การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ แบบชุดซ่ อมเสริม
เรื่ องการคานวณภาษีมูลค่าเพิม่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โดย
นางสาวนลินรัตน์ วิเศษวรพงศ์
ครูผ้สู อน
สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ปี การศึกษา 2558
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ชื่ อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้แบบชุดซ่อมเสริ ม เรื่ องการคานวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่ อผู้วจิ ัย : นางสาวนลินรัตน์ วิเศษวรพงศ์
ตาแหน่ ง : ครู ผสู ้ อน
วุฒิการศึกษา : ปริ ญญาตรี
สถานศึกษาทีต่ ิดต่ อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ 88 สุขมุ วิท73 พระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10260
ปี ทีท่ าวิจัยเสร็จ
: ปี การศึกษา 2558
ประเภทงานวิจยั
: ประเภทการเรี ยนการสอน

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
โดยใช้แบบชุดซ่อมเสริ ม เรื่ องการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม วิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรี ยนระดับชั้น ปวช.2/31 แผนกบัญชี ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุรกิจกรุ งเทพ วิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ในภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 จานวน 8 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เอกสารประกอบการเรี ยนรู ้
แบบทดสอบ และแบบฝึ กทักษะ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
ผลการวิจยั ปรากฏว่า จากการเปรี ยบเทียบการทาแบบทดสอบ นักเรี ยนจานวน 8
คนทาแบบทดสอบ ได้ถูกต้องมากขึ้นซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดคือเกณฑ์ผา่ นต้องได้คะแนน
60 % ขึ้นไป โดยจากผลการทดสอบ คะแนนของนักเรี ยนก่อนการใช้แบบฝึ ก มีค่าเฉลี่ยทั้งหมด
เท่ากับ 2.63 หรื อ 26.25 % และคะแนนของนักเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ ก มีค่าเฉลี่ยทั้งหมด
เท่ากับ 7.50 หรื อ 75.00 % ผลสรุ ปคือ นักศึกษาผ่านเกณฑ์ทุกคน ซึ่งแสดงว่าแบบฝึ กทักษะที่
ใช้ในการแก้ปัญหา เป็ นเครื่ องมือที่ทาให้นกั ศึกษามีความรู ้มากขึ้น ส่ งผลให้นกั ศึกษาผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด
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ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
การบัญชีเป็ นวิชาที่มีความสาคัญวิชาหนึ่ง เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีมีประโยชน์ต่อบุคคล
หลายด้าน เช่น เป็ นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ หรื อทางเศรษฐกิจ ดังนั้นบัญชีจึงเป็ น
วิชาที่มีความสาคัญในชีวติ ประจาวันของบุคคลหลายฝ่ าย การเรี ยนรู ้วชิ าบัญชี จึงเน้นทั้งด้าน
ความรู ้ ความจา ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการคานวณ ซึ่งมีลกั ษณะที่
ค่อนข้างยากในการเรี ยน ถ้าผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจในบทเรี ยน จะมีผลทาให้เกิดความเบื่อหน่ายในการ
เรี ยนบัญชี ผูส้ อนจึงควรนากระบวนการวิจยั มาแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยน เพื่อให้
เกิดความรู ้และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน
จากการเรี ยนการสอน วิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี รหัส 2201-2006 ระดับชั้น
ปวช. 2 สาขาวิชาการบัญชี ที่ผา่ นมา ผูส้ อนจะใช้วธิ ีสอนแบบบรรยาย และสาธิตตัวอย่าง
ประกอบ ผูส้ อนจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ให้แก่ผเู ้ รี ยน โดยการอธิ บายเนื้อหา และวิธีการคานวณ
ตามที่ผสู ้ อนได้ทาการศึกษาค้นคว้ามา ผูเ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายรับฟัง ทาให้ผเู ้ รี ยนบางคนบางกลุ่มไม่
สนใจเรี ยน และไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรี ยน ผูเ้ รี ยนเกิดความเบื่อหน่ายขาดความสนใจเรี ยนรู ้ไม่เข้าใจ
ในเนื้อหาสาระสาคัญอย่างแท้จริ ง ในเรื่ องการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะในชีวติ ประจาวัน
ผูเ้ รี ยนต้องมีความรู ้เบื้องต้น เกี่ยวกับการคิดคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เรี ยกย่อๆ ว่า (Vat) ได้
ดังนั้นในการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการคานวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ทาแบบชุดซ่อมเสริ ม ขึ้นมา เพื่อปรับพื้นฐานความรู ้ และฝึ กทักษะ
ทางบัญชีของนักเรี ยน ให้สามารถเรี ยนรู ้โดยเกิดความเข้าใจ และเกิดทักษะในการคานวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี เรื่ องการ
คานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยวิธีใช้แบบชุ ดซ่ อมเสริ ม ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นปี ที่ 2
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม มากยิง่ ขึ้น
2. ทาให้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนและของผูส้ อนให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ขอบเขตของการศึกษา
เนื้อหาในรายวิชาวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
เรื่ องการคานวณ
ภาษีมูลค่าเพิม่ โดยวิธีใช้แบบชุดซ่อมเสริ ม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปี ที่ 2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุรกิจกรุ งเทพ แผนกบัญชี เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร จานวน 8 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปี ที่ 2 ห้อง ปวช.2/31 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุรกิจกรุ งเทพ แผนกบัญชี เขต
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร จานวน 8 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการเรี ยนโดยการใช้ชุดซ่อมเสริ ม เรื่ องการคานวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการ
บัญชี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
แบบชุดซ่อมเสริม

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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สมมติฐานของการวิจัย
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้แบบชุดซ่ อมเสริ ม ทบทวนเพื่อเพิ่มความรู ้ ความเข้าใจในบทเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
นิยามศัพท์
แบบชุดซ่ อมเสริม หมายถึง การสอนซ่อมเสริ มเป็ นบริ การที่แยกจากชั้นเรี ยนปกติ เป็ น
การสอนเพื่อเสริ มทักษะ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
แบบประเมินก่ อนเรียนและหลังเรียน หมายถึง แบบทดสอบความรู ้ความสามารถ ของ
ผูเ้ รี ยนในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ ว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรี ยนมากน้อยเพียงใด
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยวัดจากค่า
ของระดับคะแนนว่ามีผลแตกต่างกันเป็ นอย่างไร
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้แบบชุดซ่อมเสริ ม เรื่ องการ
คานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเป็ นพื้นฐานของการศึกษา
โดยศึกษาตัวหัวข้อดังต่อไปนี้
แนวคิด ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
1 แนวคิดเกีย่ วกับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
อารี ย ์ วชิรวราการ (2542: 143) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลที่เกิดขึ้น
จากการเรี ยน การสอน การฝึ กฝน หรื อประสบการณ์ต่างๆ ที่โรงเรี ยน ที่บา้ น และสิ่ งแวดล้อม
อื่นๆ แต่คนส่ วนมากเข้าใจว่าผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นจากการเรี ยนการสอนภายในโรงเรี ยน และมอง
ในแง่ความรู ้ความสามารถทางสมองเท่านั้น ในทางที่จริ งแล้ว ความรู ้สึก ค่านิยม จริ ยธรรม ก็
เป็ นผลจากการฝึ กสอนและอบรม ซึ่งก็นบั เป็ นผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วย ทั้งนี้ การวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทาง
สมองและสติปัญญาของนักเรี ยน ภายหลังจากที่ได้เรี ยนไปแล้วโดยใช้แบบทดสอบ
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ไพศาล หวังพาณิ ช (2526: 89) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ หรื อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนว่าหมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรี ยนการสอน เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการฝึ กฝนอบรม หรื อจากการ
สอนซึ่งได้แก่ ความจา ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การนาไปใช้ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า
กฤษฎา บุญวัฒน์ (อ้างถึงใน พัฒธณี ดวงเนตร 2552: 8) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ หมายถึง
ความสาเร็จ ความคล่องแคล่ว ความชานาญในการใช้ทกั ษะหรื อการประยุกต์ใช้ความรู ้ต่างๆ
ส่ วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู ้หรื อทักษะอันเกิดจากการเรี ยนรู ้ในวิชาต่างๆ ที่ได้
เรี ยนมาแล้ว ซึ่งได้จากผลการทดสอบของครู ผสู ้ อนหรื อผูร้ ับผิดชอบในการสอนหรื อสองอย่าง
รวมกัน
อภิญญา อิงอาจ (2548: 48) ได้กล่าวว่า การที่ผเู ้ รี ยนจะประสบความสาเร็จในการเรี ยน
หรื อไม่น้ นั ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั องค์ประกอบทางสติปัญญา (intellectual factors) เพียงอย่างเดียว ยังมี
องค์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่องค์ประกอบทางสติปัญญา (non-intellectual factors) องค์ประกอบ
ทางด้านสติปัญญาเป็ นปั จจัยที่สาคัญส่ วนหนึ่งที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ หรื อสัมฤทธิ์ผลทางการเรี ยน
เป็ นความสามารถในการคิดของบุคคล อันเป็ นผลมาจากการสะสมของประสบการณ์ต่างๆ
รวมถึงความสามารถที่ติดตัวมาแต่กาเนิด ซึ่งความสามารถเหล่านี้วดั ได้หลายทาง ส่ วน
องค์ประกอบด้านที่ไม่ใช่สติปัญญาก็มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมากเช่นเดียวกัน
ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อวิชาที่เรี ยน รู ปแบบการเรี ยน สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา คุณภาพการ
สอนของผูส้ อน ลักษณะการคบเพื่อน การศึกษาของบิดา-มารดา เป็ นต้น นอกจากนี้ ได้สรุ ป
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู ้
ความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ สามารถใช้ความรู ้ในการแก้ปัญหา ในการคิด
สร้างสรรค์ และการศึกษาค้นคว้า และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (อ้างถึงใน พัฒธณี ดวงเนตร 2552: 10) ได้กล่าวถึง
การประเมินผลการศึกษาของผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านปฏิบตั ิและด้านเนื้อหา ถือว่าเป็ นการประเมินผล
การเรี ยนของผูเ้ รี ยนว่าอยูใ่ นระดับสู ง กลาง หรื อต่า ซึ่งได้แบ่งออกเป็ น 3 ระดับคือ
1) คะแนนเฉลี่ย 0.00-1.99 ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ต่า
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2) คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.99 ถือว่าผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
3) คะแนนเฉลี่ย 3.00-4.00 ถือว่าผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์สูง
จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่กล่าวมาพอสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน หมายถึง ระดับของผลความสาเร็จของผูเ้ รี ยนที่เกิดจากเหตุแห่งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
สติปัญญา หรื อองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา ซึ่งสามารถวัดได้จากคะแนนในการทา
แบบทดสอบและ/หรื อคะแนนที่ได้จากงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดระดับของผล
ความสาเร็จของนักศึกษาซึ่งวัดจากผลการเรี ยนของรายวิชา การบัญชีตน้ ทุน 1 สาหรับภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2556 โดยแบ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับต่า หมายถึง ผลการเรี ยนต่ากว่า ร้อยละ 60
2. ระดับปานกลาง หมายถึง ผลการเรี ยนตั้งแต่ ร้อยละ 60 – 69
3. ระดับสู ง หมายถึง ผลการเรี ยนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
1.2 องค์ ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
สว่าง หลักเพชร (2541: 57) ได้กล่าวถึง ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
สติปัญญาเพียงด้านเดียว แต่จะขึ้นอยูก่ บั ตัวแปรอื่นๆ 3 ประการ ดังนี้
1) พฤติกรรมทางด้านความรู ้ ความคิด หมายถึง ความสามารถทั้งหลายของผูเ้ รี ยน
ประกอบด้วย ความถนัด และพื้นฐานของผูเ้ รี ยน
2) คุณลักษณะด้านจิตพิสัย หมายถึง สภาพการณ์หรื อแรงจูงใจที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ใหม่ ได้แก่ ความสนใจ ทัศนคติต่อเนื้อหาวิชาที่โรงเรี ยนและระบบการเรี ยน ความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเองลักษณะบุคลิกภาพ
3) คุณภาพการสอน ซึ่งได้แก่ การได้รับคาแนะนา การมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน
การเสริ มแรงจากครู การแก้ไขข้อผิดพลาด และรู ้ผลว่าตนเองกระทาได้ถูกต้องหรื อไม่
กัมปนาท ศรี เชื้อ (อ้างถึงใน พัฒธณี ดวงเนตร 2552: 9) กล่าวถึงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนไว้วา่ การจัดการศึกษาในปัจจุบนั ถือเอาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ น
เครื่ องบ่งชี้ถึงสภาพความสาเร็จหรื อความล้มเหลว ในการจัดการศึกษา ดังนั้น ภาระหน้าที่สาคัญ
ประการหนึ่งของครู คือการส่ งเสริ มและขจัดปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน ให้นกั เรี ยนได้มี
โอกาสพัฒนาให้ถึงขีดสุ ดตามศักยภาพของตนเอง เพื่อนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้อย่างเต็มที่และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งหรื อต่า มีอยู่ 2 ประการ คือ
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1) องค์ประกอบทางด้านสติปัญญา
2) องค์ประกอบที่มิได้เกี่ยวข้องกับสติปัญญา โดยองค์ประกอบทั้ง 2 ประการมีบทบาท
สาคัญพอๆ กัน ต่อการทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งหรื อต่า
จากแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้นอาจสรุ ปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ที่สาคัญแบ่งออกได้เป็ นสามกลุ่ม คือ
1) องค์ประกอบด้านปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยน
2) องค์ประกอบด้านตัวนักเรี ยน และ
3) องค์ประกอบด้านคุณภาพการสอน การบริ หารและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2 แนวคิดเกีย่ วกับการวัดและประเมินผล
การวัดและการประเมินผลเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอน ซึ่งมีนกั วัดผลการศึกษาได้ให้คานิยามไว้มากมายดังนี้
บุญชม ศรี สะอาด (2540: 21) กล่าวว่า การวัด (measurement) หมายถึง การกาหนด
ตัวเลขหรื อสัญลักษณ์อื่นๆ แทนปริ มาณ หรื อคุณภาพ หรื อคุณลักษณะ
พิชิต ฤทธิ์จรู ญ (2545: 3) ได้ให้ความหมายของคาว่า “การวัดผล” (measurement)
หมายถึงกระบวนการกาหนดตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ให้กบั บุคคล สิ่ งของ หรื อเหตุการณ์อย่างมี
กฎเกณฑ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แทนปริ มาณ หรื อคุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัด โดยมี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. ปัญหาหรื อสิ่ งที่จะวัด
2. เครื่ องมือวัดหรื อเทคนิควิธีในการรวบรวมข้อมูล
3. ข้อมูลเชิงปริ มาณหรื อเชิงคุณภาพ หากเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณจะต้องมีจานวนและ
หน่วยวัด หากเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพจะต้องมีรายละเอียดที่แสดงคุณลักษณะซึ่งอาจไม่ใช่ตวั เลข
สมนึก ภัททิยธนี (2546: 1) กล่าวว่า การวัดผล (measurement) หมายถึง กระบวนการหา
ปริ มาณ หรื อจานวนของสิ่ งต่างๆ โดยใช้ เครื่ องมือ อย่างใดอย่างหนึ่งมาวัด ผลจากการวัดมักจะ
ออกมาเป็ นตัวเลข หรื อสัญลักษณ์ หรื อข้อมูล
ไทเลอร์ (อ้างถึงใน อารี ย ์ วชิรวราการ 2542: 2) ให้ความหมายของการวัดผลในเชิง
จิตวิทยาว่า การวัดผลเป็ นการรวมของกิจกรรมหลายอย่าง ในกิจกรรมเหล่านั้นมีสิ่งที่เหมือนกัน
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อย่างหนึ่งคือ การใช้จานวน ดังนั้น การวัดผลจึงหมายถึงการกาหนดค่าตัวเลข โดยเป็ นไปตาม
กฎ กฎเกณฑ์ที่วา่ นี้เกี่ยวข้องกับการบวก ลบ คูณ หาร ทางคณิ ตศาสตร์
ทอร์นไดค์ (อ้างถึงใน อารี ย ์ วชิรวราการ 2542: 2) ได้อธิบายความหมายของการวัดผลไว้
ว่าการวัดผลเป็ นการบอกคุณลักษณะของนักเรี ยนที่ได้พฒั นาขึ้นอย่างกว้างขวางจากการให้
การศึกษา ซึ่งจะบอกคุณลักษณะได้ 2 วิธี คือ
1. การบอกคุณลักษณะจากการทดสอบ
2. การบอกคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรม
ชวาล แพรัตกุล (อ้างถึงใน อารี ย ์ วชิรวราการ 2542: 2) กล่าวถึงความหมายของการวัดผล
ไว้วา่ การวัดผลเป็ นกระบวนการใดๆ ที่จะให้ได้มาซึ่งปริ มาณจานวนหนึ่ง อันมีความหมายแทน
ขนาดสมรรถภาพนามธรรมที่นกั เรี ยนผูน้ ้ นั มีอยูใ่ นตน ถ้าใช้แบบทดสอบเป็ นเครื่ องกระตุน้ ก็
ถือเอาจานวนผลงานที่นกั เรี ยนแสดงปฏิกริ ยาโต้ตอบออกมาเป็ นเครื่ องชี้ บอกเขาว่ามี
สมรรถภาพในเรื่ องนั้นๆ เพียงใด
อารี ย ์ วชิรวราการ (2542: 3) กล่าวว่า การวัดผล คือ การกาหนดค่าตัวเลขให้กบั สิ่ งที่ถูก
วัดตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
จากความหมายของการวัดผลที่กล่าวมาพอสรุ ปได้วา่ การวัดผลเป็ นกระบวนการกาหนด
ตัวเลขให้แก่สิ่งใดสิ่ งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบขนาดหรื อปริ มาณและความแตกต่างของคุณลักษณะที่
ต้องการจะวัด
ทั้งนี้ ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543: 11) ได้แบ่งวิธีการวัดผลเป็ น 2 วิธี ได้แก่
1. การวัดผลทางตรง หมายความว่า เป็ นความสามารถในการวัดสิ่ งนั้นๆ ได้โดยตรง
จริ งๆ สิ่ งที่ตอ้ งการวัดมีรูปธรรม เช่น วัดความยาวของโต๊ะ ซึ่งการวัดแบบนี้มีโอกาสได้
คุณลักษณะที่เป็ นจริ งอยูม่ าก เรี ยกว่าเป็ นการวัดด้านกายภาพ
2. การวัดผลทางอ้อม หมายถึง การวัดคุณลักษณะหนึ่งโดยอาศัยวัดจากอีกสิ่ งหนึ่ง เช่น
การวัดผลการเรี ยน การวัดเชาว์ปัญญา การวัดเจตคติ การวัดความกังวลใจ เป็ นต้น คุณลักษณะ
เหล่านี้เอาเครื่ องมือไปทาบวัดโดยตรงไม่ได้ ต้องผ่านกระบวนการทางสมอง (Mental process)
ก่อนเสมอ
การประเมินผล ได้มีผใู ้ ห้นิยามไว้ ดังนี้
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อัลคัน และฟิ ทส์ กิบบอน (อ้างถึงใน อารี ย ์ วชิรวราการ 2542: 4) กล่าวถึงความหมายของ
การประเมินผลไว้วา่ การประเมินผล หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบจริ งๆ และการ
นาข้อมูลของการทดสอบจริ งๆ มาตัดสิ นใจ
อารี ย ์ วชิรวราการ (2542: 4) การประเมินผลเป็ นกระบวนการตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งของ
หรื อการกระทาใดๆ โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลช่วง
ให้ผสู ้ อนสามารถนามาใช้ในการแก้ไข ปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึนกว่าเดิมได้
Glonlund (1976: 6) กล่าวว่าการประเมินผลเป็ นกระบวนการที่เป็ นระบบในการ
ตัดสิ นใจในขอบเขตของวัตถุประสงค์ของการสอนที่เป็ นสัมฤทธิผลของนักเรี ยน
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543: 12) ได้ให้คานิยามของการประเมินผล ว่าเป็ น
กระบวนการพิจารณาตัดสิ นที่เป็ นระบบครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้วา่
การประเมินผล (evaluation) หมายถึงการตัดสิ นคุณค่าหรื อคุณภาพของผลที่ได้จากการ
วัดโดยเปรี ยบเทียบกับผลการวัดอื่นๆ หรื อเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชุณห์พิมาณ บุญมี (2554) ทาวิจยั เรื่ อง การใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ เรื่ องการบันทึกบัญชี
ตามระบบบัญชีคู่ ในรายวิชาการบัญชีการเงิน สาหรับนักศึกษาสาขางานการบัญชีระดับ ปวส.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
สายพิณ สี ดา (2551) ทาวิจยั เรื่ อง การใช้ชุดฝึ กทักษะเพื่อแก้ปัญหานักเรี ยนขาดทักษะการ
บันทึกรายการค้าในสมุดแยกประเภททัว่ ไป ของนักเรี ยนระดับ ปวช.1/7 โรงเรี ยนระยอง
พาณิ ชยการ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2550 จานวน 12 คน พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสู งขึ้นและผ่านเกณฑ์ประเมินทุกคน
ยุพา ภูมินริ นทโชติ (2550) ทาวิจยั เรื่ อง การสร้างและพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะการบัญชี
ต้นทุน 1สาหรับนักศึกษา ระดับปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จานวน
38 คน พบว่า มีนกั ศึกษา 30 คน จากทั้งหมด 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.08 ได้ผลการสอบเกินร้อย
ละ 50 และผลของการขาดสอบหลังเรี ยนผ่านเกณฑ์การทดสอบ จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ
91.89 ไม่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.11
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สุ ทธิดา ชัยชนะ (2554) ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการบัญชี
เบื้องต้น 2 เรื่ อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสิ นค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป ของนักเรี ยน
ระดับ ปวช.1/4 โดยใช้แบบฝึ กทักษะวิทยาลัยเทคโนโลยีศรี ธนาพณิ ชยการเชียงใหม่ จานวน 20
คน พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น และผ่านเกณฑ์ทุกคน
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนั้น ทาให้สรุ ปได้ว่า การใช้แบบฝึ กทักษะ ชุดฝึ กทักษะ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน จะทาให้เราเห็นพัฒนาการของนักศึกษาเพราะการเรี ยนแบบ
ใช้ชุดฝึ กนี้นกั ศึกษาจะได้เรี ยนเนื้อหาและหัดทาแบบฝึ กไปพร้อม ๆ กัน ทาให้นกั ศึกษาเข้าใจ
เนื้อหามากขึ้นและสามารถทาแบบฝึ กได้อย่างถูกต้อง
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้แบบชุดซ่อมเสริ ม เรื่ อง
การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ระเบียบการ
วิจยั เชิงสารวจ (Surver Research) โดยดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้น ปวช.2/31 แผนกบัญชี ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุรกิจกรุ งเทพ วิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ในภาค
เรี ยนที่ 2/2558 จานวน 8 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2/31 แผนกบัญชี ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุรกิจกรุ งเทพ วิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ในภาค
เรี ยนที่ 2/2558 จานวน 8 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการคานวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม วิชา ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลกับการบัญชี รหัสวิชา 2201-2006 สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปี ที่ 2 สาขาการบัญชี โดยใช้แบบทดสอบก่อนการใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ และหลังการ
ใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะเป็ นแบบปรนัย จานวน 1 ฉบับ มี 10 ข้อ
2. แบบฝึ กเสริ มทักษะ เรื่ องการคานวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 สาขาการบัญชี
การรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั วัดความรู ้พ้นื ฐานเดิมของนักเรี ยนก่อนจัดการเรี ยนการสอน โดยทาการทดสอบ
ก่อนเรี ยน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่ องการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม กับกลุ่ม
ประชากร
2. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสอนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการ
คานวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับนักเรี ยน สาขาการบัญชี ระดับ ปวช.2 /31 จานวน 8 คนในชั้นเรี ยน
ร่ วมกัน
3. ช่วงเวลาหลังเลิกเรี ยน ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนสาขาการบัญชีระดับ ปวช.2/31 จานวน 8 คน
ทาแบบชุดซ่อมเสริ ม เรื่ องการคานวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. หลังจากการให้นกั เรี ยน ทาแบบชุดซ่อมเสริ ม เรื่ องการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว
ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทาการทดสอบภายหลังการใช้แบบชุดซ่อมเสริ ม (Post-test) โดยใช้
แบบทดสอบฉบับเดิม
5. นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังการ
ใช้แบบชุดซ่อมเสริ มของนักเรี ยน ปวช.2/31 มาหาค่าทางสถิติ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการประมวลข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ โดยดาเนินการตามลาดับ
ดังนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบฝึ กทักษะ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้แบบฝึ กทักษะ
เรื่ องการคานวณดอกเบี้ยตามสัญญาผ่อนชาระ ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
สาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุรกิจกรุ งเทพ โดยคานวณหา
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ โดยใช้สูตรทางสถิติ ดังต่อไปนี้
1. ค่าเฉลี่ย
2. ค่าร้อยละ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพิจารณาจากการทาแบบทดสอบก่อนทาแบบฝึ ก
ทักษะ และการทาแบบทดสอบหลังจากทาแบบชุดซ่อมเสริ ม และนาผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ผา่ นร้อยละ ดังนี้
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ตาราง เปรียบเทียบคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนและหลังทาแบบชุดซ่ อมเสริม
เรื่ อง การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักเรี ยนระดับ ปวช.2/31 จานวน 8 คน

ลาดับที่

คะแนนทดสอบ
ก่อนทาแบบฝึ ก
(10 คะแนน)

ชื่ อ - สกุล

คะแคะแนน

คะแนนทดสอบ
หลังทาแบบฝึ ก
(10 คะแนน)

เกณฑ์ ที่กาหนด
(60 % ขึน้ ไป)

1

น.ส.นันทยา

เคหะจิตต์

2

ร้อย
ร้อย
คะแนน
ละ
ละ
20
7
70

2

น.ส.ปิ ยดา

รุ่ งเรื อง

2

20

6

60



3

น.ส.ลาวัลย์

จานงสุ ข

3

30

8

80



4
5
6

น.ส.กวินนา น้อยหมื่นไวย์
น.ส.สุ ดารัตน์ แย้มแก้ว
น.ส.ดวงเดือน วันสื บ

4
3
2

40
30
20

9
6
8

90
60
80





7

น.ส.แพรวพรรณ ปาสาวัน

2

20

8

80



8

น.ส.ชุติมา

3

30

8

80



2.63

26.25

7.50

75.00

คะแนน

ภักดี

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด

ผ่าน

ไม่
ผ่าน



จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรี ยนระดับ ปวช. 2/31 จานวน 8 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
โดยทาแบบทดสอบหลังทาแบบชุดซ่อมเสริ ม ผ่านเกณฑ์ทุกคน
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการเปรี ยบเทียบการทาแบบทดสอบ นักเรี ยนจานวน 8 คน ทาแบบทดสอบได้
ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คือเกณฑ์ผา่ นต้องได้คะแนน 60 % ขึ้นไป
โดยจากผลการทดสอบ คะแนนของนักเรี ยนก่อนการใช้แบบชุดซ่อมเสริ ม มีค่าเฉลี่ยทั้งหมด

14

เท่ากับ 2.63 หรื อ 26.25% และคะแนนของนักเรี ยนหลังการใช้แบบชุดซ่อมเสริ ม มีค่าเฉลี่ย
ทั้งหมดเท่ากับ 7.50 หรื อ 75.00 % ผลสรุ ปคือ นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ 8 คน จากจานวนทั้งหมด 8
คน หรื อผ่าน 100 % ซึ่งแสดงว่าแบบชุดซ่อมเสริ ม ที่ใช้ในการแก้ปัญหา เป็ นเครื่ องมือที่ทาให้
นักเรี ยนมีความรู ้มากขึ้น ส่ งผลให้นกั เรี ยนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
อภิปรายผล
1. แบบชุดซ่อมเสริ ม เรื่ องการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม รายวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการ
บัญชี รหัสวิชา 2201-2006 สาหรับนักเรี ยน สาขาการบัญชี ระดับ ปวช.2 ที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น เมื่อ
นาไปใช้แล้วพบว่า นักเรี ยนให้ความสนใจในการทาแบบชุดซ่อมเสริ ม เป็ นอย่างดี นักเรี ยนเกิด
ความเข้าใจในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม มากขึ้น
2. การเปรี ยบเทียบคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนการใช้
และหลังการใช้แบบชุดซ่อมเสริ ม โดยใช้แบบซ่อมเสริ มชุดเดียวกัน ปรากฏว่าคะแนนของ
นักเรี ยนทุกคนเพิ่มสู งขึ้น โดยค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้แบบซ่อมเสริ มเท่ากับ 26.25%
และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังใช้แบบซ่ อมเสริ มเท่ากับ 71.25% มีผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน สรุ ปได้วา่ แบบซ่อมเสริ ม เรื่ องการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่สร้างและนาไปใช้กบั
นักเรี ยนสาขาบัญชี ระดับ ปวช.2 ทาให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจและมีการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
การใช้ชุดแบบซ่อมเสริ ม ควรมีชุดแบบซ่อมเสริ ม ที่มีความหลากหลาย และควรคานึงถึง
ความรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อจะได้ใช้แบบซ่อมเสริ มอย่างเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะเพื่อใช้ ในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีการสร้างชุดแบบซ่ อมเสริ ม ในวิชาบัญชีอื่น ๆ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนก่อน และหลังทาชุดแบบซ่อมเสริ ม
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