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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขาย
ผอ่นช าระ  เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ โดยใชชุ้ดการสอนบทเรียนส าเร็จรูปของนกัเรียนระดบัชั้น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 หอ้ง 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ ต  าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้น
ฉาง จงัหวดัระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ  านวน 7 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  โดย
คดัเลือกจากนกัเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การค านวณและบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระต ่ากวา่ร้อย
ละ 70 ของเกณฑท์ี่ตั้งไว ้ ผูว้จิยัไดใ้ชชุ้ดการสอนบทเรียนส าเร็จรูปจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้งเรียนใหก้บั
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งในการเรียนการสอน และท าการทดสอบหลงัจบบทเรียน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ค่า
ความกา้วหนา้ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. ผลการใชชุ้ดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระโดยใชบ้ทเรียน
ส าเร็จรูปของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 หอ้ง 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษร
บริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.25/81.43 แสดงวา่คุณภาพของ
เคร่ืองมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การบนัทึกบญัชีขาย
ผอ่นช าระโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 หอ้ง 1 วทิยาลยั
เทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นสูงกวา่ก่อนเรียน 
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1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) เป็นหลกัสูตรที่เปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนเลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพื่อเนน้ความช านาญเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง สามารถ
เลือกวธีิการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียนถ่ายโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้
และประสบการณ์จากแหล่งวทิยาการสถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระได ้
 ชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เป็นวธีิหน่ึงในการจดัการ
เรียนการสอนเพือ่ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้นตนเองตามความสามารถของแต่ละบคุคล ซ่ึงใน
บทเรียนส าเร็จรูปจะเรียงล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก มีค  าแนะน า มีแบบทดสอบพร้อมเฉลย ผูเ้รียน
สามารถทราบค าตอบไดท้นัที ท  าใหผู้เ้รียน เรียนรู้อยา่งมีอิสระ ไม่ก่อใหเ้กิดการเบื่อหน่าย ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ
กระบวนการพฒันาการเรียนรู้ 
 จากประสบการณ์การสอนในสถานศกึษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วทิยาลยัจดัการเรียนการ
สอนในสาขาวชิาการบญัชี ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการบญัชีจ านวน 1 หอ้งเรียน ผล
การปฏิบติัการสอนที่ผา่นมาพบวา่การจดัการเรียนการสอนวชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระใน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการบญัชี ซ่ึงรายวชิาดงักล่าวมีเน้ือหาเร่ืองการปฏิบติังาน
บญัชีส าหรับกิจการเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ ในการจดัการเรียนการสอนผูส้อนจะเนน้วธีิการสอนโดย
การใชต้  าราเป็นหลกัในการใหค้วามรู้ และท าแบบฝึกหดัหลงัสอนท าใหว้ธีิการสอนขา้งตน้รวมทั้งบทบาท
ในการเรียนการสอนส่วนใหญ่อยูก่บัผูส้อนเป็นหลกั จึงส่งผลใหก้ระบวนการเรียนการสอนยงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควรนกัเรียนยงัไม่สามารถวเิคราะห์โจทยแ์ละแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้ท าใหทุ้กคร้ังที่มีการท า
แบบฝึกหดัผูเ้รียนจะลอกเพือ่นมาส่งซ่ึงส่งผลให้การทดสอบยอ่ยไดผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ขาดทกัษะ
ในการจดัท าบญัชี และการจดัการเรียนการสอนนั้นผูส้อนจะใชว้ธีิสอนแก่ผูเ้รียนทุกคนดว้ยวธีิการเดียวกนั
จึงไม่เป็นการเหมาะสมเพราะผูเ้รียนในชั้นมีตั้งแต่เรียนดีจนถึงเรียนอ่อน 
  จากการศึกษาสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจที่จะสร้างชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป 
เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการบญัชี
ขึ้นมาเพือ่แกปั้ญหาถือเป็นการสอนที่เนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และวเิคราะห์ปัญหาโดย
มีขั้นตอนการนสอนซ่ึงสามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการเรียนรู้ และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองอนัจะส่ง
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นได ้
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพือ่ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่น
ช าระ 
 2. เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่น
ช าระของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3โดยใชชุ้ดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป  
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ประชากร คือ นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีที่ 3  สาขาวชิาการบญัชี วทิยาลยั
เทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอ บา้นฉาง จงัหวดั ระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ  านวน 35 คน 



 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวชิาการบญัชี ที่มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ ต ่า
กวา่เกณฑ ์70%  จ านวน 7 คน ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) 
 3. ตวัแปรที่ศึกษา 
  3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ 
  3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ 
โดยใชชุ้ดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีที่ 3 
 4. เน้ือหาวชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระโดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป 
 

4. กรอบแนวคดิในการวิจัย        
 
 
          
 
 

 
 

ภาพ 1 แสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรที่ศึกษาวจิยั 
 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะไวด้งัน้ี 
 1. บทเรียนส าเร็จรูป คือ บทเรียนที่ผูส้อนจดัท าขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่ก  าหนดไวใ้นแต่ละบทเรียน โดยเร่ิมจากเน้ือหาสาระที่
ง่าย ๆ ไปสู่เน้ือหาที่ยากขึ้นไปตามล าดบั เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยก าหนดวตัถุประสงค ์เน้ือหา วธีิการ 
และส่ือการเรียนการสอนไวล่้วงหนา้ ผูเ้รียนสามารถศึกษา คน้ควา้ และประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองตาม
ขั้นตอนที่ก  าหนดไว ้
 2. วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ หมายถึง รายวิชาศึกษาเฉพาะหมวดวิชาชีพส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการบญัชี วทิยาลยัเทคโนโยลีอกัษร
บริหารธุรกิจ  
 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัจากเรียนดว้ยชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 4. นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการบญัชี ที่ก  าลงั
ศึกษาอยูใ่นวทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอ บา้นฉาง จงัหวดั ระยอง  ภาคเรียนที่ 1/2557 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป 
วิชาการบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนช าระ 
เรื่อง การบันทึกบัญชีขายผ่อนช าระ 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีเช่าซื้อและซื้อ
ขายผ่อนช าระโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การ
บันทึกบัญชีขายผ่อนช าระ ของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 
 



 5. วทิยาลยั หมายถึง วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจตั้งอยูท่ี่ 111/7 ม.3 ต  าบล บา้นฉาง 
อ าเภอ บา้นฉาง จงัหวดัระยอง  21130 
 

6. แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
    หลกัและทฤษฎีทางจิตวทิยา 
 หลกัและทฤษฎีทางจิตวทิยาที่ใชใ้นการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป มี 2 ทฤษฎี คือ (กรองกาญจน ์ไช 
ยวงค.์ 2526 : 53-56) 
 2.1 ทฤษฎีของธอร์ไดด ์(Edward D. Thorndike) เป็นทฤษฎีที่น ามาใชก้บับทเรียนส าเร็จรูปในดา้น
ของการเสริมแรง และการจูงใจ ทฤษฎีน้ีประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ คือ 
 ก. กฎแห่งผล (Law of Effect) มีวา่เม่ือใดมีการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองมีขึ้นและ
ติดตามดว้ยสภาพการณ์ที่ท  าใหเ้กิดความพงึพอใจ แลว้การกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ ก็จะเพิม่มากขึ้น รางวลั
และความส าเร็จจะเป็นการเสริมแรงให้แสดงพฤติกรรมนั้นมากขึ้น ส่วนการลงโทษและความลม้เหลวจะลด
การแสดงพฤติกรรม ในการเรียนบทเรียนส าเร็จรูปจะมีการใหร้างวลัดว้ยค าชมเชย เป็นระยะและใน
ขณะเดียวกนัผูเ้รียนก็จะทราบผลส าเร็จของตนไปดว้ย เพือ่ใหเ้กิดสภาพที่ท  าใหเ้กิดความพงึพอใจ จะได้
อยากท าบทเรียนต่อไปจนจบ 
 ข. กฎแห่งการฝึก (Law of Exercise) มีวา่การเช่ือมโยงระหวา่งการตอบสนองกบัส่ิงเร้าที่เกิดขึ้น 
ซ ้ า ๆ หลายคร้ังจะช่วยใหก้ารเช่ือมโยงระหวา่งสองส่ิงนั้นแน่นแฟ้ นยิง่ขึ้น หมายความวา่ถา้กระท า
พฤติกรรมใดซ ้ า ๆ อยูเ่สมอจะท าใหก้ระท าพฤติกรรมนั้นไดส้มบูรณ์ แต่ถา้พฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่ไดท้  าบ่อย ๆ 
พฤตกิรรมนั้นมีแนวโนม้ที่จะถูกลืม ในบทเรียนส าเร็จรูปใชว้ธีิใหน้กัเรียนตอบค าถามซ ้ า ๆ เพือ่ใหมี้ความรู้
ที่มัน่คง 
 ค. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎน้ีกล่าวถึงสภาพการณ์ที่ผูเ้รียนมีแนวโนม้จะพงึพอใจ
หรือร าคาญใจกบัการรับหรือปฏิเสธผูเ้รียนจะพงึพอใจ และยอมรับเม่ือมีความพร้อมทั้งในแง่การปรับตวั, 
การเตรียมพร้อม, ความตั้งใจ, ความสนใจและทศันคติ อนัก่อใหเ้กิดการกระท าขึ้นในการสร้างบทเรียน
ส าเร็จรูป ผูส้ร้างตอ้งมีการเตรียมในดา้นต่าง ๆ เป็ นอยา่งมากนบัตั้งแต่การเลือกเน้ือหา, วธีิการทดลอง 
เพือ่ใหบ้ทเรียนมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัวฒิุภาวะและสภาพของผูเ้รียน 
 2.2 ทฤษฎีของสกินเนอร์ (B.F. Skinner) ที่น ามาใชป้ระโยชน์ในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปมีดงัน้ี 
 ก. เงื่อนไขของการตอบสนอง (Operant Conditioning) พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์
ประกอบดว้ยการตอบสนองที่แสดงออกมา (Emitted Responses) พฤตกิรรมน้ีจะเกิดขึ้นบ่อยคร้ังแค่ไหน
ขึ้นอยูก่บัการตอบสนองหรืออตัราการแสดงออกของพฤติกรรม (Operant Rate) 
 ข. การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึงการใหส่ิ้งเร้าเพือ่ท  าใหอ้ตัราการกระท าเปล่ียนไปในทาง
ที่ตอ้งการ การเสริมแรงในบทเรียนส าเร็จรูปอาจจะเป็นการใหค้  าชมเชยหรือการรู้ผลแห่งการกระท าของตน
วา่ถูกหรือผดิในทนัที 
 ค. การเสริมแรงชัว่คราว (Intermit ant or Partial Reinforcement) หมายถึงการเสริมแรงเป็นคร้ัง
คราวเม่ือมีการตอบสนองการเสริมแรงประเภทน้ี จะมีผลใหเ้กิดการตอบสนองมากกวา่การเสริมแรง 
แบบสม ่าเสมอและคงอยูไ่ดน้านกวา่ กฎขอ้น้ีน ามาใชใ้นบทเรียนส าเร็จรูปโดยใหค้  าชมเชยเป็นคร้ังคราว 



 ง. การตดัรูปพฤติกรรม (Shaping) เป็นการใชก้ารเสริมแรงเพือ่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที
ละนอ้ย ๆ จนกระทัง่เกิดพฤติกรรมใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมที่เราตอ้งการ Skinner เนน้วา่จะท าการตดัรูป
พฤติกรรมไดโ้ดยการใชก้ฎการเสริมแรงบทเรียนส าเร็จรูปใชว้ธีิน าหน่วยยอ่ยต่าง ๆ มาเรียงประกอบกนัและ
เสริมแรงทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่ตวัประกอบหน่วยยอ่ยแรกสุดจนเกิดการตอบสนองที่ตอ้งการในขั้นสุดทา้ย
ของการเรียนรู้ 
 จ. หลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทฤษฎีการเรียนรู้กล่าวไวว้า่แต่ละคนมีความแตกต่างกนั 
บทเรียนส าเร็จรูปจะช่วยใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถของตน 

 ลักษณะและรูปแบบของบทเรียนส าเร็จรูป  

       บทเรียนส าเร็จรูปมีลกัษณะที่แตกต่างกนั  เพราะอาจใชเ้ป็นส่ืออยา่งหน่ึงอยา่งใดก็ได ้เช่นอาจท าในรูป
ของบทเรียนส าเร็จรูป เทปบนัทึกเสียง รายการทางโทรทศัน์ วทิย ุภาพเล่ือน ภาพน่ิง เคร่ืองช่วยสอนและ
บทเรียน หรือชุดการสอน เป็นตน้  
ลักษณะที่ส าคญัของบทเรียนส าเร็จรูป  
 1.เน้ือหาของบทเรียนถูกแบ่งออกเป็นหน่วยเล็กๆ เรียกวา่ “กรอบ”  (Frame)  และแต่ละกรอบมี
ค าอธิบาย และค าถามต่อเน่ืองกนัไป เพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจหน่วยยอ่ยถดัไป          

2. การเขียนเน้ือหาในแต่ละกรอบ บางกรอบจะพาดพงิไปถึงกรอบที่ผูเ้รียนไดศึ้กษามาก่อนแลว้ 
ทั้งน้ีเพือ่เป็นการทบทวนบทเรียนให้เขา้ใจยิง่ขึ้น  

3. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและตอบสนองในกิจกรรมต่างๆที่จดัไวใ้นแต่ละกรอบ  
4. ผูเ้รียนค่อยๆเรียนทีละกรอบ เรียงล าดบัต่อเน่ืองกนัไป  
5. การตอบของผูเ้รียนไดรั้บการเสริมแรง (Reinforcement )  โดยการทราบค าตอบทนัท ี 

6. ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนดว้ยตนเอง ไม่ก าหนดเวลา การศึกษาบทเรียนจึงขึ้นอยูก่บัระดบัสติปัญญา
และความสามารถ ของผูเ้รียนแต่ละคน  

ประเภทและองค์ประกอบของบทเรียนส าเร็จรูป  
              บทเรียนส าเร็จรูปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ   

1. บทเรียนเชิงเสน้ ( Linear Progam  or  Constructed  Response  Type )  Skinner เป็นผูค้ิดขึ้นโดย
อาศยัผลการวจิยัการเรียนรู้ของสตัว ์  เขาสรุปวา่การเรียนรู้ควรแบ่งเป็นชั้นยอ่ยๆ แต่ตอนทา้ยของแต่ละชั้น 
ผูเ้รียนจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นส่ิงที่เขาไดเ้รียนรู้ดว้ยการตอบค าถาม ซ่ึงนิยมใชเ้ป็นแบบถูกผดิหรือเติมค า และ
ทราบค าตอบ ทนัท ี 

ลกัษณะที่ส าคญัของบทเรียนประเภทน้ี คือผูเ้รียนจะตอ้งเรียนตามล าดบัทีละกรอบต่อเน่ืองกนัไป
เร่ือยๆ ตั้งแต่กรอบแรกจนกรอบสุดทา้ย จะขา้มกรอบใดกรอบหน่ึงไม่ได ้ดงันั้นไม่วา่ผูเ้รียนจะเก่ง หรืออ่อน
จะตอ้งเรียนทุกกรอบเหมือนกนัหมด  เพยีงแต่ใชร้ะยะเวลาในการเรียนไม่เท่ากนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสติปัญญา
และความสามารถของ 



แต่ละบุคคลมีองคป์ระกอบเป็นแผน่ภาพดงัน้ี   
กรอบที่ 1 

 

 กรอบที่ 2  กรอบที่ 3  กรอบที่ 4  กรอบจบ 

      
 2. บทเรียนแบบสาขา ( Branching  Program ) นอร์แมน เอคราวเดอร์ ( Norman  A  Crowder)  แห่ง
องคก์ารอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาเป็นผูค้ิดขึ้น  โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นขั้นยอ่ยๆ ที่สมบูรณ์ตามดว้ย
ค าถามทีมี่ค  าตอบใหเ้ลือก เม่ือผูเ้รียนเลือกค าตอบผดิ จะมีค  าอธิบายสาเหตุที่ผดิผูเ้รียนตอ้งเลือกใหม่จนกวา่
จะถูก  

ลกัษณะส าคญัของบทเรียนส าเร็จรูปประเภทน้ี คือ ผูเ้รียนไม่ตอ้งเรียนทุกกรอบตามล าดบั ผูเ้รียนแต่
ละคนจะเลือกเรียนตามความกา้วหนา้ของตนเองกล่าวคือ ผูเ้รียนเก่งอาจขา้มกรอบที่ตนเองมีความเขา้ใจแลว้ 
โดยสามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้ง ส่วนคนที่เรียนอ่อน หรือผูเ้รียนที่ตอบค าถามผดิหรือยงัไม่เขา้ใจแจ่มแจง้ 
จ  าเป็นตอ้งแตกสาขาไปเรียนตามล าดบัหน่วยหรือเน้ือหาวชิาตามที่ผูเ้ขียนบทเรียนไดอ้อกแบบจดัไว ้ 

บทเรียนส าเร็จรูป สาขา  (Branching )  ของ Crowder มีขอ้แตกต่าง จากแบบเชิงเสน้  (Linear 
Progam )  ของ  Skinner    การเรียนรู้ตามแบบเชิงเสน้ ของ Skinner   เป็นการคาดหวงัที่จะใหผู้เ้รียนตอบ
ค าถามใหถู้กตอ้ง  อยา่งเดียว ซ่ึงอาจขดัต่อความเป็นจริงตามธรรมชาติ  ธรรมชาติของการเรียนรู้ผูเ้รียนแต่ละ
คนมีความสามารถที่แตกต่างกนัไป การเรียนรู้ไดม้ากนอ้ยต่างกนั จึงมีโอกาสตอบผดิพลาดได้
ง่าย    บทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขา   ของ Crowder  จึงสร้างขึ้นสนองตามตอ้งการทางสติปัญญา 
ความสามารถของผูเ้รียน ตามสภาพเป็นจริง มากกวา่  
 บทเรียนส าเร็จรูปทั้งสองแบบ เป็นเพยีงทฤษฎี ตวัอยา่งที่น ามากล่าวถึง ยงัมีผูอ้อกแบบบทเรียน
ส าเร็จรูปที่สามารถน ามาใชเ้ป็นส่ือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ อ่ืนอีก ที่สามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้
ดงัน้ี  
               1. แบบเสน้ตรง  

 2. แบบแตกก่ิง 

 3.  แบบผสม  
ข้อดีของบทเรียนส าเร็จรูป  
           ส่งเสริมนกัเรียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เนน้
          นกัเรียนเป็นส าคญั  
           นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

          สามารถลดเวลาการสอนของครู  
          สามารถช่วยแกปั้ญหาการเรียนซ ้ าของนกัเรียน  

ข้อจ ากัดของบทเรียนส าเร็จรูป  
                  ขาดผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบบทเรียนส าเร็จรูป  
                  เป็นอุปสรรคต่์อผูเ้รียนที่อ่านหนงัสือไม่ออก  
 
 



 
 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อาจารยป์ภาพติ  ศรีสวา่งวงศ ์(2553:บทคดัยอ่) การพฒันาการศึกษาวชิาการบญัชี 2 ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี บช.บ.การบญัชี ชั้นปีที่ 2 โดยใช ้“บทเรียนส าเร็จรูป” มีความมุ่งหมายการวจิยัเพื่อสร้าง
บทเรียนส าเร็จรูป และเพือ่ศึกษาประสิทธิผลของชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูปวชิาการบญัชี ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี บช.บ การบญัชี ชั้นปีที่ 2 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเลือกมาจากนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
บช.บ.การบญัชี ชั้นปีที่ 2 หมู่ 3 มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคามอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ที่
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ  านวน 100 คน โดยวิธีเจาะจง นกัเรียนที่ก  าลงัเรียนรายวชิา
การบญัชี 2 หมู่ 3 จ  านวน 33 คน เคร่ืองมือในการวจิยั คือ ชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง เงินสดและเงิน
ฝากธนาคาร วชิาการบญัชี 2 แผนการสอนโดยใชชุ้ดการสอนบทเรียนส าเร็จรูปแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและแบบทดสอบก่อนเรียนจากการใชชุ้ดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลอง 
ระหวา่งวนัที่ 24 สิงหาคม 2553 ถึงวนัที่ 25 กนัยายน 2553 ท  าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติจ  านวน ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  (t-test Statistic) 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วชิาการบญัชี 2 ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
บช.บ.การบญัชี ชั้นปีที่ 2 เป็น 80.33/88.30 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาการบญัชี 2 ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี บช.บ.การบญัชี ชั้นปีที่ 2 
หลงัการเรียนดว้ยชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 
 นางวราภรณ์  หลายทวีวฒัน์ (2553:บทคดัยอ่) การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1) เพือ่เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจ านวนนบัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปก่อนเรียนและหลงัเรียน (2) เพือ่พฒันาบทเรียนส าเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจ านวนนบั (3) เพือ่หาดชันีประสิทธิผลของบทเรียนส าเร็จรูปเร่ืองตวั
ประกอบของจ านวนนบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ (4) เพือ่พฒันาความพงึพอใจของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบา้นโนนระเวียง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ  านวน 
19 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  
 (1) แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปเป็นส่ือการเรียนการสอน  
 (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองตวัประกอบของ
จ านวนนบั  
 (3) บทเรียนส าเร็จรูปคณิตศาสตร์ เร่ืองตวัประกอบของจ านวนนบั และ  
 (4) แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่เรียนโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการหาประสิทธิภาพ E1/E2 
 จากการศึกษางานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้พบวา่ การเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปท าใหผ้ล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากน้ียงัพบวา่นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูปและมีผลสมัฤทธ์ิที่สูงขึ้น 



 

8. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวชิาการบญัชี ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 จ  านวน 35 คน วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัชลบุรี สงักดั
ส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวชิาการบญัชี ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557  วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง สังกดัส านกั
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือ
ขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑ ์70% จ  านวน 7 คน ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive  sampling) 
 

9. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัมี 2 ชุด ไดแ้ก่ 
 1. ชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ ชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้น
ปีที่ 3 ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัท าโดยปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ในจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ หวัหนา้แผนกบญัชี 
อาจารยส์มฤดี  คชสาร ครูผูส้อนวชิาการบญัชี อาจารยน์ภสัวรรณ  เรือนเพช็ร์ และ อาจารยสุ์วรรร์  สรแสดง 
โดยตรวจสอบชุดการสอน และใหข้อ้แนะน า ซ่ึงผูว้จิยัน ามาปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ ระดบัชั้น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 โดยสร้างขึ้นเป็นขอ้สอบแบบ เลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ ซ่ึง
ผูว้จิยัปรับปรุงจากแบบทดสอบหลงัจากการศึกษาซ่ึงออกตามวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาสาระ วชิาการบญัชี
เช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาเอกสารงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบับทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการค านวณและการบนัทึกบญัชีขาย
ผอ่นช าระ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3  ไดแ้ก่ หลกัสูตรการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาพทุธศกัราช 
2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) สาขาวชิาการบญัชี มาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 
 2. ศึกษาโครงสร้างเน้ือหาและรายละเอียดวชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การ
บนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ  เพือ่ที่จะน ามาสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ก าหนดจุดประสงคใ์นชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป กรอบเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้กิจกรรม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 4. ก าหนดโครงสร้างชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วชิา การบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง 
การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ โดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป โดยยดึเน้ือหามาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัตาม
หลกัสูตรสาขาวชิาการบญัชี 
 5. สร้างชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วิชา การบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึก
บญัชีขายผอ่นช าระ ซ่ึงประกอบดว้ย  
  5.1 ช่ือชุดการสอน หมายถึง ส่วนที่ระบุช่ือชุดการสอน 



  5.2 ค  าช้ีแจง หมายถึง ส่วนที่อธิบายแนวทางการใชชุ้ดการสอน และค าแนะน าในการใช้
แบบฝึกทกัษะเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
  5.3 แบบทดสอบก่อนเรียน หมายถึง การทดสอบก่อนการใชชุ้ดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป
วชิา การบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ 
  5.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หมายถึง ส่วนที่ระบุเป้าหมายที่ผูเ้รียนตอ้งบรรลุในการสอน 
  5.5 กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ส่วนที่ใหผู้เ้รียนปฏิบติัโดยผูเ้รียนศึกษาและปฏิบติัตาม
ขั้นตอนของชุดการสอน 
  5.6 แบบทดสอบหลงัเรียน หมายถึง การทดสอบหลงัการใชชุ้ดการสอน 
  5.7 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน หมายถึง การเฉลยแบบทดสอบก่อนและ
หลงัการใชชุ้ดการสอน 
 6. น าชุดการสอนที่สร้างเสร็จแลว้ไปใชก้ลุ่มเป้าหมาย โดยเกณฑท์ี่ใชใ้นการปรับปรุงชุดการสอน
พจิารณาจากการท าแบบทดสอบในชุดกิจกรรมและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชี
เช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ ทา้ยแบบฝึกทกัษะในเกณฑม์าตรฐานอยา่งนอ้ย 80/80 
  80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดที่ท  าแบบทดสอบระหวา่งเรียนดว้ย
ชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูปไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ 80% 
  80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดที่ท  าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนซ่อมเสริมไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ 80% 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลวธีิการสร้างแบบทดสอบและการเขียนขอ้สอบ
วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ 
 2. ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระจาก
หลกัสูตร คู่มือครู เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพือ่สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ดา้น คือ ดา้นความรู้-ความจ า ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการน าความรู้ไปใช ้และดา้น
ทกัษะการคิด 
 3. สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาวชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง 
การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ จ  านวน 20 ขอ้ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้จะมี
ตวัเลือกที่เป็นค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงค าตอบเดียวโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้ คอืถา้ตอบถูกได ้1 
คะแนน ถา้ตอบผดิ 0 คะแนน 
 4. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไ้ปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 

10. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวจิยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงก่ึงทดลอง (Quasi ExperimentalResearch) ผูว้จิยัไดใ้ชแ้ผนการ

ทดลองแบบกลุ่มเด่ียวสอบก่อนและหลงั (One Group Pre-test Post-test Design) ดงัตาราง 



         ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design 
 กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 
 

T1 หมายถึงการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test)  
X  หมายถึงการทดลองใชชุ้ดการสอน 
T2 หมายถึงทดสอบหลงัการทดลอง (Post-test)  
 

เน้ือหาทีใ่ช้ในการทดลอง 
  เน้ือหาที่ใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี คือ เน้ือหาในการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ ระดบัชั้น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 เร่ืองการบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ท าการทดลองกบักลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งส้ิน 3 
ชัว่โมงระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลองในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ดงัตาราง 
          ตารางที่ 2 วนัเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วิชาการบญัชีเช่าซ้ือ
และซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ 

วนัเดือนปี เวลา แผนการจัดการเรียนรู้/เร่ือง เวลา (ช่ัวโมง) 
10 มิ.ย.2557 08.30 - 09.00 แบบทดสอบก่อนเรียน 30 นาที 

 09.00 - 10.00 เน้ือหาบทเรียน        1.30 ชัว่โมง 
 10.00 - 11.00  แบบทดสอบระหว่างเรียน 30 นาที 
 11.00 - 11.30 แบบทดสอบหลงัเรียน 30 นาที 

                           รวม                       3   ช่ัวโมง 
  

  วิธีการเก็บข้อมูล 
  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองดงัน้ี 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 
3 ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา การบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การค านวณ
และบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ ที่ผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ จ  านวน 20 ขอ้ (20 คะแนน)  ทดสอบก่อนที่
จะท าการทดลองในคาบแรก เพือ่ศึกษาความรู้เดิมของนกัเรียน แลว้ท าการเก็บขอ้มูลที่ไดจ้ากการท า
แบบทดสอบเพือ่วเิคราะห์ขอ้มูลขั้นต่อไป 
  2. ด าเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วิชาการบญัชีเช่าซ้ือ
และซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นจ านวน 1 ชุด ซ่ึง 1 ชุด 
ประกอบดว้ยส่วนของเน้ือหา แบบทดสอบระหวา่งเรียน และแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน รวม 3 ชัว่โมง 



  3. ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เม่ือส้ินสุดการด าเนินการทดลอง ท าการทดสอบหลงัเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขาย
ผอ่นช าระ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 ซ่ึงเป็นฉบบัเดียวกนักบัที่ใชท้ดสอบก่อนเรียน แลว้น าไป
วเิคราะห์ค่าความความกา้วหนา้ของคะแนนที่นกัเรียนท าได ้
 

11. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ผูว้จิยัใชส้ถิติและด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีที่ 3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
  1. การหาคะแนนความกา้วหนา้ โดยใชสู้ตร (X2- X1) 
   X1 แทน คะแนนก่อนการใชชุ้ดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป 
   X2 แทน คะแนนหลงัการใชชุ้ดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป 

2. หาค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากสูตร (พวงรัตน์  ทวรัีตน์. 2543:143) 

 
เม่ือ   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 

แทน ผลรวมของคะแนน 
แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 3. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตร (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543:143) 
 
 
  เม่ือ   แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
     แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ดังนี้ 
   1. ค านวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วิชาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือ
ขายผอ่นช าระ เร่ืองการบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ  โดยใชสู้ตร E1/E2 (คณาภรณ์  รัศมีมารีย.์2548 :53) 
 
 
 
 
 



 
   เม่ือ  E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จดัไวใ้นชุดการสอน 
       คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียที่ไดจ้ากการท า 
      แบบทดสอบระหวา่งเรียน 
    E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธค์ิดเป็นร้อยละจากการท า 
      แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใช ้
      ชุดการสอน 
    ΣX  แทน  คะแนนรวมของผูเ้รียนจากแบบทดสอบที่ปฏิบติัระหวา่ง 
      เรียน 
    ΣY  แทน  คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบวดั 
      ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชชุ้ดการสอน 
    N  แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
    A  แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
    B  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
12. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาการบญัชีเช่าซ้ือ
และซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 
ที่มีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์ผูว้จิยัไดเ้ก็บน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและ
ซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ 

2. ผลการวเิคราะห์ค่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลงัเรียน และค่าคะแนน
ความกา้วหนา้ ของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการบญัชี ที่เรียนรู้ดว้ย ชุดการสอน
บทเรียนส าเร็จรูป วิชาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ 

ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วิชาการบัญชีเช่าซ้ือและซ้ือ
ขายผ่อนช าระ เร่ือง การค านวณและบันทึกขายผ่อนช าระ 

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละของคะแนนการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการบญัชี ที่ไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป 
วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ 
 

คะแนนเตม็ 
 

(E1) 

60 48.15 80.25 
 

จากตารางที่ 3 พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการบญัชีที่ไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป 



วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การค านวณและบนัทกึขายผอ่นช าระมีค่าเท่ากบั 48.15 คิด
เป็นร้อยละ 80.25 

ตารางที ่4 ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนหลงัการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การ
บนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ 
 

คะแนนเตม็ 
 

(E2) 

20 16.29 81.43 
จากตารางที่ 4 พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการ

เรียนรู้ดว้ย ชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วิชาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขาย
ผอ่นช าระของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการบญัชีมีค่าเท่ากบั 16.29 คิดเป็น
ร้อยละ 81.43 

ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือ
ขายผอ่นช าระ เร่ือง การค านวณและบนัทึกขายผอ่นช าระ 
 

จ านวนนักเรียน ประสิทธิภาพระหว่างเรียน(E1) ประสิทธิภาพหลงัเรียน(E2) 

7 80.25  81.43 
 

จากตารางที่ 5 พบวา่ค่าประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วชิาการบญัชี
เช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การค านวณและบนัทึกขายผอ่นช าระ มีคา่เท่ากบั 80.25/81.43 ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑท์ี่ก่าหนดไว ้คือ 80/80 

ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน และค่าคะแนน
ความก้าวหน้า ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 สาขาการบัญชี ที่เรียนรู้ด้วย ชุดการ
สอนบทเรียนส าเร็จรูป วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ 

ตารางที่ 6 ผลการวเิคราะห์ค่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลงัเรียน และค่าคะแนน
ความกา้วหนา้ของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรู้ดว้ยชุดการสอนบทเรียน
ส าเร็จรูป วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ 

N 
คนที่ 

X1 
(คะแนนก่อนเรียน) 

X2 
(คะแนนหลงัเรียน) 

X2-X1 
(ค่าความก้าวหน้า) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7 
8 
7 
7 
11 
7 
6 

17 
15 
16 
15 
15 
18 
18 

10 
7 
9 
8 
4 
11 
12 

 7.57 16.29  

S.D. 1.62 1.38 - 
 



 

 จากตารางที่ 6 พบวา่คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการบญัชีที่เรียนรู้ดว้ยชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขาย
ผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยมีคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 7.57 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.62 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 16.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38 
เม่ือพจิารณาเป็นรายบุคคลพบวา่นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการบญัชี ได้
คะแนนเพิม่ขึ้นทุกคนโดยมีค่าความกา้วหนา้ เพิม่ขึ้นที่ 4-12 คะแนน แสดงวา่นกัเรียนที่เรียนดว้ยชุดการสอน
บทเรียนส าเร็จรูป วิชาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ มีผลสมัฤทธ์ิ
การเรียนหลงัเรียนสูงขึ้นกวา่ก่อนเรียน 

 

14. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการใชชุ้ดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป วชิาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ือง 
การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ ของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการบญัชี 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในคร้ัง
น้ี มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การบนัทึกบญัชีขายผอ่นช าระ พบวา่
ชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูปมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้80/80 เน่ืองจากเป็นการเรียนการสอน
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศันา แขมมณี 2545(
อา้งถึงใน ปภาพติ  ศรีสวา่งศ,์ 2553,หนา้39)ไดก้ล่าววา่ การสอนโดยใชชุ้ดการสอน บทเรียนส าเร็จรูปเป็น
วธีิการสอนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงไดผ้า่นกระบวนการต่าง ๆ ไดพ้สูิจน์ 
ทดสอบและเห็นผลประจกัษด์ว้ยตนเอง จึงเกิดการเรียนรู้ไดดี้ มีความเขา้ใจและจดจ าการเรียนรู้นั้นไดน้าน 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนรู้ดว้ยชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการบนัทึก
บญัชีขายผอ่นช าระเม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ผา่นการเรียนการสอนทั้ง 2 วธีิแลว้พบวา่ 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดการสอนบทเรียนส าเร็จรูปท าใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวา่ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสายพณิ  สีดา (2552:บทคดัยอ่) ซ่ึงมีผลการวจิยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนดว้ยชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูปอยูใ่นระดบัมากที่สุด ซ่ึงการสอนโดยใชชุ้ด
การสอนบทเรียนส าเร็จรูปนั้นสามารถช่วยใหผู้ส้อนถ่ายทอดเน้ือหาประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมสูงและ
สลบัซบัซอ้นซ่ึงผูส้อนไม่สามารถถ่ายทอดดว้ยการบรรยายให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจชดัเจนและง่ายยิง่ขึ้น  
และผกาพรรณ  บรรเทา (2552:บทคดัยอ่) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียน
ส าเร็จรูปวชิาการบญัชีเบื้องตน้ เร่ืองสมการบญัชีและงบดุล ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 4 เล่ม 
พบวา่นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 

15. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี 



 1. ในการน าชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูปไปใชใ้นการเรียนการสอน ผูส้อนควรให้ผูเ้รียนมีความ
ซ่ือสตัยต่์อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยก่อน 
 2. ผูส้อนควรอธิบายกระบวนการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนส าร็จรูปดว้ยตนเองใหน้กัเรียนเขา้ใจก่อนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

16. การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. นกัเรียนมีผลการเรียนในวิชาการบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผอ่นช าระ เร่ืองการบนัทึกบญัชีขายผอ่น
ช าระดีขึ้น และยงัไดว้ธีิการเรียนที่พฒันาความรู้และทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนซ่ึงน ามาใชพ้ฒันาวธีิการ
เรียนในวชิาอ่ืน ๆ 
 2. ควรมีการสร้างชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูปส าหรับเน้ือหาสาะอ่ืนและในรายวชิาอ่ืน เช่น วชิา
คณิตศาสตร์ วชิาสถิติ 
 3. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดใ้ชชุ้ดการสอนบทเรียนส าเร็จรูปไปใชใ้นการส่งเสริม และพฒันาทกัษะ
ใหก้บันกัเรียนอยา่งแพร่หลาย 
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