
 

 

 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การบัญชีตนทุน 2 
 สำหรับนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปท่ี 1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
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สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5   

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
ปการศึกษา 2565 

 
 

 

 

 
 



 

ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การบัญชีตนทุน 2 สำหรับนักศึกษา 
    ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ชื่อผูจัดทำ   : นางอุษา  ไชยบุรินทร  
ปการศึกษา    : 2565 
******************************************************************************************* 

บทคัดยอย 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดย
ใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ 2)เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
นักศึกษาโดยใชเทคนิคการรวมมือ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานจำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
เทคนิคการรวมมือ แบบวัดความเขาใจในบทเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
และดัชนี ประสิทธิผล 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การทำแบบวัดความเขาใจในบทเรียนกอนเรียน มีคา 5.31 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 53.08 ในขณะท่ีคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 8.15 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนนน คิดเปนรอยละ 81.53  
 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบัญชีตนทุน 2  ของนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชีโดยการใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ มีดัชนีประสิทธิผล คิดเปนรอยละ 
60.66  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสำคัญ 

 การผลิตสินคาในปจจุบันมีลักษณะของการผลิตสินคามีหลายรูปแบบดวยกัน ไดแก การ ผลิตสินคา

ตามระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำ กับ การผลิตสินคาตามระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต และการผลิตสินคาตาม

ระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต ซึ่งไดแก ธุรกิจผลิตปลากระปอง ธุรกิจผลิต รถยนต ธุรกิจผลิตเครื่องดื่ม ธุรกิจ

ผลิตน้ำมัน เปนตน ซ่ึงวิธีการผลิตดังกลาวเปนเนื้อหาสวนหนึ่ง ในวิชาการบัญชีตนทุน 1 

 วิชาการบัญชีตนทุน 1 เปนวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 สาขาวิชา

การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนใน ปจจุบันไดมีการพัฒนาขึ้นเปนอยาง

มาก โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งมุงเนนใหผูเรียนเปนผูแสวงหาความรู

มากกวารอรับความรู และเปลี่ยนผูสอนจากผูถายทอด ความรูมาเปนผูจัดการเรียนรู แตในทางปฏิบัติอาจทำได

ยาก เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงความเขาใจคลาดเคลื่อนที่วาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญตองใชเวลามากทำใหสอนได ไมครบถวนในเนื้อหาวิชานั้น ๆ การเรียนรูแบบรวมมือเปนสวนหนึ่งของ

การจัดการเรียนการสอนที่ เนนผูเรียนเปนสำคัญอีกรูปแบบหนึ่ง เปนการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียน

ไดแสดงความ คิดเห็นอยางเต็มที่กับคําถามในแบบฝกหัดที่ผูสอนไดกำหนดไว โดยมีแรงจูงใจคือคะแนนตอบ 

คําถาม แบบฝกหัดรายกลุมท่ีผูสอนจะใหแกผูเรียนท่ีทำแบบฝกหัด และจะเฉลยแบบฝกหัดใน หองเรียนเพ่ือให

ผูเรียนไดแนวคิดในการเรียน 

 การเรียนรูแบบรวมมือมีอยูหลายรูปแบบ แตละรูปแบบนั้นมีขั้นตอนการเรียนรูที่แตกตาง กันออกไป 

ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ วิธีนี้เปนวิธีท่ีเหมาะสมกับการสอนวิชาท่ีมี การคํานวณหรือฝกทำ

แบบฝกหัด ดังนั้น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีตนทุน 1 เรื่องการบัญชีตนทุนชวงการ

ผลิต ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใชเทคนิคการเรียนรู

แบบรวมมือ เพื่อพัฒนาทักษะการคํานวณ การจัดทำ รายงานตนทุนการผลิต และการบันทึกบัญชี เพื่อให

สอดคลองกับการพัฒนาผลการเรียนรูของ นักศึกษาดานความรู ทักษะ เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ รวมมือ 

2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใชเทคนิคการ เรียนรูแบบรวมมือ 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชา

การบัญชี ประจำปการศึกษา 2565 จำนวน 15 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิชาการบัญชี ประจำปการศึกษา 2565 จำนวน 15 คน โดยแบงเปน

กลุมละ 5 คน จำนวน 3 กลุม  



 

ตัวแปรในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม ตัวแปรตน คือ เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ ตัว

แปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 1 ระยะเวลาในการทำวิจัย คือ ใชเวลาในภาคเรียนท่ี 

2 ปการศึกษา 2565 พ้ืนท่ีในการเก็บขอมูล คือ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีใหสมาชิกในกลุมไดรับผิดชอบ มีบทบาท

หนาท่ีทุกคน เชน เปนผูอาน เปนผูจดบันทึก เปนตน ทุกคนชวยกันทำงาน จนไดผลงาน สำเร็จ สงและนําเสนอ

ผูสอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู หมายถึง คะแนนที่ไดจากการใชแบบทดสอบความรูของ นักศึกษา ที่ผูวิจัยสรางข้ึน

เพ่ือทดสอบผูเรียนกอนและหลังเรียน เปนแบบปรนัยเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ขอ 

 คาดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ตัวเลขที่แสดงความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน โดยเปรียบเทียบ

คะแนนที ่เพิ ่มขึ ้นจากคะแนนทดสอบกอนเร ียนกับทดสอบหลังเร ียนนักศึกษา คือ นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 ประจำป การศึกษา 2565 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 15 คนสมาชิกใน

กลุมมีความรับผิดชอบรวมกัน ยึดหลักวา “ความสำเร็จของแตละคน คือ ความสำเร็จของกลุม ความสำเร็จของ

กลุม คือความสำเร็จของทุกคน” 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ 

 2. ไดทราบถึงดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใชเทคนิค การเรียนรูแบบ

รวมมือ 

 3. ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น สามารถทำงานรวมกับผูอื่น และมี ความสามารถใน

การอยูรวมกันในสังคมมากข้ึน 

 4. เปนแนวทางสำหรับอาจารยในการพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรวมมือใน กิจการการ

เรียนการสอน เพ่ือใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีตนทุน 1 เรื่องการบัญชี ตนทุนชวง

การผลิต ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง ชั ้นปที ่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 

ประจำปการศึกษา 2565 ดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ และแบบวัดความเขาใจใน บทเรียน โดยใชเทคนิคการ

เรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งกำหนดตัวแปรตนคือเทคนิคการเรียนรูแบบ รวมมือ และตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามแบบวัดความเขาใจในบทเรียนของผูเรียน ซ่ึงผูวิจัยไดเสนอเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ดังนี้ 

 



 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอิสระ

เทคนิคการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื ตวัแปรตาม

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรู ้



 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงเนนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีตนทุน 1 เรื่องการบัญชี

ตนทุนชวงการผลิต ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั ้นปที ่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ของ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 1. ความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือ  

 2. ลักษณะเก่ียวกับการเรียนรูแบบรวมมือ  

 3. บทบาทเก่ียวกับการเรียนรูแบบรวมมือ  

 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือ 

 นักการศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไวดังนี้ 

Johnson and Johnson. (1991) กลาววา การรวมมือกันคือ การทำงานรวมกันภายใน กิจกรรมที่ทำรวมกัน

นี้ แตละคนจะแสวงหาผลลัพธที่เปนประโยชนตอตนเองและเปนประโยชนตอ สมาชิกคนอื่น การเรียนรูแบบ

รวมมือใชในการสอนกลุมเล็ก ๆ ที่ใหนักเรียนทำงานรวมกันเพื่อให เกิดประโยชนสูงสุดแกตนเองและกันและ

กันในสถานการณเรียนรูแบบรวมมือจะมีการพ่ึงพากันใน ทางบวกเพ่ือการมุงผลสำเร็จของผูเรียน 

 Slavin (1987,P4) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึงวิธีการสอนอีกแบบหนึ่ง ซึ ่งกําหนดให

นักเรียนที่มีความสามารถตางกัน ทำงานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดยปกติจะมี 4 คน เปนนักเรียนที่เรียนเกง 1 

คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน การทดสอบแบงเปน 2 ครั้ง ครั้งแรกหาคาเฉลี่ยของทั้งกลุม 

สวนครั้งท่ี 2 พิจารณาคะแนนทดสอบเปนรายบุคคล การเรียนรู แบบรวมมือเปนการเรียนรูท่ีนักเรียนตองเรียน

รวมกัน รับผิดชอบงานของกลุมรวมกัน โดยที่กลุม จะประสบความสำเร็จไดเมื่อสมาชิกทุกคนไดเรียนรู บรรลุ

ตามจุดมุงหมายเชนเดียวกัน นั่นคือการ เรียนรูเปนกลุม หรือเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 

 วัฒนาพร ระงับทุกข (2543, หนา 38) ไดกลาวถึงความหมายการเรียนแบบรวมมือไววา การเรียน

แบบรวมมือเปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน ใหแกผูเรียนได

เรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรู ความสามารถแตกตางกัน โดยในแตละ

คนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสำเร็จ ของกลุมทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ

แบงเปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งเปนกําลังใจ แกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวา 

สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการ เรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรู

ของเพ่ือนสมาชิกทุกคน ในกลุม ความสำเร็จของแตละบุคคล คือความสำเร็จของกลุม 

 กรมวิชาการ (2546, หนา 4) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการ เรียนการ

สอนท่ีแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ สงเสริมใหนักเรียนทำงานรวมกัน โดยในกลุม ประกอบดวยสมาชิกท่ีมี

ความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือ พึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความ



 

รับผิดชอบรวมกัน ทั ้งในสวนคนและสวนรวมเพื ่อใหตนเองและ สมาชิกในกลุ มประสบความสำเร็จตาม

เปาหมายท่ีกำหนด ซ่ึงการเรียนรูดังกลาวมีความหมาย ตรงกันขามกับการเรียนท่ีเนนการแขงขัน และการเรียน

ตามลำพัง 

จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนที่ยึด

ผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยแบงนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ สมาชิกในกลุมมีความ แตกตางกัน ทั้งเพศ อายุ และ

ความรูความสามารถ แตมีเปาหมายในการเรียนรวมกัน สมาชิกใน กลุมมีบทบาทท่ีชัดเจนในการเรียน หรือการ

ทำกิจกรรมอยางเทาเทียมกัน และไดเรียนรู ไปพรอม ๆ กัน ภายในกลุมมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางแทจริง 

ไดพัฒนาทักษะความรวมมือ ในการทำงานกลุม สามารถสื่อสารกันและรวมกันปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

คนท่ีเรียนเกงจะ ชวยคนท่ีเรียนออน เม่ือกลุมบรรลุเปาหมาย ทุกคนก็จะรูสึกประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจ 

รวมกัน 

ลักษณะเกี่ยวกับการเรียนรูแบบรวมมือ 

อาภรณ ใจเท่ียง (2550 : 121) ไดกลาวถึง การจัดกิจกรรมแบบรวมแรงรวมใจวามีลักษณะดังนี้  

 1. มีการทำงานกลุมรวมกัน มีปฏิสัมพันธภายในกลุมและระหวางกลุม  

 2. สมาชิกในกลุมมีจำนวนไมควรเกิน 6 คน  

 3. สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกันเพ่ือชวยเหลือกัน 

 4. สมาชิกในกลุมตางมีบทบาทรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเชน เปนผูนํา ผูจดบันทึก ผู

ตรวจสอบ ผูสังเกตการณ ผูใหกําลังใจ 

บทบาทเกี่ยวกับการเรียนรูแบบรวมมือ 

 กรมวิชาการ (2546, หนา 23-29) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ ไวดังนี้ 

 1. กำหนดขนาดของกลุม และลักษณะของกลุม ซึ่งควรเปนกลุมที่คละความสามารถ มีทั้งผูเรียนเกง 

เรียนปานกลาง และเรียนออน 

 2. ดูแลการจัดลักษณะการนั่งของสมาชิกกลุมใหสะดวกท่ีจะทำงานรวมกันและงายตอการ สังเกตและ

ติดตามความกาวหนาของกลุม 

 3. ชี้แจงกรอบกิจกรรมใหนักเรียนแตละคนเขาใจวิธีการและกฎเกณฑการทำงาน 

 4. สรางบรรยากาศท่ีเสริมสรางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดหนาท่ีรับผิดชอบ ของสมาชิก

กลุม 

 5. เปนที่ปรึกษาของทุกกลุมยอยและคอยติดตามความกาวหนาในการเรียนรูของกลุมและ สมาชิกใน

กลุมยกยองเม่ือนักเรียนทำงานรวมกันเปนกลุม ใหรางวัลคําชมเชยในลักษณะกลุม กำหนดวาผูเรียนควรทำงาน

รวมกันแบบกลุมนานเพียงใด 

บทบาทของนักเรียนที่เรียนโดยการเรียนแบบรวมมือ วิมลรัตน สุนทรวิโรจน (2551, หนา 28) กลาวโดยสรุป

ดังนี้  

 1. รับผิดชอบการเรียนรวมกับเพ่ือน  

 2. รูบทบาทหนาท่ีของตนเอง  



 

 3. รูจักการ ไววางใจใหเกียรติ  

 4. รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือสมาชิกในกลุม  

 5. รับผิดชอบการเรียนรูของตนและเพ่ือน ๆ ในกลุม 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 เจตนจรรย อาจไธสง (2554: บทคัดยอ) ทำการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน

วิชาหลักการตลาด โดยใชเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ทดสอบความรู

เก่ียวกับคำศัพท Technical Term กอนและหลังเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาหลักการ

ตลาดโดยใชเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางที่ ทำการศึกษาคือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 

สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกสและจัดการการขนสง จำนวน 28 คนและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 32 

คน ภาคเรียนที่ 1/2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยประกอบดวย แบบทดสอบ Pretest และ แบบทดสอบ Posttest เปนแบบเติมคําเพื่ออธิบายความหมาย

ของคำศัพท technical term แบบทดสอบกลางภาค จานวน 120 ขอ และแบบทดสอบปลายภาค จานวน 84 

ขอ เปนแบบ เลือกตอบ 4 choice ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาท้ังกลุมท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน

ที่ เปนภาษาอังกฤษ และกลุมที่เรียน โดยใชเอกสารประกอบการสอนภาษาไทย สามารถอธิบาย ความหมาย

ของคำศัพท technical term เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย คะแนนสอบหลงัเรียนสูง

กวาคะแนนสอบกอนเรียน สวนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการตลาดของนักศึกษากลุม

ทดลองที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนเปน ภาษาอังกฤษ และนักศึกษากลุมควบคุมที่เรียน โดยใช

เอกสารประกอบการสอนเปนภาษาไทย โดย ใช Pair t-test พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด

ของนักศึกษาทั้งสองกลุมไมแตกตาง กันในการสอบ midterm แตพบวาการสอบ final มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมท่ีเรียน โดย

ใชสื ่อการสอน เปนภาษาอังกฤษสูงกวาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของกลุ มที่เรียน โดยใชสื ่อการสอนเปน

ภาษาไทย 

 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “ประสิทธิภาพการใชแบบฝกหัดรายกลุม ในรายวิชาการวิจัย ดําเนินงานของ

นักศึกษาชั้นปท่ี 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร” ของ อาจารยกาญจนา คําสมบัติ 

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนาความรูทักษาวิชาชีพทางบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญา ตรีปท่ี 3 สาขาการ

บัญชี ” ของอาจารยจารุวรรณ บุตรสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม 

 วันดี เจตนา (2556 : บทคัดยอ) ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปประเด็นสำคัญไดดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ของ การ

พัฒนาทางการเรียนรู เรื่อง งบการเงินของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ในรายวิชา การบัญชี

เบื้องตน1 โดยใชกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบแอล.ที. (LT.) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เครื่องมือที่ใชใน

การเก็บการเรียนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันเม่ือ พิจารณาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีมีระดับ 0.05 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น พบวานักเรียนที่ไดรับการทดสอบตามรูปแบบ กระบวนการ

เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ LT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้สามารถ ประยุกตใชกับทุกรายวิชา



 

สรางทักษะทางสังคมและพฤติกรรมในดานตาง ๆ จากเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูแบบ

รวมมือดังกลาวจะเห็นไดวา ใหผลสอดคลองกันคือ กิจกรรม การเรียนการสอนแบบรวมมือมีผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะเอากระบวนการเรียนการ

สอนแบบรวมมือ LT มาใชสําหรับ การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ 

 ยุทธพงษ วงศเมืองสรรค (2553: 12) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา

สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 และ 6/8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องประวัติศาสตรไทย 

(สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร) ดวยวิธีการสอบยอยทุก สัปดาหกับวิธีทดสอบเมื่อจบหนวย

การเรียน ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการ ทดสอบยอยทุกสัปดาหในแตละหนวยการเรียนสูง

กวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีการ ทดสอบยอยเมื ่อจบหนวยการเรียน นอกจากนี ้ผลการ

เปรียบเทียบแสดงใหเห็นวาการทดสอบยอย ทุกสัปดาหสามารถแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 หอง 1 ประจำป

การศึกษา 2565 จำนวน 15 คน 

เครื่องมือในการวิจัย 

 1. เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ  

 2. แบบวัดความเขาใจในบทเรียน 

วิธีสรางเครื่องมือ การสรางแบบทดสอบผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือตามลำดับตอไปนี้ 

 1. ศึกษาเนื้อหารายวิชาการบัญชีตนทุน 2 เรื่อง การบัญชีตนทุนชวงการผลิต เอกสาร และงานวิจัย

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวแปรเพ่ือเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ 

 2. สรางคําถามแบบวัดความเขาใจในบทเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาการบัญชีตนทุน1 

 3. นําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนที่สรางขึ้นใหอาจารยสาขาวิชาการบัญชีเพื่อ ตรวจสอบ

ความถูกตองของเนื้อหาและดานภาษา 

 4. นําแบบวัดความเขาใจในบทเรียนกอนเรียนและหลังเรียนไปปรับปรุง หรือแกไขให ถูกตอง ตาม

คำแนะนําจากอาจารยสาขาวิชาการบัญชี 

 5. นําแบบวัดความเขาใจในบทเรียนกอนเรียนและหลังเรียนท่ีปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับนักศึกษา

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปท่ี 1 หอง 1 สาขาวิชาการบัญชี 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเปนเวลา 1 เดือน ไดบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาทุก สัปดาหท่ีมี

การเรียนการสอน 

 2. การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือการสัมภาษณ  

 3. ใหทำงานตามแบบตัวอยางการทำงานท่ีแจกไป  

 4. ใหทำการแบบวัดความเขาใจในบทเรียน 

 

สถิติท่ีใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้เปนการหาคาสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย และรอยละ ของคะแนน ที่ไดจาก

การทดสอบยอยทุกสัปดาหกับการทดสอบเมื่อจบหนวยการเรียนและในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการ

วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

1. คาเฉล่ีย โดยใชสูตร 

 𝒙𝒙� = 𝜮𝜮𝒙𝒙
𝑵𝑵

 



 

 𝒙𝒙�  แทนคาเฉลี่ย 

 𝜮𝜮𝒙𝒙  ผลรวมของคะแนนรวมท้ังหมด 

 𝑵𝑵  จำนวนกลุมตัวอยางท้ังหมด  

 

2. อัตรารอยละ ซ่ึงวิเคราะหขอมูลจากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการ ทดสอบยอยทุก

สัปดาหกับวิธีการทดสอบเม่ือจบหนวยการเรียน 

3. วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผล ของการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชี ตนทุน 1 เรื่อง

การบัญชีตนทุนชวงการผลิต ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป ที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ 

 

ดัชนีประสิทธิผล =   ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน - ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน 

                      (จำนวนนักเรียน X คะแนนเต็ม) - ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเรื ่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีตนทุน 2 ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือมีคะแนน

ทดสอบผลสัมฤทธิ์การทำแบบวัดความเขาใจใน 

บทเรียน กอนเรียนและหลังเรียน 

ตารางท่ี 1. ตารางแสดงผลคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์การทำแบบวัดความเขาใจ 

กลุมท่ี คนท่ี คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 1 5 6 

 2 6 8 

 3 4 8 

 4 5 9 

2 5 5 9 

 6 6 8 

 7 7 9 

 8 7 9 

3 9 5 7 

 10 6 7 

 11 5 9 

 12 7 10 

4 13 5 8 

 14 5 7 

 15 6 9 

 16 7 9 

  

 



 

 หลังจากท่ีไดศึกษาจากการท่ีไดสังเกต สัมภาษณนักศึกษา และปรับวิธีการสอนใหมโดยใช เทคนิคการ

เรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งแบงกลุมนักศึกษาออกเปน 4 กลุม ๆละ 4 คน และ ซึ่งสมาชิกในกลุมมีทั้งนักศึกษาท่ี

เรียนออน เรียนปานกลาง และเรียนเกง อยูรวมกลุมกัน พบวาคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การทำแบบวัด

ความเขาใจในบทเรียน กอนเรียนมีคาเฉลี่ย 5.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 53.08 

ในขณะที่ คะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 8.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.53 ดังนั้น 

การพัฒนาความรูความเขาใจในวิชาการบัญชีตนทุน 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 โดยใชเทคนิคการ

เรียนรูแบบรวมมือ มีประสิทธิภาพเทากับ 81.53 

 วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีตนทุน ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดย

ใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ 

ดัชนีประสิทธิผล =           ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน - ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน 

         (จำนวนนักเรียน X คะแนนเต็ม) - ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน 

  E.I =    212 – 138 

    (26 X 10) -138 

           E.I. = 0.6065573 

 

 ผลปรากฏวา ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชี ตนทุน 2 ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป ท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดย

ใชเทคนิคการเรียนรูแบบ รวมมือ มีคาเทากับ 0.6065573 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปน

รอยละ 60.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยเรื่อง วิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีตนทุน 2 ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษาโดยใช เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1หอง 1 

ประจำปการศึกษา 2565 16 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 หอง 1 

ประจำปการศึกษา 2565 จำนวน 16 คน โดยแบงเปนกลุมละ 4 คน จำนวน 4 กลุม 

ตัวแปรในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ตัวแปรตน เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 

ระยะเวลาในการทำวิจัย คือ ใชเวลาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 พื้นที่ในการเก็บขอมูล คือ วิทยาลัย

การอาชีพบางสะพาน 

สรุปผล 

 การพัฒนาความรูความเขาใจในวิชาการบัญชีตนทุน 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการ

บัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ มีประเด็นท่ีควรสรุปผลดังตอไปนี้ 

 1. ประสิทธิภาพของการเรียน โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ ในการพัฒนาความรู ความเขาใจ

ในวิชาการบัญชีตนทุน 2 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชี 1 ตนทุน 2 เรื่อง การบัญชี

ตนทุนชวงการผลิต มีประสิทธิภาพคิดเปนรอยละ 81.53 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีตนทุน 2 เรื่อง การพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีตนทุน 2 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 

สาขาวิชาการบัญชี โดยใชเทคนิค การเรียนรู แบบรวมมือ มีคาเทากับ 0.6065573 แสดงวาผู เร ียนมี

ความกาวหนาในเรียนคิดเปน รอยละ 60.66 

อภิปรายผล 

 เรื ่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการ การพัฒนาความรู ความเขาใจในวิชาการบัญชีตนทุน 2 ของ

นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ

บางสะพาน โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ มีประเด็นท่ีควรสรุปผลดังตอไปนี้ 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีตนทุน 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งเปนการ สงเสริมการทำงานเปนกลุม สรางความสามัคคีในกลุม 

สงเสริมใหสมาชิกชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะ

ชวยเหลือตนเอง เพ่ือไมใหเปน 



 

ภาระของสมาชิกในกลุม  

 ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีตนทุน 2 ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ บัญชี เทากับ 0.6065573 หรือคิดเปนรอยละ 60.66 

แสดงวานักศึกษามีความรูเพ่ิมข้ึน หลังจาก เรียนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลใน

การจัดการเรียนการสอน อาจารยจะตองกำหนดขนาดของกลุมใหเหมาะสม ลักษณะของกลุมควรเปนกลุมท่ี

คละ ความสามารถอยางชัดเจน แตละกลุมจะตองมีท้ังผูท่ีเรียนเกง เรียนปานกลาง และเรียนออน แสดงวาการ

เรียนที่ใหผูเรียนมีบทบาทไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน เกื้อกูลกัน จะสงผลใหผูเรียน ออนมีการพัฒนาขึ้น คน

เรียนเกงไดฝกฝน ทบทวนสิ ่งที ่ไดศึกษา หากสมาชิกมีความสามารถ ใกลเคียงกัน ก็จะสงผลตอระดับ

ความสำเร็จในการเรียนรูของกลุมดวย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย ของกาญจนา คําสมบัติ (2553) ที่ ที่ได

ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการใชแบบฝกหัดรายกลุมในรายวิชา การวิจัยดําเนินงาน โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ

รวมมือ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. การเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ ทำใหนักศึกษาสาขาวิชาการ บัญชีมีความรู

ความเขาใจมากข้ึน และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นควรใชวิธีการเรียนการสอนโดยใช เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ

กับวิชาบัญชีอ่ืน ๆ ดวย 

 2. ควรมีการจัดกลุมนักศึกษา โดยคละความสามารถอยางชัดเจนตามสาระการเรียนรูท่ีสอน เพ่ือให

สมาชิกเกิดพฤติกรรมกลุมรวมมือ เพ่ือใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการนําไปวิจัยกับประชากรกลุมอ่ืน ๆ เชน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

2. ควรนําเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือไปใชกับรายวิชาอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบวัดความเขาใจในบทเรียนกอนเรียน 

แบบวัดความเขาใจในบทเรียนหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบวัดความเขาใจในบทเรียนกอนเรียน 

จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดไมใชลักษณะของกิจการท่ีใชระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต 

• การคิดตนทุนจะคิดเขางานแตละงาน  

• สินคาทุกหนวยท่ีผลิตจะมีมาตรฐานเดียวกัน  

• สินคาท่ีผลิตข้ึนเปนสินคาผลิตเพ่ือจําหนายเอง 

• สินคาทุกหนวยจะผานกระบวนการผลิตดวยวิธีเดียวกันท้ังหมด 

2. ขอใดไมใชวิธีการของระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต 

• เปนระบบท่ีสะสมตนทุนรายแผนก 

• คิดมูลคาสินคาไมวาอยูในงานระวางทำ 

• เปนระบบท่ีหาตนทุนหนวยละของทุกแผนก 

• รวบรวมตนทุนแตละแผนกดวยบัตรตนทุนงานสั่งทำ 

3. รายงานตนทุนการผลิตตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก มีลักษณะเปนแบบใด  

• งานระหวางทำปลายงวดของงวดกอนถือเปนตนทุนของงวดกอน  

• งานระหวางทำตนงวดของงวดปจจุบันถือเปนตนทุนของงวดกอน 

• งานระหวางทำตนงวดและปลายงวดถือเปนตนทุนของงวดปจจุบัน  

• งานระหวางทำปลายงวดของงวดกอนถือเปนตนทุนของงวดปจจุบัน 

4. คําตอบขอใดไมถูกตอง 

• รายงานการตามวิธี เขากอน – ออกกอน มี 5 ข้ันตอน เหมือนกับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 

• การคํานวณงานระหวางทำตนงวดตามวิธี เขากอน – ออกกอน เหมือนกับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนกั 

• การคํานวณงานระหวางทำปลายงวดตามวิธี เขากอน – ออกกอน เหมือนกับ วิธีถัวเฉลี่ย ถวงน้ำหนัก 

• ถาระหวางงวดไมมีงานระหวางทำตนงวด ทุน โอนออก ตามวิธี เขากอน – ออกกอน จะตองเทากับวิธี

ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักเสมอ 

 

 



 

จากโจทยตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 5 -6 

บริษัทแหงหนึ่งใชระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต ระหวางเดือน บริษัทมีขอมูลการผลิต 

ตอไปนี้ งานระหวางทำตนงวด 500 หนวย งานระหวางทำปลายงวด 200 หนวย หนวยท่ีทำสำเร็จ 

และโอนออก 4,300 หนวย งานระหวางทำปลายงวดแระกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบ 100% ตนทุน เปลี่ยนสภาพ 

60% 

5. หนวยเทียบสําเร็จรูปของคาแรงงาน มีก่ีหนวย 

• 4,240 หนวย 

• 4,420 หนวย 

• 4,320 หนวย 

• 4,500 หนวย 

6. หนวยเทียบสําเร็จรูปของงานระหวางทำปลายงวด - คาใชจายในการผลิต มีก่ีหนวย 

• 80 หนวย 

• 120 หนวย 

• 200 หนวย 

• 300 หนวย 

จากโจทยตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 7 - 8 

บริษัทแหงหนึ่ง จํากัดใชระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต ระหวางงวดมีตนทุนเกิดข้ึนดังนี้ 

วัตถุดิบ 25,000 บาท 

คาแรงงาน 18,000 บาท 

คาใชจายในการผลิต 13,500 บาท 

ตนทุนรวม 56,500 บาท 

คํานวณหนวยเทียบสําเร็จรูปมีดังนี้ 

วัตถุดิบ 

5,000 หนวย ตนทุนเปลี่ยนสภาพ 

4,500 หนวย 

7. ตนทุนตอหนวยเทียบสําเร็จรูปของตนทุนคาแรงงาน หนวยละเทาใด 



 

• 4 บาท 

• 14 บาท 

• 5 บาท 

• 15 บาท 

8. ตนทุนตอหนวยเทียบสําเร็จรูปของตนทุนคาใชจายในการผลิต หนวยละเทาใด 

• 3 บาท 

• 14 บาท 

• 7 บาท 

• 17 บาท 

จากโจทยตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 9-10 

บริษัท ซิตี้ จำกัดมีแผนกผลิต 2 แผนก บริษัทใชระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิตโดยใชวิธีการ คํานวณหนวย

เทียบเทาสำเร็จ รูปตามวิธีเขากอน-ออกกอน ระหวางงวด แผนกผลิตท่ี 2 จัดทำรายงาน จำนวนหนวยไดดังนี้ 

งานระหวางทำตนงวด 1,200 หนวย 

รับโอนมาจากแผนกท่ี 5,500 หนวย 

งานระหวางทำปลายงวด 800 หนวย 

ข้ันความสำเร็จของงานระหวางทำตนงวด 

วัตถุดิบตนทุนเปลี่ยนสภาพ ข้ันความสำเร็จของงานระหวางทำปลายงวดวัตถุดิบ 

ตนทุนเปล่ียนสภาพ 

 วัตถุดิบ  100% 

 ตนทุนเปลี่ยนสภาพ 40% 

ข้ันความสำเร็จของงานระหวางทำปลายงวด 

 วัตถุดิบ  100% 

 ตนทุนเปลี่ยนสภาพ 70% 

9. งานระหวางทำปลายงวดของตนทุนโอนมา มีจำนวนก่ีหนวย 

• 480 หนวย 

• 800 หนวย 



 

• 480 หนวย 

• 560 หนวย 

• 1,200 หนวย 

10. งานระหวางทำตนงวดของตนทุนโอนมา มีจำนวนก่ีหนวย 

• 800 หนวย 

• 560 หนวย 

• 1,200 หนวย 

• 480 หนวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบวัดความเขาใจในบทเรียนหลังเรียน 

จงเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 

• ขอใดไมใชลักษณะของกิจการท่ีใชระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต 1) สินคาท่ีผลิตข้ึนเปนสินคาท่ีผลิต

เพ่ือจําหนายเอง 

• การคิดตนทุนจะคิดเขางานแตละงาน 

• สินคาทุกหนวยท่ีผลิตจะมีมาตรฐานเดียวกัน 

• สินคาทุกหนวยจะผานกระบวนการผลิตดวยวิธีเดียวกันท้ังหมด 

2. ขอใดไมใชวิธีการของระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต 

• เปนระบบท่ีสะสมตนทุนรายแผนก 

• เปนระบบท่ีหาตนทุนหนวยละของทุกแผนก 

• รวบรวมตนทุนแตละแผนกดวยบัตรตนทุนงานสั่งทำ 

• คิดมูลคาสินคาแมวาอยูในงานระหวางทำ 

3. รายงานตนทุนการผลิตตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก มีลักษณะเปนแบบใด 

• งานระหวางทำปลายงวดของงวดกอนถือเปนตนทุนของงวดกอน  

• งานระหวางทำตนงวดของงวดปจจุบันถือเปนตนทุนของงวดกอน  

• งานระหวางทำปลายงวดของงวดกอนถือเปนตนทุนของงวดปจจุบัน  

• งานระหวางทำตนงวดและปลายงวดถือเปนตนทุนของงวดปจจุบัน  

4. ตามวิธีเขากอน-ออกกอน ถาตองการคํานวณจำนวนหนวยท่ีเริ่มผลิตและเสร็จในงวดนี้ จะ คํานวณอยางไร 

• ไมตองคํานวณเพราะเทากับงานท่ีผลิตเสร็จและโอนออกเสมอ  

• เทากับงานท่ีผลิตเสร็จและโอนออกหักดวยงานระหวางทำตนงวด  

• เทากับงานท่ีผลิตเสร็จและโอนออกหักดวยงานระหวางทำปลายงวด  

• เทากับงานท่ีผลิตเสร็จและโอนออกบวกดวยงานระหวางทำตนงวด  

5. ตามวิธีเขากอน-ออกกอน งานระหวางทำท่ีโอนออก จะประกอบดวยตนทุนอะไรบาง  

• ตนทุนของงวดปจจุบันเทานั้น 

• ตนทุนของงวดปจจุบันบวกดวยตนทุนงานระหวางทำปลายงวดของงวดกอน 

• ตนทุนของงวดปจจุบันบวกดวยตนทุนงานระหวางทำปลายงวดของงวดปจจุบัน  

• ตนทุนของงวดปจจุบันบวกดวยตนทุนงานระหวางทำตนงวดและปลายงวดของงวด ปจจุบัน 

จากขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 6-7บริษัท ซีซี จํากัด ใชระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต ระหวางเดือนบริษัท

มีขอมีขอมูล ตอไปนี้ งานระหวางทำตนงวด 500 หนวย งานระหวางทำปลายงวด 200 หนวย หนวยท่ีผลิต



 

เสร็จ และโอนออก 4,300 หนวย งานระหวางทำปลายงวดประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบ 100 % ตนทุน เปลี่ยน

สภาพ 60 % 

6. จำนวนหนวยท่ีเริ่มผลิตในงวดนี้ มีก่ีหนวย 

• 4,000 หนวย 

• 4,300 หนวย 

• 4,200 หนวย 

• 4,500 หนวย 

7. หนวยเทียบสําเร็จรูปของวัตถุดิบ มีก่ีหนวย 

• 4,000 หนวย 

• 4,300 หนวย 

• 4,200 หนวย 

• 4,500 หนวย 

จากขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 8-10 

บริษัท ซีซี จํากัด ใชระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต บริษัทมีแผนกผลิต 2 แผนก คือแผนก 

ท่ี 1 และแผนกท่ี 2 ระหวางงวดมีตนทุนเกิดข้ึนในแผนกท่ี 2 ดังนี้ 

8. ตนทุนตอหนวยเทียบสําเร็จรูปของ ตนทุนโอนมา หนวยละก่ีบาท 

• 15 บาท 

• 30 บาท 

• 20 บาท 

• 40 บาท 

9. ตนทุนตอหนวยเทียบสําเร็จรูปของ สินคาท่ีโอนอก หนวยละก่ีบาท 

• 15 บาท 

• 30 บาท 

• 20 บาท 

• 40 บาท 

10. ตนทุนท่ีโอนออกไปเปนสินคาสําเร็จรูปของงวดนี้มีคาก่ีบาท 

• 82,000 บาท 

• 164,000 บาท 

• 84,000 บาท 

• 168,000 บาท 
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