
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 เนนผูเรียนทุกคนมีความสามารถ ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได ซ่ึงถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติตาม

ศักยภาพ โดยใหความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม

ของแตละระดับการศึกษาในเรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ระบบการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี คณิตศาสตร เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง การบํารุงรักษา การใชประโยชน

จาก ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมี

ความสุข  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เปนหลักสูตรหลังมัธยมศึกษาตอนตนหรือ

เทียบเทา ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพ่ือ

ยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลใหสูงข้ึน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแหงชาติจนยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการเรียนรูสูการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

กําลังคนระดับฝมือ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางาน

ใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระ

ได โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและ

โอกาสของตน  

  

จากการสอนในสาขาวิชาการบัญชี พบวานักเรียนสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพาน  ชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี มีความกระตือรือรนสนใจเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

รายวิชาบัญชีคอนขางดี นักเรียนจะสอบไดคะแนนระดับคุณภาพ 4 จํานวนมาก ไมมีนักเรียนสอบได 

คะแนนระดับ 0 เม่ือเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชี ลดลง มีนักเรียนสอบ

ไดคะแนนระดับ 4 จํานวนลดลง คะแนนระดับ 1 และ 1.5 มีจํานวนมากข้ึนกวาเดิม  

 

 



 

การบัญชีอุตสาหกรรม จะเรียนเก่ียวกับเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม 

การจัดทําบัญชีและนําเสนองบการเงินสําหรับกิจการอุตสาหกรรมตามประกาศกรมพัฒนาธรุกิจการคาโดย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงไปท่ีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยท่ี 5 เรื่องสินคาคงเหลือ  ซ่ึงสินคา

คงเหลือของกิจการอุตสาหกรรมจะประกอบดวย สินคาสําเร็จรูป งานระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน 

เม่ือถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกิจการท่ีใชวิธีบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด จะทําการตรวจนับสินคา

คงเหลือและคํานวณตนทุนสินคาคงเหลือ โดยเลือกใชวิธีตามท่ีมาตรฐานการบัญชีสนับสนุนใหใช สวน

กิจการท่ีใชวิธีบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง  ก็มีการตรวจนับและคํานวณตนทุนสินคาคงเหลือเชนกัน 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองกับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทท่ัวไป จากท่ีกลาวมาข้ันตน ทําใหวิชาการ

บัญชีอุตสาหกรรมเปนวิชาท่ียุงยากและซับซอนสําหรับผูเรียน ทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อ ดังนี้ จากผูสอนท่ีใช

วิธีการสอนเขมงวดเกินไป การเรียนการสอนความสําคัญอยูท่ีผูสอน ผูสอนจะเปนผูอธิบาย บทบาทการมี

สวนรวมของผูเรียนมีนอย จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนไมเพียงพอ สาเหตุจากผูเรียนเลือกเรียน

สาขาวิชาการบัญชีตามเพ่ือน โดยท่ีตัวเองไมมีความชอบและความถนัด และสาเหตุอ่ืนๆ 

ปญหาดังกลาวผูศึกษาคนควาจึงมีแนวคิดปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยศึกษาการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงนักวิจัยไดดําเนินการวิจัย

เก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเปนการจัดการเรียนรูโดยใชความรู 

ความเขาใจ และทักษะในวิชาตาง ๆ มากกวาหนึ่งวิชาข้ึนไป เพ่ือแกปญหาหรือแสวงหาความรู ความเขาใจ

เรื่องใดเรื่องหนึ่งทําใหผูเรียนไดประยุกตใชความคิดและประสบการณ ความสามารถ และทักษะตาง ๆ ใน

เวลาเดียวกัน ทําใหไดรับความรู ความเขาใจลักษณะองครวม ปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนใหเกิด

ประสิทธิภาพ โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ครูผูสอนตองลดบทบาทครูผูเปนศูนยกลาง ให

เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดทําสื่อการเรียนการสอนท่ีกระตุนความสนใจผูเรียน จัดหากิจกรรมสงเสริมการ

เรียนการสอนใหเพียงพอและเหมาะสม ผูเรียนตองเพ่ิมทักษะในการคิดการมีสวนรวมในกระบวนการกลุม 

เปนผูสนใจใฝรู 

 

วัตถุประสงค 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแกผูเรียนเนนผูเรียนเปนสําคัญใราย

วิชาการบัญชีอุตสาหกรรม เก่ียวกับสินคาคงเหลือของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 

สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมีจุดประสงคดังนี้ 

              1.   เพ่ือสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เรื่อง สินคาคงเหลือ วิชาการ

บัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 2  สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพาน ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

              2.  เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สินคาคงเหลือวิชาการ

บัญชีอุตสาหกรรมของ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน       



 

     3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 2 

กอนเรียนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 

             1. กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง สินคาคงเหลือ  วิชาการบัญชีอุตสาหกรรม มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ 80/80  

             2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง สินคาคงเหลือ วิชาการบัญชี

อุตสาหกรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

             3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ เรื่อง สินคาคงเหลือ 

วิชาการบัญชีอุตสาหกรรม ในระดับความพึงพอใจมาก 

 

ขอบเขตการวิจัย 

              การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูรายงานไดกําหนดขอบเขตไวดังนี้ 

              1. กลุมประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 2  สาขาวิชาการ

บัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จํานวน 43  คน  

             2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 

สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

จํานวน 1 หอง จํานวน 43   คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง  

              3. เนื้อหาท่ีนํามาใชในการสอนคือ หนวยท่ี 5 เรื่อง สินคาคงเหลือ วิชาการบัญชีอุตสาหกรรม 

              4. ตัวแปรท่ีศึกษา 

                  4.1 ตัวแปรตนไดแก กิจกรรมการเรยีนการสอน 

                  4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีอุตสาหกรรม (20201-2004) 

ของนักเรียนชั้น ปวช.2   สาขาวิชาการบัญชี 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

              1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 2  สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  ในภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา  2564 

              2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เปนผลของความสําเร็จ หรือผลงานท่ีนักเรียนไดกระทําใน

การศึกษาเลาเรียนซ่ึงไดแกความรูท่ีไดจากการสอนหรือทักษะท่ีไดพัฒนาข้ึนตามลําดับข้ันในวิชาตาง ๆ 

เพ่ิมข้ึนเพียงใดจําเปนจะตองอาศัยเครื่องมือในการวัดผลการศึกษาเขามาชวย เปนการวัดผลสัมฤทธิ์ 

 



 

ทางการเรยีน 

              3. กิจกรรมการเรยีนรู ้ หมายถงึ  การกระทาํกิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบทเรยีน อนัเน่ืองมาจากการท่ี

ผูส้อนสือ่ความหมายกบัผูเ้รยีนโดยใชส้ือ่ชนิดตา่งๆ  เพ่ือติดตอ่สือ่ ความหมายเก่ียวกบัเนือ้หาสาระท่ีผูเ้รยีนตอ้งศกึษา

ตามหลกัสตูรท่ีวางไว ้

              4.เกณฑมาตรฐาน80/80 หมายถึงระดับคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกทักษะและ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนคิดเปนรอยละท่ีกําหนดไวในการหาประสิทธิภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู 

                   80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบฝกระหวางเรียน 

                   80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนท่ีเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

              5. บูรณาการ หมายถึง การนําเอาศาสตรสาขาวิชาตาง ๆท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกันมา

ผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือประโยชนในการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ  คือหลักสูตรท่ีนําเอาเนื้อหาของวิชา

ตาง ๆ มาหลอมรวมเขาดวยกันทําใหเอกลักษณของแตละรายวิชาหมดไป เชนเดียวกัน การเรียนการสอนท่ี

ดําเนินการดวยวิธีบูรณาการเราเรียกวา การจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ คือเนนท่ีองครวมของ

เนื้อหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา และเนนท่ีการเรียนของผูเรียนเปนสําคัญยิ่งกวาการบอก

เนื้อหาของครู 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

              1. ไดเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ เรื่อง สินคาคงเหลือ  วิชาการบัญชี

อุตสาหกรรม  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และมีประสิทธิผล 0.50 ข้ึนไป 

              2. นําหลักการไปใชในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในเรื่องตอไปและในรายวิชาอ่ืน 

              3. เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีอุตสาหกรรม (20201-2004) ของนักเรียน

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 2  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

              4. เพ่ือวางพ้ืนฐานวิชาการบัญชีอุตสาหกรรม (20201-2004) ของนักเรียนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ในการศึกษาตอสาขาวิชาการบัญชีในระดับสูงตอไป 

              5. เพ่ือทราบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 2   สาขาวิชาการบัญชี

ตอแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ วิชาการบัญชีอุตสาหกรรม 

 

 


