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   งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากคณะครูอาจารย์ ที่ให้ความเมตตา ให้คําปรึกษาให้ข้อคิด 
และคําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 



 

   

 ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 
อาจารย์ทุกท่านที่ให้คําแนะนําอํานวยความสะดวกในทุกขัน้ตอนของการวิจัย ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทีใ่ห้กําลงัในและ
ช่วยเหลือ และกําลังใจจากครอบครัว ที่ทําให้ผู้วิจัยลุกขึ้นสูเ้มื่อพบอุปสรรค คุณความดีที่เกิดจากการทํางานวิจัย
ครั้งน้ี ผู้วิจัยขอยกเป็นเคร่ืองสักการบูชาพระคุณพ่อแม่ ครอูาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนผู้วิจัยมาจน มีวันน้ี 
 
 
         ชนิดาภา  กัลยานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ่ 
 

 ชื่อเรื่อง :  การจัดการเรียนโดยใช้สื่อPowerPoint และใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี รหสั 3201-2011 ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 
 

การวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้จัดทําบัญชี  บันทึกข้อมูลทาง
บัญชีเก่ียวกับ  ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบคลังสินค้า  ระบบขาย  ระบบลูกหน้ี ระบบซื้อ  ระบบเจ้าหน้ี 
รายงานข้อมูลทางการเงินโดยใช้สื่อPowerPointและใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี รหัส 3201-
2011 ระดับช้ัน ปวส. 1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ภาคการศึกษา 
2/2555 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยยังไม่มีการใช้สื่อPowerPointและใบงาน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของ



 

   

ผู้เรียนในการวิเคราะห์รายการค้าเบ้ืองต้น ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยสื่อการเรียนมัลติมีเดีย เพ่ือนําผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนให้มีความรู้ สําหรับการวิเคราะห์ผู้เรียน
ครั้งน้ีจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน ดังน้ี    
 การวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบันทึกข้อมูลทางบัญชีโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญช ี
โดยใช้สื่อ PowerPointและใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี รหัส 3201-2011  ภาคเรียนที่ 
2/2555 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา สรุปผลการวิจัยดังน้ี   ผลสําฤทธ์ิของการใช้สื่อสื่อ 
PowerPointและใบงานงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี รหัส 3201-2011  การใช้แบบทดสอบ ก่อน
เรียนผลปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่ ได้ผลคะแนนในระดับพอใช้ค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 41.67  คะแนน 

การใช้แบบทดสอบหลังเรียนและการใช้สื่อ PowerPointและใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน
บัญชี รหัส 3201-2011 ผลปรากฏว่านักศึกษามีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 54.00 แสดงว่าการใช้
สื่อ PowerPointและใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี รหัส 3201-2011 มีผลทําให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยู่ในระดับดี คือได้คะแนนเฉล่ีย 64.17 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

ความเป็นมาของปัญหาวจิัย 
           การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีความรู้ 
ความงามท้ังทางกาย อารมณ์  สังคม   การจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. 2542 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีคุณธรรมนํา
ความรู้  ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูส้อนจําเป็นต้องศึกษา และใช้สื่อการเรียนรู้เข้ามาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพ ที่มีอยู่มาใช้ในการเรียนได้อย่างเต็มที่ และมปีระสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัว
ผู้เรียน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       เพ่ือศึกษาการใช้สื่อ PowerPointและใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี รหัส 3201-2011 
ว่ามีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 



 

   

      กุล่มเป้าหมาย  
           นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 สาขางานการบัญชี ที่เรียนวิชาโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี รหัส 3201-2011 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  
 

เครื่องมือในการวิจัย 
  1. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี รหัส 3201-2011 
       2. กระดาษคําตอบ 
 

การรวบรวมขอ้มูล 
1. สํารวจรวบข้อมูลในการวิเคราะห์รายการบันทึกบัญชีและการใช้สื่อPowerPointโดยใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. อธิบายให้นักเรียนที่เขียนวิเคราะห์รายการบันทึกบัญชีผดิและเขียนรายการบันทึกบัญชีที่

วิเคราะห์ถูกต้อง 
3. อธิบายการบันทึกรายการทางบัญชีโดยการใช้สื่อPowerPoint และโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน

บัญชี (Smart Biz) 
4. แจกใบงานให้นักศึกษาและให้ปฏิบัติตามสื่อPowerPoint 
5. ใช้วิธีสอบหลังจากน้ัน 1 สปัดาห์ โดยแจกแบบทดสอบให้นักศึกษาทําและจับเวลา 
6. ตรวจการบันทึกรายการทางบัญชีของนักศึกษาในโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี(Smart BiZ)

และตรวจกระดาษคําตอบ 
  

บทที่ 2 
 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  
1. สื่อการเรียนรู ้

1.1 ความสําคญัของสื่อการเรียนรู ้
สื่อเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อที่ทํา ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น 

สิ่งสําคัญ เน่ืองจากในยุคปัจจบัุนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้ทํา ให้ผู ้
คนจํา เป็นต้องพัฒนาตนเองให้สามารถรับรู้เรื่องราวใหม่ ๆ ด้วยตนเอง และพัฒนาศักยภาพทางการคิด 
ซึ่งได้แก่ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดให้หลาก 
หลาย ดังน้ันสื่อที่ดีจึงควรเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรูจ้ักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 
 

1.2 ลักษณะของสื่อการเรียนรู ้
สิ่งที่อยู่รอบตัวถือเป็นสื่อการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็นคน สัตว์ พืช สิ่งของ สถานที่ 

เหตุการณ์ หรอืกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์อาจจําแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของสื่อ
ดังน้ี 

วัสดุ 
1) วัสดุสิ่งพิมพ์ ไดแก่ หนังสือเรียน คู่มือคร ูวารสาร หนังสืออ่านเพ่ิมเติม หนังสืออ่าน 
ประกอบ ใบโฆษณา หนังสือพิมพ์ ปฏิทิน และเอกสารประกอบการเรียน (ใบกิจกรรม ใบงาน บท 
เรียนการ์ตูน บทเรียนสําเร็จรปู บทเรียนโปรแกรม) ฯลฯ 
2) วัสดุประดิษฐ ์ได้แก่ ชุดการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กระเป๋าผนัง แผนภูมิ บัตรคํา บท 



 

   

เรียนวิดีทัศน์ บัตรตัวเลข กระดานตะปู แผน่โปร่งใส นาฬิกาจํา ลอง ตรายาง บัตรรูปสตัว์ แบบ 
จํา ลอง (ทรงกระบอก ทรงกลม กรวย ปริซมึ พีระมิด) ฯลฯ 
3) วัสดุถาวร ได้แก่ วงเวียน ไม้โพแทรกเตอร์ ไม้ฉาก เครื่องช่ัง เคร่ืองตวง เครื่องวัด ลูก 
คิด กระดุมแม่เหล็ก กระดานแม่เหล็ก ป้ายนิเทศ กระดานดํา ฯลฯ 
4) วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ ชอล์ก กระดาษส ีปากกาเมจิก ดินสอส ีฯลฯ 
อุปกรณ ์ได้แก่ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองคิดเลข 
กราฟิก คอมพิวเตอร์ แถบบันทึกเสียง สไลด์ ฯลฯ 
กิจกรรม ได้แก่ การแสดง การทดลอง การสาธิต นิทรรศการ โครงงาน นันทนาการ (เพลง 
เกม คํา ประพันธ์ ของเล่นต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ ) ฯลฯ 
สิ่งแวดล้อม เป็นสื่อที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา 
1) สื่อธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกหอย ใบไม ้ผลไม ้ก่ิงไม้ ก้อนหิน ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ 
ทุ่งนา ป่าไม้ ทะเล ภูเขา แมนํ้่า ฯลฯ 
2) สื่อสถานที ่ได้แก่ ห้องเรียน ห้องสมุด ระเบียง หน้าจั่วบ้าน สนาม ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 
ประจํา หมู่บ้าน ศูนย์ข้อมูลของทางราชการ รั้ว ฯลฯ 
3) สื่อบุคคล ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน บุคคลอ่ืน ๆ 

 

1.3 การเลือกใช้สื่อการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้แต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันไป สื่อการเรียนรู้ประเภทหน่ึง ๆ อาจจะ 

เหมาะกับเน้ือหาสาระเฉพาะเรื่อง หรืออาจใช้ในการเรียนการสอนทั่วไป สื่อบางอย่างอาจจัดทํา ขึ้นใช้ 
เฉพาะตามความต้องการของผู้สอนในท้องถิ่น ดังน้ันผู้สอนจะต้องรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะ 
สมกับเน้ือหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยมีแนวการ 
ดํา เนินการเลือกใช้สื่อ ดังน้ี 
• วิเคราะห์หลักสูตร โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน ผลการเรียนรู ้
ที่คาดหวังรายปี/รายภาค และสาระการเรียนรู้ เพ่ือกําหนดสื่อการเรียนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
• สํารวจ รวบรวมสื่อการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้มีสื่อที่หลากหลายและเพียงพอ 
• วิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ ผู้สอนควรพิจารณาสื่อการเรียนรู้ที่ได้รวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ ว่าสามารถ 
นํา มาใช้ในการเรียนรู้ได้หรือไม่ โดยพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

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

ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ 
- การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา สื่อความหมายชัดเจน 
- กิจกรรมส่งเสริมการฝึกปฏิบัติหรือการนํา ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจํา วัน เช่น คํา ถามหรือสถาน 
การณ์สมมติทีท่ํา ใหผู้้เรียนรูจ้ักคิดวิเคราะห์วิจารณ์ หรือบูรณาการความรู้ต่างๆ มาใช้แก้ปัญหา 

วิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ ไม่มีสูตรสําเร็จและไม่มีเง่ือนไขว่าผู้สอนจะต้องมีความรู้ในการ  ผลิตสื่อได้ด้วยเอง แต่
ผู้สอนควรมีความสามารถในการเลือกใช้สื่อ จัดเตรียมสื่อ และรูจั้กนํา มาใช้เพ่ือ เพ่ิมพูนประสิทธิผลของการเรียน
การสอนโดยตระหนักว่าสื่อการเรียนรู้ที่นํา มาใช้อํา นวยประโยชน์ต่อ ผู้เรียนได้มากที่สดุ และอยู่ในวิสัยที่ผูส้อนจะ
สามารถนํา มาใช้ได้ดีที่สุด 

 

3 



 

   

2. การวิเคราะห์รายการค้า 
2.1 ความหมายของรายการค้า (Business Transaction) 

         รายการค้า (Business Transaction) หมายถึง รายการที่เกิดขึ้นในทางการค้าที่ทําให้เกิดการโอน
แลกเปลี่ยนเงิน หรือสิ่งทีมมีลูค่าเป็นเงินระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก รายการค้าจะมีผลทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของเสมอ ดังน้ัน เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นจะต้องมีการลงบัญชีเพ่ือ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่ก่อนจะลงบัญชีน้ันจะต้องมีการวิเคราะห์รายการค้าเสียก่อน 
 

รายการค้าได้แก่อะไรบ้าง 
      รายการค้า มีดังนี ้
1. นําเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุนในกิจการ เช่น นายสุดใจนําเงินสดมาลงทุน 2,000 บาท 
2. ซื้อสินทรัพย์มาใช้ในกิจการเป็นเงินเช่ือ เช่น ซื้อเคร่ืองตกแต่งจากนาย ก เป็นเงินเช่ือ 5,000 บาท 
3. ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินสด เช่น อุปกรณ์สํานักงาน เป็นเงินสด 500 บาท 
4. จ่ายชําระหน้ี เช่น นายสดุใจนําเงินสดไปจ่ายชําระให้นาย ก 1,200 บาท 
5. ให้บริการแก่ลูกค้าแต่ยังไม่ได้รับเงิน เช่น ส่งบิลไปเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้า 600 บาท แต่ยังไม่ได้รับเงิน 
6. รับชําระหน้ี เช่น ลูกค้าที่กิจการส่งบิลไปเก็บเงินค่าบริการนําเงินมาชําระเรียบร้อยแล้ว 
7. จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น จา่ยค่านํ้าค่าไฟฟ้าเป็นเงินสด 100 บาท  
8. ได้รับเงินจากการให้บริการ เช่น รับเงินสดสําหรับค่าบริการ 400 บาท  
9. เจ้าของกิจการนําเงินสดจากกิจการไปใช้สว่นตัว เช่น นายสุดใจถอนเงินสดในร้านไปใช้ส่วนตัว 200 บาท  
 

2.2  เอกสารทางการค้า 
เอกสารทางการค้า เป็นเอกสารที่ก่อให้เกิดรายการค้า ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชี ซึ่งมีเอกสารดังน้ี 
เช่น 
1. รายลงทุน 
2. รายการซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเช่ือ 
3. รายการซื้อสินทรัพย์เป็นเงินสด 
4. รายการจ่ายชําระหน้ี 
5. รายการให้บริการเป็นเงินเช่ือ 
6. รายการรับชําระหน้ี 
7. รายการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
8. รายการรับเงินจากการให้บริการ 
9.รายการเจ้าของถอนเงินสดใช้ส่วนตัว 
 

2.3 รายการทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายการค้า (Non-Business Transaction) 
        รายการท่ีมิใช่รายการค้า (Non-Business Transaction)  
รายการที่มิใช่รายการค้า ได้แก่ การดําเนินงานที่ไม่ก่อให้เกิดการโอนเงิน หรือสิ่งที่มีค่าเป็นเงิน 
ตัวอย่างท่ีมิใชร่ายการค้า 
       1. การจัดร้าน เช่น การตกแต่งร้าน การจัดแสดงสินค้า 
       2. การเชิญชวนและการต้อนรับลูกค้า 
       3. การสาธิต เช่น การสาธิตการใช้เตาอบ 
       4. การเขียนจดหมาย เช่น การเขียนจดหมายขอบคุณ 
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       5. การสอบถามรายการค้า 
       เมื่อเกิดรายการที่มิใช่รายการค้าดังกล่าวเกิดขึ้น จึงไม่ต้องบันทึกบัญชี เน่ืองจากไม่ก่อให้เกิดการโอนเงิน 
 

2.4   ความหมายของการวิเคราะห์รายการค้า (Business Transaction Analysis) 
การวิเคราะห์รายการค้า หมายถึง การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้น มผีลทําให้สินทรพัย์ หน้ีสิน และส่วน

ของเจ้าของ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพ่ิมขึน้ หรือลดลงเป็นจํานวนเท่าใด เมื่อวิเคราะห์รายการค้าได้แล้วจึงนําไป
บันทึกลงในสมดุบัญชีต่าง ๆ  
หลักในการวิเคราะห์รายการค้า 

 

2.5 หลักในการทําวิเคราะห์วิเคราะห์รายการค้า 
       หลักในการวิเคราะห์รายการค้า 
หลักในการวิเคราะห์รายการค้า ที่ทําให้มีผลต่อสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของน้ัน จะต้องใช้หลักการ
วิเคราะห์ ดังน้ี 
1. สินทรัพย์เพ่ิม ส่วนของเจ้าของเพ่ิม 
2. สินทรัพย์ลด ส่วนของเจ้าของลด 
3. สินทรัพย์อย่างหน่ึงลด สินทรัพย์อย่างอ่ืนเพ่ิม 
4. สินทรัพย์เพ่ิม หน้ีสินเพ่ิม 
5. สินทรัพย์ลด หน้ีสินลด 

 

2.6  ความหมายของหลักการบัญชคีู่ (Double Entry System) 
       ความหมายของหลักการบัญชีคู่  
หลักการบัญชีคู่ (Double Entry System) หมายถึง การนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์รายการค้าแต่ละรายการมา
บันทึกลงในรูปแบบบัญชีสองด้าน คือ ด้านเดบิต และด้านเครดิต ด้วยจํานวนเงินที่เท่ากันเท่าสองด้าน 

 
3. การวิเคราะห์รายการค้าเพื่อนําไปบันทึกในสมุดบญัช ี
     การวิเคราะห์รายการค้ามีผลต่อสินทรพัย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของเพ่ือนําไปบันทึกสมุดบัญชี สรุปผลได้ดังน้ี 
         1.1  สนิทรัพย์เพ่ิม              สินทรัพย์ลด 
         1.2  หน้ีสินเพ่ิม                 หน้ีสินลด 
         1.3  สว่นของเจ้าของเพ่ิม      ส่วนของเจ้าของลด 
          การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของกิจการจะต้องนําไปบันทึกในบัญชีประเภท
สินทรัพย์ หน้ีสนิ และส่วนของเจ้าของ 

 

 3.1 ความหมายของการบันทึกรายการค้าในสมุดบัญช ี
      การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชี หมายถึง การจดเรื่องราวเกี่ยวกับรายจ่าย หรือสิ่งของที่ตีมูลคา่เป็น
จํานวนเงินลงในรูปแบบบัญชีที่กําหนด จะได้ผลจากการดําเนินงานไปสรุปผลในวันสิน้งวดบัญชี เพ่ือหาผลกําไร
ขาดทุน 
             รายการค้า   ------>         สมุดบัญชีแยกประเภท ---------->            งบดุล 
 
                                  ภาพท่ี 3.1 แสดงการบันทกึรายการคา้ในบัญช ี
 
            ดังน้ัน การวิเคราะห์รายการค้ารายการหน่ึง ๆ จะต้องบันทึกบัญชีทางด้านเดบิตบัญชีหน่ึงและ
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ทางด้านเครดิตอีกบัญชีหน่ึง ในจํานวนเป็นที่เท่ากัน หลักการบันทึกในลกัษณะน้ีเรียกว่า หลักการบัญชีคู่ (Double 
Entry System)  
 

 3.2  ลักษณะของบัญชีแยกประเภท 
           บัญชีแยกประเภทโดยทั่วไป มีลักษณะแบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านหน่ึงสําหรับจดบันทึกรายการค้าที่เพ่ิมขึ้น และ
อีกด้านหน่ึงสําหรับจดบันทึกรายการค้าที่ลดลง 
ทางด้านซ้ายมือของบัญชีแยกประเภท เรียกว่า ด้านเดบิต (Debit ) ตัวย่อ Dr 
ทางด้านขวามือของบัญชีแยกประเภท เรียกว่า ด้านเครดิต(Credit) ตัวย่อ Cr 
 

 3.3  หลักในการบนัทึกบัญช ี
             การบันทึกบัญชีหลกัจากการวิเคราะห์รายการค้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
              1.1  สินทรัพย์เพ่ิม              สินทรัพย์ลด 
              1.2  หน้ีสินเพ่ิม                  หน้ีสินลด 
              1.3  ส่วนของเจ้าของเพ่ิม      ส่วนของเจ้าของลด 
 

 หลักในการบนัทึกบัญชีประเภทสนิทรพัย์  
              เมื่อสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น      ให้บันทึกบัญชีสินทรพัย์        ด้านเดบิต 
              เมื่อสินทรัพย์ลดลง         ให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์        ด้านเครดิต 
 

 หลักในการบนัทึกบัญชีประเภทหนีส้ิน 
              เมื่อหน้ีสินเพ่ิมขึน้       ให้บันทึกบัญชีหน้ีสิน       ด้านเครดิต 
              เมื่อหน้ีสินลดลง          ให้บันทึกบัญชีหน้ีสิน       ด้านเดบิต 
 

 หลักในการบนัทึกบัญชีประเภทส่วนของเจ้าของกิจการ 
              เมื่อส่วนของเจ้าของกิจการเพ่ิมขึ้น     ให้บันทึกบัญชีส่วนของเจ้าของ      ด้านเครดิต 
              เมื่อส่วนของเจ้าของกิจการลดลง        ให้บันทึกบัญชีส่วนของเจ้าของ      ด้านเดบิต 
 

 3.4  การต้ังชือ่บัญช ี
 ประเภทของบญัชี  
                ประเภทของบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี  
                1. บัญชีประเภทสินทรัพย์ ได้แก บัญชีประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อ่ืน ๆ 
                2. บัญชีประเภทหน้ีสิน ได้แก่ บัญชีประเภทหน้ีสินหมุนเวียน และหน้ีสินระยะยาว 
                3. บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ ได้แก่ บัญชีประเภททุน และการถอนเงินไปใช้ส่วนตัว 

 3.5  การกําหนดชื่อบญัชีแยกประเภท 
                 หลักจากที่ได้วิเคราะห์รายการค้าแล้ว ให้พิจารณาว่ารายการค้าที่จะบันทึกบัญชีน้ันใช้ช่ือบัญชีใด โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมด้วย 
                 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการกําหนดชือ่บัญชีแยกประเภท มีดังนี ้
                 1. ใช้ช่ือบัญชีที่นิยมใช้โดยทัว่ไป 
                 2. ต้ังช่ือให้มีความหมายตามประเภทและหมวดของบัญชี 
                 3. ไม่ควรต้ังช่ือบัญชียาวไป หรือช่ือแปลก 
                 4. ช่ือบัญชีที่ต้ังน้ันควรลงรายการค้าได้มาก ๆ 
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 การต้ังชื่อบญัชีตามประเภทของบัญชี มีดังนี ้
                 1. บัญชีประเภทสินทรัพย์ ได้นําช่ือของสินทรัพย์มาต้ังช่ือบัญชี เช่น บัญชีเงินสด บัญชีลกูหน้ี บัญชี
วัสดุสํานักงาน ฯลฯ 
                 2. บัญชีประเภทหน้ีสิน ให้นําช่ือหน้ีสินมาต้ังเป็นช่ือบัญชี เช่น บัญชีเจ้าหน้ี บัญชีเงินกู้ ฯลฯ 
                 3. บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ ให้นําช่ือประเภทส่วนของเจ่าของมาต้ังเป็นช่ือบัญชี เช่น บัญชีทุน 
บัญชีถอนใช้สว่นตัว ฯลฯ 
 

3.6  ศัพทบ์ัญชีการวิเคราะห์รายการค้า 
1.รายการค้า Business Transaction 
2.รายการที่มิใช่รายการค้า Non- Business Transaction 
3.การวิเคราะห์รายการค้า Business Transaction Analysis 
4.หลักการบัญชีคู่  Double Entry system 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
 

   วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยการจัดการเรียนโดยใช้สื่อPowerPoint และใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 
รหัส 3201-2011 ระดับช้ัน ปวส.1 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบ
เจาะจง เพ่ือเพ่ือศึกษาการใช้สื่อ PowerPointและใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี รหัส 3201-
2011 ว่ามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน จํานวน 6 คน โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 1.  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.  การรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 



 

   

 กุล่มเป้าหมาย  
           นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 สาขางานการบัญชี ที่เรียนวิชาโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี รหัส 3201-2011 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  
 

 เครื่องมือในการวิจัย 
  1. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี รหัส 3201-2011 
       2. กระดาษคําตอบ 
 

การรวบรวมข้อมูล 
1. สํารวจรวบข้อมูลในการวิเคราะห์รายการบันทึกบัญชีและการใช้สื่อPowerPointโดยใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. อธิบายให้นักเรียนที่เขียนวิเคราะห์รายการบันทึกบัญชีผดิและเขียนรายการบันทึกบัญชีที่

วิเคราะห์ถูกต้อง 
3. อธิบายการบันทึกรายการทางบัญชีโดยการใช้สื่อPowerPoint และโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน

บัญชี (Smart Biz) 
4. แจกใบงานให้นักศึกษาและให้ปฏิบัติตามสื่อPowerPoint 
5. ใช้วิธีสอบหลังจากน้ัน 1 สปัดาห์ โดยแจกแบบทดสอบให้นักศึกษาทําและจับเวลา 
6. ตรวจการบันทึกรายการทางบัญชีของนักศึกษาในโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี(Smart BiZ)

และตรวจกระดาษคําตอบ  
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน 
  

จากผลการวิจัย พบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน
บัญชีก่อนการใช้สื่อPowerPointและใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ภาคการศึกษา 2/2555 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนระดับคะแนนเฉลี่ย 41.67 อยู่ในระดับพอใช้ และหลังจาก
การใช้สื่อPowerPoint และใบงาน แล้วให้นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนและนํากระดาษคําตอบมาตรวจ พบว่า 
การเขียนวิเคราะห์การบันทึกบัญชีและการบันทึกบัญชีในโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชีถูกต้องเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 54 ระดับคะแนนเฉล่ีย 64.17   
  

เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
ระดับคะแนน  70 -80  คะแนน   หมายถึง    ผู้เรียนมีระดับความรู้ความเข้าในอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
ระดับคะแนน  60 -79  คะแนน   หมายถึง    ผู้เรียนมีระดับความรู้ความเข้าในอยู่ในระดับ “ดี” 
ระดับคะแนน  50 -59  คะแนน   หมายถึง    ผู้เรียนมีระดับความรู้ความเข้าในอยู่ในระดับ“ปานกลาง” 
ระดับคะแนน  40 -49  คะแนน   หมายถึง    ผู้เรียนมีระดับความรู้ความเข้าในอยู่ในระดับ “พอใช้” 
ระดับคะแนน  1 - 39  คะแนน   หมายถึง    ผู้เรียนมีระดับความรู้ความเข้าในอยู่ในระดับ “แก้ไข” 
 

1.  ผลการทดสอบก่อนเรียน เรื่องการวิเคราะห์รายการบันทึกบญัชีและความรู้เก่ียวกับโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
งานบญัช ี
  

ที่ รหัส ชื่อ - สกุล 
ผลการทดสอบ(80 คะแนน) 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 5532010001 นางสาวพรพรรณ  ปัญจภักดี 35   

2 5532010002 นางสาวกาญจนา  กลึงกลม 38   



 

   

3 5532010003 นางสาวกระถิน  คงบัว 39   

4 5532010005 นางสาวสุวรรณดี  สมบูรณ์ศิลป์ 60   

5 5532010006 นางสาวรชรินทร์  วึบชัยภูมิ 42   

6 5532010007 นางสาวพรนภา  สร้อยหล้า 36   

 
สรุป 

ผลการทดสอบก่อนนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 41.67 อยู่ในระดับพอใช้ (250/6) 
250  หมายถึง   คะแนนรวม          6  หมายถึง   จํานวนนักศึกษา 

 
2. ผลการทดสอบหลังเรียน เรื่องการวิเคราะห์รายการบันทึกบญัชีและความรู้เก่ียวกับโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ืองาน
บัญชี 
 

ที่ รหัส ชื่อ - สกุล 
ผลการทดสอบ ระดับความรู ้ คิดเปน็ 

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

เพิ่มขึน้ ลดลง ร้อยละ 

1 5532010001 นางสาวพรพรรณ  ปัญจภักดี 35 62   77.00 

2 5532010002 นางสาวกาญจนา  กลึงกลม 38 61   61.00 

3 5532010003 นางสาวกระถิน  คงบัว 39 65   67.00 

4 5532010005 นางสาวสุวรรณดี  สมบูรณ์ศิลป์ 60 70   17.00 

5 5532010006 นางสาวรชรินทร์  วึบชัยภูมิ 42 64   52.00 

6 5532010007 นางสาวพรนภา  สร้อยหล้า 36 63   75.00 

   250 385   54.00 

 
สรุป 
ค่าเฉล่ียคะแนนหลังการทดสอบหลังเรียน  385 / 6 = 64.17  คะแนน 

385   หมายถึง   คะแนนรวม 
6   หมายถึง   จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
การคิดอัตราร้อยละ 
ผลการทดสอบหลังเรียน – ผลการทดสอบกอ่นเรียน x 100 

    ผลการทดสอบก่อนเรียน 
385 – 250 x 100    =    54.00 %  
       250 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิเคราะห์รายการการบันทึกบัญชีโดยการจัดการเรียนโดย
ใช้สื่อPowerPoint และใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี รหัส 3201-2011 ระดับช้ัน ปวส.1 
สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้สื่อ PowerPointและใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
งานบัญชี รหัส 3201-2011 ว่ามีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหลา่น้ีมาใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนให้มีความรู้ สําหรับการวิเคราะห์ผู้เรียนครั้งน้ีจะนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้เรียน ดังน้ี 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิเคราะห์รายการการบันทึกบัญชีโดยการจัดการเรียนโดย
ใช้สื่อPowerPoint และใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี รหัส 3201-2011 ระดับช้ัน ปวส.1 
สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 สรปุผลการวิจัยดังน้ี 

 ผลสําฤทธ์ิก่อนการใช้สื่อPowerPoint และใบงาน โดยการใช้แบบทดสอบ ก่อนเรียนผลปรากฏว่านักศึกษา
ส่วนใหญ ่ได้ผลคะแนนในระดับพอใช้ ได้ค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ 41.67 คะแนน  
 การใช้แบบทดสอบหลังเรียน ผลปรากฏว่านักศึกษามีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึน้จากเดิม คิดเป็นร้อยละ 54.00  

 385 – 250 x 100    =    54.00 %  
                250 
แสดงว่าการจัดการเรียนโดยใช้สื่อPowerPoint และใบงาน ในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 

รหัส 3201-2011 ระดับช้ัน ปวส.1 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 มีผลทําใหนั้กศึกษามี
ผลสมัฤทธ์ิ อยู่ในระดับดี คือได้คะแนนเฉล่ีย 64.17 คะแนน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การจัดการเรียนการสอนควรมีการจัดทําสื่อที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและเพ่ือพัฒนา
ทักษะการใช้สือ่การสอนของผู้สอนในการจดักระบวนการเรียนการสอน และเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้ 
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