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เปนหลักสูตรมีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ  บัญชีของกิจการ
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา  บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม  เขาใจหลักการและ
กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใชในการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชีของกิจการ  มีทักษะและ
ประสบการณในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะตาง ๆ และปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการ
ชําระภาษีของกิจการและกระบวนการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จากการวิเคราะหมาตรฐาน
วิชาชีพผูวิจัยไดเตรียมการสําหรับการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รูปแบบ MIAP ขึ้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ประเมินผลตามสภาพ
จริง  เนนใหผูเรียนปฏิบัติจริงได  สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพผูเรียน  ดังน้ันในการเรียนการสอนวิชา
2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ไมสามารถใชวิธีการทองจําในการ
วิเคราะหรายการ  ตองมีการปฎิบัติฝกฝนตนเองดวยการทําแบบฝกทักษะ  เร่ิมจากการแยกยอย  และ
จัดลําดับเน้ือหาอยางเหมาะสม  จัดกิจกรรมการเรียนรูเปนชวง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงาย
และเปนไปอยางตอเน่ือง  ซึ่งความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอน  โดยใชแผนการจัดการ
เรียนรู  รูปแบบ MIAP  เปนวิธีการสอนหน่ึงที่จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนให
สูงขึ้น  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ชั้นปที่ 2
ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี  จํานวน 13 คน  ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2556



ผลการศึกษา พบวา
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรม

และระบบใบสําคัญ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2 ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP
มีประสิทธิภาพ  เทากับ 75.40/76.55ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนด 75/75

2. การเรียนการสอน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP  วิชา 2201 – 2107
การบัญชี อุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2 มี
ประสิทธิภาพ เทากับ 75.40/76.55  ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนด 75/75

3. ความกาวหนาในการเรียน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP  วิชา
2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2
มีคาเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 0.53 (53%)

4. ผูเรียนมีความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  โดยใชแผนการ
จัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP  วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2 อยูในเกณฑระดับมากที่สุด



คํานํา

รายงานผลการจัดการเรียนการสอน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช 2546) จัดทําเพื่อ
รายงานผลการสรางแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP  หาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP  ศึกษาความกาวหนาในการเรียน  โดยใชแผนการ
จัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP  และศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน
โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP  วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ
ใบสําคัญ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2 โดยมีรายละเอียดการดําเนินการทั้งหมด  จะเปน
ประโยชนแกผูที่สนใจเพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

ผูรายงานขอขอบคุณนายวิศวะ  คงแกว  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช รองผูอํานวยการอภิชาติ  พิกุลทอง รองผูอํานวยการทุกฝาย  นางคนึงนิจ  รพี
ภัทรกุล นางอําภา  กงเมง  บุคลากรที่เกี่ยวของ นักเรียน  นักศึกษาสาขางานการบัญชี  ตลอดจน
ผูทรงคุณวุฒิ  และผูเชี่ยวชาญที่ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา

คุณคาและประโยชนของการศึกษาคนควาฉบับน้ี  ผูรายงานขอมอบเปนเคร่ืองสักการะ
พระคุณของบิดาและมารดา  รวมทั้งครูอาจารยผูที่มีพระคุณทุกทาน

                                                             นางสุจิรา  สายนาค
                                                                               ครูชํานาญการ
                                                               วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
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บทที่ 1
บทนํา

กกกกกกกกการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้  มีความมุงหมายเพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรู  หา
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  ศึกษาความกาวหนาในการเรียน
โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  และศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  โดย
ใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP  วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ
ใบสําคัญ สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชพณิชยการ  สาขางานการบัญชี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เพื่อนํา
ผลการศึกษามาพัฒนา  ปรับปรุง  ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งจะได
กลาวถึงสาระสําคัญในบทนํา  ดังน้ี

1. ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4. ขอบเขตการศึกษา
5. คํานิยามศัพทเฉพาะ

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา
สังคมโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  การรับรูขอมูลขาวสารของมนุษย

ทั่วโลกก็เกิดขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหโลกที่กวางใหญเปน
โลกไรพรมแดนแหงหารเรียนรู  สังคมโลกมีทั้งการแขงขัน  และรวมมือกันมากขึ้น  การจัดการ
ศึกษาจึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง  ผูเรียนจําเปนตองมีทักษะการเรียนรูเพิ่มขึ้นหลายประการ
อาทิ  ทักษะทางภาษา  ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง (ดวงกมล  สินเพ็ง : 2551) การ
พัฒนาใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ  และสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน  จะตอง
คํานึงถึงผูเรียนเปนสิ่งสําคัญเน่ืองจากการที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนการอสน  ผูเรียนเปน
ตัวชี้วัดในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  และอีกวิชาหน่ึงที่นาสนใจคือ  วิชาทางดานการตลาด

ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนจะตองทําใหผูเรียนเกิดทักษะการวิเคราะหและมีความรู
ทางดานการบริหารและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  จากประสบการณการสอนนักเรียน
สาขางานการบัญชีที่ผานมา  นักเรียนสาขางานการบัญชียังขาดทักษะการวิเคราะหและความ
เชี่ยวชาญดานการวิเคราะหเปนจํานวนมาก  เน่ืองจากนักเรียนยังขาดความเขาใจและความสนใจใน



การเรียน  ผูศึกษาจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมเขามารวมในการเรียน
ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  คือ  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุด  ทั้งดานรางกาย  สติปญญา
สังคมและอารมณ  โดยผูเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  ผูศึกษาจึงนําวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
MIAP มาใชในการพัฒนา

1.2 วัตถปุระสงคของการศึกษา
1.2.1  สรางแผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ

ใบสําคัญ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP
1.2.2  หาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ

MIAP  วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ชั้นปที่ 2

1.2.3  ศึกษาความกาวหนาในการเรียน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP
วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นป
ที่ 2

1.2.4  ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  โดยใชแผนการ
จัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP  วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP วิชา 2201 – 2107

การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีพื้น
ความรูเพียงพอที่จะเรียนรายวิชาที่เกี่ยวของไดอยางตอเน่ือง  สามารถสําเร็จการศึกษาไดตาม
หลักสูตรที่กําหนด  ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการศึกษา

2. ชวยใหครูผูสอนไดแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ มีคุณภาพ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  ทั้งสมารถใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูวิชาอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบ  ใหมีคุณภาพเพิ่มมาก
ขึ้นตอไป



3. การเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP วิชา 2201 – 2107
การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  เปน
ผลดีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดวย

1.4 ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา  ดังน้ี
1.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย

ผู เ รี ยน  ไดแก   ผู เ รี ยนที่ กํ าลั งศึกษาในวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2  ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาวิชา
พณิชยการ  สาขางานการบัญชี  ในที่น้ีกลุมตัวอยางเปนการสุ มแบบเจาะจง  คือ  นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2  ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 14
คน

1.4.2 ตัวแปรที่ศึกษา  ประกอบดวย
1)  ตัวแปรตน  ไดแก  การเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201

– 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP
2) ตัวแปรตาม  ไดแก

2.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู
2.2 ความกาวหนาในการเรียน
2.2 ความพึงพอใจของผูเรียน

1.4.3 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
การวิจัยดําเนินการในชวงภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 เร่ิมต้ังแตเดือน

ตุลาคม 2556  ถึงเดือนมีนาคม 2557  รวม 6  เดือน

1.5 คํานยิามศัพทเฉพาะ
1.5.1 แผนการจัดการเรียนรู  หมายถึง  ขั้นตอนและวิธีการในรายละเอียดที่จัดเตรียมไว

ลวงหนา  เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูสอนไดเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคการสอนของเร่ืองน้ัน ๆ  ซึ่งกําหนดขึ้นโดยฝายวิชาการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช



1.5.2 การเรียนการสอน  รูปแบบ MIAP หมายถึง  ขั้นตอนในการเรียนการสอน
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน  คือ

1) ขั้นสนใจปญหา (Motivation : M) เปนขั้นตอนนําเขาสูบทเรียนดวย  คําถาม
หรือปญหา  ประกอบดวยสื่อตาง ๆ ที่ทาทายความคิดและนาสนใจใหคิดแกปญหา  ในเวลาสั้น ๆ
(ประมาณ 3 – 5 นาที)

2) ขั้นศึกษาขอมูล (Information  : I) เปนชวงการใหเน้ือหา  ทําโดยการสอนดวย
รูปแบบหรือวิธีการตาง ๆ ที่จะชวยใหผูเรียนรับขอมูลไดงาย  รวดเร็วและเพียบพรอมมากที่สุด

3) ขั้นพยายาม (Application : A) เปนชวงที่เปดโอกาสใหผูเรียนนําเน้ือหาความรู
ที่ไดรับจากขั้นใหเน้ือหา (1) มาทดลองใชแกปญหา  จะโดยการฟนคืนการประยุกต  หรืออ่ืน ๆ ก็
ตาม

4) ขั้นสําเร็จผล (Progress : P) เปนขั้นเฉลยที่จะใหผูเรียนไดทราบผลการ
แกปญหาวาเน้ือหาความรูที่ไดรับน้ันสามารถแกปญหาไดเพียงใด  ซึ่งเปนขั้นสุดทายที่ผูเรียนจะเกิด
การเรียนรู

สรุปรูปแบบการเรียนการสอน MIAP

MIAP - 1 MIAP - 2

M I A P M I A P
60  MIN 60  MIN

เวลาการสอนและสางตาง ๆ ในแตละขั้นตอน

Pre - คําถาม ใบความรูและสื่อตาง ๆ แบบฝกหัด เฉลย Post -
Test +สื่อตางๆ แบบฝกหัด Test

T1 M I A P T2

10 นาที 5 นาที 80 นาที 10 นาที 5 นาที 10 นาที
120  MIN



1.5.3 ประสิทธิภาพ
E1 หมายถึง  คาคะแนนเฉลี่ยรอยละของกลุมตัวอยาง  ที่ไดจาการทําแบบฝกทักษะ

ระหวางการเรียนทั้งหมด  ตามแผนการสอน  ซึ่งใชกระบวนการสอนดวยรูปแบบ MIAP
E2 หมายถึง  คาคะแนนเฉลี่ยรอยละของกลุมตัวอยาง  ที่ไดจาการทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากศึกษารายวิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ
ใบสําคัญจบลงแลว

1.5.4 ความกาวหนาในการเรียน  หมายถึง  ผลตางของคาคะแนนเฉลี่ยรอยละของกลุม
ตัวอยาง  ที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังเรียน  วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและ
ระบบใบสําคัญ  ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.5.5 ความพึงพอใจในการเรียน  หมายถึง  ผลสะทอนความรูสึกในการเรียนการสอน
วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ ซึ่งจัดการเรียนการสอนดวย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP  พิจารณาจากคาเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง



บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

การดําเนินการศึกษาในคร้ังน้ี  มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินการศึกษา
ดังน้ี

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางความคิดรวบยอดในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
2. การวิเคราะหและประเมินคาเอกสารวิชาการ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 เอกสารที่เก่ียวของกับการสรางความคิดรวบยอดในการเขียนเอกสารประกอบการเรียน
แผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ เปน

วิชาชีพสาขาวิชา  หมวดวิชาชีพ  มีจํานวน 3 หนวยกิต  เวลาเรียน 3  ชั่วโมงตอสัปดาห  ในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูดังกลาว  ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อใชในการสรางความคิดรวบยอด
ดังน้ี

2.1.1 หลักการของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง
พุทธศักราช 2546)

กระทรวงศึกษา (2546 : 1) ไดกําหนดหลักการ  ดังน้ี
1) เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลังมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อ

พัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีความชํานาญเฉพาะดาน  มีคุณธรรม  บุคลิกภาพและเจตคติที่
เหมาะสม  สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบ
อาชีพอิสระ  สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ

2) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง  เพื่อเนนความ
ชํานาญเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง  สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน
ถายโอนผลการเรียนสะสมผลการเรียน  เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยากร  สถาน
ประกอบการ  และสถานประกอบอาชีพอิสระได

3) เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษา
รวมกันระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ  ทั้งภาครัฐและเอกชน



4) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา  ชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถิ่น

2.1.2 จุดมุงหมายของของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง  พุทธศักราช 2546)

กระทรวงศึกษา (2546 : 3) ไดกําหนดจุดมุงหมาย  ดังน้ี
1) เพื่อใหมีความรู  ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  นําไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถเลือกวิธีการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน  สรางสรรคความเจริญตอชุมชน  ทองถิ่น  และประเทศชาติ

2) เพื่อใหเปนผูมีปญญา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ฝาเรียนรู  เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการประกอบการอาชีพ  สามารถสรางอาชีพ  มีทักษะในการจัดการและพัฒนา
อาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ

3) เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ  มีความมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน  รัก
งาน  รักหนวยงาน  สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี  โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของ
ตนเองและผูอ่ืน

4) เพื่อใหเปนผู มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยู
รวมกัน  มีความรับผิดชอบตอครอบครัว  หนวยงาน  ทองถิ่นและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อ
สังคม  เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ ่น  รูจักใชและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี

5) เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวินัย
ในตนเอง  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ  ทั้งรางกายและจิตใจ  เหมาะสมกับงานอาชีพน้ัน  ๆ

6) เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ  สังคม
การเมืองของประเทศและโลกปจจุบัน  มีความรักชาติ  สํานึกในความเปนไทย  เสียสละเพื่อสวน
รวม  ดํารงรักษาไว  ซึ่งมีความมั่นคงของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

2.1.3 ลักษณะรายวิชา  2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ
กระทรวงศึกษา (2546 : 55) ไดกําหนดจุดประสงครายวิชา  มาตรฐานรายวิชา

และคําอธิบายรายวิชา  ดังน้ี



จุดประสงครายวิชา
1). มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี

ของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
2). มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  สําหรับ

กิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
3). มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทน

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  และมีเตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1). เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม
2). บันทึกรายการในสมุดบัญชีเกี่ยวกับตนทุนผลิต
3). จัดทํางบตนทุนผลิตและรายงานทางการเงิน
4). เขาใจวิธีการจัดทําและจัดเก็บใบสําคัญ
5). บันทึกรายการในทะเบียนใบสําคัญและทะเบียนจายเช็ค
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับกิจการ
ซื้อสินคาเพื่อจําหนาย  องคประกอบของตนทุนการผลิต  การรับจายวัตถุดิบ  การทําทะเบียน
คาแรงงาน  ภาษีหัก  ณ  ที่จาย  คาใชจายในการผลิต  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการผลิต  บัญชี
ตนทุนการผลิต  การคํานวณตนทุนสินคาที่ผลิตสําเร็จ  กระดาษทําการ  รายการปรับปรุงและปด
บัญชี  งบตนทุนผลิตและงบการเงิน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของระบบใบสําคัญ  การจัดทําและการจัดเก็บ
ใบสําคัญ   การบันทึกรายการในสมุดบัญชี

2.1.4 หลักในการผลิตแผนการจัดการเรียนรู
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูมีหลักการและเทคนิควิธีการ  ตามแนวความคิดของ

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  (2547 : 1) มีดังน้ี
1) ศึกษาจุดมุงหมาย  ตองการใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดาน

ใด (สติปญญา/เจตคติ/ทักษะ) และระดับพฤติกรรมน้ันควรเปนระดับใด  เพื่อนํามากําหนดเปน
จุดประสงคการเรียนรู

2) ศึกษาคุณสมบัติของผูเรียน  โดยควรจะทราบถึงพื้นฐานความรูระดับของ
ประสบการณ



3) ศึกษาขอบขายของเน้ือหาวิชา  เพื่อสอนใหไดเน้ือหาที่ตรงและเปนไปตาม
จุดประสงคที่กําหนดไว

4) เลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับแตละหัวขอยอย  เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดมากและดีที่สุด

5) เลือกใชสื่อ  โดยพิจารณาสื่อที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูไดงายและเร็วที่สุด
และใชไดอยางคุมคา

6) ศึกษาสภาพแวดลอมของการเรียนรู  เชน  ความพรอมและความเหมาะสม
ของวัสดุ  อุปกรณ  สถานที่  ทั้งน้ีเพื่อใหบรรยากาศการเรียนการสอนเปนไปดวยความราบร่ืน  และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด

7) ควรมีการบันทึกหลังการสอน  โดยบันทึกถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูเปน
อยางไร  และมีปญหาในการดําเนินการสอนอยางไร  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนคร้ังตอ ๆ ไป

2.1.5 สวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู
อํานวย  เถาตระกูล (2551 : 48) กลาววา แผนการสอน  ประกอบดวยสวนตาง ๆ

พอสรุปไดดังน้ี
1) สวนตอนตนของแผน  หรือสวนปกของแผน  ประกอบดวย

กกกกกกกกกกกกกก(1) ปกนอก
กกกกกกกกกกกกกก(2) กระดาษรองปกหนา
กกกกกกกกกกกกกก(3) ปกใน
กกกกกกกกกกกกกก(4) คํานํา
กกกกกกกกกกกกกก(5) สารบัญ
กกกกกกกกกกกกกก(6) แผนการสอนรายวิชา
กกกกกกกกกกกกกกกก(ก) จุดประสงครายวิชา
กกกกกกกกกกกกกกกก(ข) คําอธิบายรายวิชา
กกกกกกกกกกกกกก(7) ตารางวิเคราะหหลักสูตร
กกกกกกกกกกกกกก(8) รายการหนวยการสอน
กกกกกกกกกกกกกกกก(ก) หนวย
กกกกกกกกกกกกกกกก(ข) ชื่อหนวย
กกกกกกกกกกกกกกกก(ค) จํานวนคาบสอน



2) สวนแผนการสอน  ประกอบดวย
กกกกกกกกกกกกกก(1) ชื่อหนวยการสอน
กกกกกกกกกกกกกก(2) จํานวนคาบที่ใชสอน
กกกกกกกกกกกกกก(3) ชื่อเร่ืองที่สอน
กกกกกกกกกกกกกก(4) สาระสําคัญของเร่ืองที่สอน
กกกกกกกกกกกกกก(5) จุดประสงคการสอน
กกกกกกกกกกกกกกกก(ก) จุดประสงคทั่วไป
กกกกกกกกกกกกกกกก(ข) จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
กกกกกกกกกกกกกก(6) เน้ือหาสาระ
กกกกกกกกกกกกกก(7) วิธีสอน
กกกกกกกกกกกกกกกก(ก) ขั้นตอนการสอน
กกกกกกกกกกกกกกกก(ข)  กิจกรรมการสอนของครู
กกกกกกกกกกกกกกกก(ค) กิจการการเรียนของนักเรียน
กกกกกกกกกกกกกก(8) งานที่มอบหมาย
กกกกกกกกกกกกกกกก(ก) กอนเรียน
กกกกกกกกกกกกกกกก(ข)  ขณะเรียน
กกกกกกกกกกกกกกกก(ค)  หลังเรียน
กกกกกกกกกกกกกก(9) สื่อการสอน
กกกกกกกกกกกกกกกก(ก) สื่อสิ่งพิมพ
กกกกกกกกกกกกกกกก(ข)  สื่อโสตทัศน
กกกกกกกกกกกกกกกก(ค) สื่อหุนจําลองหรือของจริง
กกกกกกกกกกกกกก(10) การวัดผลและประเมินผล
กกกกกกกกกกกกกกกก(ก) กอนเรียน
กกกกกกกกกกกกกกกก(ข)  ขณะเรียน
กกกกกกกกกกกกกกกก(ค)  หลังเรียน

3) สวนทายของแผนการสอน  ประกอบดวย
กกกกกกกกกกกกกก(1) บันทึกหลังสอน
กกกกกกกกกกกกกก(2) บรรณานุกรม
กกกกกกกกกกกกกก(3) ภาคผนวก
กกกกกกกกกกกกกกกก(ก) แบบฝกหัด



กกกกกกกกกกกกกกกก(ข)  แบบฝกทักษะ
กกกกกกกกกกกกกกกก(ค)  กิจกรรมเสริมทักษะ

2.1.6 แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สุพน  ทิมอํ่า (2549 : 13 – 15) กลาววา  การเรียนการสอนที่ดีมีลักษณะดังน้ี
1) ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2) เนนความตองการของผูเรียนเปนหลัก
3) ตองพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน
4) ตองเปนที่นาสนใจ ไมทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อหนาย
5) ตองดําเนินไปดวยความเมตตา กรุณาตอผูเรียน
6) ตองทาทายใหผูเรียนอยากรู
7) ตองตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสม ที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู
8) ตองสรางสถานการณใหผูเรียนไดเรียนรู โดยการปฏิบัติจริง
9) ตองสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู
10) ตองมีจุดมุงหมายของการสอน
11) ตองสามารถเขาใจผูเรียน
12) ตองคํานึงถึงภูมิหลังของผูเรียน
13) ไมยึดวิธีการใดวิธีการหน่ึงเทาน้ัน
14)  การเรียนการสอนที่ดีเปนพลวัตร (Dynamic) กลาวคือ มีการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งในดานการจัดกิจกรรม การสรางบรรยากาศ รูปแบบ เน้ือหาสาระ
เทคนิควิธี ฯลฯ

15) ตองสอนในสิ่งที่ไมไกลตัวผูเรียนมากเกินไป
16) ตองมีการวางแผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ นักการศึกษาทานนี้ยังไดกลาวถึง สิ่งที่ควรคํานึงเกี่ยวกับความสุข

ของผู เรียนวา กิจกรรมการเรียนรูที่จัดจะทําใหนักเรียนมีความสุขไดน้ัน ครูควรคํานึงถึง
องคประกอบที่สําคัญ ดังน้ี

1) ครูตองยอมรับวานักเรียนแตละคน เปนมนุษยที่มีหัวใจและสมอง
2) ครูตองใหความกัลยาณมิตร ตอนักเรียนทุกคนอยางทั่วถึง
3) ครูตองชวยใหนักเรียนเกิดความรักและภูมิใจในตนเอง รูจักปรับตัวไดทุกที่

ทุกเวลา



4) ครูตองจัดใหนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเองก

5) ครูตองใหบทเรียน และจัดประสบการณการเรียนรูใหสนุกแปลกใหม จูงใจ
ชวนใหติดตาม และเราใจ ใหนักเรียนคนหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง

6)  ครูตองจัดใหนักเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
นอกจากน้ียังไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญวา

ครูผูสอนจะตองวิเคราะหประสบการณผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง รูจักควบคุม
ตนเองได และมีความรับผิดชอบตอตนเอง โดยอาศัยความชวยเหลือจากครู   ซึ่งการเรียนรูจะเกิด
จากการที่ผูเรียนมีประสบการณตรงในเร่ืองน้ัน ๆ

2.2 การวิเคราะหและประเมินคาเอกสารวิชาการ
สุนทร โคตรบรรเทา (2551 : 78) กลาววา  การวิเคราะหคาเอกสารวิชาการ เปนการ

วิเคราะห  ตัดสิน  ตีคา  เพื่อใหทราบวาเอกสารวิชาการนั้น ๆ  มีความเหมาะสม  และมีคุณคา
การใชประโยชนเพียงใด  รวมทั้งเน้ือเร่ือง  ความคิดเห็นและทวงทํานองการแตง

สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะหน้ันมีอยูหลายแบบ  ซึ่งแตละแบบก็มีทั้งขอดีและ
ขอเสียอยูที่ผูวิเคราะหจะตองคํานึงถึง เมื่อเลือกและสรางเครื่องมือเพื่อนํามาใชรวบรวมขอมูล
ใหไดตามวัตถุประสงคและเกณฑที่วางไว เคร่ืองมือที่นิยมใช  ไดแก  มาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) แบบใหคะแนน (Scoring) แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบตรวจสอบรายการ
(Checklists) สําหรับมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) อาจเรียกวามาตราสวนประเมินคา  หรือ
มาตราจัดอันดับคุณภาพ  ประกอบดวยขอความที่เปนประโยควลี  หรือคําที่ตองการวัดอยูทางซายและ
มีอันดับ  หรือลักษณะอยูทางดานขวาซึ่งอาจจะมี 4-7 อันดับ  สําหรับใหผูใชเครื่องมือหรือ
ผูจัดอันดับ (Rater) แสดงความคิดเห็นใหตรงกับขอความทางดานซายซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท
แบบตัวเลข (Numerical) แบบกราฟ (Graphic) และแบบบรรยายลักษณะ (Descriptive) โดย
แบบตัวเลข  เปนการใชตัวเลขเรียงลําดับของคุณภาพจากมากไปหานอยหรือนอยไปหามาก  เชน
ซึ่งตัวเลขมีความหมาย ดังน้ี

5 = ดีที่สุด  เหมาะสมที่สุด
4 = ดี  เหมาะสม
3 = ปานกลาง
2 = ควรปรับปรุง  ไมเหมาะสม
1  =  ควรปรับปรุงอยางยิ่ง  ไมเหมาะสมที่สุด



ขอคํานึงในการสรางมาตราสวนประมาณคา
1) คําชี้แจงในการใชเคร่ืองมือควรเขียนใหชัดเจน
2) วิธีการเขียนขอความที่จะวัดแตละขอควรคลายคลึงกัน  อาจเขียนเปนประโยค

หรือวลีก็ได  เชน  กระดาษปกมีความทนทานหรือความทนทานของกระดาษปก
3) ขอความควรจะกะทัดรัด  เขาใจงาย  ไมใชขอความที่เปนประโยคปฏิเสธ

เพราะจะทําใหเปนประโยคปฏิเสธซอน  เชน  ขอความบนปกไมครบถวน  ควรเปลี่ยนเปนความ
ครบถวนของขอความบนปก

4) ขอความแตละขอควรจะมีพฤติกรรมหรือลักษณะที่จะตอบเพียงเร่ืองเดียวไมควร
มีขอความหลายเร่ืองในขอเดียวกัน  เชน “รูปภาพมีขนาดพอเหมาะและชัดเจน”  ควรจะแยกเปน 2
ขอความเพื่อถามขนาดของรูปภาพและความชัดเจนของภาพยกเวนขอความที่เสริมใหเขาใจ  เชน
บทสรุปสั้น  กะทัดรัดและเขาใจงาย

5) ขอความที่ถามควรเกี่ยวของและเปนเร่ืองที่ตองการทราบจริง ๆ เพื่อไมให
เคร่ืองมือมีความยาวเกินไป

สวนแบบใหคะแนน (Scoring) จะมีลักษณะคลายกับมาตราสวนประมาณคา  คือ
ใหผูตอบจัดอันดับ หรือใหระดับคุณภาพตามท่ีผูสรางเครื่องมือกําหนดมาตราสวนประมาณคา
จะมีอันดับหรือระดับคุณภาพใหผูตอบตอบประมาณ 4-7 อันดับ  สวนแบบใหคะแนนจะมีคะแนนเต็ม
ตามความสําคัญของขอความแตละขอ  ดังน้ันคะแนนเต็มในแตละขอจึงไมจําเปนตองเทากัน

สําหรับแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือที ่สรางขึ ้น  เพื ่อใหผู ตอบ
กรอกขอความ หรือเขียนเครื่องหมายลงในชองคําตอบใหตรงกับความเปนจริง   หรืออาจเปน
ความคิดเห็นของผูตอบ แบบสอบถามแบงตามลักษณะของประเภทคําตอบออกเปน 3 ประเภทคือ
แบบจํากัดคําตอบหรือแบบปด (Closed form) แบบตอบอิสระหรือแบบเปด (Opened  form) และ
แบบผสม (Mixed  form)

ขอดี ของแบบจํากัดคําตอบ  คือ  ผูตอบไดสะดวกรวดเร็ว  ทําไดงายแกการ
รวบรวมขอมูล  และแปลความหมาย

ขอเสีย  คือ  ผูตอบไมมีโอกาสไดเลือกมากเพราะคําตอบมีจํากัด  บางทีไมมี
คําตอบที่ตรงใจผูตอบ  ในการสรางเคร่ืองมือทําไดยากที่จะครอบคลุมคําตอบ

ขอควรคํานึงถึงในการสรางแบบสอบถาม
1) ถามเฉพาะเร่ืองที่นาสนใจและตองการทราบขอมูลจริง ๆ เทาน้ันเพื่อให

แบบสอบถามสั้น  และไมเสียเวลาผูตอบมาก



2) ควรใชคําที่มีความหมายชัดเจน  เขาใจงาย  ไมควรใชคําที่ไมเฉพาะเจาะจง หรือ
มีความหมายหลายอยาง  เชน  สวนใหญ  สวนมาก  บางที  เสมอ  บอย ๆ ฯลฯ  ถาตองการทราบ
ปริมาณก็ใหถามเปนจํานวนจะทําใหไดขอมูลที่ชัดเจน

3) ควรจะใชประโยคบอกเลาจะดีกวาประโยคปฏิเสธ  เชน  ใชประโยควา
“รูปภาพที่ชัดเจนมีจํานวนทั้งหมดกี่รูป”  ดีกวา “รูปภาพที่ไมชัดเจนมีจํานวนทั้งหมดกี่รูป”

4) คําถามและคําตอบแตละขอควรจะมีเน้ือหาเพียงเร่ืองเดียว  ไมควรมีหลายเร่ือง
ในหน่ึงขอ  เชน  ขอความบนปกมีขนาดตัวอักษรเหมาะสมมีขอความครบถวนหรือไม

5) ควรหลีกเลี่ยงการใชคําศัพทเฉพาะ  ถาจะใชควรอธิบายความหมายใหชัดเจน
เชน  บูรณาการ  สังกัป  นวัตกรรม  ฯลฯ

สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติอยางงาย  ที่นิยมใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก  อัตราสวน  รอยละ คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ
วิติยา  ชัยทิพย (2551 : 23) รายงานการใชและการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

วิชา 2201 – 2101 การบัญชีต๋ัวเงิน  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเอกสารประกอบการเรียน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังการใชเอกสาร
ประกอบการเรียนเพิ่มขึ้นทุกหนวยการเรียน  ความคิดเห็นของนักเรียน  และความคิดเห็น
ของครูผูสอนท่ีใชเอกสารประกอบการเรียนวิชา 2201 – 2101 การบัญชีตั๋วเงิน  โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาในการจัดการเรียน
การสอน  วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับการฝกฝน  อบรมให
มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีและมีทักษะในวิชาชีพถึงเกณฑ  ซึ่ง
เปนที่ยอมรับกอนที่จะเขาสูตลาดแรงงาน



บทที่ 3
วิธีดําเนินการ

การดําเนินการศึกษาคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรู ดวย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP หาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  โดยใชแผนการจัดการ
เรียนรู  รูปแบบ MIAP ศึกษาความกาวหนาในการเรียน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ
MIAP และศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  โดยใชแผนการจัดการ
เรียนรู  รูปแบบ MIAP  วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช 2556) ของนางสุจิรา  สาย
นาค  เพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนา  ปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตอไป  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา
2. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา
3. วิธีการสรางเคร่ืองมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษามี 2 กลุม  คือ
ผูเรียน  ไดแก  ผูเรียนที่กําลังศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขา
งานการบัญชี  ในที่น้ีกลุมตัวอยางเปนการสุมแบบเจาะจง  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานการบัญชี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   ภาคเรียนที่
2  ปการศึกษา 2556  จํานวน 13  คน

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาคร้ังน้ีใชเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา  ดังน้ี
1. แผนการจัดการเรียนรู



2. แบบทดสอบ
3. แบบสอบถามความพึงใจของผูเรียน

3.3 วิธีการสรางเคร่ืองมือ
ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ดังน้ี
3.3.1 แผนการจัดการเรียนรูวิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ

ใบสําคัญ
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี
1) ศึกษาทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่เปนองคประกอบของรายวิชาและที่เกี่ยวของ

คือ  หลักการ  จุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดประสงครายวิชา  มาตรฐานรายวิชา  และคําอธิบายรายวิชา
วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช 2546)

2) วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา เพื่อลงรายละเอียดเนื้อหาหลัก เนื้อหายอย และ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

3) ศึกษาเอกสาร  ตํารา  สิ่งพิมพ  ขอมูลทางอินเตอรเน็ต ที่เกี่ยวของ เพื่อใชใน
การจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรู

4) ผูศึกษาไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง  และนําผลการประเมินมาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC)  พบวา  ทุกรายการมีคาดัชนีความสอดคลอง  มากกวา 0.5 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑของ  สมบูรณ  สุริยวงศ  และคณะ (2543 : 158) ที่กลาววา  ถา IOC  มีคามากกวา 0.5 แสดงวา
ขอคําถามน้ันใชได  น่ันคือแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับผูเรียน นอกจากน้ีไดนํา
ขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข  เพื่อใหแผนการจัดการเรียนรูมีความถูกตองและสมบูรณมากขึ้น

5) มีการคนควาเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง  และเติมเต็มในสวนที่ดีอยูแลว
6) นําแผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ

ใบสําคัญ ทดลองใชกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2  สาขาวิชาการบัญชี  ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555  และพิจารณาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหวางการจัดการเรียนการ
สอน  โดยการขีดหรือวงกลมไวในสวนที่มีปญหา  เขียนคําอธิบายเพิ่มเติมไวใหเห็นไดชัดเจน และ
นํามาปรับปรุง พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตอไป

7) นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงแกไขให
ผูเชี่ยวชาญประเมิน  เพื่อพิจารณาวาแผนการจัดการเรียนรูมีความถูกตอง



8) นําแผนการจัดการเรียนรู วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและ
ระบบใบสําคัญ ไปใชกับผูเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2  สาขาวิชาการบัญชี
ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง  และนําไปเผยแพรแกผูสอนใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  ตอไป

3.3.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก  ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังน้ี

2.1 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ศึกษาคูมือแนวการวัดผลและประเมินผล
การพัฒนาแบบทดสอบ
การพัฒนาแบบทดสอบมีขั้นตอน คือ
(ก) สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร
(ข) เขียนคําถาม
(ค) ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
(ง) หาคาความยากงาย อํานาจจําแนก
(จ) หาคาความเชื่อมั่น
การหาคาคุณภาพของขอสอบ
(ก) การหาคาความยากงาย
(ข) การหาคาอํานาจจําแนก
(ค) การหาคาความเชื่อมั่น

3.3.3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP วิชา 2201 - 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ

มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
2) สรางแบบประเมินเพื่อวัดความคิดเห็นของผูเรียน  ประกอบดวย 10 โดยแบบ

ประเมินประกอบดวยคําถามปลายเปดและคําถามปลายปด  แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผูประเมิน  โดยสรางแบบประเมินเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating  scale) ตามแบบการประมาณคาของลิเคอรท (Likert) ซึ่งมีชวง
แสดงทัศนะ 5 ชวง  คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยที่สุด



ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3) ตรวจสอบความถูกตองของแบบประเมินความคิดเห็นโดยให นางคนึงนิจ

รพีภัทรกุล  ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   ตรวจสอบความครบถวนและความ
สมบูรณของขอคําถาม  เพื่อนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข

4) หาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความคิดเห็นโดยหาวิธีหาคาเฉลี่ย  และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากที่ไดกําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว  ผู

ศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี
3.4.1 สรางแผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ

ใบสําคัญ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2 ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี

1) ชี้แจงหรือนําเสนอแกผูเชี่ยวชาญ
2) ตอบขอซักถามและขอสงสัยตาง ๆ
3) ประเมินแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ
4) ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู
3.4.2 หาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ

MIAP  วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ชั้นปที่ 2

ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังน้ี
1) ทดสอบกอนเรียน
2) การเรียนการสอน
3) ทดสอบหลังเรียน
4) สอบถามความพึงพอใจ

3.4.3. ศึกษาความกาวหนาในการเรียน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP
วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นป
ที่ 2



มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี
1) ทดสอบกอนเรียน
2) การเรียนการสอน
3) ทดสอบหลังเรียน
4) สอบถามความพึงพอใจ
3.4.4. ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน โดยใชแผนการ

จัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP  วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2

มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี
1) ทดสอบกอนเรียน
2) การเรียนการสอน
3) ทดสอบหลังเรียน
4) สอบถามความพึงพอใจ

3.5 การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาคร้ังน้ี  มีการวิเคราะหขอมูลดังน้ี
3.5.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาจากระดับคาคะแนน

เฉลี่ยเทียบกับเกณฑ
3.5.2 ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  ใชคาสถิติ

E1/E2
3.5.3 ความกาวหนาในการเรียน  เปนความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยรอยละระหวาง

T2 – T1
3.5.4 ความพึงพอใจในการเรียนของผูเรียน

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกกในการศึกษาคร้ังน้ี  มีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี
กกกกกกกก3.6.1 คาเฉลี่ย (mean) แทนดวยสัญลักษณ X   ใชสูตร (ญาณภัทร  สีหะมงคล. 2553 : 2)
ในการคํานวณ  ดังน้ี
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เมื่อ  X หมายถึง  ผลรวมระดับความคิดเห็นของผูประเมิน
N หมายถึง  จํานวนผูประเมินทั้งหมด

กกกกกกกก3.6.2 การหาคาประสิทธิภาพ E1/E2  (ญาณภัทร, 2553  :  6) ในการคํานวณ  ดังน้ี

E1  = x  100

เมื่อ  X หมายถึง  ผลรวมของคะแนนแบบฝกหัด
A หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดรวมกัน
N หมายถึง  จํานวนผูเรียนทั้งหมด

E2  = x  100

เมื่อ  X หมายถึง  คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบ
B หมายถึง   คะแนนเต็มจากการทาํแบบทดสอบทั้งหมด
N หมายถึง  จํานวนผูเรียนทั้งหมด



กกกกกกกก3.6.3 ความกาวหนาในการเรียน แทนดวยสัญลักษณ T2/T1  โดยใชสูตร (สุราษฎร พรม
จันทร, 2555) ในการคํานวณ  ดังน้ี

เมื่อ T2 หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยรอยละจากการสอบหลังเรียน
M หมายถึง  คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนทั้งหมด
X หมายถึง  คะแนนเต็มแบบทดสอบหลังเรียนของทุกคน

เมื่อ T1 หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยรอยละจากการสอบกอนเรียน
N หมายถึง  คะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนทั้งหมด
Y หมายถึง  คะแนนเต็มแบบทดสอบกอนเรียนของทุกคน

T2  = (M/X) x 100

T1  = (N/Y) x 100



บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การดําเนินการศึกษาในครั ้งนี ้  ผู ศ ึกษามีวัตถุประสงคเพื่อ สรางแผนการจัดการเรียนรู ดวย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP หาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ
MIAP ศึกษาความกาวหนาในการเรียน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP และศึกษาความพึง
พอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรู  รูปแบบ MIAP  วิชา 2201 – 2107
การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง
พุทธศักราช 2556) มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู
4.2  ผลการเปรียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน
4.3 ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน
4.4  ผลการประเมินความคิดเหน็ของผูเรียนที่มีตอแผนการจัดการเรียนรู

4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู
ผูศึกษาไดนําแผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ

ใบสําคัญ  ไปใชกับกลุมตัวอยาง  ไดผลการดําเนินการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  ดังตารางที่ 4.1

ตารางท่ี 4.1  คะแนนเฉล่ียและรอยละของประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู
                      วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ

คะแนนระหวางเรียน คะแนนของแบบทดสอบ
ผูเรียน

คาเฉลี่ย รอยละ (E1) คาเฉลี่ย รอยละ (E2)
E1/E2

จํานวน 13 คน 15.08 75.40 15.31 76.55 75.40/76.55
รวม 15.08 75.40 15.31 76.55 75.40/76.55

จากตารางที่ 4.1 พบวา  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิชา 2201 – 2107  การบัญชี
อุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ภาพรวมทั้งรายวิชามีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 75.40/76.55 แสดงใหเห็นวา
แผนการจัดการเรียนรูวิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคับ  มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดคือ E1/E2 เทากับ 75/75 ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง

ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขางตน  แสดงใหเห็นวา แผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107  การ
บัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว

4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน



ผูศึกษาไดนําแผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ
ไปทดลองใชกับกลุมทดลอง  ไดแก ผูเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2  สาขางานการบัญชี  ในภาคเรียน
ที่ 2  ปการศึกษา 2555  และใชกับกลุมตัวอยาง  ไดแก ผูเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2  สาขางาน
การบัญชี  ในภาคเรียนที่ 2    ปการศึกษา 2556  ไดผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดังตารางที่ 4.2

ตารางท่ี 4.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมตัวอยาง

รายการ จํานวนผูเรียน ระดับผลการเรียนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
กลุมทดลอง 7 2.90 0.60
กลุมตัวอยาง 13 3.17 0.46

จากตาราง 4.2  พบวา กลุมตัวอยางมีระดับผลการเรียนเฉล่ีย 3.19 และกลุมทดลองมีระดับผลการ
เรียนเฉล่ีย 2.80 นั่นคือ  กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมทดลอง  อีกทั้ง กลุมตัวอยางมี
ความสามารถทางการเรียนใกลเคียงกันมากกวากลุมทดลอง

ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขางตน  แสดงใหเห็นวา  การนําแผนการจัดการเรียนรู     วิชา 2201

– 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  มาปรับปรุงและพัฒนา  สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น  ดังเอกสารประกอบในภาคผนวก  จ

4.3 ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน
ผูศึกษาไดนําแผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ

ใบสําคัญ  ไปใชกับกลุมตัวอยาง  ไดผลการหาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู  ดังตารางที่ 4.3

ตารางท่ี 4.3  คะแนนรวมกอนเรยีน  คะแนนรวมหลังเรียนและคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
                      จัดการเรียนรู

คนท่ี คะแนนรวมกอนเรียน คะแนนรวมหลังเรียน ดัชนีประสิทธิผล
1 39 104 0.81 (81%)
2 46 113 0.91 (91%)
3 45 100 0.74 (74%)
4 47 109 0.85 (85%)
5 47 114 0.92 (92%)
6 48 98 0.70 (70%)
7 42 115 0.94 (94%)
8 32 68 0.41 (41%)
9 53 71 0.27 (27%)
10 53 110 0.85 (85%)



11 53 118 0.97 (97%)
12 37 112 0.91 (91%)
13 48 116 0.95 (95%)
รวม 590 1,348 0.53 (53%)

จากตารางที่ 4.3  พบวา  เม่ือนําแผนการจัดการเรียนรูวิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรม
และระบบใบสําคัญ  ไปใชกับกลุมตัวอยาง ผูเรียนคาดัชนีประสิทธิผลมากกวา 0.50 หรือ  50 %   นั่นคือ  ผูเรียน
มีความรูเพ่ิมขึ้นมากกวา 50 %   ทุกคน

ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขางตน  แสดงใหเห็นวา หลังจากผูเรียนไดเรียนโดยใชแผนการจัดการ
เรียนรูแลว  สงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการทางเรียนหรือมีความรูเพ่ิมขึ้นมากกวา 50 %  ทุกคน  นั่นคือ แผนการ
จัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตอผูเรียน ดังเอกสารประกอบในภาคผนวก  ฉ

4.4 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอแผนการจัดการเรียนรู
ผูศึกษาไดนําแผนการจัดการเรียนรู วิชา 2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ

ใบสําคัญ  ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้

ตารางท่ี 4.4.1  ขอมูลทั่วไปของผูเรียน

รายการ จํานวน รอยละ
1. เพศ

-  ชาย
-  หญิง

-
13

-
100

2. สาขางานการบัญชี 13 100

จากตารางที่ 4.11  พบวา จํานวนผูเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 100)

ตารางท่ี 4.4.2 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู
                        วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  โดยภาพรวม



 (N = 13)
รายการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น

1. การจัดการเรียนรูไดตามแผนการเรียนรู 4.88 0.33 มากท่ีสุด

2. ผลการเรียนของผูเรียนสอดคลองดานความรู
     ดานทักษะ  และดานจิตพิสัย

4.84 0.37 มากท่ีสุด

3. การสอนของครูผูสอนใชเทคนิควิธีการสอนท่ีมุงเนน
     สมรรถนะอาชีพ

4.90 0.30 มากท่ีสุด

4. ในการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
     คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค

4.96 0.20 มากท่ีสุด

5. มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     ทุกหนวย/บท ท่ีจัดการเรียนการสอน

4.90 0.30 มากท่ีสุด

6. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสอน 4.92 0.27 มากท่ีสุด

7. วัดผลและประเมินผลตามแผนการเรียนรู 4.78 0.42 มากท่ีสุด

8. ผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลและประเมินผล 4.92 0.27 มากท่ีสุด

9. รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูสามารถนําไป
       ประยุกตใชในการประกอบอาชีพได

4.88 0.33 มากท่ีสุด

10. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอวิธีสอนวิชาการบัญชี
       อุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ของผูสอน

4.94 0.24 มากท่ีสุด

รวม 4.89 0.31 มากท่ีสุด

จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนจํานวน 13 คน  โดยภาพรวม
ในดานตาง ๆ ดังกลาวพบวา  ผูเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉล่ีย 4.89 (S =

0.31)



บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การดําเนินการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการศึกษาประสิทธิภาพในการใชแผนการจัดการ
เรียนรู วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2546) ของนางสุจิรา  สายนาค  เพ่ือนําผลการศึกษามาพัฒนา  ปรับปรุงใน
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตอไป

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ผูเรียน  ไดแก  ผูเรียนที่กําลังศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   ในระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2  ประเภทวิชาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี  ในที่นี้กลุมตัวอยางเปนการสุมแบบ
เจาะจง  คือ ผูเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2 สาขางานการบัญชี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช   ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  จํานวน 13  คน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แผนการจัดการเรียนรู    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอวิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ

5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปผลไดดังนี้
5.1.1 ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู

ผูศึกษาไดนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับผูเรียนกลุมตัวอยาง  ที่เรียนอยูในระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2  สาขางานการบัญชี  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 จํานวน 13  คน  แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลเพ่ือหาประสิทธิภาพ  พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียและรอยละของประสิทธิภาพแผนการ
จัดการเรียนรู E1/E2 เทากับ 75.40/76.55 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว E1/E2 เทากับ
75/75

กกกกกกกก5.1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ผูศึกษาไดนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับผูเรียนกลุมทดลอง  ที่เรียนอยูในระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2  สาขางานการบัญชี  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2555 จํานวน 7  คน  และ
ผูเรียนกลุมตัวอยาง  ที่เรียนอยูในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2  สาขางานการบัญชี  ในภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา 2556 จํานวน 13  คน    พบวา  กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียมากกวากลุมทดลอง
กกกกกกกก5.1.3 ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู

ผูศึกษาไดนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับผูเรียนกลุมตัวอยาง  ที่เรียนอยูใน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปที่ 2  สาขางานการบัญชี  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 จํานวน 13  คน
แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลเพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผล  พบวา ผูเรียนมีคาดัชนีประสิทธิผลมากกวา 0.50 หรือ
50 %   นั่นคือ  ผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นมากกวา 50 %  ทุกคน  โดยในภาพรวมมีคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอน เทากับ 0.53 หรือ  53 %  แสดงวา  หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู วิชา



2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ แลวผูเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมขึ้น 53 %  จาก
คะแนนกอนเรียน
กกกกกกกก5.1.4 ผลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอการเรียนของผูเรียน

ผูศึกษาไดนําแผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ
ใบสําคัญ   ที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงแลว  มาใชในการจัดการเรียนการสอน  จํานวน 13 คน  พบวา
ผูเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู  โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( Χ =

4.89)

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ใน

ภาพรวม  พบวามีประสิทธิภาพของกระบวนตอประสิทธิภาพของผลลัพธ  เทากับ 75.40/76.55 ซ่ึงมากกวาเกณฑที่
กําหนดไว (75/75) ทั้งนี้อาจเปนเพราะแผนการจัดการเรียนรูที่ผูศึกษาไดจัดทํามีองคประกอบครบตามที่กําหนด
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดตระหนักในความสําคัญของการเรียนวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น

5.2.2 แผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ใน
ภาพรวมของผูเรียน พบวา  มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 53 %  พบวา ผูเรียนมีคาดัชนีประสิทธิผลมากกวา 50 %

ซ่ึงเปนไปเกณฑที่  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2547 : 171) ไดกลาวไววา  การที่จะยอมรับวาการจัดการเรียนร็ตาม
แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตองมีคา E.I. ตั้งแต 0.50 หรือ 50 %  ขึ้นไป  อีกทั้ง
บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 159)  ไดกลาวไววา “ดรรชนีประสิทธิผลมักหาโดยใชคะแนนของกลุมเพ่ือบงบอก
วาหลังใชนวัตกรรมผูเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละเทาใด  เนื่องจากการมีประสิทธิผล  หมายถึง  ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามจุดประสงคที่ถูกตองถึงระดับเกณฑที่คาดหวังไวอันนําไปสูการมีคุณภาพ ซ่ึงกระบวนการเรียนอยาง
ถูกตองตามกระบวนการของการเรียนโดยใชส่ือ  อยางมีประสิทธิผล  เรียกรวมส้ัน ๆ วา มีประสิทธิภาพ”  นั่นคือ
การใชแผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107  การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ ในการจัดการ
เรียนการสอนสงผลใหผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมขึ้น

5.2.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พบวา  กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
เฉล่ียมากกวากลุมทดลอง  แสดงถึงความตั้งใจในการเรียนโดยการใชแผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107

การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  ของผูเรียนมีเพ่ิมมากขึ้น 5.2.4  การประเมินความคิดเห็นของผูเรียนที่
มีตอการจัดการเรียนรู  โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด

5.3 ขอเสนอแนะ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู  วิชา 2201 – 2107  การบัญชี

อุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  สําหรับประกอบการเรียนการสอนใหกับผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ประเภทวิชาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี  ควรดําเนินการ ดังนี้



1) คนควาหาความรูเพ่ิมเติมจากตํารา และเอกสารที่เก่ียวของกับเนื้อหาวิชาใหมากที่สุดเทาที่จ ะทํา
ได

2) นําเนื้อหาและรายละเอียดตาง ๆ ของวิชาที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือใหไดเนื้อหาที่ตองการ
3) จัดทําตนฉบับกอน มีการตรวจทาน และมีการนําไปใชหลายครั้ง เม่ือไดฉบับสมบูรณ  สามารถ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได
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