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

บทคัดยอย 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู วิชาบัญชีเบื้องตน เรื่องการวิเคราะห
รายการคาของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีนักเรียน
จำนวน 39 คน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เนื่องจากผูเรียนสวนมากวิเคราะหรายการคาไดไม
ถูกตองซึ่งจะ สงผลทำใหการบันทึกบัญชีผิดพลาดและสงผลใหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบญัชีมี
ความผิดพลาด ผูวิจัยจึงไดตระหนักถึงความจําเปนและความสำคัญของการวิเคราะหรายการคาจึงได 
จัดทำแบบฝกทักษะเรื่อง การวิเคราะหรายการคาใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติที่เนน 
ผูเรียนเปนสำคัญ โดยมีเครื่องมือในการวิจัยคือ แบบฝกทักษะ แบบทดสอบกอนและหลังการใชแบบ
ฝกทักษะ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะ ( 16.35 ) สูงกวากอนเรียน  

( 8.92 ) ซ่ึงทำใหเห็นวาผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูท่ีสูงข้ึน 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด ดังนั้นใน
การจัดการเรียนการสอน ในวิชาการบัญชีเบื้องตน  จึงตองใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะและเจตคติที่ดี
ในวิชาชีพ 

สำหรับประวัติทางการบัญชีของประเทศไทยนั้น ไดมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบัญชี และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน และบริษัทไดกําหนดใหมีการจัดทำบัญชีและมีการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจำกัดมาตั้งแตปพุทธศักราช 2482 ข้ึนเพ่ือกําหนดใหผูประกอบธุรกิจ ตอง
จัดทำบัญชีโดยมีการกำหนดหลักเกณฑตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติเปนแนวทางไว พรอมทั้งเพื่อความสะดวก
และเปนธรรมในการจัดเก็บภาษี ตอมาภายหลังไดมีการออกกฎหมาย ใหมเนื่องจากพระราชบัญญัติ
การบัญชีดังกลาว ยังมีขอบกพรองบางประการ โดยออกในรูปของ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 285 
ซึ่งมีผลใชโดยเริ่มมีผล ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เปนตนไป และหนวยงานหรือสถานบัน
ในทางวิชาชีพการบัญชีที ่ม ีอยู ใน ปจจุบันคือ สภาวิชาชีพบัญชี (Federation of Accounting 
Professions) ซ่ึงถูกจัดตั้งข้ึนภายใตขอกาหนดของพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2547 ท่ีมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 22 ตุลาคม 2547 เปนตนมา การจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปที่ 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจตองทำการเรียน ในรายวิชาการบัญชีเบื้องตน  ซึ่งผูเรียนยังไมมี
พื้นฐานการเรียนวิชาบัญชีมากอน เนื้อหาในวิชาการบัญชีเบื้องตน ประกอบไปดวย ความรูทั ่วไป
เก่ียวกับการบัญชี การวิเคราะหรายการคา การบันทึกรายการคาในสมุดรายวันท่ัวไป การผานรายการ
จากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภท การหายอดคงเหลือดวยดินสอ และจัดทำงบทดลอง 
กระดาษทำการ 6 ชอง งบการเงิน และการปดบัญชี ซ่ึงในแตละหนวยการเรียนนั้นมีความสัมพันธกัน 
คือเมื ่อทำการวิเคราะหรายการคาไดแลวจะนําไปบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั ่วไป หากทำการ
วิเคราะหรายการคาผิดพลาดจะทำใหการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไปและการผานรายการไปบัญชี
แยกประเภท รวมถึงการจัดทำงบการเงินผิดพลาดทั้งหมด สิ่งสำคัญในการวิเคราะหรายการคานั้น
ผูเรียนตองรูเก่ียวกับหมวดหมูทางบัญชีท้ัง 3 หมวดคือ สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของซ่ึงถาไม 
ทราบจะทำใหการวิเคราะหรายการคาเปนไปไดยากเพราะเปนสิ่งสำคัญในการวิเคราะหรายการคา 

จากขอมูลขางตนในการจัดการเรียนการสอนพบวา ผูเรียนมีความรูความเขาใจ ในรายวิชา
การบัญชีเบื้องตน  เรื่องการวิเคราะหรายการคายังไมเพียงพอ ทำใหผลสัมฤทธิ์วิชาการบัญชีเบื้องตน  
เรื่องการวิเคราะหรายการคาอยูในเกณฑคอนขางต่ำ ผูสอนจึงไดจัดทำแบบฝกปฏิบัติวิชาการบัญชี
เบื้องตน  เรื่องการวิเคราะหรายการคา เพ่ือใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะเพ่ือท่ีจะสามารถ
ปฏิบัติงานบัญชีไดอยางถูกตอง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. สรางแบบฝกหัด ฝกทักษะ เรื่องการวิเคราะหรายการคา เพ่ือใชในการเรียนการสอนใน 

    วิชาการบัญชีเบื้องตน  

2. เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู วิชาการบัญชีเบื้องตนเรื่องการวิเคราะหรายการคา โดยใชแบบ 

     ฝกทักษะ 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะหรายการคา  

2. ไดพัฒนาแบบฝกปฏิบัติ วิชาบัญชีเบื้องตน เรื่องการวิเคราะหรายการคา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานระดับ 

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  

    2564   จำนวน 39 คน 

2. กลุมตัวอยาง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยการอาชีพบาง 

    สะพานสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 39 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ถูก 

    คัดเลือกมาโดยวิธีการเลือก   แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 

คํานิยามศัพท 

1. สินทรัพย ( Assets ) หมายถึง สิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตนอันมี
มูลคา ท่ีสามารถประมาณคาไดเปนตัวเงิน  มีบุคคลหรือกิจการเปนเจาของ 

2. หนี้สิน (Liabilities ) หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันดังกลาว
เปนผลของเหตุการณในอดีต ซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นคาดวาจะสงผลใหกิจการ
สูญเสียทรัพยากรท่ีมี ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ  

3. สวนของเจาของ ( Owner's Equity or Proprietorship ) หมายถึงสวนในสิทรัพยท่ีเปน
เจาของกิจการ หรือหมายถึงสวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการหลังหักหนี้สิน
ออกแลวหรืออาจเรียกวา กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยสุทธิ 

4. รายการคา หมายถึง การดําเนินงานในทางการคาท่ีทำใหเกิดการโอนเงินหรือสิ่งของมีคา
เปนเงินระหวางกิจการคากับบุคคลภายนอก  
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5. รายการท่ีไมใชรายการคา หมายถึง การดําเนินงานท่ีไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะ 

    การเงินของ กิจการ เชน การจัดตกแตงราน การตอนรับลูกคา เปนตน 

6. การวิเคราะหรายการคา หมายถึง การพิจารณาวารายการคาท่ีเกิดข้ึน มีผลทำใหสินทรัพย
หนี้สิน และสวนของเจาจองเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเปนจำนวนเทาใด 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การพัฒนาการเรียนรูวิชา การบัญชีเบื้องตน เรื่องการวิเคราะหรายการคา โดยใชแบบฝก
ปฏิบัติ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีหลักการตาง ๆ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและความหมายเก่ียวกับการวิเคราะหรายการคา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.2 แบบฝกทักษะ  

2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการวิเคราะหรายการคา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1.1 ความหมายของสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพย ( Assets ) หมายถึง สิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตน 
อันมีมูลคาที่สามารถประมาณคาไดเปนตัวเงิน มีบุคคลหรือกิจการเปนเจาของ เชน เงินสด 
เงินฝากธนาคาร ท่ีดิน กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย เปนตน 

หนี้สิน ( Liabilities ) หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ภาระผูกพัน
ดังกลาว เปนผลของเหตุการณในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นคาดวาจะสงผลใหกิจการ
สูญเสียทรัพยากรที่มี ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เชน เจาหนี้การคา รายไดรับลวงหนา เงินกู
ระยะยาวโดยมีการจํานอง เปนตน 

ส วนของเจ าของ (Owner's Equity or Proprietorship ) หมายถึงส วนใน
สินทรัพยที่เปนเจาของกิจการหรือหมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการหลัง
หักหนี้สินออกแลว หรือ อาจเรียกวา กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยสุทธิ 

2.1.2 การวิเคราะหรายการคา (Business Transaction Analysis ) 

รายการคา ( Business Transaction ) หมายถึง เหตุการณทางการเงิน ท่ีมีผลทำ
ใหการดําเนินงานของกิจการเกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ 
สำหรับธุรกิจในวิชา การบัญชีเบื้องตน  จะเปนธุรกิจประเภทบริการ ซึ่งเปนธุรกิจที่ดำเนิน
กิจกรรมในลักษณะที่ใหผลประโยชน หรือสรางความพึงพอใจเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคา โดยจะไดรับผลตอบแทนในรูปของ คาบริการ เชน รานเสริมสวย ธุรกิจรับทำความ
สะอาด ธุรกิจรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาล โรงภาพยนต เปนตน 

 

 

 

 



5 
 

ในการประกอบธุรกิจประเภทบริการ โดยท่ัวไปมักจะเกิดรายการคาเหลานี้ ไดแก 

1. นําเงินสดหรือทรัพยสินมาลงทุน เชน เงินสด ท่ีดิน อาคาร 

2. ซ้ือสินทรัพยเปนเงินสดหรือเงินเชื่อ เชน ซ้ืออุปกรณเปนเงินสดหรือซ้ืออุปกรณเปนเงินเชื่อ  

    ซ้ือรถยนตเปนเงินเชื่อ 

3. ใหบริการเปนเงินสดหรือเงินเชื่อ 

4. จายคาใชจายตาง ๆ เชน คาน้ำ คาไฟ คาเชาสำนักงาน เงินเดือน เปนตน  

5. กูเงินจากบุคคลภายนอก 

6. จายชําระหนี้ใหเจาหนี้ท่ีซ้ือทรัพยสินเปนเงินเชื่อ  

7. รับชําระหนี้จากลูกหนี้ท่ีคางชําระ  

8. เจาของกิจการถอนเงินสดหรือเงินฝากธนาคารไปใชสวนตัว  

9. นําเงินไปฝากธนาคาร  

10. ถอนเงินจากธนาคารมาใชในกิจการ ฯลฯ 

 

รายการท่ีไมใชรายการคา (Non - Business Transaction) หมายถึง เหตุการณท่ีไมกอใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงตอฐานะทางการเงินของกิจการ เชน การจัดตกแตงราน การตอนรับลูกคา การสงใบสั่ง
ซ้ือ การโตตอบจดหมายระหวางรานคากับลูกคา การสาธิตสินคา เปนตน 

การวิเคราะหรายการคา ( Business Transaction Analysis ) 

เมื่อทราบความหมายของรายการคาแลว ขั้นตอไปจะนํารายการคามาวิเคราะหเพื่อพิจารณา ดูวา
รายการคาท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบตอสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของอยางไร การวิเคราะหรายการ 
คาท่ีถูกตองจะมีผลเกิดข้ึนตามหลักสมการบัญชีท่ีวา สินทรัพย = หนี้สิน + สวนของเจาของ  

 

ตัวอยางการเปรียบเทียบรายการคาและรายการคาท่ีไมใชรายการคา 

รายการคา รายการท่ีมิใชรายการคา 

จายคาแรง จายคาพาหนะ จัดตกแตงรานให
สวยงาม 

พบปะสังสรรคลูกคา 

รับเงินคาเขียน
โปรแกรม 

ชำระหนี้ใหเจาหนี้ โทรศัพททวงเงินจาก
ลูกคา 

ตอนรับลูกคา 

เขียนโปรแกรมให
ลูกคาแตยังไมไดรับ
เงิน 

เจาของกิจการถอน
เงินสดไปใชสวนตัว 

ทำความสะอาด
สำนักงาน 

สงจดหมายไป
ผลัดผอนหนี้กับเจาหนี้ 
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รายการคา รายการท่ีมิใชรายการคา 

จายเงินซ้ือเครื่องมือ
เครื่องเขียน 

รับชำระหนี้จากลูกหนี้ ตอนรับลูกคา อบรมพนักงานขาย 

 

ตัวอยางการวิเคราะหรายการคาตามหลักการ 

ตัวอยางท่ี 1 นําเงินสด 20,000 บาท และอุปกรณสำนักงาน 50,0000 บาท มาลงทุนใน
กิจการ สมการบัญชี สินทรัพย = หนี้สิน  + ทุน  

เงินสด +20,000  

อุปกรณสำนักงาน + 50,000 = -  ทุน + 70,000    

ตัวอยางท่ี 2  ซ้ือวัสดุสำนักงานเปนเงินเชื่อ 3,000 บาท  

สมการบัญชี สินทรัพย   =  หนี้สิน  +   ทุน 

วัสดุสำนักงาน + 3,000  = เจาหนี้  + 3,000 - 

 

ตัวอยางท่ี 3 ใหบริการซักรีดใหกับลูกคา จำนวน 5,000 บาท แตกิจการยังไมไดรับเงิน 

 สมการบัญชี สินทรัพย  = หนี้สิน  +  ทุน   

ลูกหนี้การคา + 5,000  = -    รายไดคาซักรีด + 5,000 

 

ตัวอยางท่ี 4 ซ้ือรถยนต 500,0000 บาท จายเงินเปนบางสวน 200,000 บาท  

สมการบัญชี สินทรัพย   =  หนี้สิน   +   ทุน 

 

ซ่ึงสงผลทำใหสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ มีผลดังนี้ 

1. สินทรัพย   เพ่ิม  ลด   

2. หนี้สิน   เพ่ิม  ลด 

 3. สวนของเจาของ  เพ่ิม   ลด 

 

2.1.3 แบบฝกทักษะ 

หมายถึง รูปแบบการฝกทักษะโดยใชการฝกจากการลงมือมีปฏิบัติตามขั้นตอนการฝก ในใบ
กิจกรรมหรือแบบฝก เพื่อฝกฝนใหผู เรียนเกิดทักษะตามจุดประสงคของแบบฝกทักษะนั้น ๆ ท่ี
ตองการ จะมุงเนน โดยอาศัยรูปแบบการฝกที่หลากหลายใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิดการ
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ฝกฝนจากการลงมือ ปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาอยางชัดเจนซึ่งแบบฝก
ทักษะสวนใหญจะสรางข้ึน ประกอบการฝกทักษะตาง ๆ เชน ทักษะการฟง ทักษะการอาน ทักษะการ
เขียน ทักษะทางคณิตศาสตร เปน ตน ( กฤษดา บุญหม่ืน 2556) 

2.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนความสามารถทางการเรียนของนักเรียนในดานตาง ๆ ซึ่งเกิด 
จากนักเรียนไดรับประสบการณจากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตองศึกษาแนวทางใน
การวัด และประเมินผล การสรางเครื่องมือวัดใหมีคุณภาพนั้นไดมีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไวดังนี้ 

ปราณี กองจินดา (2549, หนา 42 ) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความ 
สามารถหรือผลสำเร็จที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ 
ประสบการณเรียนรูทางดานพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยและยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไว ตามลักษณะของการเรียนการสอนท่ีแตกตางกัน   

Mehren ( 1976 : 73 อางถึงใน ปญจา ชูช วย, 2551 : 12) ไดใหความหมายของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวาหมายถึง ความรู ทักษะและสมรรถนภาพของสมองดานตาง ๆ ของผูเรียน
ตอการเรียนแตละวิชาซ่ึง สามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

2.2 แบบฝกทักษะ  

2.2.1 หลักการสรางแบบฝก / แบบฝกหัด 

ในการสรางแบบฝกทักษะควรคํานึงจิตวิทยาในการเรียนการเรียนการสอน เพ่ือการเรียนรู ของผูเรียน
และเปนการกระตุนใหผูเรียนสนใจในการทำแบบฝก คือ 

1. ความใกลชิด (Contiquity) การใชสิ ่งเราและการตอบสนองเกิดขึ ้นในเวลา
ใกลเคียงกันจะสรางความพอใจใหแกผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตอเนื่อง โดยการทำแบบฝกหัด 
ตอบคําถามเก่ียวกับ เนื้อหา 

2. การฝกหัด (practice) การใหผูเรียนไดกระทำกิจกรรมซ้ำๆ เพื่อชวยสรางความรู 
ความ เขาใจท่ีแมนยํา การอานเปนวิชาทักษะจึงตองมีการฝกฝนอยูสม่ำเสมอ 

3. การใหผูเรียนทราบผลการทำงานของตน (feedback) การเฉลยคําตอบใหทราบ
เพื่อให ผูเรียนไดทราบผลงานของตนวาตองปรับปรุง แกไข หรือมีความกาวหนาเพียงไรและ
ครูเองก็จะทราบวา ผูเรียนคนไหนควรไดรับความชวยเหลืออยางไร 

4. การจูงใจผูเรียน (motivation) โดยการจัดแบบฝกหัดท่ีสั้นและงายไปหายากและ
จากสั ้น ไปหายาว เรื ่องที ่นํามาฝกควรมีหลายรส หลายรูปแบบเพื ่อเราความสนใจของ
นักเรียนใหมากข้ึน 

(ถวัลย มาศจรัส, 2576) กลาววา การจัดทำแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ สามารถท่ี
จะจัดทำ ข้ึนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุม 
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จะเห็นไดวาแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ มีสวนชวยอยางสำคัญในการพัฒนาการเรียนรูของ 
ผูเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ซ่ึงจะชวยเพ่ิมความรู ทักษะ และเจตคติ 

 
ดังนั้นการทำแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ เปนเปนสื่อการเรียนรูที่ครู อาจารย สามารถ จัดทำ

เพื่อประกอบแผนการเรียนรูของตน เมื่อนําไปพัฒนาแลวก็จะเปนผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนงาย ๆ 
ของการสรางและการจัดทำแบบฝกหัด และแบบฝกทักษะ มีดังนี้ 

1. ศึกษาเนื้อหาสาระสำหรับการจัดทำแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ  

2. วิเคราะหเนื้อหาสาระโดยละเอียดเพ่ือกำหนดจุดประสงคในการจัดทำ 

3. ออกแบบการจัดทำแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ ตามจุดประสงค  

4. สรางแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ และสวนประกอบอ่ืน ๆ เชน 

- แบบทดสอบกอนฝก - บัตรคำสั่ง  

- ข้ันตอนกิจกรรมท่ีผูเรียนตองปฏิบัติ 

- แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบหลังเรียน  

    2.2.2 ลักษะของแบบฝกท่ีดี 

ในการสรางแบบฝกสำหรับเด็กมีองคประกอบหลายประการ ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานได ให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับลักษณะของแบบฝกท่ีดีไว ดังนี้ 

(นิตยา ฤทธิ โยธี, 2520) กลาวถึงลักษณะของแบบฝกไววา การเขียนแบบฝกตองแนใจใน 
ภาษาท่ีใชใหเหมาะสมกับนักเรียนและสรางโดยใชหลักจิตวิทยาในการเราและตอบสนอง ดังนี้ 

1. ใชแบบฝกหลาย ๆ ชนิดเพ่ือเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ 

2. แบบฝกท่ีทำข้ึนนั้นตองใหนักเรียนสามารถแยกออกมาพิจารณาไดวาแตละแบบแตละ ขอ
ตองการใหทำอะไร 

3. ใหนักเรียนไดฝกการตอบแบบฝกแตละชนิดแตละรูปแบบวามีวิธีการตอบอยางไร 

4. ใหนักเรียนไดมีโอกาสตอบสนองสิ่งเราดังกลาวดวยการแสดงออกทางความสามารถ และ
ความเขาใจลงในแบบฝก 

5. นักเรียนไดนําสิ่งท่ีเรียนรูจากการเรียนมาตอบในแบบฝกใหตรงเปาหมายท่ีสุด 

(นิตยา ฤทธิ โยธี, 2520) กลาวถึงลักษณะของแบบฝกไววา แบบฝกท่ีดีควรมีขอแนะนํา การ
ใชท่ีชัดเจน ควรใหมีการเลือกตอบท้ังแบบตอบจํากัดและแบบตอบอยางเสรี คําสั่งหรือตัวอยางท่ียกมา 
นั้นไมควรยาวเกินไปและยากแกการเขาใจ ถาตองการใหศึกษาดวยตนเอง แบบฝกนั้นควรมีหลาย
รูปแบบ และมีความหมายแกผูทํา และยังกลาววาลักษณะของแบบฝกท่ีดี คือ 

1. เก่ียวของกับบทเรียนท่ีเรียนมาแลว 

2. เหมาะสมกับระดับ วัยหรือความสามารถของเด็ก 



9 
 

3. มีคําชี้แจงสั้น ๆ ท่ีทำใหเด็กเขาใจวิธีทำไดงาย ๆ  

4. ใชเวลาเหมาะสม คือไมใชเวลานานหรือเร็วเกินไป 

5. เปนสิ่งท่ีนาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 

 
2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ปญจา ชูชวย ( 2551 : 88 89 ) ศึกษาผลงานวิจัย เรื่องปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
พบวา ตัวแปรที่มี อิทธิพลทางตรงและทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญ คือ 
คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ มัธยมศึกษา ท้ังนี้ นักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนสะสมระดับมัธยมศึกษาสูงเปน
ผูท่ีมีคววามรูพ้ืนฐานดี ก็ยอม สามารถนําความรูมาใชไดอยางตอเนื่อง ชวยใหเกิดการเรียนรูในเนื้อหา
ใหม ๆ ซ่ึงมีความสำคัญมากในการ เรียนระดับปริญญาตรี เพราะถานักศึกษามีความรูเดิมอยูในเกณฑ
ท่ีดีก็ทำใหนักศึกษาสามารถเรียนรูในสิ่งท่ี เรียนไดงายข้ึน 

สายพิณ สีดา (2550) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การใชชุดฝกทักษะเพื่อแกปญหานักเรียนขาด
ทักษะการ บันทึกรายการคาในสมุดแยกประเภททั่วไป ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/7 โรงเรียน
ระยองพาณิชยการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550 ผูวิจัยเห็นปญหานักเรียนขาดทักษะการบันทึก
รายการคาในสมุดแยก ประเภททั่วไป หาการแกไขปญหาโดยใชชุดฝกทักษะ เพื่อพัฒนาการเรียนรู
เรื่องการบันทึกรายการคาใน สมุดแยกประเภททั่วไป ดำเนินทดลองโดยสรางเครื่องชุดฝกทักษะซ่ึง
ผานการทดสอบความเชื่อมั่นแลว นําไปใชกับผูเรียน จำนวน 12 คน ที่ยังไมผานเกณฑการประเมิน
ผลการวิจัย ปรากฏวานักเรียนขาดทักษะ การบันทึกรายการคาในสมุดแยกประเภททั่วไปพบวา
นักเรียน 12 คน ผานเกณฑการประเมินท้ังหมด 

การสรางชุดการสอนเชิงทดลอง วิชาบัญชีเบื ้องตน 2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความมุงหมายการวิจัยเพื่อสรางชุดการสอนเชิงทดลองและเพื่อศึกษา
ประสิทธิผล ของชุดการสอนเชิงทดลอง วิชาบัญชีเบื ้องตน 2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุมตัวอยางในการวิจัยเลือกมาจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพณิชยกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต ( เอส.เทค.) อำเภอทุงสด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียน ที่ 2 ปการศึกษา 2550 จำนวน 302 คน โดยวิธรีเจาะจง นักเรียนท่ี
กําลังเรียนรายวิชาบัญชีเบื้องตน 2 หอง ปวช.1/3 จำนวน 40 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ ชุดการ
สอนเชิงทดลองวิชาบัญชีเบื้องตน 2 แผนการ สอนโดยใชชุดการสอนเชิงทดลอง แบบทดสอบ วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามวัดความ สนใจในการเรียนจากการใชชุดทดลองดำเนินการ 
ทดลองระหวางวันที่ 2 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ทำการวิเคราะหโดยใชสถิติ
จำนวนรอยละ คาเฉลี่ย ( Mean ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) และคาสถิติ
ทดสอบที (t- test statistic ) การบัญชีโรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต ( เอส.เทค.) ปที ่ว ิจัย 2551 
อาจารยนงเยาว รัตนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต ( เอ
ส.เทค.) อาจารยเปยทิพย ไชยานุวงศ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบัญชี 
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วิบูลยรัตน คงเสมอ (2553 : บทคัดยอ)การวิจัยเรื่องนี้เปนการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความพึงพอใจในการเรียนรูรายวิชา ง43102 
การบัญชีเบื้องตน เรื่อง การวิเคราะหรายการคา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา อำเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร โดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรายการคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) 
เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการคิด วิเคราะหรายการคา เรื่อง การคิดวิเคราะหรายการคา รายวิชา ง
43102 การบัญชีเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด (80/80) 
(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอน เรียนและหลังเรียนรายวิชา ง43 102 การ
บัญชีเบื้องตน เรื ่อง การวิเคราะหรายการคา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะหรายการคา (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหของ นักเรียนระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียนรายวิชา ง43102 การบัญชีเบื้องตน เรื ่อง การวิเคราะหรายการคา ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรายการคา (4) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรายการคา
รายวิชา ง43102 การ บัญชีเบื้องตน เรื่อง การวิเคราะหรายการคา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้ง
นี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 6/1 จำนวน 1 หองเรียน รวม 33 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2553 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ซึ่งไดกลุมตัวอยางมาโดยการสุมอยาง
งายดวยวิธีการจับฉลากเลือกหองเรียน เครื่องมือที่ใช ในการวิจัย ไดแก แบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะหรายการคา จำนวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู  จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 50 ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถ ในการคิด
วิเคราะห จำนวน 25 ขอ และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน จำนวน 15 ขอ การวิจัยในครั้งนี้ 
เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถิติพื้นฐาน การหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เปรียบ เทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสถิติในการทดสอบที (t = test for 
Dependent Samples) 

ผลการวิจัยพบวา 

1. แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรายการคา รายวิชา ง43102 การบัญชีเบื้องตน เรื่อง การ
วิเคราะห รายการคา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 84.21/83.82 

2. นักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรายการคา รายวิชา ง43102 
การบัญชี เบื้องตน เรื่อง การวิเคราะหรายการคา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.นักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรายการคา รายวิชา ง43102 การบัญชี
เบื้องตน เรื่อง การวิเคราะหรายการคา มีความสามารถในดานการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
4. นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรายการคา รายวิชา ง43102 การ

บัญชีเบื้องตน เรื่อง การวิเคราะหรายการคา มีความพึงพอใจตอการเรียนในระดับมาก 
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มงคล เกตุโกมล ( 2555 : บทคัดยอ การวิเคราะหผูเรียนวามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โปรแกรม สําเร็จรูปที่ใชจัดทำบัญชี บันทึกขอมูลผานทางบัญชีเกี ่ยวกับ ระบบบัญชีแยกประเภท 
ระบบคลังสินคา ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบซื้อ ระบบเจาหนี้ รายงานขอมูลทางการเงินโดยใชสื่อ 
PowerPoint และใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัส 3201 - 201 ระดับชั้น 
ปวส. 2 สาขางานการบัญชี วิทยาลัย อาชีวศึกษาเอเซีย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปการศึกษา 2555 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยยังไมมีการใชสื่อ PowerPoint และใบงาน โดยใชแบบทดสอบกอน
เรียน และแบบทดสอบหลังเรียน วิชาโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่องานการบัญชี มีวัตถุประสงค เพ่ือ
วิเคราะหความรูความเขาใจของผูเรียนในการวิเคราะหรายการคา เบื้องตน ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการวิจัยสื่อสารเรียนมัลติมีเดีย เพ่ือนําผลการวิเคราะหขอมูลเหลานี้มาใช เปนแนวทางในการ
ออกแบบการเรียนการสอนใหมีความรูสำหรับการคิดวิเคราะหผู เรียนครั้งนี้ จะนําเสนอ ผลการ
วิเคราะหขอมูลผูเรียน ดังนี้การวิเคราะห ( เรียนวามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลทาง 
บันชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีโดยใชสื ่อ PowerPoint และใบงานในรายวิชาโปรแกรม
สําเร็จรูปเอ งานบัญชี รหัส 3201 - 2011 ภาคเรียนที่ 2/2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย สรุป
ผลการวิจัยดังนี้ ผลสำฤทธิ์ ของการใชสื่อ PowerPoint และใบงานในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเอ
งานบัญชี รหัส 3201 - 2011 การใช แบบทดสอบกอนเรียนผลปรากฏวานักศึกษาสวนใหญ ไดผล
คะแนนในระดับพอใชคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 43.00 คะแนนการใชแบบทดสอบหลังเรียนและการใช
สื่อ PowerPoint และใบงานในรายวิชาโปรแกรม สําเร็จรูปเองานบัญชี รหัส 3201 - 2011 ผล
ปรากฏวานักศึกษามีคะแนนเฉลี ่ยเพิ ่มขึ ้นจากเดิม คิดเปนรอยละ 50.00 แสดงวาการใชสื่อ 
PowerPointและใบงานในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเองานบัญชี รหัส 3201 - 2011 มีผลทำให
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูในระดับดี คือ ไดคะแนนเฉลี่ย 64.50 คะแนน 

นางกานดา กลิ่นเขียว ( 2553 : บทคัดยอ ) ในปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนามากข้ึนทำใหผูคน
ให ความสนใจกันอยางมากมาย ทำใหสงผลเสียตอหลาย ๆ ดาน ผูจัดทําจึงคิดท่ีจะสํารวจความรูเรื่อง
การคูณ และการหารเลขฐาน โดยสุมตัวอยางจากนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบางแกว ระดับชั้น ปวช. 
1 สาขางาน การบัญชีจำนวน 12 คน วามีความรูในเรื่องนี้มากนอยเพียงใด มีเครื่องมือที่ใชในการ
สํารวจ คือ แบบทดสอบเรื่องการคูณ และการหารเลขฐาน เปนแบบอัตนัยจำนวน 5 ขอ และแบบ
ปรนัยจำนวน 5 ขอ แลวนํามาเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความครบถวนจากแบบสอบถาม นํามา
วิเคราะหหาสถิติ คาเฉลี่ย และรอยละ ซึ่งสามารถสรุปไดวานักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพบางแกว 
ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานการ บัญชี มีความรูเรื่องการคูณและการหารเลขฐานอยูในระดับดีดวย
คะแนนเฉลี่ย 12.58 คะแนน 

การใชแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ ซึ่งชวยในการออกแบบการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรูจัก
คิด วิเคราะหและสามารถนําไปทำการวิเคราะหรายการคาได เปนการชวยในการฝกทักษะการเรียน
ของผูเรียน ซ่ึงผูเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะทำใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

 
 



12 
 

 
 

บทที่ 3 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 

การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องการวิเคราะหรายการคา วิชาบัญชีเบื้องตน  
โดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1” มีรายละเอียดเก่ียวกับการ
ดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 หอง 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
จำนวน 39 คน 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบฝกทักษะ เรื่อง “การวิเคราะหรายการคา” วิชาการบัญชีเบื้องตน  

2. แบบทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ 

3.3 วิธีการสรางเครื่องมือ 

สำหรับการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ผูวิจัยไดทำการศึกษาหลักสูตรและ
สรุป เนื้อหาสาระสำคัญของความรูเรื่อง การวิเคราะหรายการคาเพ่ือออกแบบ แบบฝกทักษะใหได
ครอบคลุม เนื้อหา โดยการนําแบบฝกทักษะท่ีสรางไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางเพ่ือนําขอมูลมาแกไข 
โดยเครื่องมือใน การวิจัย มีดังนี้ 

1. สรางแบบฝกทักษะ การแยกประเภทสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ  

2. สรางแบบฝกทักษะ การแยกประเภทรายการคา  

3. สรางแบบฝกทักษะ การวิเคราะหรายการคา  

4. สรางแบบทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียวโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
มี ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหผูเรียนทำแบบทดสอบกอนการใชชุดฝกปฏิบัติ จากนั้นทำการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ ตามชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน และนัดผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทำ
แบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง โดยผูวิจัยไดใหผูเรียนทำแบบฝกทักษะ จำนวน 3 ครั้ง วันละ 30 นาที 
เมื่อทำกิจกรรมครบทั้ง 3 ครั้ง ผูวิจัยจึงไดนำแบบฝกทักษะ มาหาคาเฉลี่ยและทำการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ 
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 3.5 การวิเคราะห 

วิเคราะหจากผลคะแนนท่ีไดจากการทำแบบทดสอบกอนการใชแบบฝกทักษะและหลังการใช
แบบฝกทักษะ โดยนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ยเพื ่อทำการเปรียบเทียบความกาวหนาของการ
พัฒนาการเรียนรูเรื่อง การวิเคราะหรายการคา วิชาการบัญชีเบื้องตน 

 
 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการพัฒนาการเรียนรูเรื่อง การวิเคราะหรายการคา วิชาบัญชีเบื้องตน 1 ของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 39 คน โดยใชแบบฝกทักษะ 
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1  คะแนนทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ 

 

ลำดับ คะแนนทดสอบกอนใชแบบฝกทักษะ 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลังใชแบบฝกทักษะ 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

1 10 18 
2 8 17 
3 7 15 
4 6 15 
5 7 16 
6 6 15 
7 10 18 
8 8 16 
9 9 16 

10 8 15 
11 10 16 
12 10 16 
13 9 17 
14 9 16 
15 9 16 
16 9 17 
17 8 17 
18 8 16 
19 10 17 
20 11 17 
21 9 16 
22 11 19 
23 10 16 
24 9 16 
25 9 17 
26 11 18 



 

27 11 17 
28 9 16 
29 8 16 
30 8 15 
31 11 18 
32 9 17 
33 8 15 
34 8 15 
35 8 14 
36 9 17 
37 9 16 
38 10 18 
39 9 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนการทำแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี
เบื้องตน  เรื่องการวิเคราะหรายการคา กอนใชแบบฝกทักษะและหลังใชแบบฝกทักษะ 
 

ลำดับ คะแนนทดสอบกอนใชแบบ
ฝกทักษะ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลังใชแบบฝก
ทักษะ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 

1 10 18 8 
2 8 17 9 
3 7 15 7 
4 6 15 9 
5 7 16 9 
6 6 15 9 
7 10 18 8 
8 8 16 8 
9 9 16 7 

10 8 15 7 
11 10 16 6 
12 10 16 6 
13 9 17 8 
14 9 16 7 
15 9 16 7 
16 9 17 8 
17 8 17 9 
18 8 16 8 
19 10 17 7 
20 11 17 6 
21 9 16 7 
22 11 19 8 
23 10 16 6 
24 9 16 7 
25 9 17 8 
26 11 18 7 
27 11 17 6 
28 9 16 7 
29 8 16 8 



 

30 8 15 7 
31 11 18 7 
32 9 17 8 
33 8 15 7 
34 8 15 7 
35 8 14 6 
36 9 17 8 
37 9 16 7 
38 10 18 8 
39 9 16 7 

คะแนนเฉล่ีย 348 638 290 
ผลรวม 8.92 16.35 7.43 

 
 

จากตารางพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนใชแบบฝกทักษะและหลังใชแบบฝกทักษะของ นักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 39 คน เรื่อง การวิเคราะหรายการคา 
คะแนนจากแบบทดสอบกอนการใชแบบฝกทักษะ มีผลการเรียนต่ำกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
จำนวน 27 คน สวนอีก 12 คน มีคะแนนเกินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 2 0 คะแนน แตก็ถือวา อยูในเกณฑ
ต่ำ โดยมีคาเฉลี่ย 8.92 หลังจากใชแบบฝกทักษะแลวทำการทดสอบพบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูง
กวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีคาเฉลี่ย 16.35 

ทำใหพบวาผู เรียนมีพัฒนาการเรียนเรื ่อง การวิเคราะหรายการคา วิชาบัญชีเบื้องตน 1 โดยมี 
ความกาวหนาทางการเรียนหลังใชแบบฝกทักษะ รอยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน โดยมี คาเฉลี่ย
ความ กาวหนา 7.43 

 
 



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิชาบัญชีเบื้องตน 1 เรื่องการวิเคราะหรายการคา 
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 39 คน โดยใชแบบฝก
ทักษะ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู วิชาบัญชีเบื้องตน 1 เรื่องการวิเคราะหรายการคาโดยใชแบบฝก 
ทักษะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ทางการเรียนกอนใชแบบฝก
ทักษะมีคาเฉลี่ย 8.92 หลังจากใชแบบฝกทักษะมีคาเฉลี่ย 16.35 ซ่ึงมี ความกาวหนาทางการเรียนโดยมี
คาเฉลี่ย 7.43 

อภิปรายผล 

การวิจัย เรื่องการวิเคราะหรายการคา ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 39 คน โดยใชแบบฝกทักษะ สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนการใชแบบฝกทักษะและหลัง การใชแบบฝกทักษะ
พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย กอนใชแบบฝกทักษะ 
8.92 และมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนหลังจากใชแบบฝกทักษะมีคะแนนสูง โดยมี คาเฉลี่ย 16.35 และมี
ความกาวหนาทางการเรียนคิดเปนคาเฉลี่ยได 7.43 เนื่องมาจากการใชแบบฝกทักษะ 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 1 โดยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการ 

สอนโดยใชเอกสารหรือแบบฝกทักษะเขามาชวยในการเรียนการสอน  

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการใชแบบฝกทักษะ วิชาบัญชีเบื้องตน 1 

เรื่อง การวิเคราะหรายการคา เพ่ือนําไปพัฒนาการสรางสื่อการสอนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฝกทักษะชุดท่ี 1 

ใหระบุวาช่ือบัญชีตอไปนี้อยูในหมวดสินทรัพย หนี้สินหรือสวนของเจาของ 

เงินฝากธนาคาร   .............................................................................. 

รถยนต    .............................................................................. 

ถอนใชสวนตัว   .............................................................................. 

รายไดเบ็ดเตล็ด   .............................................................................. 

เครื่องตกแตง   ..............................................................................  

เงินเบิกเกินบัญชี   .............................................................................. 

คานายหนา   ..............................................................................  

ดอกเบี้ยคางจาย   .............................................................................. 

ดอกเบี้ยรับลวงหนา  .............................................................................. 

คาเชา เงินกูจํานอง  .............................................................................. 

ทุน-นายคณิต   .............................................................................. 

วัสดุสำนักงาน   ..............................................................................  

ลูกหนี้การคา   .............................................................................. 

เงินเดือน   .............................................................................. 

อาคาร    .............................................................................. 

เงินกูธนาคาร   ..............................................................................  

เครื่องมือ   ..............................................................................  

เจาหนี้การคา   ..............................................................................  

รายไดคาบริการ   .............................................................................. 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด  .............................................................................. 

เจาหนี้-รานอรวรรณ  ..............................................................................  

คาเบี้ยประกันจายลวงหนา ..............................................................................  

คาโฆษณาคางจาย  .............................................................................. 

อุปกรณเสริมสวย   .............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฝกทักษะชุดท่ี 2 

ใหระบุวาช่ือบัญชีตอไปนี้อยูในหมวดสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได หรือคาใชจาย 

เงินฝากธนาคาร  ..............................................................................  

รถยนต    .............................................................................. 

ถอนใชสวนตัว  .............................................................................. 

รายไดเบ็ดเตล็ด   .............................................................................. 

เครื่องตกแตง   .............................................................................. 

เงินเบิกเกินบัญชี   .............................................................................. 

คานายหนา   .............................................................................. 

ดอกเบี้ยคางจาย   .............................................................................. 

ดอกเบี้ยรับลวงหนา  .............................................................................. 

คาเชา    .............................................................................. 

เงินกูจํานอง   .............................................................................. 

ทุน-นายคณิต วัสดุสำนักงาน .............................................................................. 

ลูกหนี้การคา   .............................................................................. 

เงินเดือน   .............................................................................. 

อาคาร    .............................................................................. 

เงินกูธนาคาร   .............................................................................. 

เครื่องมือ   .............................................................................. 

เจาหนี้การคา   .............................................................................. 

รายไดคาบริการ   .............................................................................. 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด  ..............................................................................   

เจาหนี้-รานอรวรรณ  .............................................................................. 

คาเบี้ยประกันจายลวงหนา .............................................................................. 

คาโฆษณาคางจาย  .............................................................................. 

อุปกรณเสริมสวย   .............................................................................. 

 

 

 

 

 



 

แบบฝกทักษะชุดท่ี 3 

 

นายสมใจ ดำเนินกิจการเปนชางตกแตงอาคารบานเรือน ไดนําเงินสดมาลงทุนจำนวน 147,000 
บาท เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556 รายการคาระหวางเดือนมีนาคม มีดังนี้  

2556  

มี.ค.  4  ซ้ือสีทาบานเปนเงินสด 6,800 บาท 

10 ซ้ือรถบรรทุกราคา 180,000 บาท ชําระเงินสดทันที 50,000 บาท  

18  รับเงินสดเปนคาเครื่องตกแตงและทาสีอาคาร 23,000 บาท  

19  จายคาเชาราน 8,500 บาท  

21 สงบิลเก็บเงินใหลูกคาตกแตงและทาสีอาคารเปนเงินสด 17,000 บาท  

22 ซ้ือเครื่องใชในการตกแตงและทาสีอาคาร 4,200 บาท  

25 เก็บเงินจากลูกหนี้ได 12,000 บาท  

27 นําเงินสดไปใชสวนตัว 2,500 บาท  

29 รับเงินคาทาสีอาคาร 8,600 บาท 30 จายคาโฆษณา 890 บาท  

31 จายเงินเดือนลูกจาง 2 คน ๆ ละ 1,200 บาท 

ใหทำ วิเคราะหรายการวามีผลกระทบตอหมวดสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฝกทักษะชุดท่ี 4 

ตอไปนี้เปนรายการคาของรานฟาใสซักรีด ประจำเดือนมีนาคม 2556 

 

ว/ป/ด รายการคา ผลการวิเคราะห ช่ือบัญชี 

2556 
พค. 1 

เจาของกิจการนำเงินสด 70,000 บาท และวัสดุ
ซักรีด 90,000 บาทมาลงทุนเปดกิจการ 

  

3 ซ้ือวัสดุซักรีดเปนเงินสด 7,200 บาท   

8 ซ้ืออุปกรณซักรีดเพ่ิมเติมเปนเงินเชื่อ 21,500 บาท   

11 รับรายไดคาซีกรีด 9,800 บาท   

18 คิดเงินคาซักรีดใหลูกคา 9,300 บาท ลูกคาขอคาง
ไวกอน 

  

22 จายชำระคาอุปกรณซักรีด 10,000  บาท   

25 จายคาใชจายเบ็ดเตล็ด 1,800 บาท   

27 รับชำระหนี้จากลูกหนี้ท่ีคาง ไวจำนวนท้ังหมด   

29 จายคาเชาราน 10,000 บาท    

30 จายคาแรงใหลูกจาง 3,800 บาท   

 

ใหทำ ใหนักเรียนวิเคราะหรายการคาพรอมกับระบุชื่อบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามตารางแบบฟอรมท่ี            
กำหนดให 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฝกทักษะชุดท่ี 5 

นายทนงคศักดิ์ ดำเนินกิจการเปนชางตกแตงอาคารบานเรือน ไดนําเงินสดมาลงทุนจำนวน 
147,000 บาท เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 รายการคาระหวางเดือน ธันวาคม มีดังนี้ 

2556 

ธ.ค. 4  ซ้ือสีทาบานเปนเงินสด 6,800 บาท  

10  ซ้ือรถบรรทุกราคา 180,000 บาท ชําระเงินสดทันที 50,000 บาท 

18 รับเงินสดเปนคาตกแตงและทาสีอาคาร 23,000 บาท  

19 จายคาเชาราน 8,500 บาท  

21 สงบิลเก็บเงินใหลูกคา คาตกแตงและทาสีอาคารเปนเงินสด 17,000 บาท  

22  ซ้ือเครื่องใชในการตกแตงและทาสีอาคาร 4,200 บาท  

25  เก็บเงินจากลูกหนี้ได 12,000 บาท  

27  นําเงินสดไปใชสวนตัว 2,500 บาท  

29  รับเงินคาทาสีอาคาร 8,600 บาท  

30  จายคาโฆษณา 890 บาท  

31  จายเงินเดือนลูกจาง 2 คน ๆ ละ 1,200 บาท 

ใหทำ   วิเคราะหรายการคา โดยระบุวากระทบกับหมวดบัญชีใดบางและใชชื่อบัญชีวาอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบทดสอบกอนการใชแบบฝกปฏิบัติและหลังการใชแบบฝกปฏิบัติ 

 

จงวิเคราะหรายการตอไปนี้โดยทำเครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีตองการ 

 

ลำดับ รายการคา สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ 

เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

1 เจาของกิจการนำเงินสดเครื่องถาย
เอกสารและเจาหนี้มาลงทุน 

      

 2 ซ้ือเครื่องถายเอกสารและกระดาษ
ถายเอกสารเปนเงินเชื่อ 

      

3 รับเงินสดเปนคาถายเอกสาร       

4 ใหบริการถายเอกสารแกลูกคา ยัง
ไมไดรับเงิน 

      

5 รับชำระหนี้จากลูกหนี้       

6 จายชำระหนี้ใหเจาหนี้       

7 จายคาเบี้ยเลี้ยงใหนักเรียนฝกงาน 3 
คน 

      

8 ซ้ือเครื่องทำน้ำเย็นโดยผอนชำระ 3 
งวด  จายเงินดาวนใหบางสวน 

      

9 เจาของกิจการถอนเงินไปใชสวนตัว       

10 ใหบริการถายเอกสารแกลูกคา ลูกคา
จายเงินใหบางสวนท่ีเหลือขอแบง
ชำระเปน 2 งวด 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากรายการคาตอไปนี้ ใหวิเคราะหรายการคา โดยใสเครือ่งหมาย + แทนเพ่ิม และเครื่องหมาย - แทนลด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ รายการคา สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ 
1 เจาของกิจการนำเงินสด 

25,000บาท และรถกระบะ
มูลคา 350,000 บาท มา
ลงทุน 

+375,000  +375,000 

2 ซ้ือเครื่องซักผาราคา 9,500 
บาท เปนเงินเชื่อ 

+9,500 +9,500  

3 รับเงินสดเปนคาซักผา 3,000 
บาท  

+3,000  +3,000 

4 ใหบริการซักผาแกลูกคา ยัง
ไมไดรับเงินจำนวน 5,000 
บาท  

+5,000  +5,000 

5 รับชำระหนี้จากลูกหนี ้1,500 
บาท 

+1,500 
-1,500 

  

6 จายชำระหนี้ใหเจาหนี ้2,000 
บาท 

-2,000 -2,000  

7 จายคาตรวจสภาพรถและ 
คาน้ำมันรถ  500  บาท 

-500  -500 

8 ซ้ือเครื่องอบผา  26,000 บาท  
โดยผอนชำระ 5 งวดไมมี
ดอกเบี้ย   จายเงินดาวนให 
6,000 บาท 

+26,000 
-6,000 

+20,000  

9 นำเงินสดไปเปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 5,000 บาท  

+5,000 
-5,000 

  

10 เจาของกิจการถอนเงินฝาก
ธนาคารไปใชสวนตัว 1,000 
บาท   

-1,000 
 

 
-1,000 

 รวม 409,000 27,500 381,500 



 

 

นางสาวมะยม ดำเนินกิจการรับตัดเย็บเสื้อผา ไดนําเงินสดมาลงทุนจำนวน 100,000 บาท เม่ือวันท่ี 
1 มกราคม 2556 รายการคาระหวางเดือน มกราคม มีดังนี้ 

2556 

ม.ค. 3 ซ้ืออุปกรณตัดเย็บเสื้อผา ราคา 3,000 บาท 

11 จายคาเชาราน 1,500 บาท  

15  รับเงินสดจากการตัดเย็บผา 2,000 บาท  

18  ซ้ือวัสดุในการตัดเย็บ ราคา 500 บาท 

21  สงบิลเก็บเงินใหลูกคาไดรับเงินสด 1,400 บาท  

23  ซ้ือเครื่องตกแตงราน ราคา 3,800 บาท  

25  ใหบริการตัดเย็บผาแกลูกคาแตยังไมไดรับเงินจำนวน 3,000 บาท  

28  นางสาวมะยมนําเงินสดไปใชสวนตัว 3,500 บาท  

29  รับชําระหนี้จากวันท่ี 25 จำนวน 2,600 บาท  

30  จายคาน้ำ คาไฟ คาโทรศัพท 1,300 บาท  

31   จายเงินเดือน 2,000 บาท 

ใหทำ บันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป 
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