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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการ
บัญชี วิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้

วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning cell) 
 
 
 

นางสาวนิศารัตน์  บุญยืน 
 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ โดยใช้วิธีการ
สอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning cell) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1/1 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็น
คู่ (Learning cell)  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากนั้นน าผลที่ได้จากการทดสอบมาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน  มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิต t-test 
ผลการศึกษาพบว่า 

1. วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning cell) ในวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีเรื่อง
การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.15/81.67แสดงว่าคุณภาพของเครื่องมือมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning 
cell) เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผลปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่(Learning cell) เรื่อง การค านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1/1 สาขาการบัญชี อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ระดับ 5 ทั้งนี้อาจเพราะว่าวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning cell) มี
ประสิทธิภาพท าให้นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น 
 
ต าแหน่ง  ครูผู้สอน 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี
สถานที่ติดต่อ วิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจจงัหวัดระยองเบอร์โทรศัพท์ 038-604741-2  E-mail : akbanchang.aksorn.ac.th 
ปีที่วิจัย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 



 

-2- 
 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันการเรียนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจที่
ก าลังขยายตัวและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดความต้องการแรงงานอย่างมาก อีกทั้งยังเป็น
แรงงานที่ต้องมีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความเชี่ยวชาญในการท างาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาวิชาชีพเพ่ือพัฒนาก าลังคนระดับ
กึ่งฝีมือ ระดับฝีมือและระดับผู้ช านาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ ( ระดับเทคนิค ) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานหรือเป็น
ผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ 
คุณธรรมและเจตคติที่  ได้แก่  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25 56 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 โดยมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อก าหนดคุณภาพของผู้เรียน 
เพ่ือให้จัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคคลสังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก   

 จากประสบการณ์การสอนนักเรียนในสายวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
นั้นเป็นวิชาที่มีความส าคัญโดยเฉพาะในสาขาวิชาการบัญชีเนื่องจากเป็นวิชาที่ใกล้ตัวนักเรียน และเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน แต่เนื่องด้วยเป็นวิชาที่อ้างอิงกฎหมายเป็นหลักซึ่งยากต่อการเข้าใจ และมีการค านวณภาษีใน
กรณีต่างๆ จากการที่ได้ท าการสอนนักเรียนมักจะพบว่า นักเรียนมีปัญหาการเรียนวิชานี้ โดยเฉพาะการ
ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งท าให้เป็นจุดอ่อนของผู้เรียน ส่งผลให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ า ดังนั้นจึงท า
ให้ผู้วิจัยเกิดแนวความคิดท่ีจะพัฒนาการผลการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น โดยการใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็น
คู่ (Learning cell) เพ่ือให้นักเรียนสามารถมีเพ่ือนไว้คอยช่วยกันแก้ไขปัญหา คอยเสนอแนะ และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันอีกทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีให้ดียิ่งขึ้น 
 

2. สมมติฐานของการศึกษา 
 1.วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning cell) วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่อง การ
ค านวณภาษีเงินได้ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม่ 
 2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 31 คน มีความพึง
พอใจต่อวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning cell) เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระดับใด 
 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือหาความมีประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning cell) วิชาภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่อง การค านวณภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาส าหรับนักเรียนระดับชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาการบัญชี มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาการบัญชี วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องการค านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 3.  เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning 
cell) เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 
สาขาการบัญชี 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตในเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ วิชา ภาษีเงินได้
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บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ 
(Learning cell)  
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน  92คน 
     2.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรบริหารธุรกิจ แผนกการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 33 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที1่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาวิจัย 

 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
    ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

1.การเรียนเป็นคู่ (Learning Cell) บุญชม ศรีสะอาด (2537: 118) ได้ให้ความหมายของการเรียนเป็นคู่ไว้ว่า
หมายถึง  ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนระหว่างนักเรียน 2 คน โดยที่นักเรียน 2 คน ท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
กิจกรรมดังกล่าวอาจอยู่ในรูปการอ่าน การตอบปัญหา การอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียน หรืออาจอยู่ในรูปอ่ืน 
 2. ประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่(Learning Cell)  เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
   80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ระหว่าง
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซึ่งวัดหลังจากการทดลองใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งครอบคลุมความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่อง การค านวณภาษีเงิน
ได้  หมายถึง เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้วัดความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
  5. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากการบอกความรู้สึกในการเรียนด้วยวิธีการสอน
แบบเรียนเป็นคู่ วิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้ จากการตอบแบบส ารวจ
ความพึงพอใจที่มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ระดับ 1 พึงพอใจน้อยสุด, ระดับ 2 ความพึงพอใจน้อย, ระดับ 3 
ความพึงพอใจปานกลาง, ระดับ 4 ความพึงพอใจมาก และระดับ 5 ความพึงพอใจมากที่สุด   

วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ 
(Learning cell) 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ภาษเีงินได้บุคคล
ธรรมดากับการบญัชี เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้ 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ วิธีการสอน
แบบเรียนเป็นคู่ (Learning cell) 
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  6. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาการบัญชี ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2559 
   

7. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 
สาขา วิชาการบัญชี วิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้
วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning cell)” มีแนวคิดมาจากแนวคิดของโกลด์สชมิด (Goldshmid) เกี่ยวกับการ
น าวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่มาใช้ในการศึกษา 

บุญชม ศรีสะอาด (2537: 118) ได้ให้ความหมายของการเรียนเป็นคู่ (Learning cell)ไว้ว่าหมายถึง
ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนระหว่างผู้เรียน 2 คน โดยที่ผู้เรียน 2 คน กระท ากิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรม
ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปการถาม ตอบปัญหา อภิปราย หรือแสดง ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนหรือ
อาจอยู่ในรูปอ่ืน 

เทคนิคของการเรียนเป็นคู่ สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ที่ว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ
นักเรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนอย่างจริงจัง (Active) โดยตลอดได้รับข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) และได้แก้ไข
ในส่วนที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ซึ่งมีวิธีสอนที่นิยมใช้กันหลายวิธีที่ไม่อาจบรรลุหลักการดังกล่าว เช่นวิธีสอน
แบบบรรยายที่ผู้สอนก าลังบรรยาย ผู้เรียนอาจไม่สนใจฟัง หรือสนใจฟังแต่ไม่เข้าใจ หรือถึงแม้จะเข้าใจแต่คุณภาพ
ของการเรียนรู้จะอยู่ในระดับต่ า หรือใช้แก้ปัญหาวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) และวิธีสอนแบบ
สัมมนา (Seminar) ซ่ึงถึงแม้จะมุ่งให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนอย่างจริงจัง แต่ก็มักมีปัญหาคือ ผู้เรียนส่วนใหญ่
ไม่ได้ศึกษาเรื่องที่จะอภิปรายมาก่อน และมีผู้เรียนจ านวนมากไม่ได้แสดงความคิดเห็น แต่จะมีคนที่พูดเก่ง ชอบอวด
ตัวหรือก้าวร้าว ผูกขาดการอภิปราย เทคนิคการเรียนเป็นคู่จะแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เพราะผู้เรียนแต่ละคน
จะต้องท ากิจกรรมการเรียนอย่างจริงจัง มีโอกาสได้รับข้อมูลย้อนกลับและแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดในเรื่องที่เรียน 

รูปแบบของการเรียนเป็นคู่ 
การเรียนเป็นคู่สามารถกระท าได้หลายวิธี โกลด์สชมิด ได้เสนอแนะ ไว้ 2 วิธี ซึ่งได้ท าการทดลองประสบ

ผลส าเร็จมาแล้วดังนี้( Goldshmid 1971 : 1-6, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 2530 : 21-22) 
วิธีที่ 1 
วิธีนี้จะก าหนดให้นักเรียนแต่ละคนอ่านหรือศึกษาเนื้อหาอย่างเดียวกัน เป้าประสงค์ของวิธีนี้ก็เพ่ือให้ผู้เรียน

แต่ละคู่ได้มีการสนทนาอย่างเข้มข้นเพ่ือตรวจสอบผลการอ่านเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ลุ่มลึกในเรื่องที่อ่าน เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ (Information) เกี่ยวกับเรื่องนั้น วิธีนี้มีขั้นตอนดั้งนี้ 

ขั้นที่ 1 ในแต่ละครั้งจะก าหนดเรื่องหรือให้ผู้เรียนเลือกเรื่องที่จะอ่านหรือศึกษาโดยทุกคนจะต้อง
อ่านหรือศึกษาในเรื่องเดียวกัน เรื่องดังกล่าวควรเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถ ไม่ยาวเกินไป กล่าวคือ 
สามารถด าเนินการตามวิธีนี้ได้ภายในเวลาสองคาบเรียน 
 ขั้นที่ 2แต่ละคนอ่านเนื้อหาในเรื่องท่ีได้รับมอบหมายอย่างละเอียด 
 ขั้นที่ 3 ทุกคนต้องตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน และน าค าถามเหล่านั้นพร้อมส าเนาอีก 1 แผ่นติด

ตัวมาด้วยในแต่ละคาบต่อไป จ านวนของค าถามจะขึ้นอยู่กับความยาวของเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้อ่านและช่วงเวลา
ในการเรียนนั้น ค าถามท่ีจะต้องตั้งมาควรมีลักษณะดังนี้ 
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  3.1 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน การตอบค าถามเหล่านี้อย่างครบถ้วน จะเป็นการ
สรุปจุดส าคัญของเรื่องนั้น 

  3.2 เป็นค าถามในเนื้อหาของเรื่องที่ อ่านโดยได้มาจากการศึกษาแหล่งค้นคว้าอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีก าหนดให้อ่าน ควรมีค าถามประเภทนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ 

  3.3 ถ้าเป็นไปได้ควรมีค าถาม 1 หรือ 2 ข้อ ที่โยงเนื้อหาที่อ่านไปสู่ประสบการณ์ส่วนตัวหรือ
ประสบการณ์ในการท างาน 

  3.4 อาจมีค าถามประเภทอ่ืนเพิ่มเติมหรือทดแทนค าถามประเภทที่กล่าวมา 
 ขั้นที่ 4 ในตอนเริ่มต้นของการเรียนแต่ละครั้งครูจะให้นักเรียนจับคู่กัน ครั้งแรกอาจจับคู่กันโดยวิธีสุ่ม 

ครั้งต่อมาให้เปลี่ยนคู่กันไปเรื่อยๆ ผู้ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันอยู่ในพวกเดียวกัน เช่น ให้นักเรียนวิชาเอกเดียวกันเข้า
คู่กัน หรือในทางตรงกันข้ามถ้าต้องการให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางครูก็อาจจะจัดให้ผู้ที่มีภูมิหลัง
แตกต่างกันเข้าคู่กัน วิธีจับคู่วิธีหนึ่งคือให้ นักเรียนเลือกคู่ของตนเองด้วยตัวเอง 

 ขั้นที่ 5 ก่อนเริ่มต้นถาม-ตอบซึ่งกันและกัน ครูอาจรวบรวมส าเนาของค าถามที่นักเรียนแต่ละคน
เขียนไว้ ซึ่งจะมีประโยชน์หลายประการเช่น เป็นการตรวจสอบการเตรียมตัวของนักเรียน โดยสามารถน ามาประเมิน
การตั้งค าถามหรือให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักเรียนเป็นต้น 

 ขั้นที่ 6 นักเรียนแต่ละคู่จะถามและตอบค าถามซึ่งกันและกัน โดยสมมติว่าคนหนึ่ง เป็น ก อีกคนเป็น 
ข แล้วด าเนินการดังนี้  ก เป็นผู้ถามค าถามแรกที่ตนได้เตรียมไว้ ข ตอบค าถามนั้น แล้ว ก อาจกล่าวเสริมใน
รายละเอียดหรือแก้ไขในกรณีที่ ข ตอบผิด จากนั้น ข จะถามค าถามแรกของตน ก เป็นฝ่ายตอบ ให้ด าเนินการเช่นนี้
ไปเรื่อยๆ 

 ขั้นที่ 7 ในขณะที่แต่ละคู่กระท ากิจกรรมการเรียนโดยการถาม-ตอบ ซึ่งกันและกันนั้น ครูและผู้ช่วย
จะหมุนเวียนไปยังแต่ละคู่ เพ่ือให้ข้อมูลสะท้อนกลับ(Feedback) ถามและตอบค าถามเพ่ือประเมินผลการท ากิจกรรม
การเรียน ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบแต่ละคู่ในทุกครั้งที่ไปสังเกต 

 วิธีที่ 2  
 วิธีนี้จะก าหนดให้นักเรียนแต่ละคนอ่านหรือศึกษาเนื้อเรื่องคนละส่วนกัน ซึ่งต่างกับวิธีที่ 1 แต่จะมี

จุดประสงค์เช่นเดียวกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดเรื่องและให้นักเรียนเลือก โดยในแต่ละคู่จะอ่านหรือศึกษาเนื้อหาคนละส่วนไม่ตรงกัน 
 ขั้นที่ 2-5 ด าเนินการเช่นเดียวกับในวิธีที่ 1 
 ขั้นที่ 6 ในแต่ละคู่ ครึ่งแรกของคาบเรียน ก บรรยายและอธิบายจุดส าคัญในเรื่องที่ตนศึกษาให้กับ ข 

แล้วถามค าถามเพ่ือตรวจสอบดูว่า ข เข้าใจหรือไม่ ถ้ายังพบว่าไม่เข้าใจหรื อเข้าใจผิดก็อธิบายเพ่ิมเติมหรือแก้จุดที่
เข้าใจผิดนั้น ในครึ่งหลังจะสลับบทบาทกัน กล่าวคือ ข เป็นฝ่ายบรรยายแล้วถามค าถามในเรื่องที่ตนศึกษาส่วน ก เป็น
ฝ่ายฟังและตอบค าถามนั้น 

 ขั้นที่ 7 ด าเนินการเช่นเดียวกับวิธีที่ 1  
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8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อุบลวรรณอยู่มัน่ธรรมา(2547) ได้ท าการวิจัยการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จังหวัดนครปฐม  จ านวน 38 คน ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 
94.12/90.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
 

9. วิธีการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 
สาขา วิชาการบัญชี วิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้
วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning cell)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาในการสอนรวม 8 ชั่วโมง โดย
ด าเนินการดังนี้ 

1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตรวจแล้วเก็บคะแนนไว้ 
 2. ด าเนินการทดลอง โดยสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเรียนเป็นคู่(Learning Cell) วิชา ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  
 3. ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับท่ีใช้
ทดสอบก่อนเรียน  

4. น าผลที่ได้จากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปท าการตรวจ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือ
สรุปผลการทดลอง 
 5. เก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning Cell)วิชาภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ที่มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ  คือ ระดับ 1 พึงพอใจน้อยสุด,  ระดับ 2 ความพึงพอใจน้อย,  ระดับ 3 ความ
พึงพอใจปานกลาง, ระดับ 4 ความพึงพอใจมาก และระดับ 5 ความพึงพอใจมากท่ีสุด   
 

10. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
  1. ประชากร  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการ
บัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน  92 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ แผนกการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 33 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

11. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนเป็นคู่ (Learning Cell)  วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการ
บัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิชาภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดากับการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
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 3. แบบประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
 

12. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
1.การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนเป็นคู่ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้วิจัยสร้างเอง โดยด าเนินการดังนี้ 
 1.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุธศักราช 2556 
 1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ พุทธศักราช 2556 เนื้อหาสาขาวิชา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
 1.3 ศึกษาเนื้อหา วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.4 วิเคราะห์เนื้อหาวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 น ามาวิเคราะห์ ชื่อหน่วย จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม และสื่อการเรียนการ
สอน  
 1.5 ศึกษาการเขียนแผนการเรียนรู้ 
 1.6 ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเรียนเป็นคู่ 
 1.7 ก าหนดรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมงให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์การ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนเป็นคู่ 
 1.8 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของสาระส าคัญ 
สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ การเรียนสู้ สื่อการสอน และการประเมินผล 
 1.9 ปรับแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 1.10 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนเป็นคู่ เสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความถูกต้องของ
เนื้อหา ความคิดรวบยอด จุดประสงค์การเรียนรู้ การใช้ภาษา และการประเมินผลจากแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย  
  1. อาจารย์ณัชชานันท์  อุ่นสิวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
ผู้เชี่ยวชาญการด้านเนื้อหาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2. อาจารย์สายชล เอสามี ผู้เชี่ยวชาญแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3. อาจารย์สมฤดี คชสาร หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.11 น าคะแนนจากผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านไปหาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตามแบบวัดที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี 5 ระดับคือ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:102-103) 
  เหมาะสมมากที่สุด  ให้  5  คะแนน 
  เหมาะสมมาก  ให้  4  คะแนน 
  เหมาะสมปานกลาง  ให้   3  คะแนน 
  เหมาะสมน้อย  ให้  2  คะแนน 
  เหมาะสมน้อยท่ีสุด  ให้  1  คะแนน 

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 4.25 แสดงว่า 
มีความเหมาะสมมาก 
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1.12 น าแผนการจัดกิจกรมการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วน าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

1.13 น าแผนการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
มาจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน ามาทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้วยบททดสอบเรื่อง การค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  โดยด าเนินการสร้างและ
หาคุณภาพของแบบทดสอบตามข้ันตอนดังนี้ 
 2.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 2.2 ศึกษาทฤษฎีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพ่ืออกข้อสอบให้ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่อง การ
ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นข้อสอบอิงเกณฑ์แบบปรนัย โดยให้
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.5 น าแบบทดสอบที่สร้าง น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
น ามาปรับปรุงและแก้ไขตามที่ได้เสนอแนะไว้ 
 2.6 น าแบบทดสอบที่สร้าง น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
สอดคล้องระหว่างแบบทดสอบ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ให้คะแนน    1 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 ให้คะแนน    0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 ให้คะแนน   -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

2.7 วิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ พิจารณาคัดเลือกข้อสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ .50-1.00 (สมนึก ภัททิยธนี.2549:219-220 ) ซึ่งแสดงว่า
ข้อสอบข้อนั้นได้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งการประเมินของผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่า ข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC 
ผ่านเกณฑ์ รายข้อของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ .60 -1.00  
 2.8 น าแบบทดสอบทั้ง 50 ข้อ พิมพ์เป็นฉบับทดลองไปใช้กับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผ่านการเรียน เรื่อง การ
ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 1 มาแล้ว เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 

 2.9 น าแบบทดสอบที่ทดลองใช้ มาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าอ านาจจ าแนก
อยู่ระหว่าง .72 ถึง .79 ผู้วิจัยจึงน าไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับต่อไป 
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 2.10 น าแบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ จากข้อ 2.9 มาหาค่าความเชื่อมั่น ทั้ง
ฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบที่
ใช้ในการทดสอบ ทั้งฉบับเท่ากับ .90   ผู้วิจัยจึงน าแบบทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบฉบับนี้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน มีดังนี้ 
 1. ศึกษารูปแบบสอบถามความพึงพอใจและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ สร้างตามวิธีการของลิ
เกิร์ต (Likert)ด้วยวิธีการ Arbitary Method 5 ระดับ คือ ความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้และความคิดเห็นอยู่ในระดับปรับปรุง มี
จ านวน 5 ข้อ ใช้ ค่าเฉลี่ย (    ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยน าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ไปวิเคราะห์เทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปรับปรุง 
  คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ 
  คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 

 3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
ของค าถามและรูปแบบของภาษา 
 4. น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
 5.น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้ในการทดลองจริง 
 

13. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 
1.1 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) โดยการประเมินจากคะแนนการปฏิบัติของผู้เรียนในแต่ละ

กรอบของบทเรียนดังนี้ 
 

 สูตร E1  = 
เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

         X   คือ คะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรืองาน 
         N คือ จ านวนผู้เรียน 

1.2 การหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) โดยการประเมินจากคะแนนหลังเรียนดังนี้ 
 
สูตร E2 = 
 

เมื่อ     E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
  X   คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์ 
  A   คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
  N   คือ จ านวนผู้เรียนที่ทดลอง 

             จากนั้นน าค่า E1 และ E2 ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80 / 80 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร ดังนี้ 

E1 = (คะแนนเฉลี่ย / คะแนนเตม็)100% 

คะแนนเฉลีย่ = คะแนนรวมทั้งหมด / 
จ านวนนักเรียนท่ีทดลอง 

 

E2 = (คะแนนเฉลี่ย / คะแนนเตม็) 100% 

คะแนนเฉลีย่ = คะแนนรวมทั้งหมด / 
จ านวนนักเรียนท่ีทดลอง 
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 2.1 ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร 




  

 

 แทน คา่เฉลีย่ 
 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด  

 แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 

 2.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร 
 

)1(

)(
..

22







DS  

 

..DS แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 แทน  คะแนนแต่ละตัว 
 แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 แทน  ผลรวมของคะแนน 

 2.3 ค่าที (t-test dependent)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้
วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ ที่สร้างข้ัน โดยการทดสอบค่าที ( t-test dependent) ซึ่งใช้สูตรดังต่อไปนี้ 
 

1

2
)(

2








DD

D
t

 

 

 *df = n-1 
 D    แทน   ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่,   N    แทน   จ านวนคู่ 
 2.4 การหาค่าความยากง่าย(P) 
  การวิเคราะห์ความยากง่าย เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ (กรมวิชาการ. 2545:66) 
 สูตรในการค านวณ 
  P  คือ ดัชนีความยากของข้อสอบ,   R  คือ จ านวนนักเรียนท่ีตอบขอ้สอบน้ันได้ถูกต้อง 
  N คือ จ านวนนักเรียนท่ีตอบข้อสอบทั้งหมด 
 2.5 การหาค่าอ านาจจ าแนก (R) 
  เป็นการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก เป็นการดูความเหมาะสมของรายข้อว่า ข้อค าถาม
สามารถจ าแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้จริง หรือจ าแนกผู้ที่มีคุณลักษณะสูงจากผู้มีคุณลักษณะต่ าได้ 
 

 สูตรในการค านวณ 
 r = Ru – RL 
  N 
 ค่าr อยู่ระหว่าง 0.20 - 1.00  ค่าP อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80(กรมวิชาการ. 2545:68)  
R คือ ค่าอ านาจจ าแนก 
Ruคือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก (กลุ่มสูงใช้ประมาณร้อยละ 25 ของนักเรียนท้ังหมด) 
Rl คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูก (กลุ่มต่ าใช้ประมาณร้อยละ 25 ของนักเรียนท้ังหมด) 
N คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 
 

14.ล าดับขั้นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่เรื่อง การค านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเรียน
เป็นคูเ่รื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนักเรียนชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาการ
บัญชี 
 ตอนที่ 3 ผลการวัดระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่เรื่อง การค านวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ เร่ือง การค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 
ตารางที่ 1แสดงผลการหาประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบเรยีนเปน็คู่เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนทดสอบระหว่างเรียน และ หลงัเรียน  
คะแนนทดสอบระหว่างเรียน  

3 ครั้ง 
คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 

(E1) 
รวม 30 คะแนน 

คะแนนทดสอบหลังเรยีน (E2)  
รวม 30 คะแนน                  10 10 10 

1 8 9 9 26 24 
2 7 8 9 24 23 
3 7 9 10 26 25 
4 8 10 9 27 24 
5 7 8 10 25 23 
6 7 8 9 24 24 
7 8 9 9 26 26 
8 8 9 10 27 25 
9 7 8 10 25 22 
10 7 8 8 23 25 
11 8 8 9 25 25 
12 6 8 10 24 20 
13 7 8 8 23 25 
14 7 8 9 24 26 
15 8 7 10 25 23 
 16 7 9 8 24 20 
 17 6 8 9 23 26 
18 9 10 9 28 28 
19 8 9 8 25 23 
20 6 8 10 24 25 
21 8 9 10 27 23 
22 8 8 9 25 23 
23 7 7 8 22 20 
24 8 8 9 25 25 
25 6 8 9 23 22 
26 8 8 10 26 27 
27 7 7 9 23 26 
28 6 8 10 24 25 
29 8 7 7 22 23 
30 9 10 8 27 28 
31 8 8 9 25 24 
32 9 9 10 28 28 
33 7 8 8 23 25 
34 8 9 10 27 24 
35 9 9 9 27 28 
36 8 9 9 26 29 
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 270 301 327 898 882 
  7.50 8.36 9.08 24.94 24.50 

          คิดเป็นร้อยละ (898/1,080) x 100=83.15 (882/1,080) x 100= 81.67 
  จากตารางที่ 1 จะได้ประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่เรือ่ง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เท่ากับ 

83.15/81.67แสดงว่าคุณภาพของเครื่องมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยวิดีโอช่วยสอน เร่ือง การค านวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของนักเรียนชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาการบัญช ี
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรยีนโดยใช้วิธีการ

สอนแบบเรยีนเป็นคู่เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนจากการทดสอบออกเสียงภาษาอังกฤษ ผลต่าง 
D 

ผลต่าง 
D2 คะแนนก่อนเรียน 

( 30 คะแนน ) 
คะแนนหลังเรียน 
( 30 คะแนน ) 

1 18 24 6 36 
2 19 23 4 16 
3 21 25 4 16 
4 20 24 4 16 
5 20 23 3 9 
6 19 24 5 25 
7 22 26 4 16 
8 19 25 6 36 
9 18 22 4 16 
10 20 25 5 25 
11 21 25 4 16 
12 15 20 5 25 
13 20 25 5 25 
14 20 26 6 36 
15 17 23 6 36 
 16 15 20 5 25 
 17 20 26 6 36 
18 23 28 5 25 
19 18 23 5 25 
20 17 25 8 64 
21 16 23 7 49 
22 18 23 5 25 
23 15 20 5 25 
24 18 25 7 49 
25 16 22 6 36 
26 20 27 7 49 
27 19 26 7 49 
28 18 25 7 49 
29 17 23 6 36 
30 22 28 6 36 
31 19 24 5 25 
32 20 28 8 64 
33 18 25 7 49 
34 16 24 8 64 
35 18 28 10 100 
36 20 29 9 81 

ผลรวม 672 882 210 1,310 
  18.67 24.50   

 

จากตารางที่ 2   น าผลที่ได้มาค านวณโดยใช้สูตรดังนี้ 
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แทนค่าในสูตร   t       =     

136

2
)210()310,1(36
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       จะได้        =    

35

100,44160,47

210



 

                     =       

35

060,3

210  

                     =       
43.87

210  

                     =      
35.9

210  

                            =      22.46 

tค านวณ     =           22.46     ** 

tตาราง       =           1.697       ** 
  

**เปรียบเทียบค่า  ttค านวณ ( 22.46 )> t  ตาราง (1.697) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้วิธีการสอน
แบบเรียนเป็นคู่ เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 สาขาการบัญชี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559สูงกว่าก่อนใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ 
ตอนที่ 3 ผลการวัดระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้วิดีโอช่วยสอน เร่ือง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน จ าแนกเป็นรายข้อ 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น  
ล าดับ 

   
S.D. 

การแปล
ความหมาย 

1.การเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4.95 0.19 มากที่สุด 2 
2.เนื้อหาของบทเรียนในวิธกีารสอนแบบเรียนเป็นคู่มีความเหมาะสมกบัผู้เรียน 4.93 0.25 มากที่สุด 3 
3.แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน 4.43 0.19 มาก 9 
4.บรรยากาศในการเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน 4.90 0.20 มากที่สุด 4 
5.รูปแบบการน าเสนอของวิธกีารสอนแบบเรียนเป็นคู่มีความน่าสนใจ 4.97 0.31 มากที่สุด 1 
6.ขั้นตอนในการใช้บทเรียนมีความง่ายไม่ซับซ้อน 4.30 0.21 มาก 10 
7.เนื้อหาของบทเรียนในวิธกีารสอนแบบเรียนเป็นคู่มีความต่อเนื่องและชัดเจน 4.60 0.67 มากที่สุด 7 
8.เนื้อหาของบทเรียนตรงตามหลักสูตร 4.55 0.44 มากที่สุด 8 
9.ความรู้ที่ได้รับจากการใช้วธิีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ 4.87 0.26 มากที่สุด 5 
10.บทเรียนนี้มีความเหมาะสมที่จะใช้เปน็สื่อประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอน 4.80 0.31 มากที่สุด 6 

ภาพรวม 4.80 0.14 มากที่สุด  

จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1สาขาการบัญชี จ านวน 36 คน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.65) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทุกข้อ เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่
ละข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ( =4.97) รูปแบบการน าเสนอของ
วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่มีความน่าสนใจรองลงมาตามล าดับ คือ การเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ช่วยให้



 

-14- 
 

เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น( =4.95) ส่วนความพึงพอใจสองล าดับสุดท้ายคือ แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาใน
บทเรียนขั้นตอนในการใช้บทเรียนมีความง่ายไม่ซับซ้อน( =4.43)และขั้นตอนในการใช้บทเรียนมีความง่ายไม่
ซับซ้อน( =4.30) 
 

15. สรุปผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาและหาความมีประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  วิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี (รหัสวิชา 2201-2005)มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.15/81.67แสดงว่าคุณภาพของเครื่องมือมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสูงกว่าก่อนเรียน  
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่ระดับ 4.80 คือ พอใจมากที่สุด 
 

16. อภิปรายผล 
  จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาการบัญชีโดยใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ เรื่อง การค านวณภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา  มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้  
  1.วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.15/81.67ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 81.67 และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.15 แสดงว่าวิธีการสอนแบบเรียน
เป็นคู ่เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลวรรณ  อยู่มั่นธรรมา(2547) ที่ใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มีประสิทธิภาพ
94.12/90.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ เรื่อง การค านวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลวรรณ 
อยู่มั่นธรรมา(2547)  

  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่ เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาการบัญชี อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ระดับ 5ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าวิธีการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคู่ 
นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนและซักถามกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของอุบลวรรณ อยู่มั่นธรรมา
(2547)ที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
อยู่ในระดับมาก 
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17. ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการจับคู่ของนักเรียนในการท าวิจัย ครูผู้สอนควรให้ค าแนะน ากับนักเรียน คอยช่วยเหลือและ
สนับสนุน ให้ก าลังใจ เพราะอาจมีนักเรียนที่มีผลการเรียนค่อนข้างอ่อน ซึ่งท าให้เพ่ือนไม่อยากจับคู่ อาจท าให้
นักเรียนท้อแท้ ไม่อยากเข้าร่วมในการท าวิจัย  
 2. ควรมีการบันทึกปัญหาและข้อบกพร่อง ขณะท างานของนักเรียนเพื่อมาแก้ไขจุดบกพร่องในตอน
ต่อๆ ไป 
 

18. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. เพ่ือทราบถึงความมีประสิทธิภาพของการใช้วิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่เรื่อง การค านวณภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา 

2. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนในสาขาวิชาบัญชีและผู้เกี่ยวข้องได้น าแนวทางการไปใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 
 3. นักเรียนมีความพึงพอต่อวิธีการสอนแบบเรียนเป็นคู่เรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในสาขาการบัญชี 
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