินทรัพย์และจ่ายคืน

ทุนคร้ังเดียว 

แบบประเมิน 

กระบวนการกลุ่ม 

 10 8  

2.ใหน้กัศึกษาแสดงการจดัท างบแสดง 

    การช าระบญัชี 

ข้ อ ส อ บ แ บ บ
อตันยั 

1 10 7  

หมายเหตุ  คะแนนเตม็ 20 คะแนน ผา่นเกณฑจ์ะไดค้ะแนน 15 คะแนน 
10.     แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 
          แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

 

 



วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 
บันทกึหลงัการสอน 
สัปดาห์ท่ี  14 วนัท่ี  5  เดือน กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2561  ถึง วนัท่ี   9 เดือน กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2561 
                วชิา  บญัชีหา้งหุน้ส่วน         จ  านวน  4  คาบ       อาจารยผ์ูส้อน นางสาววภิาวดี  สิงสีทา 
******************************************************************************** 
1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้สามารถสอนไดค้รบและทนั 
2.  ผลการเรียนของนกัศึกษา 

2.1 นกัศึกษา สามารถอธิบายการเลิกห้างหุ้นส่วนและการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนซ่ึงผา่นเกณฑ์
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  ตามขอ้ 1 ไดทุ้กคน 

2.2 นกัศึกษาสามารถอธิบายวิธีปฏิบติัในทางบญัชีเม่ือเลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบญัชีไดซ่ึ้ง
ผา่นเกณฑ์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ตามขอ้ 2 คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
เรียน 

2.3 นกัศึกษาสามารถท างบแสดงการช าระบญัชี(กรณีการช าระบญัชีโดยจ าหน่ายสินทรัพยมี์ก าไร
และ 

              จ่ายคืนทุนคร้ังเดียว)ซ่ึงผา่นเกณฑจุ์ดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  ตามขอ้ 3 คิดเป็นร้อยละ 80   
            หลงัจาก ตรวจงานท่ีมอบหมาย 

2.4 นกัศึกษาสามารถบนัทึกบญัชีเม่ือเลิกหา้งหุ้นส่วนซ่ึงผา่นเกณฑ์จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  ตาม
ขอ้4 คิดเป็นร้อยละ 80 หลงัจากตรวจงานท่ีมอบหมายและนกัศึกษาให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดต้รงเวลาท่ีก าหนด 

3. ผลการสอนของครู 
3.1  แผนการจดัการเรียนรู้ ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดท าใหผู้ส้อนสอนไดอ้ยา่งมัน่ใจ   และขณะท่ีมี 
      กิจกรรมการเรียนการสอนไดแ้ทรกเร่ืองการตรงต่อเวลา 

4. ปัญหาท่ีพบ 
- 

5. แนวทางการแกไ้ข    - 
                                                         ลงช่ือ   นางสาววภิาวดี  สิงสีทา   (อาจารยผ์ูส้อน) 
 



บนัทึกหวัหนา้สาขาวชิา 
แผนการสอนตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้และคุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ลงช่ือ   อาจารยป์ระเสริฐศรี  สุขรักษ ์  (หวัหนา้สาขาวชิา) 
บนัทึกหวัหนา้ส านกัวชิาการ 
 
ลงช่ือ                                            (หวัหนา้ส านกัวชิาการ) 
บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
ลงช่ือ                                       (รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียนคร้ังที ่1 การเลกิห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชี 

จงเลอืกค าตอบทีถุ่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว  
1. ใครเป็นผูช้  าระบญัชีของหา้งหุน้ส่วน 
    1)  หุน้ส่วนทุกคน        2)  บุคคลท่ีศาลแต่งตั้ง  3)  เลือกกนัเอง 4) โดยผลของกฏหมาย 
2. ในการช าระบญัชีจ่ายเงินคืนทุนเป็นงวด ๆ จะตอ้งจดัท างบตามขอ้ใดประกอบนอกเหนือจากงบแสดง
การช าระบญัชี 
    1)  งบดุล                      2) งบก าไรขาดทุน  
  3)  งบรายละเอียดการค านวณจ่ายคืนทุน  4)  งบเงินทุน    
3. ผูช้  าระบญัชีของหา้งหุน้ส่วนจะตอ้งไปจดทะเบียนเลิกหา้งภายในก่ีวนันบัแต่วนัเลิกหา้ง 
    1)   7   2)   14   3)   30   4)   45 
4.  การเลิหา้งหุน้ส่วนจะตอ้งโฆษณาทางหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินอยา่งนอ้ยก่ีคร้ัง 
    1)   1   2)   2    3)  3       4)   ไม่ตอ้งลง   
5. หา้งหุน้ส่วนควรพิจารณาการจ่ายคืนทุนเป็นงวด ๆ   อยา่งรอบคอบตามขอ้ใด 
    1)   การจ าหน่ายสินทรัพยแ์ลว้ขาดทุน   2)    มีเงินพอจ่ายช าระหน้ี  
     3)  แบ่งก าไรขาดทุนใหเ้ท่ากนั    4)   จ่ายคืนทุน 
6. การจ ายหน่ายสินทรัพยแ์ละแบ่งก าไรหรือขาดทุนจะแบ่งกนัตามขอ้ใด 
    1)  ตามกฏหมาย    2)  แบ่งตามขอ้ตกลง 
    3)  แบ่งตามอตัราส่วนแบ่งก าไรขาดทุน  4)  แบ่งตามอตัราส่วนทุน 
7. การจ่ายคืนทุนใหหุ้น้ส่วนคือขอ้ใด 
   1)  จ่ายคืนทุนคร้ังเดียว           2) จ่ายคืนทุนเป็นงวด ๆ   
   3)  จ่ายคืนทุนดดยค าสั่งศาล   4)  ขอ้  1 + 2 ถูก 
8. การจ ายหน่ายสินทรัพยแ์ละมีผลขาดทุนแต่หุน้ส่วนมีเงินกูใ้นกิจการ ควรปฏิบติัอยา่งไร 
   1)    โอนเงินกูไ้ปชดเชยบญัชีทุนท่ีมียอดเดบิต 2)  โอนผลขาดทุนไปหกัยอดบญัชีทุน   
   3)    โอนผลขาดทุนไปหกัหน้ีสิน    4)   โอนผลขาดทุนไปหกัก าไรขาดทุน  
9. การโอนเงินกูไ้ปบญัชีทุนของหุน้ส่วน จะมีลกัษณะตามขอ้ใด 
    1)  โอนเงินกูไ้ปตามอตัราส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 2)  โอนเงินกูไ้ปเท่ากบัจ านวนทุนเดบิต 
    3)   โอนเงินกูไ้ปบญัชีทุนทั้งหมด  4)   โอนเงินกูไ้ปเท่ากบัจ านวนเงินจ่ายคืนทุน  

ได้__________คะแนน 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 



10. ถา้หุน้ส่วนรับภาระผลขาดทุนจากการช าระบญัชี บญัชีทุนของหุน้ส่วนจะบนัทึกบยัชีอยา่งไร 
    1) เดบิต บญัชีทุน         2) เครดิตบญัชีทุน  
    3) เดบิตบญัชีกระแสทุน        4)  เครดิตบญัชีกระแสทุน                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครัง้ท่ี 1 

 1. 2 2. 3 3.    2 4.  1 5. 3 

 6. 4 7. 3 8. 2 9.  2 10.    1 



แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียนคร้ังที ่2 
ใบงาน 
ขอ้ 1. ก   ข  เป็นหุ้นส่วนกนั  แบ่งก าไรขาดทุน3:2 ตกลงเลิกกิจการเมือวนัท่ี   1 กนัยายน 2560  งบ
แสดงฐานะการเงินก่อนเลิกหา้งมีดงัน้ี 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กข 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 กนัยายน  2560 
สินทรัพย ์ หน้ีสินและส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน 
เงินสด                                                       204,000 เจา้หน้ี                                                         110,000 

สินคา้                                                          32,000 เงินเดือนคา้งจ่าย                                         100,000 
ท่ีดิน                                                          400,000 เงินกู ้–ก                                                        30,000 
 เงินกู ้–ข                                                        66,000 
 ทุน –ก                                                         148,500 
 ทุน –ข                                                         181,500 
                                                           636,000                                                            636,000 
วนัท่ี วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 น าสินคา้ และท่ีดินทั้งหมด ออกจ าหน่ายไดเ้งิน  480,000 
ให้ท า  1 งบแสดงการช าระบญัชี   วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 
           2. บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความพงึพอใจการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครู 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 
ประจ าภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2560 

ครูผู้สอน นางสาววภิาวดี   สิงสีทา สาขาวชิาการบัญชี 
รายวชิา การบัญชีห้างหุ้นส่วน รหัสวชิา 2201-2002  ระดับช้ันปวช.2 ห้อง 1 

……………………………………………………….. 
การประเมินการจดัการเรียนการสอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนและ
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  เพ่ือน าผลไปหาแนวทางพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน   ขอความ
ร่วมมือนกัเรียนโปรดกรอกแบบประเมินตามสภาพเป็นจริงและปราศจากอคติ   
ค าช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย    ใหต้รงกบัความคิดเห็นของนกัศึกษา 
 ระดบั  5 หมายถึง นกัเรียนพึงพอใจมากท่ีสุด ระดบั  4 หมายถึง นกัเรียนพึงพอใจมาก 
 ระดบั  3 หมายถึง นกัเรียนพึงพอใจปานกลาง ระดบั  2 หมายถึง นกัเรียนพึงพอใจนอ้ย 
 ระดบั  1 หมายถึง นกัเรียนพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

กจิกรรม ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ครูมกีารเตรียมการสอน (พจิารณาจากส่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ มคีวามพร้อม)      
2. การจดัสภาพห้องเรียน      
3. เนือ้หาทีส่อนสอดคล้องกบัชีวติและทนัสมยั      
4. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน      
5. กจิกรรมการเรียนสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียน      
6. กจิกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ      
7. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา      
8. ครูส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม/ทมี      
9. นักเรียนชอบเรียนวชิานี ้      
10. นักเรียนน าความรู้จากวชิานีไ้ปใช้ในชีวติประจ าวนัได้      
11. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทัว่ถึงขณะสอน      
12. ครูใช้วธีิการสอนหลายวธีิ (เช่น การท างานกลุ่ม โครงงาน จบัคู่ ฯลฯ)      
13. ครูสามารถประยุกต์ส่ิงทีส่อนเข้ากบัสภาพสังคมและส่ิงแวดล้อม      
14. ครูตั้งใจสอน ให้ค าแนะน านักเรียนในการท ากจิกรรม      
15. นักเรียนเรียนอย่างมคีวามสุข      



ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 
รายช่ือนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2/1 ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2560 

เลขที ่ เ ล ข
ประจ าตวั 

ช่ือ นามสกลุ -  สกลุ 

1 38073 นางสาว ชลธิชา  จนัทรี  
2 38078 นางสาว ปวณ์ีนุช  เผอืกวฒันะ  
3 38079 นางสาว จนัทิมา  พึ่งโพธ์ิ  
4 38082 นางสาว นภธิดี  จนัทร์เท่ียง  
5 38083 นางสาว ศศิธร  ศรีดวง  
6 38084 นางสาว ณฐิักา  ยอ่มไธสง  
7 38091 นาย ธนรัฐ  มุขรอด  
8 38105 นางสาว ชญานี  เสาะสูงเนิน  
9 38107 นางสาว ไพลิน  ศรีขาวผอ่ง  
10 38114 นางสาว ชฎาพร  ไหมจนัทึก  
11 38125 นาย ชยทตั  กลูสวสัด์ิ  
12 38129 นางสาว กุลธิดา เสือเทศ  เสือเทศ  
13 38136 นางสาว กานตธิ์ดา  อา้ยทา  
14 38140 นางสาว สุพิชชา  ซาตระกลู  
15 38144 นางสาว ปัญญาพร  เหลืองอ่อน  
16 38155 นางสาว ทิพยาภรณ์  หอมสมบติั  
17 38156 นางสาว วรรณรดา  จนัทร์สอน  
18 38183 นางสาว พนิดา  บรรดา  
19 38185 นางสาว ภทัรกนก  ทอนสูงเนิน  
20 38190 นาย ทนงศกัด์ิ  ฮุงหวน  
21 38204 นาย ณฐัปภสัร์  ธนาปุญญพฒัน์  
22 38207 นางสาว จรินทร  อ่อนเพง็  
23 38210 นางสาว อารีญา  นอ้ยนอนเมือง  



วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 
รายช่ือนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2/1 ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2560 

เลขที ่ เ ล ข
ประจ าตัว 

ช่ือ นามสกุล -สกุล 

24 38218 นางสาว ปิยธิดา  ขนุทอง 
25 38219 นาย เสฏฐวฒิุ  ศกัด์ิประเสริฐศรี 
26 38221 นางสาว ชชัฎาภรณ์  ประเสริฐศรี  

27 38269 นางสาว เกตุมณี  สุ่นจนัทร์  

28 38279 นางสาว ภทัราภรณ์  จนัทร์บวั  

29 38280 นางสาว ภทัรานิษฐ ์ ศรีภิรมย ์ 

30 38287 นางสาว อรวมิล  ผลภาษี  

31 38289 นางสาว ปานเดือน  สุขสมจินตน์  

32 38298 นางสาว กนกวรรณ  หาญรักษ ์ 

33 38325 นาย กองทพั  เขมาสิทธ์ิ  

34 38328 นางสาว ธิดาสวรรค ์ สิงห์โต  

35 38329 นางสาว วภิาพร  ยรุมาศ  

36 38331 นางสาว วณิชยา  ชูเจริญ  

37 38332 นางสาว ธนิดา  วรานิธิกุล  

38 38348 นางสาว จุฑามาศ  งามข า  

39 38349 นางสาว ศิริธร  กองขนุทด  
24 38218 นางสาว ปิยธิดา  ขนุทอง 
25 38219 นาย เสฏฐวฒิุ  ศกัด์ิประเสริฐศรี 
 

 
 
 



ประวตัผู้ิวจิยั 
 
 
 
ช่ือ – สกุล   นางสาววภิาวดี   สิงสีทา 
วนั เดือน ปีเกดิ   31   ตุลาคม   2522 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   335/400   หมู่ 4  หมู่บา้นพฤกษาวลิล ์38/1  ถ.หนามแดง-ก่ิงแกว้ 

ต.บางพลีใหญ่   อ.บางพลี    จงัหวดัสมุทรปราการ 10540  
    โทรศพัท ์  098-331-5719 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน  21  หมู่ 5 บา้นหนองลุมพุก   ต าบลแก่งเคง็  อ าเภอกุดขา้วปุ้น 

จงัหวดัอุบลราชธานี 34270 
ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ. 2543   จบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขา  

 บริหารธุรกิจ  เอกบญัชี   จากวทิยาลยัโปลีเทคนิคภาค 
 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

พ.ศ. 2545   จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบณัฑิต   เอกบญัชี  
    จากมหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2551   จบการศึกษาระดบัป.บณัฑิต   สาขาการศึกษา  
    จากมหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์(ฉะเชิงเทรา)  
พ.ศ 2560   จบการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
    เอกการบญัชี 
ประวตัิการท างาน  
ปัจจุบนั    วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
พ.ศ. 2545-2547   บริษทัไทยศิลป์อาคเนยอิ์มปอร์ตเอก็ปอร์ตจ ากดั 
พ.ศ. 2547-2549   บริษทัท่ีนอน พี เจ  จ  ากดั 
พ.ศ. 2549-2551   บริษทัเกียรติปภา  จ  ากดั 
พ.ศ.2551-2555   วทิยาลยัเทคโนโลยนิีดาบริหารธุรกิจ 

             

 

 

 

 

 


