
 

   

 
 

รายงานผล 
การใช้ส่ือมัลติมีเดีย การบัญชีเบื้องต้น 2 

 ชั้น ปวส. 1 สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 ที่เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2  

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  
 

 
 
 
 
 

สายพิน  ใบผักแว่น 
 
 
 
 
 

รายงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน 
แผนกวิชาการบัญชี  วทิยาลัยบริหารธุรกิจและการทอ่งเทีย่วนครราชสีมา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 

 



 

   

กิตติกรรมประกาศ 
 

   งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากคณะครูอาจารย์ ท่ีให้ความเมตตา ให้คําปรึกษาให้ข้อคิด 
และคําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา 
อาจารย์ทุกท่านท่ีให้คําแนะนําอํานวยความสะดวกในทุกข้ันตอนของการวิจัย 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีใหกํ้าลังในและช่วยเหลือ และกําลังใจจากครอบครัว ท่ีทําให้ผู้วิจัยลุกข้ึนสู้เม่ือพบ
อุปสรรค 
 คุณความดีท่ีเกิดจากการทํางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกเป็นเครื่องสักการบูชาพระคุณพ่อแม่ ครูอาจารย์ท่ีได้
อบรมสั่งสอนผู้วิจัยมาจน มีวันนี ้
 
 
         สายพิน  ใบผักแว่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

รายงานผลการใช้ส่ือมัลติมีเดีย วิชาการบัญชีเบ้ืองต้น 2 
บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม โดยใช้สื่อ
มัลติมีเดีย  วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ภาคการศึกษา 2/2555 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยสื่อการเรียนมัลติมีเดีย 
เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนให้มีความรู้ สําหรับการ
วิเคราะห์ผู้เรียนครั้งนี้จะนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน ดังนี้   สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม โดยใช้สื่อ
มัลติมีเดีย วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ภาคการศึกษา 2/2555   
สรุปผลการวิจัยดังนี ้  ผลสําฤทธิ์ของการใช้สื่อการเรียนรู้ วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 การใช้แบบทดสอบ ก่อนเรียนผล
ปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่ ได้ผลคะแนนในระดับปานกลางไดค่้าเฉลี่ยได้เท่ากับ 5.10  

การใช้แบบทดสอบหลังเรียน ผลปรากฏว่านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากเดิม คิดเป็นร้อยละ56.86
แสดงว่าการใช้สื่อมัลติมีเดีย วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 มีผลทําให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การซื้อหรือขาย
ของธุรกิจพาณิชยกรรม อยู่ในระดับด ีคือได้คะแนนเฉลี่ย 8.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

สารบัญ 
      บทท่ี                   หน้า 

1 บทนํา           1 

ความเป็นมาของปัญหาวิจัย         1 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย         1 
ขอบเขตของการศึกษา           1 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย         1 

2 ข้อมูลเก่ียวสื่อการเรียนรู้และการซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม     2 

3    วิธีดําเนินการวิจัย          5 
      ประชากรกลุ่มตัวอย่าง         5 
      การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า       5 
      รายละเอียดของแบบสอบถาม         5 

            การเก็บรวบรวมข้อมูล         5 
 การจัดทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล       5 

          4    ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน         7 
5   สรุปผลการวิจัยการวิเคราะห์ผู้เรียน                 10 

     

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
รายงานผลการใช้ส่ือมัลติมีเดีย วิชาการบัญชีเบ้ืองต้น 2 

 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาของปัญหาวิจัย 
           ปัจจุบันนี้ การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มี
ความรู้ ความงามท้ังทางกาย อารมณ์  สังคม   การจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. 2542 
 ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีคุณธรรมนําความรู้  ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจําเป็นต้องศึกษา 
และใช้สื่อการเรียนรู้เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้เพ่ือให้สามารถ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถดงึศักยภาพ ท่ีมีอยู่มาใช้ในการเรียนไดอ้ย่างเต็มท่ี และมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
      นักเรียนกุล่มเป้าหมาย  
           นักเรยีนระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป1ี การจัดการธุรกิจค้าปลีก,คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
      ขอบเขตของข้อมูล 
  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรายวิชาการบัญชเีบื้องต้น 2 
      ระยะเวลาในการศึกษา 
  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรายวิชาการบัญชเีบื้องต้น 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

บทท่ี 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ และการบัญชีเบ้ืองต้น 2 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งการศึกษาและรวบรวมเอกสาร ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนโดยจะนําเสนอรายละเอียด
เก่ียวข้องในประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้ 

1.สื่อการเรียนรู้ 
2.การบัญชีเบื้องต้น 2 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู ้
  
1. สื่อการเรียนรู้ 
ความสําคัญของสื่อการเรียนรู ้

สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู ้การพัฒนาสื่อท่ีทํา ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น 
สิ่งสําคัญ เนื่องจากในยุคปัจจุบันข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้ทํา ให้ผู ้
คนจํา เป็นต้องพัฒนาตนเองให้สามารถรับรู้เรื่องราวใหม่ ๆ ด้วยตนเอง และพัฒนาศักยภาพทางการคิด 
ซึ่งได้แก่ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดให้หลาก 
หลาย ดังนั้นสื่อท่ีดีจึงควรเป็นสิ่งท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 
 

ลกัษณะของสื่อการเรียนรู ้
สิ่งท่ีอยู่รอบตัวถือเป็นสื่อการเรียนรู้ได้ท้ังสิ้น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคน สัตว ์พืช สิ่งของ สถานท่ี 

เหตุการณ์ หรือกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์อาจจําแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ตาม 
 

ลักษณะของสื่อดังนี้ 
วัสดุ 
1) วัสดุสิ่งพิมพ์ ไดแก่ หนังสือเรียน คู่มือคร ูวารสาร หนังสืออ่านเพ่ิมเติม หนังสืออ่าน 
ประกอบ ใบโฆษณา หนังสือพิมพ์ ปฏิทิน และเอกสารประกอบการเรียน (ใบกิจกรรม ใบงาน บท 
เรียนการ์ตูน บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม) ฯลฯ 
2) วัสดุประดิษฐ์ ได้แก่ ชุดการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กระเป๋าผนัง แผนภูมิ บัตรคํา บท 
เรียนวิดีทัศน์ บัตรตัวเลข กระดานตะปู แผ่นโปร่งใส นาฬิกาจํา ลอง ตรายาง บัตรรูปสัตว ์แบบ 
จํา ลอง (ทรงกระบอก ทรงกลม กรวย ปริซึม พีระมิด) ฯลฯ 
3) วัสดุถาวร ได้แก่ วงเวียน ไม้โพแทรกเตอร์ ไม้ฉาก เครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด ลูก 
คิด กระดุมแม่เหล็ก กระดานแม่เหล็ก ป้ายนิเทศ กระดานดํา ฯลฯ 
4) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ชอล์ก กระดาษสี ปากกาเมจิก ดินสอส ีฯลฯ 
อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ โทรทัศน ์วิดีทัศน ์เครื่องคิดเลข เครื่องคิดเลข 
กราฟิก คอมพิวเตอร์ แถบบันทึกเสียง สไลด ์ฯลฯ 
 
กิจกรรม ไดแ้ก่ การแสดง การทดลอง การสาธิต นิทรรศการ โครงงาน นันทนาการ (เพลง 
เกม คํา ประพันธ์ ของเล่นต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ ) ฯลฯ 
สิ่งแวดล้อม เป็นสื่อท่ีอยู่ล้อมรอบตัวเรา 
1) สื่อธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกหอย ใบไม้ ผลไม้ ก่ิงไม้ ก้อนหิน ดวงจันทร ์ดวงอาทิตย์ 
ทุ่งนา ป่าไม้ ทะเล ภูเขา แม่น้ํา ฯลฯ 
2) สื่อสถานท่ี ได้แก่ ห้องเรียน ห้องสมุด ระเบียง หน้าจั่วบ้าน สนาม ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ 



 

   

ประจํา หมู่บ้าน ศูนย์ข้อมูลของทางราชการ รั้ว ฯลฯ 
3) สื่อบุคคล ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรยีน บุคคลอ่ืน ๆ 
 

การเลือกใช้ส่ือการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้แต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันไป สื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่ง ๆ อาจจะ 

เหมาะกับเนื้อหาสาระเฉพาะเรื่อง หรืออาจใช้ในการเรียนการสอนท่ัวไป สื่อบางอย่างอาจจัดทํา ข้ึนใช้ 
เฉพาะตามความต้องการของผู้สอนในท้องถ่ิน ดังนั้นผู้สอนจะต้องรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะ 
สมกับเนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อีกท้ังเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยมีแนวการ 
ดํา เนินการเลือกใช้สื่อ ดังนี ้
• วิเคราะห์หลักสูตร โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู ้
ท่ีคาดหวังรายปี/รายภาค และสาระการเรียนรู้ เพ่ือกําหนดสือ่การเรียนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
• สํารวจ รวบรวมสื่อการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้มีสื่อท่ีหลากหลายและเพียงพอ 
• วิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ ผู้สอนควรพิจารณาสื่อการเรียนรู้ท่ีได้รวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ ว่าสามารถ 
นํา มาใช้ในการเรียนรู้ได้หรือไม่ โดยพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

- การเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
- การพัฒนาเจตคติและค่านิยม 
- การนํา ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
- ความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชา เวลาเรียน และวุฒิภาวะของผู้เรียน 
- ความเหมาะสมในการเสนอเนื้อหา มีการเรียงลํา ดบัตามข้ันตอน การเรียนรู้ชัดเจน เช่น  มีตัวอย่าง 

ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ 
- การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา สื่อความหมายชัดเจน 
- กิจกรรมส่งเสริมการฝึกปฏิบัติหรือการนํา ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจํา วัน เช่น คํา ถามหรือสถาน 
การณ์สมมติท่ีทํา ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์วจิารณ์ หรือบูรณาการความรู้ต่างๆ มาใช้แก้ปัญหา 

วิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ ไม่มีสูตรสําเร็จและไม่มีเงื่อนไขว่าผู้สอนจะต้องมีความรู้ในการ  ผลิตสื่อได้ด้วยเอง แต่
ผู้สอนควรมีความสามารถในการเลือกใช้สื่อ จัดเตรียมสื่อ และรูจั้กนํา มาใช้เพ่ือ เพ่ิมพูนประสิทธิผลของการเรียน
การสอนโดยตระหนักว่าสื่อการเรียนรู้ท่ีนํา มาใช้อํา นวยประโยชน์ต่อ ผู้เรียนได้มากท่ีสุด และอยู่ในวิสัยท่ีผู้สอนจะ
สามารถนํา มาใช้ได้ดีท่ีสุด 

 
2. การบัญชีเบื้องต้น 2 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม ความหมายของสินค้า บันทึกรายการในสมุดรายการข้ันต้น 
บัญชีแยกประเภท ทํางบทดลอง กระดาษทําการ 8 ช่อง ปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี และรายงานการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียว 

การประกอบธุรกิจพาณิชยกรรม โดยการซื้อสินค้ามาเพ่ือจําหน่ายต่อ โดยมีวัตถุประสงค์ในผลกําไรท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
 โดยอาจจะซื้อสินค้าสําเร็จรูปจากผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งมาเพ่ือขาย ดังนั้น ลักษณะการดําเนินงานของกิจการซื้อขายสินค้าจะ
แตกต่างจากกิจการให้บริการรายได้หลักของกิจการจะเกิดจากการขายสินค้า และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเกิดจากต้นทุนของสินค้าท่ี
ขาย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นภาษีท่ีเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ ประกอบด้วยภาษีซื้อและภาษีขาย ซึ่งมีฐานภาษีในการ
คํานวณจากรายได้แต่ละประเภทของผู้ประกอบการ ในการคํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิมมี 2 อัตรา คือ ร้อยละ 7 และร้อยละ 0  การ
จัดเก็บภาษีจะอาศัยหลักฐาน คือ “ใบกํากับภาษี”  ซึ่งจะนํามาบันทึกบัญชีเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเป็นรายการค้าเกิดข้ึนตาม
หลักการบัญชี พร้อมท้ังรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลของ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

การบันทึกบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้ามีหลักการบันทึกบญัชีข้ันต้นเหมือนกับกิจการให้บริการจะแตกต่างเฉพาะส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับรายการซื้อขายสินค้า ซึ่งแต่ละกิจการต้องเลือกวิธีการบันทึกบัญชีว่าจะใช้แบบใด โดยธุรกิจพาณิชยกรรมจะมีวิธีการ



 

   

บันทึกบัญชีอยู่ 2 วิธี คือการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง และการบันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวด ซึง่ท้ังสองวิธีจะมีการบันทึกบัญชี
ท่ีแตกต่างกันออกไปแต่ยังยดึหลักการบันทึกบัญชีโดยท่ัวไป 

สินค้าคงเหลือปลายงวด เป็นสินทรัพย์ท่ีกิจการมีไว้เพ่ือจําหน่าย ซึ่งเมื่อมีการจําหน่ายสินค้าจะโอนสินค้าท่ีขายได้เป็นต้นทุน
ในการขายเพ่ือเปรยีบเทียบกับรายได้จากการขายสินค้า ซึ่งสินค้าคงเหลือปลายงวดนี้จะแสดงเปน็สินทรัพย์หมุนเวียนในงบดลุ ซึ่งแต่
ละกิจการจะพิจารณาเลือกวิธีการตรวจนับและตรีาคาสินค้าคงเหลือปลายงวดให้เหมาะสมกับกิจการของตนเองต่อไป 

ถ้ากิจการมีรายการค้าเป็นจํานวนมาก จะนําไปบันทึกในสมุดรายวันเฉพาะเพ่ือประหยัดเวลาในการบันทึกรายการ ได้แก่
สมุดรายวันซื้อ สมดุรายวันขาย สมุดรายวันส่งคืนและจาํนวนท่ีลดให้ สมุดรายวันรับคืนและจํานวนท่ีลดให้ สมุดรายวันรับเงิน และ
สมุดรายวันจ่ายเงิน หลังจากนั้นก็จะผ่านรายการไปยังบญัชีแยกประเภทย่อย เพ่ือจะได้ทราบว่ามยีอดคงเหลืออยู่เป็นจํานวนเท่าใด 
และนํายอดรวมจากสมดุวันเฉพาะแต่ละประเภทผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทท่ัวไป เพ่ือหายอดคงเหลือนําไปจัดทํางบทดลอง
และงบการเงิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

บทท่ี 3 
   วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเจาะจง  เพ่ือการวิเคราะห์ผู้เรียนชั้น ป1ี การจัดการธุรกิจค้าปลีก,
คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ จํานวน 10 คน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา    ตําบลมะเริง   อําเภอ
เมือง   จังหวัดนครราชสีมา    ภาคเรียนท่ี 2    ปีการศึกษา  2555 
 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือแบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2  โดยมีข้ันตอน
การศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับการทําวิจัย เพ่ือสร้างแบบทดสอบ และจัดทําเอกสารรายงาน
การวิจัย 

2. สร้างแบบทดสอบถามจากข้อมูลท่ีได้ศึกษามา และแบบทดสอบมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. นําแบบทดสอบก่อนเรยีนไปทดสอบผู้เรียน 
4.   จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่องภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5.   นําแบบทดสอบหลังเรียนไปทดสอบผู้เรียน 
6.   วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ว่ามีความรู้เพ่ิมข้ึนในเรื่องภาษีมูลค่าเพ่ิมมากน้อยอย่างไร 
 

รายละเอียดของแบบสอบถาม 
      แบบทดสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ของการ
บัญชีเบื้องต้น 2 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามไปแจกแก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  โดยเริ่ม
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 มกราคม 2556  ถึง 31  มกราคม 2556 ได้ทําการทดสอบก่อนเรียน และสอนการ
บัญชีเบื้องต้น 2 และทําการทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 
 

การจัดทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

     เม่ือผู้วิจัยไดทํ้าการทดสอบความรู้ก่อนเรียนของผูเ้รียนว่ามีความเข้าใจเก่ียวกับการซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยก
รรมมากน้อยอย่างไร จึงดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 1. ตรวจเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
    2. นําข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบไปปรับใช้เพ่ือสอนรายการบัญชีเบื้องต้น 2 การซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม
ควรให้ความสําคัญกับเรื่องอะไร  
 3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย Microsoft Office PowerPoint การซื้อ
หรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 
 4.  ให้นักศึกษา แบ่งกลุ่ม ทํารายงาน การบัญชีเบื้องต้น 2 และมีการอภิปราย นําเสนอ ทําแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน 
 5.   ทําการทดสอบหลังเรียน การบัญชีเบื้องต้น 2 
 6.   ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนว่ามีอัตราการเพ่ิม และลดลงจากข้อมูล
เตมิมากน้อยอย่างไร วิเคราะหผ์ลการทดสอบออกมาในรูปแบบร้อยละ 



 

   

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน 
  

การวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย 
รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ภาคการศึกษา 2/2555 จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนการซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยสื่อการเรียนมัลติมีเดีย 
เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนให้มีความรู ้ 
 สําหรับการวิเคราะห์ผู้เรียนครั้งนี้จะนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน ดังนี้ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือแบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2  โดยมีข้ันตอนการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับการทําวิจัย เพ่ือสร้างแบบทดสอบ และจัดทําเอกสารรายงาน
การวิจัย 

2. สร้างแบบทดสอบถามจากข้อมูลท่ีได้ศึกษามา และแบบทดสอบมีเนื้อหาครอบคลุมการซื้อหรือขายของธุรกิจ
พาณิชยกรรม 

3. นําแบบทดสอบก่อนเรียนไปทดสอบผู้เรียน 
4.   จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย การซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชย กรรม 
5.   นําแบบทดสอบหลังเรียนไปทดสอบผู้เรียน 
6.   วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ว่ามีความรู้เพ่ิมข้ึนในเรื่องภาษีมูลค่าเพ่ิมมากน้อยอย่างไร 

 

สําหรับการแปลผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีเกณฑ์ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย  9 - 10     หมายความว่า     ผู้เรียนมีระดับความรู้ความเข้าใน    อยู่ในระดับ “ดมีาก” 
ค่าเฉลี่ย  7 - 8       หมายความว่า     ผู้เรียนมีระดับความรู้ความเข้าใน    อยู่ในระดับ “ด”ี 
ค่าเฉลี่ย  5 - 6       หมายความว่า     ผู้เรียนมีระดับความรู้ความเข้าใน    อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
ค่าเฉลี่ย  1 – 4     หมายความว่า     ผู้เรียนมีระดับความรู้ความเข้าใน    อยู่ในระดับ “ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

1 ผลการทดสอบก่อนเรียน เรื่องการซ้ือหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม 
  

ท่ี รหัส ช่ือ - สกุล 
ผลการทดสอบ(10 คะแนน) 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 5532110001 นางสาวลดารัตน์  ปล่องกระโทก 5   

2 5532110002 นางสาวสราญจติ  เสร ี 4   

3 5532110003 นางสาวอภัสดา  สิมมาตา 6   

4 5532110004 นางสาวศิรินภา  ดอนมะเดื่อ 6   

5 5532110005 นางสาวอรชา  นอสูงเนิน 5   

6 5532110007 นายสุทธ์ิสริิ  ศิริพิทักษ์ 4   

7 5532040001 นายบดินทร์  ชอบสระน้อย 5   

8 5532040002 นางสาวเพชรภรณ์  ทองสุข 5   

9 5532040003 นางสาวสุภาวิณี  สมหวัง 6   

10 5532040010 นายวรานันต์  โคตะโย 5   

 
สรุป 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบก่อนเรียน  51 / 10 = 5.10  คะแนน 

51  หมายถึง   คะแนนรวม 
10  หมายถึง   จํานวนนักศึกษา 

2.ผลการทดสอบหลังเรียน เรื่อง  การซ้ือหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม 
 

ท่ี รหัส ช่ือ - สกุล 
ผลการทดสอบ ระดับความรู้ คิดเป็น 

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

เพิ่มข้ึน ลดลง ร้อยละ 

1 5532110001 นางสาวลดารัตน์  ปล่องกระโทก 5 8 �  60 

2 5532110002 นางสาวสราญจติ  เสร ี 4 7 �  75 

3 5532110003 นางสาวอภัสดา  สิมมาตา 6 8 �  33.33 

4 5532110004 นางสาวศิรินภา  ดอนมะเดื่อ 6 8 �  33.33 

5 5532110005 นางสาวอรชา  นอสูงเนิน 5 9 �  80 

6 5532110007 นายสุทธ์ิสริิ  ศิริพิทักษ์ 4 8 �  100 

7 5532040001 นายบดินทร์  ชอบสระน้อย 5 8 �  60 

8 5532040002 นางสาวเพชรภรณ์  ทองสุข 5 9 �  80 



 

   

9 5532040003 นางสาวสุภาวิณี  สมหวัง 6 8 �  33.33 

10 5532040010 นายวรานันต์  โคตะโย 5 7 �  40 

  รวม 51 80 �  56.86 

 
สรุป 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบหลังเรียน  80 / 10 = 8.00 คะแนน 

80 หมายถึง   คะแนนรวม 
10  หมายถึง   จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

 
การคิดอัตราร้อยละ 
ผลการทดสอบหลังเรียน – ผลการทดสอบก่อนเรียน x 100 

    ผลการทดสอบก่อนเรียน 
80 – 51 x 100    =    56.86 %  
       51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยการใช้ส่ือมัลติมีเดีย การบัญชีเบ้ืองต้น 2 

 

การวิเคราะหผ์ู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย การ
บัญชีเบื้องต้น 2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ภาคการศึกษา 2/2555 จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนการซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยสื่อการเรียน
มัลติมีเดีย เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนให้มีความรู ้
สําหรับการวิเคราะห์ผู้เรียนครั้งนี้จะนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรมใช้สือ่มัลติมีเดีย 
รายวิชาการบัญชเีบื้องต้น 2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ภาคการศึกษา 2/2555   สรุป
ผลการวิจัยดังนี ้

 ผลสําฤทธิ์ของการใช้สื่อการเรียนรู้ การซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม การใช้แบบทดสอบ ก่อนเรียนผล
ปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่ ได้ผลคะแนนในระดับปานกลางได้ค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ 5.10  
 การใช้แบบทดสอบหลังเรียน ผลปรากฏว่านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากเดิม คิดเป็นร้อยละ56.86  

 80 – 51 x 100    =    56.86 %  
                51 

แสดงว่าการใช้สื่อมัลติมีเดีย การซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม มีผลทําให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
บัญชีเบื้องต้น 2 อยู่ในระดับดี คือได้คะแนนเฉลี่ย 8.00 คะแนน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

จงเลือกคําตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว 
1. วิชาบัญชีเบื้องต้น 2  ศึกษาเก่ียวกับกิจการประเภทใด 

ก. กิจการให้บริการ ข. กิจการขายสินค้า 
ค. กิจการอุตสาหกรรม ง. ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดคือกิจการให้บริการ 
ก. ธุรกิจขนส่ง ข. ธุรกิจโฆษณา 
ค. ธุรกิจประกันภัย ง. ถูกทุกข้อ 

3. ข้อใดคือกิจการขายสินค้า 
ก. 7-Eleven ข. ศูนย์หนังสือจุฬา 
ค. ห้างบางลําภสูรรพสินค้า ง. ถูกทุกข้อ 

4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการซื้อสนิค้ามาเพ่ือจําหน่าย 
ก. แสวงหากําไร ข. ให้ฐานะการเงินดีข้ึน 
ค. ประหยดั ง. สนองความต้องการลูกค้า 

5. บัญชีสินค้าคงเหลือเป็นบญัชีประเภทใด 
ก. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ข. สินทรัพย์หมุนเวียน 
ค. ต้นทุนขาย ง. ค่าใช้จ่าย 

6. ข้อใดคือธุรกิจท่ีดําเนินกิจการอยู่มากท่ีสุดในปัจจุบัน 
ก. Service Business ข. Merchandising Business 
ค. Manufacturing  Business ง ถูกทุกข้อ 

7. ข้อใดถือเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม 
ก. ต้นทุนสินค้า ข. ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค. ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายในการขาย ง. ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

8. ใครมีหน้าท่ีตรวจสอบปริมาณสินคา้ว่าสมควรจะทําการขอซื้อสินค้าหรือไม ่
ก. แผนกคลังสินค้า ข. แผนกจัดซื้อ 
ค. แผนกบัญชี ง. แผนกขาย 

9. ใครมีหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร การขอซื้อ การสั่งซื้อ การรับสินค้า และเง่ือนไขการชําระเงิน 
ก. แผนกคลังสินค้า ข. แผนกจัดซื้อ 
ค. แผนกบัญชี ง. แผนกการเงิน 

10. แผนกใดมีหน้าท่ีจดัทําใบสั่งซื้อ (Purchase Order) 
ก. แผนกจัดซื้อ ข. แผนกขาย 
ค. แผนกคลังสินค้า ง. แผนกบัญชี 

แบบทดสอบหลังเรียน 
จงเลือกคําตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว 
1. วิชาบัญชีเบื้องต้น 2  ศึกษาเก่ียวกับกิจการประเภทใด 

ก. กิจการให้บริการ ข. กิจการขายสินค้า 
ค. กิจการอุตสาหกรรม ง. ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดคือกิจการให้บริการ 
ก. ธุรกิจขนส่ง ข. ธุรกิจโฆษณา 
ค. ธุรกิจประกันภัย ง. ถูกทุกข้อ 

3. ข้อใดคือกิจการขายสินค้า 
ก. 7-Eleven ข. ศูนย์หนังสือจุฬา 
ค. ห้างบางลําภสูรรพสินค้า ง. ถูกทุกข้อ 

4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการซื้อสนิค้ามาเพ่ือจําหน่าย 



 

   

ก. แสวงหากําไร ข. ให้ฐานะการเงินดีข้ึน 
ค. ประหยดั ง. สนองความต้องการลูกค้า 

5. บัญชีสินค้าคงเหลือเป็นบญัชีประเภทใด 
ก. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ข. สินทรัพย์หมุนเวียน 
ค. ต้นทุนขาย ง. ค่าใช้จ่าย 

6. ข้อใดคือธุรกิจท่ีดําเนินกิจการอยู่มากท่ีสุดในปัจจุบัน 
ก. Service Business ข. Merchandising Business 
ค. Manufacturing  Business ง ถูกทุกข้อ 

7. ข้อใดถือเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายของธุรกิจพาณิชยกรรม 
ก. ต้นทุนสินค้า ข. ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค. ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายในการขาย ง. ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

8. ใครมีหน้าท่ีตรวจสอบปริมาณสินคา้ว่าสมควรจะทําการขอซื้อสินค้าหรือไม ่
ก. แผนกคลังสินค้า ข. แผนกจัดซื้อ 
ค. แผนกบัญชี ง. แผนกขาย 

9. ใครมีหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร การขอซื้อ การสั่งซื้อ การรับสินค้า และเง่ือนไขการชําระเงิน 
ก. แผนกคลังสินค้า ข. แผนกจัดซื้อ 
ค. แผนกบัญชี ง. แผนกการเงิน 

10. แผนกใดมีหน้าท่ีจดัทําใบสั่งซื้อ (Purchase Order) 
ก. แผนกจัดซื้อ ข. แผนกขาย 
ค. แผนกคลังสินค้า ง. แผนกบัญชี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

ลักษณะรายวิชา 
ช่ือวิชา  การบัญชีเบ้ืองต้น 2                                       รหัส      3200-0003    
หน่วยกิต(ช่ัวโมง)  3(4)                     เวลาเรยีนต่อภาค 72 ช่ัวโมง 

รายวิชาตามหลักสตูร ปรับคําอธิบายรายวิชาเป็นสมรรถนะ ช่ัวโมง 

จุดประสงค์รายวิชา 
1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ บัญชีของ
ธุรกิจพาณิชยกรรม 

2.มีทักษะการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับ
ธุรกิจพาณิชยกรรม 

3.มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเป็นระเบียบ 
ละเอียดรอบคอบ ความอดทน รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญช ี

มาตรฐานรายวิชา 
1. รู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยก
รรม 

2.บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับธุรกิจ   พาณิช
ยกรรม 

3.สอบทานการบันทึกบัญชีอย่างสม่ําเสมอ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีของ
ธุรกิจพาณิชยกรรม ความหมายของสินค้า บันทึก
รายการในสมุดรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภท ทํา
งบทดลอง กระดาษทําการ 8 ช่อง ปรับปรุงบัญชี 
ปิดบัญชี และรายงานการเงินของกิจการเจ้าของคน
เดียว 

สมรรถนะรายวิชา 
1. นําหลักการบัญชีไปปฏิบัติงาน 
สําหรับธุรกิจพาณิชยกรรม 

 2.จัดทํารายงานทางการเงินสําหรับ  
กิจการพาณิชยกรรม 

3.นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานบัญชี
ด้วยความรอบคอบและรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 

รวม  

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 



 

   

 
รหัส 3200-0003    วิชา การบัญชีเบ้ืองต้น 2        หน่วยกิต 3(4) 
ระดับช้ันปวส. 1สาขาวิชาการการจัดการธุกิจค้าปลีก,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 
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1. การซ้ือและขายสินค้าของ ธุรกิจ
พณิชยกรรม 6 7 8     5 9 5 4 

2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
8 8 7     6 9 5 8 

3.หลักการบัญชีสําหรับธุรกิจพาณิช
ยกรรม 7 10 8 9    6 12 2 8 

4.สินค้าคงเหลือปลายงวด 6 8 7 7    5 10 4 4 

5.สมุดรายวันเฉพาะ 8 9 7 6    6 11 3 8 

6.การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด 8 7 8 7    6 11 3 8 

7.กระดาษทําการ 8 ช่อง 8 8 9 6    9 12 2 12 

8.รายงานการเงินของกิจการเจ้าของ
คนเดียว 

8 9 10 8    6 13 1 8 

9. การปิดบัญชี 8 9 9 7    9 13 1 12 

            

รวม 67 75 73 50    58 100  72 

ลําดับความสําคัญ 3 1 3 5    4    

 
 
 
กําหนดการสอน 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย/สาระสําคัญ สัปดาห์ท่ี ช่ัวโมงท่ี 

�������� 

�	
����� 



 

   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 
 
 
 
 

การซื้อและขายสินค้าขอธุรกิจพณิชยกรรม 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
หลักการบัญชีสําหรับธุรกจิพาณิชยกรรม 
สินค้าคงเหลือปลายงวด 
สมุดรายวันเฉพาะ 
การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด 
กระดาษทําการ 8 ช่อง 
รายงานการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียว 
การปิดบัญชี 

1 
2-3 
4-5 
6 
7-8 
9-10 
11-13 
14-15 
16-18 

1-4 
5-12 
13-20 
21-24 
25-32 
33-40 
41-52 
53-60 
61-72 



 

   

 

 
1.  แนวคิด 

การประกอบธุรกิจพาณิชยกรรม โดยการซื้อสินค้ามาเพื่อจําหน่ายต่อ โดยมีวัตถุประสงค์ในผล
กําไรท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาจจะซื้อสินค้าสําเร็จรูปจากผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งมาเพื่อขาย ดังนั้น 
ลักษณะการดําเนินงานของกิจการซื้อขายสินค้าจะแตกต่างจากกิจการให้บริการรายได้หลักของกิจการ
จะเกิดจากการขายสินค้า และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเกิดจากต้นทุนของสินค้าท่ีขาย 
2.  สาระการเรียนรู ้

1. ความหมายของสินค้า 
2. การซื้อสินค้า 
3. การขายสินค้า 
4. ส่วนลด 
5. เงื่อนไขการชําระเงิน 
6. การรับคืนและการส่งคืนสินค้า 

3.  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. อธิบายความหมายของสินค้าได ้
2. อธิบายการซื้อสินค้าได ้
3. อธิบายการขายสินค้าได ้
4. อธิบายส่วนลดได ้
5. บอกเงื่อนไขการชําระเงินได ้
6. อธิบายการรับคืนและการส่งคืนสินค้าได ้
7. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สําเร็จ

การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตได้ขณะทําการสอน
ในเร่ืองความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เชื่อมั่นในตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน ความรัก
สามัคคี ความกตัญญูกตเวที 

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

    
หน่วยที่ 1     

จํานวน 4 ช่ัวโมง                   

แผนการจัดการเรียนรู ้
วิชา  การบัญชีเบ้ืองตน้ 2   (3200-0003)    
ช่ือหน่วยเรื่อง    การซือ้และขายสินค้าขอธรุกิจพณิชยกรรม 



 

   

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนทบทวนความรู้เดิมท่ีผู้เรียนเคยศึกษามาแล้วเกี่ยวกับสินทรัพย์ท่ีกิจการซื้อมาเพื่อ

จําหน่ายไม่ได้ซื้อมาเพื่อใช้ในกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาผลกําไรจากการ
ขาย  ซึ่งสินทรัพย์ท่ีกิจการซื้อมาเพื่อจําหน่ายนั้นจะบันทึกไว้ในบัญชีสินค้า จัดอยู่ใน
ประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน  ส่วนสินทรัพย์ท่ีกิจการซื้อมาเพื่อใช้ภายในกิจการ  จะบันทึก
ไว้ในบัญชีสินทรัพย์นั้นๆ เช่น วัสดุสํานักงาน อาคาร รถยนต ์อุปกรณ์สํานักงาน เป็นต้น  ซึ่ง
จัดอยู่ในประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน  และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

2. ครูกล่าวถึงธุรกิจโดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจพาณิชยก
รรมหรือธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรม  ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างธุรกิจแต่ละ
ประเภท 

ข้ันสอน 
3. ครูผู้สอนใช้วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย (Lecture) ความหมายของสินค้า การซื้อสินค้า การ

ขายสินค้าส่วนลด เงื่อนไขการชําระเงิน การรับคืนและการส่งคืนสินค้า โดยใช้แผ่นใส
ประกอบ 

4. ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสาธิตแสดงการคํานวณ และบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขาย
สินค้า นอกจากนั้น ให้ผู้เรียนร่างเพื่อออกแบบเอกสารใบสําคัญ เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบ
ตรวจนับสินค้า เป็นต้น 
ตัวอย่างการคํานวณ: 
ราคาสินค้า 200 หน่วยๆ ละ 3,000 บาท 600,000.- 
หัก ส่วนลดการค้า 20% (20% ของ 600,000) 120,000.- 
ราคาสินค้าสุทธิ 480,000.- 

 
ตัวอย่างการคํานวณ: 
ราคาสินค้า 20,000.- 
หัก ส่วนลดการค้า10% (20,000x10%)   2,000.- 
ราคาสินค้าสุทธิ 18,000.- 

 
ข้ันสรุปและการประยุกต ์
5. ผู้เรียนยกตัวอย่างร้านค้าท่ัวไปท่ีซื้อขายสินค้าเป็นประจํา ซึ่งพบเห็นบ่อยๆ และมีการ

กําหนดค่าขนส่งได้แก่การส่งมอบต้นทาง และการส่งมอบปลายทางในการซื้อขายสินค้า 
6. ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยท่ี 1 จํานวน 10 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดย

วิธีเปลี่ยนกันตรวจ ครูเฉลยในแผ่นใสหน้าชั้นเรียน 
5.  สือ่การเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียน วิชาบัญชีเบ้ืองต้น 2 ของสํานักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนําความรู้ 
3. แผ่นใส 



 

   

4. แบบทดสอบหลังเรียน/แบบฝึกปฏิบัต ิ
6.  การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
3. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5 ตรวจกิจกรรรมเสนอแนะและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนําความรู้ 
6. ตรวจแบบฝึกปฏิบัต ิ
7. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
8. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบทดสอบหลังเรียน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
3. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยครู)  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยผู้เรียน)  
5. กิจกรรรมเสนอแนะและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนําความรู้ 
6. แบบฝึกปฏิบัติ 
7. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
8. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและผู้เรียน

ร่วมกันประเมิน  
 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. เกณฑ์ผ่านแบบทดสอบหลังเรียนคือ 50% 
2. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
3. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
5. ตอบคําถามในกิจกรรรมเสนอแนะและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนําความรู้จึงจะถือว่าผ่าน 
 เกณฑ์การประเมิน 
6. แบบฝึกปฏิบัต ิ เกณฑ์ผ่าน คือ 50% 
7. แบบประเมินผลการเรียนรู้มีเกณฑ์ 5 ระดับ คือ 5 = ดีมาก,  4 = ด,ี  3 = พอใช,้  2 = ควร

ปรับปรุง, 1 = ใช้ไม่ได ้
8. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
 
 



 

   

 


