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ช่ือผลงานวจิัย  : การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบชุดซ่อมเสริม เร่ืองการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

ช่ือผู้วจิัย  :  นางสาวนลินรัตน ์  วเิศษวรพงศ ์
ต าแหน่ง  :  ครูผูส้อน 
วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี 
สถานศึกษาทีต่ิดต่อ : วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 88 สุขมุวิท73 พระโขนงเหนือ     
                                   เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10260  
ปีทีท่ าวจิัยเสร็จ  :  ปีการศึกษา 2558 
ประเภทงานวจิยั  :  ประเภทการเรียนการสอน  
    

 
บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง  มีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
โดยใชแ้บบชุดซ่อมเสริม เร่ืองการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม วชิา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัการบญัชี 
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2/31 แผนกบญัชี ของวทิยาลยั
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ วชิา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัการบญัชี ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 8 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
แบบทดสอบ และแบบฝึกทกัษะ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติการหาค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ 
 ผลการวจิยัปรากฏวา่  จากการเปรียบเทียบการท าแบบทดสอบ นกัเรียนจ านวน 8 
คนท าแบบทดสอบ ไดถู้กตอ้งมากข้ึนซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดคือเกณฑผ์า่นตอ้งไดค้ะแนน 
60 % ข้ึนไป โดยจากผลการทดสอบ คะแนนของนกัเรียนก่อนการใชแ้บบฝึก มีค่าเฉล่ียทั้งหมด
เท่ากบั 2.63   หรือ 26.25 % และคะแนนของนกัเรียนหลงัการใชแ้บบฝึก มีค่าเฉล่ียทั้งหมด
เท่ากบั 7.50 หรือ 75.00 %   ผลสรุปคือ นกัศึกษาผา่นเกณฑทุ์กคน  ซ่ึงแสดงวา่แบบฝึกทกัษะท่ี
ใชใ้นการแกปั้ญหา เป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหน้กัศึกษามีความรู้มากข้ึน ส่งผลใหน้กัศึกษาผา่นเกณฑ์
ท่ีก าหนด 
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ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 
การบญัชีเป็นวชิาท่ีมีความส าคญัวชิาหน่ึง  เน่ืองจากขอ้มูลทางบญัชีมีประโยชนต่์อบุคคล

หลายดา้น เช่น เป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ หรือทางเศรษฐกิจ ดงันั้นบญัชีจึงเป็น

วชิาท่ีมีความส าคญัในชีวติประจ าวนัของบุคคลหลายฝ่าย การเรียนรู้วชิาบญัชี จึงเนน้ทั้งดา้น

ความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการค านวณ ซ่ึงมีลกัษณะท่ี

ค่อนขา้งยากในการเรียน ถา้ผูเ้รียนไม่เขา้ใจในบทเรียน จะมีผลท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายในการ

เรียนบญัชี ผูส้อนจึงควรน ากระบวนการวิจยัมาแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนในชั้นเรียน   เพื่อให้

เกิดความรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

จากการเรียนการสอน วชิา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัการบญัชี  รหสั 2201-2006 ระดบัชั้น 

ปวช. 2 สาขาวชิาการบญัชี ท่ีผา่นมา ผูส้อนจะใชว้ธีิสอนแบบบรรยาย และสาธิตตวัอยา่ง

ประกอบ ผูส้อนจะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ ใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยการอธิบายเน้ือหา และวธีิการค านวณ

ตามท่ีผูส้อนไดท้ าการศึกษาคน้ควา้มา ผูเ้รียนเป็นฝ่ายรับฟัง ท าใหผู้เ้รียนบางคนบางกลุ่มไม่

สนใจเรียน และไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายขาดความสนใจเรียนรู้ไม่เขา้ใจ

ในเน้ือหาสาระส าคญัอยา่งแทจ้ริง ในเร่ืองการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะในชีวติประจ าวนั

ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้ เก่ียวกบัการคิดค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียกยอ่ๆ ว่า (Vat) ได ้

ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการค านวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผูว้จิยัจึงไดจ้ดัท าแบบชุดซ่อมเสริม ข้ึนมา เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ และฝึกทกัษะ

ทางบญัชีของนกัเรียน ใหส้ามารถเรียนรู้โดยเกิดความเขา้ใจ และเกิดทกัษะในการค านวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไดเ้พิ่มมากข้ึน  

 
วตัถุประสงค์  
 เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัการบญัชี  เร่ืองการ
ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยวิธีใชแ้บบชุดซ่อมเสริม ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ชั้นปีท่ี 2  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหน้กัเรียนมีทกัษะการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม มากยิง่ข้ึน 
2. ท าให้เป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนของนกัเรียนและของผูส้อนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
ขอบเขตของการศึกษา 
  เน้ือหาในรายวชิาวชิา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัการบญัชี  เร่ืองการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยวธีิใชแ้บบชุดซ่อมเสริม ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 

1.  ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

ชั้นปีท่ี 2  ของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  แผนกบญัชี เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 คน   

2.  กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง ปวช.2/31 ของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ แผนกบญัชี เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร  จ  านวน 8  คน 
 ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่  วธีิการเรียนโดยการใชชุ้ดซ่อมเสริม  เร่ืองการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัการ

บญัชี 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 
 

  

    

 

   แบบชดุซ่อมเสริม 

            

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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สมมติฐานของการวจิัย  
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบชุดซ่อมเสริม ทบทวนเพื่อเพิ่มความรู้ ความเขา้ใจในบทเรียน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน                                                                    
นิยามศัพท์ 

แบบชุดซ่อมเสริม หมายถึง การสอนซ่อมเสริมเป็นบริการท่ีแยกจากชั้นเรียนปกติ เป็น

การสอนเพื่อเสริมทกัษะ ใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 แบบประเมนิก่อนเรียนและหลงัเรียน  หมายถึง  แบบทดสอบความรู้ความสามารถ ของ

ผูเ้รียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ วา่มีความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาท่ีเรียนมากนอ้ยเพียงใด   

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยวดัจากค่า

ของระดบัคะแนนวา่มีผลแตกต่างกนัเป็นอยา่งไร 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการศึกษาเร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบชุดซ่อมเสริม เร่ืองการ

ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานของการศึกษา  

โดยศึกษาตวัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
แนวคดิ ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 

1 แนวคดิเกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
1.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
อารีย ์วชิรวราการ (2542: 143) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึน

จากการเรียน การสอน การฝึกฝน หรือประสบการณ์ต่างๆ ท่ีโรงเรียน ท่ีบา้น และส่ิงแวดลอ้ม
อ่ืนๆ แต่คนส่วนมากเขา้ใจวา่ผลสัมฤทธ์ิเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และมอง
ในแง่ความรู้ความสามารถทางสมองเท่านั้น ในทางท่ีจริงแลว้ ความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรม ก็
เป็นผลจากการฝึกสอนและอบรม ซ่ึงกน็บัเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย ทั้งน้ี การวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นวธีิการวดัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถภาพทาง
สมองและสติปัญญาของนกัเรียน ภายหลงัจากท่ีไดเ้รียนไปแลว้โดยใชแ้บบทดสอบ  
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ไพศาล หวงัพาณิช (2526: 89) ไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิ หรือผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวา่หมายถึง คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกฝนอบรม หรือจากการ
สอนซ่ึงไดแ้ก่ ความจ า ความเขา้ใจ การวเิคราะห์ การน าไปใช ้การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า  

กฤษฎา บุญวฒัน์ (อา้งถึงใน พฒัธณี ดวงเนตร 2552: 8) กล่าววา่ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง  
ความส าเร็จ ความคล่องแคล่ว ความช านาญในการใชท้กัษะหรือการประยกุตใ์ชค้วามรู้ต่างๆ 
ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทกัษะอนัเกิดจากการเรียนรู้ในวชิาต่างๆ ท่ีได้
เรียนมาแลว้ ซ่ึงไดจ้ากผลการทดสอบของครูผูส้อนหรือผูรั้บผดิชอบในการสอนหรือสองอยา่ง
รวมกนั  

อภิญญา อิงอาจ (2548: 48) ไดก้ล่าววา่ การท่ีผูเ้รียนจะประสบความส าเร็จในการเรียน
หรือไม่นั้น ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบทางสติปัญญา (intellectual factors) เพียงอยา่งเดียว ยงัมี
องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่องคป์ระกอบทางสติปัญญา (non-intellectual factors) องคป์ระกอบ
ทางดา้นสติปัญญาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ หรือสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน
เป็นความสามารถในการคิดของบุคคล อนัเป็นผลมาจากการสะสมของประสบการณ์ต่างๆ 
รวมถึงความสามารถท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด ซ่ึงความสามารถเหล่าน้ีวดัไดห้ลายทาง ส่วน
องคป์ระกอบดา้นท่ีไม่ใช่สติปัญญากมี็อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากเช่นเดียวกนั 
ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อวชิาท่ีเรียน รูปแบบการเรียน สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา คุณภาพการ
สอนของผูส้อน ลกัษณะการคบเพื่อน การศึกษาของบิดา-มารดา เป็นตน้ นอกจากน้ี ไดส้รุป
ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้
ความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ สามารถใชค้วามรู้ในการแกปั้ญหา ในการคิด
สร้างสรรค ์และการศึกษาคน้ควา้ และสามารถวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจ้ากแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (อา้งถึงใน พฒัธณี ดวงเนตร 2552: 10) ไดก้ล่าวถึง
การประเมินผลการศึกษาของผูเ้รียนทั้งทางดา้นปฏิบติัและดา้นเน้ือหา ถือวา่เป็นการประเมินผล
การเรียนของผูเ้รียนวา่อยูใ่นระดบัสูง กลาง หรือต ่า ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ  

1) คะแนนเฉล่ีย 0.00-1.99 ถือวา่อยูใ่นเกณฑต์ ่า 
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2) คะแนนเฉล่ีย 2.00-2.99 ถือวา่ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง  
3) คะแนนเฉล่ีย 3.00-4.00 ถือวา่ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑสู์ง  
จากความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน หมายถึง ระดบัของผลความส าเร็จของผูเ้รียนท่ีเกิดจากเหตุแห่งองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สติปัญญา หรือองคป์ระกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากคะแนนในการท า
แบบทดสอบและ/หรือคะแนนท่ีไดจ้ากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดระดบัของผล
ความส าเร็จของนกัศึกษาซ่ึงวดัจากผลการเรียนของรายวชิา การบญัชีตน้ทุน 1 สาหรับภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โดยแบ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี  

1. ระดบัต ่า หมายถึง ผลการเรียนต ่ากวา่ ร้อยละ 60  
2. ระดบัปานกลาง หมายถึง ผลการเรียนตั้งแต่ ร้อยละ 60 – 69  
3. ระดบัสูง หมายถึง ผลการเรียนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ข้ึนไป  
1.2 องค์ประกอบทีม่อีทิธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
สวา่ง หลกัเพชร (2541: 57) ไดก้ล่าวถึง ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั

สติปัญญาเพียงดา้นเดียว แต่จะข้ึนอยูก่บัตวัแปรอ่ืนๆ 3 ประการ ดงัน้ี  
1) พฤติกรรมทางดา้นความรู้ ความคิด หมายถึง ความสามารถทั้งหลายของผูเ้รียน

ประกอบดว้ย ความถนดั และพื้นฐานของผูเ้รียน  
2) คุณลกัษณะดา้นจิตพิสัย หมายถึง สภาพการณ์หรือแรงจูงใจท่ีจะทาใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ใหม่ ไดแ้ก่ ความสนใจ ทศันคติต่อเน้ือหาวชิาท่ีโรงเรียนและระบบการเรียน ความคิดเห็น
เก่ียวกบัตนเองลกัษณะบุคลิกภาพ  

3) คุณภาพการสอน ซ่ึงไดแ้ก่ การไดรั้บค าแนะน า การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
การเสริมแรงจากครู การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และรู้ผลวา่ตนเองกระท าไดถู้กตอ้งหรือไม่  

กมัปนาท ศรีเช้ือ (อา้งถึงใน พฒัธณี ดวงเนตร 2552: 9) กล่าวถึงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไวว้า่ การจดัการศึกษาในปัจจุบนั ถือเอาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีถึงสภาพความส าเร็จหรือความลม้เหลว ในการจดัการศึกษา ดงันั้น ภาระหนา้ท่ีส าคญั
ประการหน่ึงของครู คือการส่งเสริมและขจดัปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ใหน้กัเรียนไดมี้
โอกาสพฒันาใหถึ้งขีดสุดตามศกัยภาพของตนเอง เพื่อนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ท่ีและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือต ่า มีอยู ่2 ประการ คือ  
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1) องคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญา  
2) องคป์ระกอบท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัสติปัญญา โดยองคป์ระกอบทั้ง 2 ประการมีบทบาท

ส าคญัพอๆ กนั ต่อการท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือต ่า 
จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้อาจสรุปไดว้่า องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนมีหลายองคป์ระกอบดว้ยกนั ท่ีส าคญัแบ่งออกไดเ้ป็นสามกลุ่ม คือ  
1) องคป์ระกอบดา้นปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน  
2) องคป์ระกอบดา้นตวันกัเรียน และ  
3) องคป์ระกอบดา้นคุณภาพการสอน การบริหารและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

อยา่งมีประสิทธิภาพ  
2  แนวคดิเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผล   
 การวดัและการประเมินผลเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในกระบวนการจดัการเรียนการ

สอน ซ่ึงมีนกัวดัผลการศึกษาไดใ้หค้  านิยามไวม้ากมายดงัน้ี  
บุญชม ศรีสะอาด (2540: 21) กล่าววา่ การวดั (measurement) หมายถึง การก าหนด

ตวัเลขหรือสัญลกัษณ์อ่ืนๆ แทนปริมาณ หรือคุณภาพ หรือคุณลกัษณะ  
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545: 3) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “การวดัผล” (measurement) 

หมายถึงกระบวนการก าหนดตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ใหก้บับุคคล ส่ิงของ หรือเหตุการณ์อยา่งมี
กฎเกณฑ ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแทนปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลกัษณะท่ีจะวดั โดยมี
องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

1. ปัญหาหรือส่ิงท่ีจะวดั  
2. เคร่ืองมือวดัหรือเทคนิควธีิในการรวบรวมขอ้มูล  
3. ขอ้มูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หากเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณจะตอ้งมีจ านวนและ

หน่วยวดั หากเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพจะตอ้งมีรายละเอียดท่ีแสดงคุณลกัษณะซ่ึงอาจไม่ใช่ตวัเลข  
สมนึก ภทัทิยธนี (2546: 1) กล่าววา่ การวดัผล (measurement) หมายถึง กระบวนการหา

ปริมาณ หรือจ านวนของส่ิงต่างๆ โดยใช ้เคร่ืองมือ อยา่งใดอยา่งหน่ึงมาวดั ผลจากการวดัมกัจะ
ออกมาเป็นตวัเลข หรือสัญลกัษณ์ หรือขอ้มูล  

ไทเลอร์ (อา้งถึงใน อารีย ์วชิรวราการ 2542: 2) ใหค้วามหมายของการวดัผลในเชิง
จิตวทิยาวา่ การวดัผลเป็นการรวมของกิจกรรมหลายอยา่ง ในกิจกรรมเหล่านั้นมีส่ิงท่ีเหมือนกนั
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อยา่งหน่ึงคือ การใชจ้  านวน ดงันั้น การวดัผลจึงหมายถึงการก าหนดค่าตวัเลข โดยเป็นไปตาม
กฎ กฎเกณฑท่ี์วา่น้ีเก่ียวขอ้งกบัการบวก ลบ คูณ หาร ทางคณิตศาสตร์  

ทอร์นไดค ์(อา้งถึงใน อารีย ์วชิรวราการ 2542: 2) ไดอ้ธิบายความหมายของการวดัผลไว้
วา่การวดัผลเป็นการบอกคุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งกวา้งขวางจากการให้
การศึกษา ซ่ึงจะบอกคุณลกัษณะได ้2 วธีิ คือ  

1. การบอกคุณลกัษณะจากการทดสอบ  
2. การบอกคุณลกัษณะจากการสังเกตพฤติกรรม  
ชวาล แพรัตกลุ (อา้งถึงใน อารีย ์วชิรวราการ 2542: 2) กล่าวถึงความหมายของการวดัผล

ไวว้า่การวดัผลเป็นกระบวนการใดๆ ท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงปริมาณจ านวนหน่ึง อนัมีความหมายแทน
ขนาดสมรรถภาพนามธรรมท่ีนกัเรียนผูน้ั้นมีอยูใ่นตน ถา้ใชแ้บบทดสอบเป็นเคร่ืองกระตุน้ ก็
ถือเอาจ านวนผลงานท่ีนกัเรียนแสดงปฏิกริยาโตต้อบออกมาเป็นเคร่ืองช้ี บอกเขาวา่มี
สมรรถภาพในเร่ืองนั้นๆ เพียงใด  

อารีย ์วชิรวราการ (2542: 3) กล่าววา่ การวดัผล คือ การก าหนดค่าตวัเลขใหก้บัส่ิงท่ีถูก
วดัตามเกณฑท่ี์ไดก้  าหนดไว ้ 

จากความหมายของการวดัผลท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่ การวดัผลเป็นกระบวนการก าหนด
ตวัเลขใหแ้ก่ส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพื่อตรวจสอบขนาดหรือปริมาณและความแตกต่างของคุณลกัษณะท่ี
ตอ้งการจะวดั  
ทั้งน้ี ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543: 11) ไดแ้บ่งวธีิการวดัผลเป็น 2 วธีิ ไดแ้ก่  

1. การวดัผลทางตรง หมายความวา่ เป็นความสามารถในการวดัส่ิงนั้นๆ ไดโ้ดยตรง
จริงๆ ส่ิงท่ีตอ้งการวดัมีรูปธรรม เช่น วดัความยาวของโต๊ะ ซ่ึงการวดัแบบน้ีมีโอกาสได้
คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงอยูม่าก เรียกวา่เป็นการวดัดา้นกายภาพ  

2. การวดัผลทางออ้ม หมายถึง การวดัคุณลกัษณะหน่ึงโดยอาศยัวดัจากอีกส่ิงหน่ึง เช่น 
การวดัผลการเรียน การวดัเชาวปั์ญญา การวดัเจตคติ การวดัความกงัวลใจ เป็นตน้ คุณลกัษณะ
เหล่าน้ีเอาเคร่ืองมือไปทาบวดัโดยตรงไม่ได ้ตอ้งผา่นกระบวนการทางสมอง (Mental process) 
ก่อนเสมอ  

การประเมนิผล ไดมี้ผูใ้หนิ้ยามไว ้ดงัน้ี  
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อลัคนั และฟิทส์ กิบบอน (อา้งถึงใน อารีย ์วชิรวราการ 2542: 4) กล่าวถึงความหมายของ
การประเมินผลไวว้า่ การประเมินผล หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบจริงๆ และการ
น าขอ้มูลของการทดสอบจริงๆ มาตดัสินใจ  

อารีย ์วชิรวราการ (2542: 4) การประเมินผลเป็นกระบวนการตดัสินคุณค่าของส่ิงของ
หรือการกระท าใดๆ โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลช่วง
ใหผู้ส้อนสามารถน ามาใชใ้นการแกไ้ข ปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหดี้ข้ึนกวา่เดิมได ้ 

Glonlund (1976: 6) กล่าววา่การประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบในการ
ตดัสินใจในขอบเขตของวตัถุประสงคข์องการสอนท่ีเป็นสัมฤทธิผลของนกัเรียน  

ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543: 12) ไดใ้หค้  านิยามของการประเมินผล วา่เป็น
กระบวนการพิจารณาตดัสินท่ีเป็นระบบครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่  
การประเมินผล (evaluation) หมายถึงการตดัสินคุณค่าหรือคุณภาพของผลท่ีไดจ้ากการ

วดัโดยเปรียบเทียบกบัผลการวดัอ่ืนๆ หรือเกณฑท่ี์ตั้งไว ้  
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

ชุณห์พิมาณ  บุญมี (2554) ท าวจิยัเร่ือง การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ เร่ืองการบนัทึกบญัชี
ตามระบบบญัชีคู่ ในรายวชิาการบญัชีการเงิน ส าหรับนกัศึกษาสาขางานการบญัชีระดบั ปวส.1 
วทิยาลยัเทคโนโลยโีปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พบวา่นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

สายพิณ สีดา (2551) ท าวจิยัเร่ือง การใชชุ้ดฝึกทกัษะเพื่อแกปั้ญหานกัเรียนขาดทกัษะการ
บนัทึกรายการคา้ในสมุดแยกประเภททัว่ไป ของนกัเรียนระดบั ปวช.1/7 โรงเรียนระยอง
พาณิชยการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 จานวน 12 คน พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึนและผา่นเกณฑป์ระเมินทุกคน 
 ยพุา ภูมินรินทโชติ (2550) ท าวจิยัเร่ือง การสร้างและพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการบญัชี
ตน้ทุน 1ส าหรับนกัศึกษา ระดบัปวส. 1 สาขาวชิาการบญัชี วทิยาลยัอาชีวศึกษาร้อยเอด็ จานวน 
38 คน พบวา่ มีนกัศึกษา 30 คน จากทั้งหมด 38 คน คิดเป็นร้อยละ 81.08 ไดผ้ลการสอบเกินร้อย
ละ 50 และผลของการขาดสอบหลงัเรียนผา่นเกณฑก์ารทดสอบ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.89 ไม่ผา่นเกณฑก์ารทดสอบจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11  
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 สุทธิดา  ชยัชนะ (2554) ท าการวจิยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชี
เบ้ืองตน้ 2 เร่ือง การบนัทึกรายการเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป ของนกัเรียน 
ระดบั ปวช.1/4  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ จ  านวน 20 
คน พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และผา่นเกณฑทุ์กคน 
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ท าใหส้รุปไดว้่า การใชแ้บบฝึกทกัษะ ชุดฝึกทกัษะ  
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน จะท าใหเ้ราเห็นพฒันาการของนกัศึกษาเพราะการเรียนแบบ
ใชชุ้ดฝึกน้ีนกัศึกษาจะไดเ้รียนเน้ือหาและหดัท าแบบฝึกไปพร้อม ๆ กนั ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจ
เน้ือหามากข้ึนและสามารถท าแบบฝึกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
วธิีการด าเนินการวจิัย 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบั การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบชุดซ่อมเสริม เร่ือง

การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบียบการ

วจิยัเชิงส ารวจ  (Surver  Research)  โดยด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3. การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2/31 แผนกบญัชี ของ

วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ วิชา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัการบญัชี ในภาค

เรียนท่ี 2/2558 จ านวน  8 คน 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  นกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2/31 แผนกบญัชี ของ

วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ วิชา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัการบญัชี ในภาค

เรียนท่ี 2/2558 จ านวน 8 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการค านวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม วชิา ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลกบัการบญัชี   รหสัวชิา 2201-2006  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัร
วชิาชีพ ปีท่ี 2 สาขาการบญัชี โดยใชแ้บบทดสอบก่อนการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ และหลงัการ
ใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะเป็นแบบปรนยั จ านวน 1 ฉบบั มี 10 ขอ้  

2. แบบฝึกเสริมทกัษะ เร่ืองการค านวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัร
วชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2  สาขาการบญัชี   
การรวบรวมข้อมูล 

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มี
ขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี  

 1. ผูว้จิยัวดัความรู้พื้นฐานเดิมของนกัเรียนก่อนจดัการเรียนการสอน โดยท าการทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม กบักลุ่ม
ประชากร  

2. ผูว้จิยัด าเนินการสอนจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการ
ค านวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กบันกัเรียน สาขาการบญัชี ระดบั ปวช.2 /31 จ านวน 8 คนในชั้นเรียน
ร่วมกนั  
 3. ช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน  ผูว้จิยัใหน้กัเรียนสาขาการบญัชีระดบั ปวช.2/31  จ านวน 8 คน 
ท าแบบชุดซ่อมเสริม เร่ืองการค านวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4. หลงัจากการใหน้กัเรียน ท าแบบชุดซ่อมเสริม เร่ืองการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  แลว้ 
ผูว้จิยัใหน้กัเรียนท าการทดสอบภายหลงัการใชแ้บบชุดซ่อมเสริม (Post-test) โดยใช้
แบบทดสอบฉบบัเดิม  

5. น าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการ
ใชแ้บบชุดซ่อมเสริมของนกัเรียน ปวช.2/31  มาหาค่าทางสถิติ  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการประมวลขอ้มูลโดยใชค่้าร้อยละ   โดยด าเนินการตามล าดบั

ดงัน้ี    วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบฝึกทกัษะ  เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

เร่ืองการค านวณดอกเบ้ียตามสัญญาผอ่นช าระ ของระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  

สาขาการบญัชี  ชั้นปีท่ี 1  วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ   โดยค านวณหา

ค่าเฉล่ียร้อยละ 

สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 
    ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ โดยใชสู้ตรทางสถิติ ดงัต่อไปน้ี 
      1. ค่าเฉล่ีย 
      2. ค่าร้อยละ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพิจารณาจากการท าแบบทดสอบก่อนท าแบบฝึก
ทกัษะ และการท าแบบทดสอบหลงัจากท าแบบชุดซ่อมเสริม และน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบั
เกณฑผ์า่นร้อยละ ดงัน้ี 
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ตาราง  เปรียบเทยีบคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัท าแบบชุดซ่อมเสริม 

เร่ือง   การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  ของนกัเรียนระดบั ปวช.2/31  จ  านวน 8 คน 

  
  

  

 
 

  
 

 
 

      

  
คะแนน 

ร้อย
ละ 

คะแนน 
ร้อย
ละ 

ผา่น 
ไม่
ผา่น 

1 น.ส.นนัทยา         เคหะจิตต ์ 2 20 7 70   

2 น.ส.ปิยดา            รุ่งเรือง 2 20 6 60   

3 น.ส.ลาวลัย ์         จ  านงสุข 3 30 8 80   

4 น.ส.กวนินา   นอ้ยหม่ืนไวย ์ 4 40 9 90   

5 น.ส.สุดารัตน ์      แยม้แกว้ 3 30 6 60   

6 น.ส.ดวงเดือน      วนัสืบ 2 20 8 80   

7 น.ส.แพรวพรรณ  ปาสาวนั 2 20 8 80   

8 น.ส.ชุติมา             ภกัดี 3 30 8 80   

 คะแนนเฉล่ียทั้งหมด 2.63 26.25 7.50 75.00   

 
จากตารางท่ี 3  พบวา่  นกัเรียนระดบั ปวช. 2/31 จ านวน  8 คน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยท าแบบทดสอบหลงัท าแบบชุดซ่อมเสริม ผา่นเกณฑทุ์กคน   

สรุปผลการวจิัย 
 ผลจากการเปรียบเทียบการท าแบบทดสอบ  นกัเรียนจ านวน  8  คน  ท าแบบทดสอบได้
ถูกตอ้งมากข้ึน   ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด   คือเกณฑผ์า่นตอ้งไดค้ะแนน  60 %  ข้ึนไป   
โดยจากผลการทดสอบ คะแนนของนกัเรียนก่อนการใชแ้บบชุดซ่อมเสริม มีค่าเฉล่ียทั้งหมด

ช่ือ - สกุล ล าดบัที ่

   เกณฑ์ที่ก าหนด 

    (60 % ขึน้ไป) 

 คะแนนทดสอบ 

 ก่อนท าแบบฝึก 

   (10 คะแนน) 

คะแคะแนน 

คะแนนทดสอบ 

 หลงัท าแบบฝึก 

   (10 คะแนน) 
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เท่ากบั 2.63  หรือ 26.25%  และคะแนนของนกัเรียนหลงัการใชแ้บบชุดซ่อมเสริม มีค่าเฉล่ีย
ทั้งหมดเท่ากบั 7.50  หรือ 75.00 %   ผลสรุปคือ นกัเรียนผา่นเกณฑ ์8  คน จากจ านวนทั้งหมด 8 
คน หรือผา่น 100 %   ซ่ึงแสดงวา่แบบชุดซ่อมเสริม ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้
นกัเรียนมีความรู้มากข้ึน ส่งผลใหน้กัเรียนผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
อภิปรายผล 
 1. แบบชุดซ่อมเสริม เร่ืองการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม รายวชิา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัการ
บญัชี รหสัวชิา 2201-2006 ส าหรับนกัเรียน สาขาการบญัชี ระดบั ปวช.2 ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน เม่ือ
น าไปใชแ้ลว้พบวา่ นกัเรียนใหค้วามสนใจในการท าแบบชุดซ่อมเสริม เป็นอยา่งดี นกัเรียนเกิด
ความเขา้ใจในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม มากข้ึน 
  2. การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนการใช้
และหลงัการใชแ้บบชุดซ่อมเสริม  โดยใชแ้บบซ่อมเสริมชุดเดียวกนั ปรากฏวา่คะแนนของ
นกัเรียนทุกคนเพิ่มสูงข้ึน โดยค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียก่อนใชแ้บบซ่อมเสริมเท่ากบั 26.25% 
และร้อยละของคะแนนเฉล่ียหลงัใชแ้บบซ่อมเสริมเท่ากบั 71.25% มีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน สรุปไดว้า่แบบซ่อมเสริม  เร่ืองการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  ท่ีสร้างและน าไปใชก้บั
นกัเรียนสาขาบญัชี ระดบั ปวช.2 ท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจและมีการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
 การใชชุ้ดแบบซ่อมเสริม  ควรมีชุดแบบซ่อมเสริม ท่ีมีความหลากหลาย และควรค านึงถึง
ความรู้ของผูเ้รียน เพื่อจะไดใ้ชแ้บบซ่อมเสริมอยา่งเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการสร้างชุดแบบซ่อมเสริม ในวชิาบญัชีอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อน และหลงัท าชุดแบบซ่อมเสริม 
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