
 
 

 

 

      

 

 

      โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการนครราชสีมา  
 

 

        

รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 

 
 7เร่ือง  

             8การศึกษาการใชส่ือและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติ     
     9ดวยตนเอง    ในการพัฒนาการเรียนของกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนตํ่า  ในการบันทึกบัญชีอุตสาหกรรม ฯ ของนักเรียน      10

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายพาณิชย   สาขาการบัญชี        11

ปการศึกษา 2551      12

 

 

            
 

 
 

จัดทําโดย 
 

                     14นางสุดารัตน    เตชะกําพุช 
 

 

 



โครงการวิจัย 

 
ชื่อผูทําการวิจัย             นางสุดารัตน      เตชะกําพุช     ประจําปการศึกษา   2551    ภาคเรียนท่ี   1 
 
1.  ชื่อโครงการ    การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    วชิาการบัญชีกิจการอุตสาหกรรมและ 
                             ระบบใบสําคัญ   รหัส  ง40222   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/7 สาขาการบัญชี  
2.   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
                 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา     ไดจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายพาณิชย 
สาขาการบัญชี        ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดใหทุกคนตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  การบัญชี
กิจการอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  รหัส  ง40222  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายพาณชิย สาขาการ
บัญชี และในปการศึกษา 2551 นี้ มีนักเรียนจํานวน 42 คน ตองลงทะเบียนในรายวิชาดังกลาว   ซ่ึงเปนวิชาชีพ
เฉพาะสาขา  
                  จากผลการเรียนของนักเรียนในปการศึกษาท่ีผานมา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชานี้ยัง 
ต่ําอยูเม่ือเทียบกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมวิชาเดียวกัน  ดังจะเหน็จากตารางขางลางนี้  
 

จํานวน จํานวน น.ร เปอรเซนต
ผานเกณฑ 

เปอรเซ็นต 
ปการศึกษา นร.ท้ังหมด 

นร.ผาน ไมผาน  ไมผานเกณฑ 
2549 22 21 1 98 2 

2550 35 35 4 90 10 

 
            จากตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิของแตละปจะเห็นไดวานักเรียนมีเปอรเซนตการสอบผานจํานวนนอยลง  
 ดังนั้น ในปการศึกษา 2551 ผูสอนจึงคิดหาวิธีการสอนและนําส่ือการสอนท่ีเนนการปฏิบัติดวยตัวเอง 
 มาชวยในการสอนใหมากข้ึน  
 
3.   วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
2.   เพื่อศึกษาผลการใชแผนการสอน ประจําการศึกษา 2551 
3.   เพื่อนําผลการวิจยัคร้ังนีไ้ปพัฒนา และปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหมี 
       ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในปการศึกษาตอไป  
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4.    สมมุติฐานการวิจัย ( คําตอบท่ีคาดหวัง)  
 

               1.   ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการอุตสาหกรรม และระบบใบสําคัญ 
                     สูงข้ึน  โดยใชส่ือและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง  เม่ือเปรียบเทียบ    
                     กับปการศึกษาท่ีผานมา  

2. การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติ 
       ดวยตนเอง  กับการสอนที่เนนครูเปนสําคัญ มีความแตกตางกัน 
3.   เจตคติของผูเรียน ในการสอนของครูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จะสงผลใหผูเรียนชอบการ       
      เรียนวิชาการบัญชีกิจการอุตสาหกรรม และระบบใบสําคัญมากยิ่งข้ึน    

         4.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการบันทึกบัญชีมากข้ึน และสามารถบันทึกรายการ 
               บัญชีตามหลักบัญชีไดอยางถูกตอง 
5.   ขอบเขตของการวิจัย  
            1.   ประชากร   
                           นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 5 /7     ปการศึกษา  2551   จํานวน 42  คน  
            2.  กลุมตัวอยาง   แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  

- กลุมนักเรียนท่ีเรียนดี              ไดผลการเรียน 3 หรือ 4 
- กลุมนักเรียนท่ีเรียนปานกลาง ไดผลการเรียน  2 

                          -      กลุมนักเรียนท่ีเรียนออน          ไดผลการเรียน 0 หรือ 1   
            3.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวจิัย ไดแก  

           วิจยัเชิงทดลอง  
3.1  ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable ) ไดแก  
       วิธีการสอนโดยการใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง   
3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable )  ไดแก 

- ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ัน ม. 5/7 เจตคติของนักเรียนท่ีเรียนวิชาการบัญชีกิจการ
อุตสาหกรรมฯ  

- การบันทึกรายการตามหลักบัญชีท่ีถูกตอง  
               
                   4.   ระยะเวลา                  ภาคเรียนท่ี 2      ปการศึกษา  2551  
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6.   ขอตกลงเบื้องตน  

- เคร่ืองมือท่ีใช  ( แบบสอบถาม / สังเกต/ขอทดสอบ)  
- การรวมกิจกรรมของนักเรียน ถือวาปฏิบัติดวยตนเอง  มีความสนใจ และปฏิบัติอยาง

เต็มความสามารถ  
7.  คําจํากัดความ 
       -   นักเรียน  หมายถึง นกัเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน ม. 5/7 
       -   หลักสูตร  หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล                                                         
       -  วิธีสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง การสอนท่ีมุงกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจ และ     
                                                              ความสามารถของผูเรียน และใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือ   
                                                              ปฏิบัติจริงทุกข้ันตอน จนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  
       -  ทักษะกระบวนการเรียนของผูเรียน   หมายถึง ทักษะความชํานาญของผูเรียนท่ีไดกระทําตาม 
                                                                      ลําดับข้ันตอน ประกอบดวย การรวบรวมขอมูล การบันทึก 
                                                                      ขอมูล  การทําความเขาใจ การจํา การนําเสนอ จนเกิดการ 
                                                                       เรียนรูดวยตนเอง  
          - นวัตกรรมทางการศึกษา  หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือส่ิงประดิษฐใหม ๆ ท่ีนํามาใช 
                                                     แกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายของ 
                                                     หลักสูตร  
          - แผนการสอน หมายถึง  เอกสารท่ีแสดงถึงการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลวงหนา  
                                                  มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ และเตรียมการสอนลวงหนาใหเห็นรายละ- 
                                                  เอียดของกจิกรรมการเรียนการสอนแตละหวัขอยอยของเนื้อหาวิชา หรือ 
                                                  แตละคร้ัง  
         - ส่ือการสอน  หมายถึง ส่ือสําหรับใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง อาจใหผูเรียนไดศึกษาเปนราย 
                                              บุคคล หรือรายกลุม เพื่อเสริมการเรียนในช้ันเรียน  
 
8.   ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย  

1.   เปนแนวทางในการพัฒนาส่ือ / เทคนิคการสอนใหเกดิประสิทธิภาพสูงข้ึน 
2.  นําผลการวจิัยไปประยุกตใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
     และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
3.  เปนแนวทางในการบันทึกบัญชีท่ีถูกตอง และนําความรูท่ีไดรับไปใชศึกษาตอในระดับ 
     ท่ีสูงข้ึนหรือประกอบอาชีพตอไปได 
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9.   เอกสารท่ีเก่ียวของกับการวิจัย  
      1.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  
      2.  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   
      3.  การวิจยัในช้ันเรียน   ชุดฝกอบรมดวยตนเอง ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
      4.  ตัวอยางงานวิจยั ท่ีเกีย่วกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

                                                       
10.   วิธีดําเนนิการวิจัย  
         1.  ประชากร หรือกลุมตัวอยาง 
                        เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 5 / 7   ปการศึกษา 2551  จํานวน 42 คน  
          2.    ตัวแปร 
                     2.1   ตัวแปรอิสระ ( ตน) (Independent Variable ) ไดแก  

- การสอนโดยใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง  
                     2.2   ตัวแปรตาม (Dependent Variable ) ไดแก  
                                    -  ระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ัน ม. 5 / 7   
           3.  รูปแบบของการสํารวจ  
                 - เปนการวจิัยเชิงบรรยายศึกษาทดลอง ศึกษาจากสภาพความเปนจริง  โดยการใชแบบประเมิน 
                    และรวบรวมขอมูล 
          4.   เคร่ืองมือการวิจยั  
                 -   ส่ือประสมเพ่ือฝกทักษะท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง   
                 -   แบบทดสอบ/สังเกตตามจุดประสงค ซ่ึงไดผานการทดลองแลว  
            -  แบบประเมินเจตคติท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  
           5.  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  
                 -   สังเกต/สัมภาษณผูเรียนในระหวางการเรียนการสอน แลวบันทึกผลการปฏิบัติ/พฤติกรรม 
                     ของผูเรียนลงในสมุดบันทึกการสอนของผูวิจัย  
                 -   เก็บจากคะแนนการประเมินตามจุดประสงคการเรียนรูในแบบประเมินผลของผูเรียน  
                 -   จากขอคิดเหน็ของนักเรียน / ผูปกครอง ตามแบบสอบถาม / สัมภาษณ ท่ีผูวิจัยจัดทํา 
              6.  การวิเคราะหขอมูล  

- ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลจากการหารอยละของการวิจัย  
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11.  ปฏิทินปฏิบัตงิานวิจัย  

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. รางแนวทางการวิจัย            1มิถุนายน 2551   

2. เขียนรางโครงการวิจยั กรกฎาคม  2551  
3. สงโครงการวิจัย 3  กันยายน  2551  
4. ดําเนินการสํารวจ ตุลาคม-ธันวาคม 2551  
5. เขียนรายงานการวิจัย ธันวาคม  2551  
6. สงรายงานการวิจัย   มีนาคม  2552  

                                                                              
   
12.   งบประมาณ   
                          คากระดาษ A 4  จํานวน  1  รีม  ราคา                            85         บาท  
                          คารูปเลม                                                                       55         บาท  
                                         รวม                                                               140       บาท  
13.  ผูรับผดิชอบโครงการ  
                                           นางสุดารัตน    เตชะกําพุช  
 
14.   บรรณานกุรม  
                           กรมวิชาการ     กระทรวงศึกษาธิการ  

หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2544  
        หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   

                                                         
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

บทคัดยอ 
                        การศึกษาวิชาการบัญชีอุตสาหกรรม และระบบใบสําคัญจาย  รหัส ง40222   เปนอีกวิชาหนึ่งท่ี
ผูเรียนจะไดรับประโยชนจากการเรียน ซ่ึงเปนวิชาเลือกชีพเฉพาะ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขางานการ
บัญชี   หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  
 
                    ในการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาว  มีข้ันตอนยุงยากในการคํานวณซ่ึงผูเรียนในสาขาการบัญชี
ตองใหความสนใจเปนอยางมากในปญหาขั้นตอนในการคํานวณ และเพื่อเปนการศึกษาใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน    
จากกลุมประชากรท่ีประสบปญหาดังกลาวโดยตรงการ       วิจยัคร้ังนีจ้ึงไดมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาเร่ือง 
การศึกษาการใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏัติบัติดวยตนเองในการพัฒนาการเรียนของนักเรียน
กลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าในเร่ือง   การบันทึกบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญจาย ของนักเรียน
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขาการบัญชี   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา 2551  จํานวน 42  คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ แบบสอบถาม  ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบทดสอบกอนและหลังเรียนโดย
การใชส่ือการสอนแลว     
                          ผลการวิจัยปญหาการศึกษาการใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏัติบัตดิวยตนเองใน
การพัฒนาการเรียนของนักเรียนกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ืองภาษีเงินไดบุคคลตํ่า  มีเหตุผลท่ีสําคัญ 4 
ประการดังนี้  

1. องคประกอบท่ีเกี่ยวกับตัวนกัเรียน  
2. องคประกอบทางดานเนื้อหารายวิชา 

3. องคประกอบทางดานผูสอน 

4. องคประกอบดานการปรับตัวของนักเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                              2คํานํา 
 

    ในการทําวิจัยเร่ือง การศึกษาการใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏัติบัตดิวยตนเอง
ในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ือง การศึกษาการใชส่ือและเทคนิคการสอน
ท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเองในการพัฒนาการเรียนของกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า เร่ืองการบันทึก
บัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญจาย  สําหรับนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี  5/7   สาขาการบัญชี โรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา 2551    ผูวิจัยจึงไดนําเหตุผลท่ีสําคัญ 4  ประการ คือ องคประกอบท่ีเกี่ยวกับตัว
นักเรียน  องคประกอบทางดานเนื้อหารายวิชาบัญชี  องคประกอบทางดานผูสอนวิชา  และองคประกอบดานการ
ปรับตัวของนกัเรียน  มาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และใชส่ือการสอน
อยางหลากหลาย โดยมุงหวังวาจะสงผลใหนักเรียนมีระดบัผลการเรียนท่ีดีข้ึน  
 
  ในการทําวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยหวังวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนวิชาการบัญชี
อุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญจาย และ ผูท่ีสนใจท่ัวไป  
 
 
 
                 ผูวิจัย  
 
 
        (  นางสุดารัตน   เตชะกําพุช  )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ  
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  -  วัตถุประสงคของการวิจัย      2 
  -  สมมติฐานในการวจิัย       2 
  -  ขอบเขตของการวิจยั       2 
  -  ขอตกลงเบ้ืองตน       2 
  -  คําจํากัดความท่ีใชในการวจิัย      3 
  -  ประโยชนของการวิจยั       3 
  -  วิธีดําเนินการวิจัย       4 
  -  การวิเคราะหขอมูล       8 
  -  ผลการวิเคราะหขอมูล      9 
  -  สรุปผลการวิจัย       11 
 
  บรรณานุกรม        13 
  ภาคผนวก      
    -        แบบทดสอบ                 15 
   -        แบบประเมิน     20 
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บทที่ 1     
บทนํา  

 
1. ความเปนมา และความสําคญัของปญหา  
 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   ไดจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สาขา
พาณิชย     กําหนดใหผูเรียนทุกคนลงเบียนในรายวิชาการบัญชีอุตสาหกรรม และระบบใบสําคัญจาย    
และในปการศกึษา 2551 นี้มีนักเรียนจํานวน  42 คน ตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดงักลาว  ซ่ึงเปน
วิชาชีพเฉพาะท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงเนื้อหาเกีย่วกับการบัญชีอุตสาหกรรมฯ ซ่ึงผูเรียนสามารถนําความรูไป
ใชไดจริงในการชีวิตประจําวัน  

  จากผลการเรียนของนักเรียนในปการศึกษาที่ผานมา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชานี้ยังตํ่าอยู 
              เม่ือเทียบกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมวิชาเดยีวกัน  ดังจะเห็นจากตารางขางลางนี้  

จ.น.นักเรียนทีส่อบไดระดับคะแนน เปอรเซนตของระดับคะแนน 
ปการศึกษา จ.น.นร. 

4 3.5-3 2.5-2 1.5-1 4 3.5-3 2.5-2 1.5-1 
2549 22 21 1 98 2 6.66 20.00 73.33 6.66 
2550 35 35 4 90 10 - 21.42 71.42 7.14 

 
 จากตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิของแตละปจะเห็นไดวานักเรียนมีเปอรเซนตของระดับคะแนนคอนขางตํ่า  
ดังนั้น ในปการศึกษา  2551 ผูสอนจึงคิดหาวิธีการสอนและนําส่ือการสอนท่ีเนนการปฏิบัติดวยตัวเอง มาชวยใน
การสอนใหมากข้ึน  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2. เพื่อศึกษาผลการใชส่ือประกอบการสอน ประจําปการศึกษา 2551 
3. เพื่อนําผลการวิจัยในคร้ังนีไ้ปพัฒนา และปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหมี 

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ในปการศึกษาตอไป  
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3. สมมุติฐานการวิจัย 
1. ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีอุตสาหกรรมฯ   ของนักเรียน ม. 5/7 สูงข้ึนโดยใชส่ือและ

เทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง  เม่ือเปรียบเทียบกบัปการศึกษาท่ีผานมา  
2. การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง 

กับการสอนท่ีเนนครูเปนสําคัญมีความแตกตางกัน  



3. เจตคติของผูเรียนในการสอนของครูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จะสงผลใหผูเรียนชอบการเรียนใน
วิชาการบัญชีอุตสาหกรรมฯ มากยิ่งข้ึน  

4. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคํานวณตนทุนการผลิตมากข้ึนและสามารถบันทึกรายการ
บัญชีไดอยางถูกตอง  

 
4. ขอบเขตทางการวิจัย 

1. ประชากร  
นักเรียนช้ัน ม. 5/7  ปการศึกษา  2551   จํานวน  42  คน  

2. กลุมตัวอยาง  แบงนักเรียนออกเปน  3 กลุม  
-  กลุมนักรเยนท่ีเรียนดี   ไดผลการเรียน  3  หรือ 4 
-  กลุมนักเรียนท่ีเรียนปานกลาง ไดผลการเรียน  2  
- กลุมนักเรียนท่ีเรียนออน  ไดผลการเรียน  0  หรือ 1  

3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยไดแก 
3.1 ตัวแปรอิสระ  ( Independent Variable ) ไดแก 
       วิธีการสอนโดยการใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง 
3.2 ตัวแปรตาม  ( Dependent Variable ) ไดแก  

- ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ช้ัน ม. 5/7  

- เจตคติของนักเรียนท่ีเรียนวิชาบัญชีอุตสาหกรรมฯ  
4.   ระยะเวลา 

ภาคเรียนท่ี  2    ปการศึกษา 2551 
5.  ขอตกลงเบือ้งตน  

- เคร่ืองมือท่ีใช ( แบบสอบถาม / สังเกต / ขอทดสอบ )  
- การรวมกิจกรรมของนักเรียน ถือวาปฏิบัติดวยตนเอง มีความสนใจและปฏิบัติอยางเต็ม

ความสามารถ  
 

6.  คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
-  นักเรียน   หมายถึง  นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน ม. 5/7  
-  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-  วิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง การสอนท่ีมุงกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความ  
                                                            สนใจและความสามารถของผูเรียนและใหผูเรียนมีสวน 
                                                            รวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอน จนเกิดการเรียนรูดวย 
                                                             ตนเอง 
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-  ทักษะกระบวนการเรียนของผูเรียน  หมายถึง ทักษะความชํานาญของผูเรียนท่ีไดกระทําตาม 
                       ลําดับข้ันตอน ประกอบดวยการรวมรวมขอมูล การบันทึก 
                                                        ขอมูล การทําความเขาใจ การจํา การนําเสนอจนเกดิการ 
                                                        เรียนรูดวยตนเอง 
-  นวัตกรรมทางการศึกษา  หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือส่ิงประดิษฐใหม ๆ ท่ีนํามา  
                                           ใชแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมาย 
                                           ของหลักสูตร  

 -  แผนการสอน  หมายถึง เอกสารท่ีแสดงถึงการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลวง  
                                         หนา มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ และเตรียมการสอนลวงหนาใหเหน็ราย  
                                         ละเอียดของกจิกรรมการเรียนการสอนแตละหัวขอยอยของเนื้อหาวิชา หรือแต 
                                         ละคร้ัง  
 -  ส่ือการสอน  หมายถึง  ส่ือสําหรับใหผูเรยีนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง อาจใหผูเรียนไดศึกษาเปน  
             รายบุคคล หรือรายกลุม เพื่อเสริมการเรียนในช้ันเรียน 
 -  วิธีการสอนโดยใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง การสอนโดย 
                                  การใชส่ือและเทคนิคการสอนตาง ๆ มาประกอบการเรียนในเนือ้หา         เพื่อพัฒนา 
                                  ผูเรียนใหมีความรูความสามารถอยางเต็มตามศักยภาพของแตละคน  
 
7. ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1.    เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน /เทคนิคการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
2.    นําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและ 
        ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
3.    เปนแนวทางในการคํานวณตนทุนการผลิตท่ีถูกตอง  และนําความรูท่ีไดรับไปใช 
       ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนหรือประกอบอาชีพตอไปได  
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บทที่ 2 
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

 
ในการวิจัยเร่ือง การศึกษาการใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียน        ไดฝกปฏิบัติดวยตนเองในการ

พัฒนาการเรียนของนักเรียนกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    ในเร่ือง การศึกษาการใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ี
เนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเองในการพัฒนาการเรียนของกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า เร่ืองการบันทึก
บัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  สําหรับนักเรียนช้ัน ม. 6/7  

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของโดยแยกเปนลําดบัหัวขอดังนี้  
1. หลักสูตรและคําอธิบายรายวิชารวมคาและฝากขาย  
2. การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3. การสอนโดยการใชส่ือการเรียนท่ีหลากหลาย   

การจัดการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
             27การจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  อาจารย ระวิวรรณ    ศรีครามครัน กลาววาการจัดการเรียน
ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง    เปนรูปแบบการสอนในลักษณะท่ีชวยใหผูเรียนรูจกัคิดคน แสวงหาความรูดวยตนเอง   
โดยผูสอนจะเปนผูกําหนดสถาานการณหรือสภาพแวดลอมรวมท้ังกําหนดปญหาท่ีเกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน
บูรณาการกับความรูเนื้อหาวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  ซ่ึงการกําหนดสถานการณ หรือสภาพแวดลอมดังกลาวจะ
กระตุน หรือสงเสริมใหผูเรียน ไดศึกษาคนควาหาความรู  มีสวนรวมในการจัดกจิกรรมตาง ๆ   เพื่อเปนการเพิ่มพนู
ทักษะแกผูเรียนในดานความคิด การแสวงหาความรู การปรึกษาหารือ และการรวมกนัตัดสินใจ 
        การใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง  
                     ลักษณะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวย
ตนเองในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ืองการบันทึกบัญชีอุตสาหกรรมฯ 
คือวิธีการท่ีจัดใหผูเรียนไดศึกษาจากส่ือท่ีผูวิจัยทําข้ึนมาแลวใหนกัเรียนศึกษาถึงความเขาใจในเนื้อหาวิชาท่ีเรียน 
พรอมท้ังเขาใจวิธีการบันทึกบัญชีท่ีถูกตองตามหลักการบัญชีมาตรฐาน   

การสรางส่ือการเรียนการสอนเรื่องการปรับปรุงรายการ  ลักษณะรูปแบบของส่ืออาจยืดหยุนและ
เปล่ียนแปลงใหเหมาะสมจุดมุงหมายกับเนื้อหาวิชา ระดับ สติปญญา และประสบการณเดิมของผูเรียน ถาจะใหการ
สรางส่ือการสอนออกมาอยางมีประสิทธิภาพควรไดรับความรวมมือจากนักประดิษฐคิดคน นักการศึกษาและ
ผูเช่ียวชาญของรายวิชาเปนอยางดี  เพื่อประสิทธิภาพของงานส่ือการเรียนการสอน 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชิงทดลอง  เร่ือง การศึกษาการใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏัติ

บัติดวยตนเองในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ือง การศึกษาการใชส่ือและ
เทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเองในการพัฒนาการเรียนของกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
เร่ืองการบันทึกบัญชีอุตสาหกรรม และระบบใบสําคัญ   สําหรับนักเรียนช้ัน ม. 6/7  สายพาณชิย ( บัญชี )     ซ่ึง
ผูวิจัยไดดําเนนิการวจิัยตามข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย     ไดแก นักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 5/7   สาขาการบัญชี  ป

การศึกษา 2551  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 42 คน ประกอบไปดวย  นกัเรียนหญิง37 คน  นักเรียน 
ชาย  5   คน   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้     โดยมีการจัด แบงกลุมการทดลองออกเปน  3  กลุม  คือ 
- กลุมของนักเรียนท่ีเรียนดี ไดผลการเรียนเกรด 3 หรือ 4  
- กลุมของนักเรียนท่ีเรียนปานกลาง ไดผลการเรียนเกรด 2 
- กลุมของนักเรียนออน ไดผลการเรียน 0 หรือ 1    

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย  
ตัวแปรอิสระ ( ตน ) ( Independent Variable  ) ไดแก 

- วิธีการสอนโดยการใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏิบัต ิ  
        ดวยตนเอง  

ตัวแปรตาม   ( Dependent Variable  ) ไดแก 
- ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช้ัน ม. 5/7  
- เจตคติของนักเรียนท่ีเรียนวิชาการบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ 
- การคํานวณตนทุนการผลิตตามหลักการท่ีถูกตอง  

รูปแบบของการวิจัย  
                           ผูวิจัยไดทําการประเมิน ระดับความรูความสามารถของนักเรียนช้ัน ม. 5/7  โดยจัดทํา
แบบทดสอบใหนักเรียนแตละกลุมไดวัดความรูความสามารถของตัวผูเรียนเอง ตามเนือ้หาท่ีผูทําการวิจัย
สอน 2 คร้ัง คือกอนการทดสอบ และ หลังการทดสอบ แลวนําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ียหรือคากลางเลข
คณิต  โดยการนําเอาขอมูลทุกตัวมารวมกันแลวหารดวยจาํนวนขอมูลท้ังหมด 
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 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในระหวางการเรียนการสอนแลวบันทึกผลการปฏิบัติงานลง
ในสมุดบันทึดการสอนของผูวิจัย  

- 

นักเรียนกลุมท่ี  1  กลุมท่ี 2 และ กลุมท่ี 3  ทําแบบทดสอบมีเนื้อหาเดียว   - 
       โดยใชระยะเวลาในการทําเทากัน คือ 60  นาที  

หลังจากนัน้เกบ็รวบรวมแบบทดสอบมาแยกรายละเอียดหาผลสัมฤทธ์ิ    - 
        ตอไป 

เคร่ืองมือการวิจัย  
-    จัดทําแบบทดสอบท่ีเปนปรนัย  เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาการบัญชีอุตสาหกรรมและใบสําคัญจาย 

  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
                           -  คาเฉล่ียเลขคณิต  ( X )   
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล  

ตารางท่ี 1  แสดงระดับคะแนนของนกัเรียนกลุมเรียนดี  เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบ     

                     28กอนการเรียนแบบใชส่ือการเรียน และหลังการเรียนโดยวิธีการใชส่ือการเรียนแลว   
                     เร่ือง การบันทึกบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ   ของนักเรียนช้ัน ม. 5/7 สาขา การบัญชี  
                     กลุมท่ีมีผลการเรียนดี คือไดเกรด 3- 4      

คะแนนกอนเรียน ลําดับท่ี ชื่อ สกุล คะแนน หลังเรียน  

1. น.ส.ปรีดา ชูกระโทก 8 9 
2. น.ส. ศุภรักษ ราชวงษ 8 10 
3. น.ส.ดวงกมล  ลอยมา 8 10 
    X =  24 / 3  = 7.66  X = 29 / 3 = 9.33 

       
            จากตารางท่ี 1   แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉล่ีย  หลังจากนกัเรียนกลุมท่ีมีผลการเรียนดีไดทดสอบหลังการใช
ส่ือการเรียนการสอนเร่ืองบันทึกบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญจาย แลวทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
มากคิดเปน รอยละ  1.21 
ตารางท่ี  2   แสดงระดับคะแนนของนักเรียนกลุมท่ีเรียนปานกลาง         เปรียบเทียบคะแนนผลการ 
                    ทดสอบกอนการเรียนแบบใชส่ือการเรียน และหลังการเรียนโดยวิธีการใชส่ือการเรียน 
                    แลว เร่ืองการบันทึกบัญชีอุตสาหกรรม และระบบใบสําคัญ ของนักเรียน ม. 5/7 สาขาการบัญชี  
                    กลุมท่ีมีผลการเรียนปานกลาง  คือไดเกรด  2 .5 - 2 

ลําดับท่ี ชื่อ สกุล คะแนนกอนเรียน คะแนน หลังเรียน  
1 นายจตุพร เพชรสุก 7 8 
2 น.ส.วิยะดา เตโจ 8 8 
3 น.ส.ชนิดา ปนรัมย 7 8 
4 น.ส. ฐิติมา ไพรวรรณ 6 7 
5 น.ส.วีรยา พิมพกลาง  7 8 
    X = 35/ 5 = 7  X = 39 / 5 = 7.80 

 

                  จากตารางท่ี  2  แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉล่ีย  หลังจากนกัเรียนไดเรียนโดยการใชส่ือการเรียนการสอน
แลว ทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนมากคิดเปนรอยละ 66.67 
 
 



 
ตารางท่ี 3   แสดงระดับคะแนนของนักเรียนกลุมท่ีเรียนตํ่า   เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบ  
                   กอนการเรียนแบบใชส่ือการเรียน และหลังการเรียนเร่ืองการบันทึกบัญชีอุตสาหกรรม ฯ 
                  โดยวิธีการใชส่ือการเรียนของนักเรียน ม. 5/7 สาขา การบัญชี   กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่า 
                  คือไดเกรด  0-1 
 

ลําดับท่ี ชื่อ สกุล คะแนนกอนเรียน คะแนน หลังเรียน  
1 น.ส.ปยะดา ฉลอมพงษ 4 7 
2 น.ส.อภิญญา อินธิราช 5 7 
3 น.ส.รัตนา คลองชอบ 5 7 
4. น.ส.อัญชลี เพ็ชรแท 5 6 
5 น.ส. นภิส ตุมนิลกาล 4 5 
6 น.ส.จีราภรณ เชิดชู 4 6 
7 น.ส.ชุติมา  จันนพคุณ 4 7 
8 น.ส.ขนิษฐา พันธุตะคุ 4 6 
9. น.ส.อิสริยา เพ็ชรเมือง 5 7 
10 น.ส.วรรณรัตน  ปุริธรรมเม 5 8 
   X = 45  / 10 = 4.5  X = 66 / 10 = 6.6 

 

               จากตารางท่ี 3    
 แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉล่ีย  หลังจากนักเรียนไดเรียนโดยการใชส่ือการเรียนการสอนแลว ทําใหมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนมากคิดเปนรอยละ    75.50  
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิราย  ขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนโดยใชส่ือการเรียน
การสอนและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเอง   ในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนกลุม 
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ือง การบันทึกบัญชีอุตสาหกรรม ฯ   ของนักเรียนช้ัน ม. 5/7 สาขาการบัญชี ตัวแปร
ท่ีใชในการวิจยัประกอบไปดวย ตัวแปรอิสระ  คือ การเรียนโดยใชส่ือ และเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝก
ปฏิบัติดวยตนเอง ของกลุมนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 

 
สรุปผลการวิจัย 

  หลังจากไดทําการทดลองกับกลุมตัวอยางแลวปรากฏผลการวิจัย ดังนี้คือ การเรียนวิชาการบัญชี
อุตสาหกรรมฯ    ของนักเรียนช้ัน ม. 6/7  สาขาการบัญชี  ของกลุมนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า หลังจาก
การใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง  

             ดังนั้นจึงสรุปไดวา การท่ีจะใชส่ือการสอนและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง
นั้น   สามารถทําใหนกัเรียนท่ีเรียนออน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
   ดังนั้นเพื่อท่ีจะใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน   จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีครูผูสอน
จะใชส่ือการสอนควบคูกันกบัการเรียนการสอนในหองเรียนตามปกติ โดยท่ีครูผูสอนเปนผูสอนเนื้อหากอนจากน้ัน 
ใหผูเรียนคนควาเพิ่มเติมจากส่ือท่ีครูผูสอนไดจัดทําข้ึน  
 

ขอเสนอแนะในดานการสรางส่ือการสอน 
 

                   เพื่อใหส่ือท่ีไดมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคมากท่ีสุด    อีกท้ังยังมีวิธีการสรางท่ีคอนขางท่ีจะมี
ความสลับซับซอนพอสมควร ดังนั้นผูท่ีจะผลิตส่ือ ควรมีความรูทางดานเหลานี้เปนอยางดี   เพื่อใหส่ือท่ีผลิตข้ึนมา
สามารถนํามาใชให เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

จากผลการวิจัย มีความเห็นวากลุมของนักเรียนในตารางขางลางนี้ ผูวิจัยมีความเห็นวาในการท่ีจะพัฒนา
ประสิทธิภาพของนักเรียนใหมีความรู และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ควรที่จะมีการเรียนการสอนท้ัง   2  แบบ
ควบคูกันท้ังการเรียนแบบใชส่ือ  กับการเรียนโดยเรียนจากครูผูสอน จะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใน
กลุมนี้ ดียิ่งข้ึน    
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ลําดับท่ี ชื่อ สกุล คะแนนกอนเรียน คะแนน หลังเรียน  
1 น.ส.ภิญญดา เพชรสุข  4 7 
2 น.ส.ขนิษฐา จันทรพิมพ 5 7 
3 น.ส.สุพรรณี  ทองแข็ง 5 7 
4 น.ส.สาธิยา  รักโนนสูง 5 6 
5 น.ส.ธัญภัค  พรหมดี  4 5 
6 น.ส.กัญยาฯ  นาเมืองรักษ  4 6 
7 น.ส.รัสม์ิฐิตา กล่ินกระโทก 4 7 
8 น.ส.ธารีรัตน  ไมสูญผล 4 6 
9 น.ส.ดวงกมล   งีสันเทียะ  5 7 
10 น.ส.สมฤทัย  เชิญอักษร 5 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บรรณานุกรม 

 
 

      
    กรมอาชีวศึกษา  คูมือหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544  ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
                                ศึกษาแหงชาติ   สํานกังาน  เอกสารการวิจยัในช้ันเรียน  กรุงเทพฯ 
                               สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  2529 
     จิรภา   นาคสมพงษ   การวิจัยเบ้ืองตน ภาควิชาทดสอบและวจิัยการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร  
                                      สถาบันราชภัฎนครราชสีมา 2535  
    รศ. พรอมพรรณ  อุดมสิน  เอกสารการสอนวิชานวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร ภาควิชามัธยม  
                                              ศึกษา คณะคุรุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 2542 
     สมทรง  อัศวกุล      ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจยั  ภาควิชาทดสอบและวจิัยการศึกษา   คณะวชิา 
                                 ครุศาสตร  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา  2538  
     ดร.ชาตรี  เกิดธรรม   วิจยัในช้ันเรียนแตเขียนไมเปน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
   

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

วิชา   การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ                                 เร่ือง  การคํานวณตนทุนการผลิต  
สําหรับชั้น  ม. 5/7   สาขาการบัญชี      เวลา   1    ชั่วโมง    รวม   10 คะแนน 

 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกกากบาท  ( X ) ในขอท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดยีว 
1.  การดําเนินงานของกิจการอุตสาหกรรม จะดําเนินการในรูปแบบใด 
 ก.   กิจการเจาของคนเดียว    ข.  กิจการหางหุนสวน  
 ค.   บริษัทจํากดั      ง.   ถูกทุกขอ  
2.   ขอใดเปนลักษณะขอแตกตางของกิจการอุตสาหกรรม  

ก.    ทําการผลิตเพื่อจําหนาย    ข.  ลงทุนโดยการซ้ือสินคา  
ค.     มีตนทุนขาย     ง.   จัดทํางบการเงินเพียงงบเดียว  

3.     กิจการใดเปนธุรกิจอุตสาหกรรม  
ก.  การรับซอมรถยนต     ข.  การถายภาพ  
ค.  การผลิตเคร่ืองไฟฟา     ง.  การจําหนายเส้ือสําเร็จรูป  

4.     ตนทุนการผลิต หมายถึงขอใด  
 ก.  ตนทุนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต    ข.  ตนทุนคาแรงงานทางตรง  
 ค.  ตนทุนการผลิตสินคา     ง.  ตนทุนคาใชจายในการผลิต  
5.  ขอใดไมตองนํามารวมคํานวณตนทุนการผลิตท้ังส้ิน  
 ก.  เงินเดือนยามรักษาความปลอดภัยโรงงาน  ข.  คาขนสงออก  
 ค.  คาไฟฟาโรงงาน     ง.  วัสดุโรงงาน  
6.   ขอใดเปนคาใชจายในการผลิต 
    ก.  หนัง ใชในโรงงานผลิตรองเทา                 ข.  เงินเดือนผูประกอบกระเปาหนงั  
 ค.  เงินเดือนผูจัดการโรงงาน    ง.  คาแรงงานผูจัดการโรงงาน  
7.    ขอใดเปนคาแรงงานทางตรง  

 ก.  ดายหรือเสนไหม ข.  พิมพลาย    ค.  เคร่ืองจักรใชทอผา  ง.  คนงานท่ีทําการทอผา  
8.    กิจการอุตสาหกรรมตองจัดทํางบการเงินเพิ่มจากกิจการซ้ือ-ขาย คืองบอะไร  
 ก.  งบกําไรขาดทุน     ข.  งบดุล  
 ค.  งบตนทุนผลิต     ง.  งบทดลอง  
9.   ขอแตกตางระหวางกิจการอุตสาหกรรมและกิจการประเภทซ้ือ – ขายสินคาในเร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
       บัญชีไดแกขอใด  
 ก.  คาใชจายในการขายและบริการ   ข.   คาใชจายเกี่ยวกับตนทุนผลิตสินคา  
 ค.  สินทรัพย      ง.   หนี้สิน  



10. กิจการอุตสาหกรรมแหงหนึง่ มีวัตถุดิบใชไปในการผลิต 300,000 บาท คาแรงงานทางตรง 200,000 บาท  
          และคาใชจายในการผลิต 150,000 บาท    ตนทุนในการผลิตสินคาเปนจํานวนกี่บาท  
 ก.  300,000   ข.  350,000  ค.  500,000  ง.  650,000 
จากโจทยตอไปน้ีใหตอบในขอ 11 – 13  
         กิจการแหงหนึ่ง มีวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 145,789  บาท  จายคาแรงงาน 20%  ของตนทุนผลิตและ 
          คาใชจายในการผลิตจํานวนคร่ึงหนึง่ของคาแรงงานทางตรง  
11. คาแรงงานทางตรงมีจํานวนเทาไร  

ก.  41,645  บาท              ข.  208,270  บาท  ค.  20,827  บาท    ง.  41,654 บาท  
12. คาใชจายในการผลิตมีจํานวนเทาไร  

ใชคําตอบในขอ 11  
13. ตนทุนสินคาสําเร็จรูปมีจํานวนเทาไร  

ก.  41,654   บาท   ข.  208,208  บาท  ค.  280,270  บาท  ง.  416,540  บาท  
       จากโจทยตอไปนี้ใหตอบในขอ 14 – 16 
        กิจการมีวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเปน 2 เทาของคาใชจายในการผลิต  และคาแรงงานทางตรงมีจํานวน 
          คร่ึงหนึง่ของคาใชจายในการผลิต ตนทุนสินคาสําเร็จรูปมีจํานวน 350,000 บาท  
14. วัตถุดิบท่ีใชไปในการผลิตมีจํานวนเทาไร  

ก.  300,000  บาท   ข.  200,000  บาท  ค.  100,000  ง.  50,000 
15. คาแรงงานทางตรงมีจํานวนเทาไร      ใชคําตอบในขอ 14  
16. คาใชจายในการผลิตมีจํานวนเทาไร      ใชคําตอบในขอ 14  
17. ขอใดคือวัตถุดิบ  

ก.  Raw  Materials   ข.  Labor  ค. Factory Overhead       ง.  Finished  Goods  
18. วัตถุดิบทางออมของกิจการรับเหมากอสรางคืออะไร  

ก.  ปูนซีเมนต   ข.  เหล็ก  ไม   ค.  หิน ทราย   ง.  ตะปู  
19. การคํานวณวัตถุดิบใชไปวีธี Periodic  Inventory  คือขอใด  

ก. วัตถุดิบตนงวด  + ซ้ือวัตถุดิบสุทธิ – วัตถุดิบปลายงวด  
ข. วัตถุดิบตนงวด + ซ้ือวัตถุดิบ + คาขนสงเขา – สงคืนวัตถุดิบ – สวนลดรับ  
ค.    ซ้ือวัตถุดิบ + คาขนสงเขา – สงคืนวัตถุดิบ – สวนลดรับ – วัตถุดบิปลายงวด  
ง.      วัตถุดิบตนงวด + ซ้ือวัตถุดิบสุทธิ + วัตถุดิบปลายงวด  

20. วัตถุดิบท่ีมีอยูท้ังส้ิน  หมายถึงขอใด  
ก. วัตถุดิบตนงวด  + ซ้ือวัตถุดิบสุทธิ  
ข. วัตถุดิบใชในการผลิต  + ซ้ือวัตถุดิบสุทธิ   
ค.  วัตถุดิบตนงวด  + วัตถุดิบปลายงวด  
ง. ไมมีขอใดถูก  



21. การเบิกวตัถุดบิไปใชวิธี Perpetual  Inventory  คือขอใด 
ก.  วัตถุดิบใชไป                        xx 
            วัตถุดบิ                                   xx 
ข.  วัตถุดิบ                                 xx 
            วัตถุดบิใชไป                               xx 
ค.   สินคาระหวางผลิต                xx  
             วัตถุดบิ                                 xx 
ง.    วัตถุดิบ                               xx 
              สินคาระหวางผลิต                xx 

22. ขอใดเปนการบันทึกบัญชีวตัถุดิบคงเหลือแบบตอเนื่อง  
ก.  Periodic  Inventory   ข.  Perpetual  Inventory   Systems      
ค.    Inventory  System            ง.   Periodic   System  

23. วัตถุดิบท่ีใชเปนสวนประกอบหลักในการผลิต ตรงกับขอใด  
ก.  วัตถุดิบทางตรง    ข.   วัตถุดิบทางออม  
ค.  วัสดุโรงงาน    ง.   วัสดุส้ินเปลือง  

24.  กิจการซ้ือวัตถุดิบ 10,000 บาท   คาขนสงเขา  500 บาท   สงคืนวัตถุดิบ 300 บาท  ส้ินปมีวัตถุดิบคงเหลือ  
       1,200  บาท  วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเทากับเทาใด  
        ก.   9,000  บาท   ข.   10,200   บาท  ค.  10,500  บาท   ง.  11,400  บาท  
25. วัสดุโรงงานจดัเปนตนทุนการผลิตตามขอใด  

ก.  วัตถุดิบ  ข.  คาแรงงานทางตรง   ค.  คาใชจายในการผลิต         ง.  วัตถุดิบทางตรง  
26. คาแรงงานทางออมจัดเปนตนทุนการผลิตตามขอใด  

ก.  วัตถุดิบ     ข.   คาแรงงานทางตรง  
ค.  คาใชจายในการผลิต    ง.  วัตถุดิบทางตรง  

27. จายคาแรงงานใหพนกังาน 25,000 บาท  เปนคาแรงงานปกติ 20,000 บาท คาลวงเวลา 5,000 บาท  โดย 
        กิจการหกัภาษ ีณ ท่ีจาย 5%  เงินประกันสังคม 5 %  ถามวากิจการตองจายเงินตามขอใด  
        ก.  22,250  บาท     ข.   22,400  บาท  
        ค.   22,500  บาท     ง.   22,650   บาท  
28. จากโจทยขอ 27  กิจการหกัภาษี ณ ท่ีจายเปนจํานวนเงินเทาไร  

ก.  1,250  บาท     ข.  1,000   บาท  
ค.   250    บาท     ง.      200   บาท  

29. ภาษีเงินได หกั ณ ท่ีจายจะตองนําสงกรมสรรพากรภายในกี่วนั  นับจากวันส้ินเดือนของเดือนท่ีจาย 
       เงินให  
       ก.  7  วัน   ข.  14  วัน   ค.  15  วัน   ง.  30  วัน  



30. มีบัตรคาแรงงานหัวหนายาม 10,000 บาท หักภาษีเงินได 7% เงินสะสม 3%  จะบันทึกบัญชีดานเดบิต 
ตามขอใด  

        ก.  คาแรงงานทางตรง    ข. คาแรงงานทางตรง  และ ภาษีเงินได  
ค.  คาแรงทางออม และ ภาษเีงินได   ง.  คาแรงงานทางออม  

31.  บัญชีตัดสิทธิบัตร   เปนตนทุนการผลิตตามขอใด  
        ก.  วัตถุดบิ                   ข.   คาแรงงานทางตรง  
        ค.  คาใชจายในการผลิต    ง.  วัตถุดิบทางตรง  
32. บัญชีเคร่ืองมือขนาดเล็กใชไป   จัดเปนตนทุนการผลิตตามขอใด      
        ก.  วัตถุดบิ                  ข.   คาแรงงานทางตรง  
        ค.  คาใชจายในการผลิต    ง.  วัตถุดิบทางตรง  
33. คาเคร่ืองมือ ปรับปรุงเปนคาใชจายตามขอใด  

ก.  คิดคาเส่ือมราคาประจําป   ข.  ตรวจนับสวนท่ีขาดหายไปถือวาเปนคาใชจาย  
ค.  ถือวาเปนสินทรัพย    ง.  ถือวาเปนหนี้สิน  

34. คาซอมแซมเคร่ืองจักรเปนคาใชจายประเภทใด  
ก.  คาใชจายในการผลิต    ข.  คาใชจายในการขาย  
ค.  คาใชจายในการบริหาร    ง. สินทรัพย  

35. ตนทุนการผลิต ประกอบดวยสวนตาง ๆ ตามขอใด  
ก. วัตถุดิบใชในการผลิต + คาแรงงานทางตรง  +  คาใชจาย  
ข. วัตถุดิบใชในการผลิต + คาแรงงานทางตรง + คาใชจายในการผลิต  
ค. วัตถุดิบใชในการผลิต + สินคาระหวางผลิต + คาใชจายในการผลิต  
ง. วัตถุดิบใชในการผลิต +  สินคาระหวางผลิต + สินคาสําเร็จรูป  

36. สินคาระหวางผลิต  หมายถึงขอใด  
ก.  สินคาท่ีพรอมท่ีจะนําออกจําหนาย   ข.  สินคาท่ียังผลิตไมครบขบวนการ  
ค.  สินคาท่ีซ้ือมาเพื่อท่ีจะทําการจําหนาย   ง.  ไมมีขอใดถูก  

จากขอมูลตอไปน้ีใชตอบคาํถามในขอ 37 – 40  
 วัตถุดิบตนงวด    2,000   บาท    สินคาระหวางผลิตปลายงวด  6,000   บาท  
 ซ้ือวัตถุดิบ             27,000    บาท  คาขนสง       500    บาท  
 คาแรงงานทางตรง            12,500    บาท         วัตถุดิบปลายงวด   3,000     บาท  
 คาไฟฟาโรงงาน               3,400    บาท  คาเบ้ียประกนัโรงงาน   4,800     บาท  
 คาแรงงานทางออม             5,200     บาท  เงินเดือนผูควบคุมงาน              28,000     บาท  

37. วัตถุดิบสุทธิ  มีจํานวนเทาใด 
        ก.  26,500   บาท   ข.  27,000   บาท  ค.  27,500  บาท   ง.  24,500  บาท  
 



38. วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต  มีจํานวนเทาใด 
ก.  26,500   บาท   ข.  39,000   บาท  ค.  41,400  บาท   ง.  80,400  บาท  

39. คาใชจายในการผลิต มีจํานวนเทาใด           ใชคําตอบในขอ 38  
40. ตนทุนการผลิต มีจํานวนเทาใด  

ก.  39,000  บาท   ข.  41,400   บาท  ค.  74,400  บาท  ง.  80,400  บาท  
41. บริษัทมีวัตถุดบิท่ีใชในการผลิต 42,000  บาท  คาแรงงานทางตรง 27,000 บาท  คาใชจายในการผลิต  
       13,800  บาท  สินคาระหวางผลิตปลายงวดสูงกวาสินคาระหวางผลิตตนงวด 1,800  บาท  ตนทุนการ 
       ผลิตจะมีจาํนวนเทาใด  

       ก.  81,000  บาท   ข.   82,800  บาท  ค.  84,600  บาท  ง.  85,300  บาท 
42. ถากิจการสามารถผลิตสินคาได 30,000 หนวย จะมีราคาตนทุนตอหนวยตามขอใด 

         ก.  2.82  บาท                  ข.  2.72  บาท   ค.  2.70  บาท      ง.  2.76 บาท 
43.  รายไดคางรับ มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. เปนรายไดท่ีกิจการไดรับเงินแลวแตยังไมไดใหบริการ   ข. เปนรายไดท่ีกิจการยังไมไดรับเงิน  
ค. เปนรายไดของงวดบัญชีหนา         ง. เปนรายไดท่ีกิจการไดรับเงินแลว  

44. เม่ือวันท่ี 30  พฤศจิกายน 2546 กิจการไดรับดอกเบ้ีย เปนเงินท้ังส้ิน 3,600 บาท เปนดอกเบ้ียสําหรับระยะ  
       เวลา 3 เดือน บันทึกเปนรายไดท้ังจํานวน  รายการปรับปรุงตองบันทึกตามขอใด  
         ก.  เดบิต  ดอกเบ้ียรับ  2,400  บาท    เครดิต ดอกเบ้ียรับลวงหนา  2,400  บาท 
 ข.  เดบิต  ดอกเบ้ียรับ  1,200  บาท    เครดิต  ดอกเบ้ียรับลวงหนา   1,200  บาท  
 ค.  เดบิต  ดอกเบ้ียรับลวงหนา  2,400  บาท  เครดิต  ดอกเบ้ียรับ      2,400  บาท  
 ง.  เดบิต  ดอกเบ้ียรับลวงหนา  1,200  บาท  เครดิต  ดอกเบ้ียรับ   1,200  บาท  
45. คาใชจายจายลวงหนา  หมายถึงขอใด  

ก. เปนคาใชจายท่ีกิจการไดจายเงินแลว แตยังไมไดรับบริการ  
ข. เปนคาใชจายท่ีกิจการยังไมไดจายเงิน  
ค. เปนคาใชจายของงวดบัญชีปจจุบันที่กจิการจายเงินแลว  
ง.    เปนคาใชจายของงวดบัญชีหนาท่ีกิจการยงัไมไดจายเงิน  

46. กิจการซ้ือเคร่ืองจักร ราคา 500,000 บาท  เม่ือใชงานได 10 ป  เคร่ืองจักร จะขายได 10,000 บาท ตองคิด 
      คาเส่ือมปละเทาใด  
 ก.  50,000  บาท  ข.  49,000  บาท   ค.  100,000  บาท  ง. ไมมีขอถูก  
47. ในการจดัทํากระดาษทําการ สําหรับกิจการที่ซ้ือขายสินคาปกติ ไมมีงบ…..ใดตอไปนี ้

ก.  งบตนทุนผลิต  ข.  งบกําไรขาดทุน  ค.  งบดุล      ง. รายการปรับปรุง  
48. ในกระดาษทําการ  สินคาสําเร็จรูปตนงวด  อยูในงบตามขอใด  

ก.  ดานเดบิตในงบกําไรขาดทุน    ข.  ดานเดบิตในงบตนทุนผลิต  
ค.  ดานเดบิตในงบดุล     ง.  ดานเครดิตในงบดุล  



49. บัญชีตามขอใดอยูในงบดุล  
ก.  สิทธิบัตร   ข.  คาสิทธิบัตร   ค.  สินคาระหวางผลิตตนงวด    ง.  สงคืนวตัถุดิบ  

50.  ขอใดเปนสินทรัพยหมุนเวยีน  
 ก.  สินคาระหวางผลิตปลายงวด     ข.  อาคาร           ค.  นิมิตสิทธ์ิ   ง.  ทุนเรือนหุน  
51. ขอใดเปนหนีสิ้นหมุนเวียน  

ก. คาใชจายคางจาย   ข.  ดอกเบ้ียรับลวงหนา      ค.  คาเชารับลวงหนา   ง.  ถูกทุกขอ 
52. คาใชจายในการผลิตจะปรากฏในกระดาษทําการชองใด  

ก.  เดบิตงบกําไรขาดทุน     ข.  เดบิตงบตนทุนขาย  
ค.  เดบิตงบดลุ      ง.  เดบิตงบตนทุนผลิต  

53. สินคาสําเร็จรูปคงเหลือตนงวดจะปรากฏในกระดาษทําการชองใด  
ก.  เดบิตงบตนทุนผลิต     ข.  เครดิตงบดลุ  
ค.  เดบิตงบดลุ      ง.  เดบิตงบกําไรขาดทุน  

54.  บัญชีหนีส้งสัยจะสูญ  จะปรากฏในกระดาษทําการชองใด 
ก.  เดบิตงบกําไรขาดทุน     ข.  เครดิตงบดลุ  
ค.  เดบิตงบดลุ      ง.  เครดิตงบกาํไรขาดทุน  

55. บัญชีคาเผ่ือหนี้สูญ หรือ บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ   จะปรากฏในกระดาษทําการชองใด 
ก.  เดบิตงบกําไรขาดทุน     ข.  เครดิตงบดลุ  
ค.  เดบิตงบตนทุนผลิต     ง.  เครดิตงบกาํไรขาดทุน  

56.  บัญชีเบ้ียประกันโรงงาน จะปรากฏในกระดาษทําการชองใด 
ก.  เดบิตงบตนทุนผลิต     ข.  เครดิตงบดลุ  
ค.  เครดิตงบตนทุนผลิต     ง.  เครดิตงบกาํไรขาดทุน  

57.   จุดมุงหมายในการจัดทํากระดาษทําการ ไดแกขอใด  
 ก.  เพื่อใหการจัดทํางบการเงินไดสะดวกข้ึน  ข.  เพื่อใหการทําบัญชีในระหวางงวดไดสะดวกข้ึน 
 ค.  เพื่องายตอการจัดเตรียมเอกสารในการทําบัญชี   ง.  เพื่อชวยการทํางบกําไรขาดทุนไดสะดวกข้ึน  
58.   งบทดลองในกระดาษทําการมีบัญชีประเภทใด 
 ก.  สินทรัพย  หนี้สิน  ทุน    ข.  สินทรัพย  หนี้สิน   ทุน  รายได  
 ค.  สินทรัพย  หนี้สิน  ทุน รายได  คาใชจาย  ง.  รายได  และคาใชจาย  
59.   ผลตางของยอดรวมเดบิต  และยอดรวมเครดิตของชองงบตนทุนผลิตในกระดาษทําการ คือขอใด 
 ก.  ตนทุนผลิตสินคาสําเร็จรูป    ข.  ตนทุนขาย  
 ค.  กําไรสุทธิ      ง.   ขาดทุนสุทธิ  
60.  งบกําไรขาดทุน จัดทําข้ึนเม่ือใด 

ก.  ในวันส้ินงวดบัญชีเทานัน้     ข.  ในรอบ 3  เดือน  
ค.  ในรอบ  6 เดือน       ง.  ถูกทุกขอ  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

วิชา   ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา                                        เร่ือง  การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา    
สําหรับชั้น  ม. 5/7   สาขาการบัญชี      เวลา   1    ชั่วโมง    รวม   10 คะแนน 

 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกกากบาท  ( X ) ในขอท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดยีว 
1.  เงินไดสุทธิ  หมายถึง  
 ก. เงินไดหลังหักคาใชจาย  
 ข. เงินไดหลังหักคาใชจายและคาลดหยอนทั่วไป  
 ค. เงินไดหลังหักคาใชจายและคาลดหยอนทั่วไป และลดหยอนสาธารณกุศล  
 ง. ถูกทุกขอ  
2. ในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาส้ินปตามวิธีท่ี 1 นั้น  เม่ือไดผลลัพธเปนเงินไดสุทธิแลวจะตองนํา 
    ไปคํานวณภาษีอยางไร  
 ก. คูณอัตรารอยละตามตารางบัญชีอัตราภาษี   ข. คูณอัตรารอยละ 5  
 ค. คูณอัตรารอยละ  10     ง. คูณอัตรารอยละ  20 
3. การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาส้ินปตามวิธีท่ี 2  นั้น  ฐานเงินไดจะไมรวมเงินไดพึงประเมิน  
     ประเภทใด                ก. 1   ข.  2              ค. 3           ง.   4 
4. การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาส้ินป ตามวิธีท่ี 2  นั้น เม่ือไดผลลัพธท่ีเปนเงินไดทุกประเภท  ยก   
    เวนเงินไดพงึประเมินประเภทท่ี  …. จะตองนําไปคํานวณภาษีโดย  



 ก. คูณอัตรารอยละ  5                                     ข.   คูณอัตรารอยละ  0.5 
    ค. คูณอัตรารอยละ  0.05            ง. คูณอัตรารอยละ  0.005  
5. นายอุดมมีเงินไดสุทธิ 90,000 บาท ขอใดเปนภาษีท่ีนายสินชัยตองชําระตามวิธีท่ี 1   
 ก.  2,500   บาท      ข. 2,000  บาท  
 ค.    500   บาท     ง. ไดรับการยกเวนภาษี  
6. นายสินชัยมีเงินไดสุทธิ  500,000  บาท ขอใดเปนภาษท่ีีนายสินชัยตองชําระตามวธีิท่ี 1 
 ก. 25,000    บาท                           ข. 50,000    บาท   
 ค. 41,000    บาท     ง. 42,500     บาท  
7. เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 5 ไดแก 
 ก. เงินไดคาเชาซ้ือเคร่ืองจักร                                            ข. เงินไดคาผอนโทรทัศน   
 ค. เงินไดคาจางออกแบบผลิตภัณฑ                                   ง. เงินไดคาเชารถยนต  
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8. เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 6 ไดแก 
 ก. เงินคาจางทําบัญชี                                                            ข. เงินคาจางซักรีด  
 ค. เงินคาจางรับขนสงดวยยานพาหนะ                                  ง. เงินคาจางทําเฟอรนิเจอร  
9. เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 3 ไดแก 
 ก. เงินคาลิขสิทธ์ิ                    ข. เงินไดจากการโอนหุน 
 ค. เงินปนผล                      ง. เงินโบนัสของผูเปนหุนสวน 
10. เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 7 ไดแก 
 ก. รับจางเหมาคาแรงสรางสะพาน                                       ข. รับจางเหมาสรางอาคารสํานักงาน  
 ค. รับจางเหมาะขุดคลอง                                                       ง. รับจางเขียนแบบแปลนสนามกีฬา 
11. การหักคาลดหยอนเบ้ียประกันชีวิต  สามารถหักไดตามกฎหมายกําหนด  แตอายขุองกรมธรรมจะตอง  
      มีระยะเวลากี่ป  
      ก.   5  ปข้ึนไป          ข.   10  ปข้ึนไป   ค.  15  ปข้ึนไป   ง.  20  ปข้ึนไป  
12. การหักคาลดหยอนเบ้ียประกนัชีวิต  สามารถหักไดตามขอใด  

ก.  จํานวนเงินท่ีจายจริง    ข. จํานวนเงินท่ีจายจริง  แตไมเกิน 10,000 บาท 
ค.  รอยละ 10  ของเงินได    ง.   จํานวนเงินท่ีจายจริง แตไมเกิน  5,000  บาท  

13. คณะบุคคลแหงท่ีมิใชนิติบุคคล มีบุคคลในคณะ  20  คน  สามารถหักคาลดหยอนท่ัวไปสําหรับ  
ผูมีเงินได  จํานวนเทาใด  
ก.  30,000   ข.  60,000   ค.  90,000   ง.   50,000 



14. บุคคลตามขอใดท่ีมีสิทธ์ิหักคาลดหยอนได  
ก.    บิดา   มารดาของผูมีเงินได   ข.  บุตรท่ีศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ  
ค.    คูสมรสท่ีมิไดจดทะเบียนสมรส   ง.  บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะและมิไดศึกษา  

15. คุณสมบัติของบุตรตามขอใด จึงมีสิทธ์ิท่ีจะหักคาลดหยอนได 
ก.    บุตรผูเยาว     ข.  บุตรท่ีมีอายุไมเกนิ  25 ป และยังศึกษา 
ค.    บุตรท่ีศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  
ง.  ถูกทุกขอ  

16. ในกรณีบุตรชอบดวยกฎหมายท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  ไดรับเงินปนผล  กฎหมายใหถือวาเงินไดดังกลาว 
        เปนของผูใด  

ก. บิดา  กรณีสามีภริยามีอยูตลอดปภาษี  
ข. มารดา กรณีท่ีความเปนสามีภริยามีอยูตลอดปภาษี  
ค. บิดาหรือมารดาผูใชอํานาจปกครอง ในกรณท่ีีความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี  
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.  
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17.  รายไดขอใดท่ีมูลนิธิหรือสมาคมไมตองนํามาเสียภาษีเงินได 
 ก. เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับจากการบริจาค                       ข. เงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการใหโดยเสนหา 
 ค. เงินคาลงทะเบียนหรือคาบํารุงท่ีไดรับจากสมาชิก           ง. ถูกทุกขอ  
18. มูลนิธิหรือสมาคมจะไมเสียภาษเีงินได เม่ือมีรายไดดงัตอไปนี ้
 ก. รายไดจากดอกเบ้ีย                ข. รายไดจากเงินปนผล 
 ค. รายไดจากคาบํารุงสมาชิก                ง. รายไดจากการจัดงานหารายได 
19. รายจายท่ีถือวาเปนคาใชจายไมได 
  ก. รายจายการกุศลสาธารณะ 2% ของกําไรสุทธิ             ข. เบ้ียปรับและเงินเพิ่มภาษอีากร  
  ค. รายจายซ่ึงกําหนดข้ึนเองโดยไมมีรายจายจริง              ง. ถูกทุกขอ 
20. ผูมีเงินไดจะไดรับการเครดิตภาษี เม่ือเขาเง่ือนไขตามขอใด  

ก. ไดรับเงินปนผลจากบริษัทท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  
ข. ไดรับเงินปนผลจากบริษัทตางประเทศ  
ค. ผูมีเงินไดเปนผูอยูในประเทศไทย  
ง. ตองเขาเง่ือนไขตามขอ ก. และ ขอ ค.  

21. การท่ีประมวลรัษฎากรบัญญัติใหมีการหักลดหยอน  เพื่อวัตถุประสงคใด  
 ก.  งายตอการจัดเก็บภาษี    ข.  บรรเทาภาระภาษี  
 ค.  จูงใจในการเสียภาษี    ง.   ปองกันการเล่ียงภาษี  



22. ผูมีเงินไดจากการรับเหมากอสราง  โดยไดทําการจัดหาอิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ จะหกัคาใชจายเปนการเหมาได
รอยละเทาไร  
ก.   60    ข.  70   ค.   80   ง.  90  

23. นายปรเมศร  มีเงินไดจากการรับเหมากอสรางตลอดป  2546  จํานวน  5,000,000  บาท  มีคาใชจายท่ีเกิดข้ึน  
และมีหลักฐานจํานวนท้ังส้ิน 4,000,000 บาท  ตามกฎหมายแลว  นายปรเมศร  ควรจะเลือก 

        หักคาใชจายตามวิธีใด  
  ก.  เปนการเหมารอยละ  90    ข.  เปนการเหมารอยละ  80  
  ค.  เปนการเหมารอยละ 70     ง.  เลือกตามความจําเปนและเหมาะสม คือจํานวน 4,000,000  บ.  
24. “ ณัฐกานต “ มีอาชีพเปนนกัรอง  มีเงินไดจากการรองเพลงตลอดป 2546  จํานวน 2,000,000 บาท ถา 
        เลือกหักคาใชจายเปนการเหมาจะหกัคาใชจายไดจํานวนเทาไร  
  ก.  600,000  บาท     ข.  800,000  บาท  
  ค.  860,000  บาท     ง.  850,000  บาท  
25. นายวีระพงษ  มีเงินไดจากการทําภัตตาคารในป 2546  จํานวน 1,000,000 บาท ถาเลือกหักคาใชจาย 
        เปนการเหมา จะหักคาใชจายไดจํานวนเทาไร  
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 ก.  700,000  บาท     ข.  750,000  บาท  
 ค.  800,000  บาท     ง.  850,000   บาท  
26. นายแพทยพษิณุ  มีรายไดจากการรักษาคนไขในคลีนิกของตน จะหักคาใชจายไดตามขอใด  

ก. เปนการเหมารอยละ  60  ข. เปนการเหมารอยละ 30             ค. เปนการเหมารอยละ  20   
ง.   เปนการเหมารอยละ 40 เม่ือหักคาใชจายไดตามขอ ก หรือขอ ข.ก็ได  

27. นายศตวรรษ  มีเงินไดหลังหกัคาลดหยอนท่ัวไป  40,000 บาท และในปภาษีนีน้ายศตวรรษไดบริจาค 
เงินใหแกวัดหลวงพอโต  จํานวน  6,000 บาท อยากทราบวาสามารถหักคาลดหยอนเงินบริจาคไดเทาไร  
ก.  6,000 บาท    ข.    5,000  บาท  ค.  4,000  บาท      ง.   3,000  บาท  

28. หางหุนสวนสามัญท่ีมิใชนิตบุิคคลแหงหนึง่  มีผูเปนหุนสวน  3 คน  หางหุนสวนแหงนี้สามารถหักคาลด 
        หยอนท่ัวไปสําหรับผูมีเงินไดจํานวนเทาใด  
 ก.  30,000  บาท     ข.  60,000  บาท   

ค.  70,000  บาท     ง.  80,000  บาท  
29. กฎหมายท่ีใชเก็บภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาไดแกขอใด   

ก.  กฎหมายแพงและพาณิชย    ข.  พ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย  
ค.  พ.ร.บ. เงินทุนหลักทรัพย     ง.  ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481  

30. เงินไดพึงประเมินตามขอใดที่กฎหมาย ไมยอมใหหักคาใชจายใด ๆ    
       ก.    ประเภทท่ี    1     ข. ประเภทท่ี   4 
       ค.    ประเภทท่ี   6                ง.  ประเภท่ี     7 



31. การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาส้ินป มีกี่วิธี  อะไรบาง  
ก. 1  วิธี คํานวนจากเงินไดสุทธิ  
ข. 1  วิธี  คํานวณจากเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 2 ถึง 8  ในอัตรารอยละ 0.5  
ค. 2  วิธี ตามขอ  ก. และ ขอ ข 

ง. ไมมีขอใดถูก  
32. ในการนับจํานวนบุตรเพ่ือหกัคาลดหยอน  จะมีวิธีการแบงกลุมบุตรออกเปนกีก่ลุม  

ก. 2   กลุม       ข.       3   กลุม    
ค.   4  กลุม        ง.   5  กลุม  

33.    ขอใดเปนเงินท่ีไดจากการอุปการะโดยหนาท่ีธรรมจรรยา  
ก. เงินท่ีบุตรไดรับจากญาติ พี่ นอง  ในวันตรุษจีน  
ข. เงินคาอาหารประจําวนั และคาการศึกษาท่ีบุตรไดรับจากมารดา    
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ค. เงินท่ีบุตรไดรับจากแขกท่ีไดเชิญมาในวันแตงงาน  
ง.   เงินท่ีบุตรไดรับจาก ปู  ยา ตา ยาย ในโอกาสวันข้ึนบานใหม  

34. นายภาคภูมิ  มีเงินไดสุทธิ  100,000 บาท  ขอใดเปนภาษท่ีีนายภาคภูมิตองชําระตามวิธีท่ี 1 
ก.  2,500  บาท      ข.  2,000  บาท    
ค.  500  บาท      ง. ไดรับยกเวนภาษี  

35. นายชัยวัฒน  มีเงินไดสุทธิ  507,500 บาท  ขอใดเปนภาษท่ีีนายชัยวัฒนตองชําระตามวิธีท่ี 1 
ก.  25,000  บาท     ข.  50,000  บาท   
ค.  41,000  บาท     ง.  42,500  บาท  

36. ในป 2546  น.ส. เล็ก  ไดรับเงินเดือนท้ังป  250,000 บาท  และมีคานายหนาท่ีไดรับจากการเปนตัวแทนการทํา
ประกันอีก  200,000 บาท  อยากทราบวา  ขอใดเปนจํานวนภาษีท่ี น.ส.เล็ก ตองชําระตามวิธีท่ี 2 

ก.  1,000  บาท   ข.  2,250  บาท   ค.  10,000  บาท  ง.  22,500 บาท  
37. การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาส้ินปตามวิธีท่ี 2  นัน้  ฐานเงินไดจะไมรวมเงินไดพึงประเมิน 
        20ประเภทใด  
 ก.  1   ข.   2    ค.  3   ง.  4 
38. บุคคลท่ีไดรับยกเวน ไมตองเสียภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา  ไดแกบุคคลตามขอใด  

ก.  เด็กทารกอายุไมถึง 1 ป             ข.  ผูเยาวท่ียังศึกษาอยูในสถานศึกษาของทางราชการ  
ค.  ผูท่ีมีอายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ     ง. บุคคลในคณะฑูต 

39. ขอใดเปนเงินไดท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
ก.  เงินไดจากการจําหนายสลากกินแบง  ข.  เงินไดท่ีไดรับจากการอุปการะโดยหนาท่ีธรรมจรรยา  



ค.  เงินไดจากรางวัลสลากกินแบง   ง.  ถูกทุกขอ  
40. เงินไดจากการต้ังสํานักงานตรวจสอบบัญชี  ทําการตรวจสอบบัญชีโดยมีบริการอยางอ่ืนปนดวย เชน  
        รับจดทะเบียนต้ังบริษัท จดทะเบียนการคา เสียภาษีอากร  เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตราใด  
 ก.  5   ข.  6   ค.  7     ง.  8 
41. ผูรับเหมากอสรางทําการสรางตึกแถวดวยทุนของตนเอง ในท่ีดินของผูอ่ืน แลวยกตึกแถวท่ีสรางเสร็จให  

แกเจาของท่ีดนิ  โดยผูรับเหมากอสรางมีสิทธิการเชาตึกแถวนั้น  ระยะเวลาหนึ่ง เงินไดจากสิทธิการเชา 
ตึกแถวนั้น  เปนเงินไดตามมาตราใด  
 ใชคําตอบในขอ 40  

42. เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40( 8 )  ไดแกขอใด  
ก.  เงินไดจากการขายท่ีดินจดัสรร   ข.  เงินไดท่ีพสูิจนไมไดวาเปนประเภทใด  
ข. เงินท่ีมีผูใหคราวละมาก ๆ เพื่อหวังผลประโยชน  ง.  ถูกทุกขอ  
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43. ขอใดกลาวถูกตองท่ีสุดเกี่ยวกับการเครดิตภาษีเงินปนผล  
ก. ใหนําเครดติภาษีไปรวมกับเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี  4 
ข. ใหนําเครดติภาษีไปหกัออกจากภาษีท่ีตองชําระตามวิธีท่ี 1 หรือวิธีท่ี 2 
ค. ใหนําเครดติภาษีไปรวมกับเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 4 และหักออกจากภาษีท่ีตองชําระตามวิธีท่ี 1 

หรือวิธีท่ี 2 
ง. ไมมีขอใดถูก 

44. ขอใดกลาวถูกตอง  
ก. วิธีการคํานวณภาษีเงินไดผูตายระหวางปภาษีจะเหมือนกบับุคคลธรรมดา  
ข. วิธีการคํานวณภาษีกองมรดกที่ยังมิไดแบงจะเหมือนกับบุคคลธรรมดา แตจะตางกันในการหัก

ลดหยอน 
ค. วิธีการคํานวณภาษีหางหุนสวนสามัญท่ีมิใชนิติบุคคลจะเหมือนกับบุคคลธรรมดา แตจะตางกนัในการ

หักลดหยอน  
ง. ถูกตองทุกขอ  

45. เงินโบนัสท่ีธนาคารจายใหแกพนกังานของธนาคาร  เปนเงินไดตามมาตราใด  
ก.   40 ( 1  )  ข.  40 ( 2 )  ค.    40 ( 3  )  ง .  40 ( 4 )  

46. เงินโบนัสท่ีจายใหผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล  เปนเงินไดตามมาตรา 
ใด           (  ใชคําตอบในขอ  45 .  )  

47. เครดิตภาษีท่ีคํานวณไดจากเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัท ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย เปนเงินไดพึง 
       ประเมินตามมาตราใด            (   ใชคําตอบในขอ 45  ) 
48. ขอใดเปนเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี  3 
         ก.  ไดรับเงินคาเชารถยนต    ข.  ไดรับเงินคาตัดสนามหญา  



 ค.  ไดรับเงินคาลิขสิทธ์ิบทภาพยนตร   ง.  ไดรับเงินคาตรวจสอบบัญชี  
49. เงินกินเปลา หรือคาแปะเจีย๊ะ จากการใหเชาทรัพยสิน  เปนเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากรขอ 
       ใด  ก.   40 ( 5 )  ข.  40 ( 6 )  ค.    40 ( 7  )  ง .  40 ( 8 )  
50. แบบแสดงรายการสําหรับผูมีเงินไดจากการจางแรงงานประเภทเดียว  
 ก.  แบบ ภ.ง.ด.  90     ข. แบบ ภ.ง.ด.  91   
 ค.  แบบ ภ.ง.ด.  93    ข. แบบ ภ.ง.ด.  95  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบประเมินการใชส่ือการสอนของครู 
 57คําชี้แจง     แบบประเมินการใชส่ือการสอนของครูจัดทําข้ึน   เพื่อตองการทราบขอมูลของการใชส่ือการสอนของ 
                  58ครูในแตละรายวชิาวิชาท่ีสอน      เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
                  59เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาตอไป 
     60ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย   X   ในชองตามความเปนจริงดงันี ้
     61เกณฑการประเมิน          5     หมายถึง   มากท่ีสุด          4    หมายถึง    ดีมาก     

                 3     หมายถึง    ดี                    2    หมายถึง     พอใช       1  หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

ชื่อส่ือ    ชุดการสอน       วิชาท่ีสอน  การบัญชีรวมคาและฝากขาย   เร่ือง  การบันทึกบัญชีฝากขาย   
 

                29ระดับความพงึพอใจ 
ลําดับ หัวขอในการประเมิน 

5 4 3 2 1 

การนําเขาสูบทเรียน       

1 ส่ือการสอนชวยในการทบทวนเนื้อหาเดิม  11 7 2   
2 ส่ือการสอนชวยในการนําเขาสูเนื้อหาใหม  10 7 3   

การดําเนินการสอน      

3 ส่ือการสอนมีความสอดคลองกับจุดประสงค  10 8 2   
4 ลําดับข้ันตอนในการอธิบายการใชส่ือการสอน  10 5 5   



5 ความเหมาะสมในการยกตัวอยางประกอบ 11 6 3   
6 การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชส่ือการสอน 9 7 4 1  
7 ความนาสนใจของส่ือการสอน 10 6 4   
8 ส่ือการสอนชวย ผูเรียนชา และสงเสริมผูเรียนเร็ว 11 8 1   
9 ความเหมาะสม ระหวางส่ือการสอนกับเนือ้หา  9 7 4   
10 บรรยากาศและสภาพแวดลอมในช้ันเรียนเอ้ืออํานวยตอ

การใชส่ือการสอน 
7 8 5 1 

 

สรุป      

11 ส่ือ ฯ สอดคลองระหวางการสรุปกับจุดประสงค 10 8 2   
12 การวัดผลจากส่ือการสอนสามารถทําไดครอบคลุมเนื้อหา  10 7 3   

รวม 118 84 35 2  

 
สรุปผลการประเมิน    ส่ือการสอนชวยในการทบทวนเนื้อหาเดิมไดเปนอยางดี มีความเหมาะสมในการยกตัว 
                                         อยางประกอบ และยังชวยใหผูเรียนชา ตลอดท้ังสงเสริมผูเรียนเร็วไดอีกดวย  

แบบประเมินการใชส่ือการสอนของครู 
 64คําชี้แจง     แบบประเมินการใชส่ือการสอนของครูจัดทําข้ึน   เพื่อตองการทราบขอมูลของการใชส่ือการสอนของ 
                  65ครูในแตละรายวชิาวิชาท่ีสอน      เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
                  66เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาตอไป 
     67ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย   X   ในชองตามความเปนจริงดงันี ้
     68เกณฑการประเมิน          5     หมายถึง   มากท่ีสุด          4    หมายถึง    ดีมาก     

                 3     หมายถึง    ดี                    2    หมายถึง     พอใช       1  หมายถึง ควรปรับปรุง 
ชื่อส่ือ    ชุดการสอน       วิชาท่ีสอน  การบัญชีรวมคาและฝากขาย   เร่ือง  การบันทึกบัญชีฝากขาย   
 

                33ระดับความพงึพอใจ 
ลําดับ หัวขอในการประเมิน 

5 4 3 2 1 

การนําเขาสูบทเรียน       

1 ส่ือการสอนชวยในการทบทวนเนื้อหาเดิม  55.00 35.00 10.00   

2 ส่ือการสอนชวยในการนําเขาสูเนื้อหาใหม  50.00 35.00 15.00   
การดําเนินการสอน      

3 ส่ือการสอนมีความสอดคลองกับจุดประสงค  50.00 40.00 20.00   
4 ลําดับข้ันตอนในการอธิบายการใชส่ือการสอน  50.00 25.00 25.00   
5 ความเหมาะสมในการยกตัวอยางประกอบ 55.00 30.00 15.00   



6 การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชส่ือการสอน 45.00 35.00 20.00 5.00  

7 ความนาสนใจของส่ือการสอน 50.00 30.00 20.00   
8 ส่ือการสอนชวย ผูเรียนชา และสงเสริมผูเรียนเร็ว 55.00 40.00 5.00   

9 ความเหมาะสม ระหวางส่ือการสอนกับเนือ้หา  45.00 35.00 20.00   
10 บรรยากาศและสภาพแวดลอมในช้ันเรียนเอ้ืออํานวยตอ

การใชส่ือการสอน 
35.00 40.00 25.00 5.00 

 

สรุป      

11 ส่ือ ฯ สอดคลองระหวางการสรุปกับจุดประสงค 50.00 40.00 10.00   
12 การวัดผลจากส่ือการสอนสามารถทําไดครอบคลุมเนื้อหา  50.00 35.00 15.00   

 
สรุปผลการประเมิน    ส่ือการสอนชวยในการทบทวนเนื้อหาเดิมไดเปนอยางดี มีความเหมาะสมในการยกตัว 
                                         อยางประกอบ และยังชวยใหผูเรียนชา ตลอดท้ังสงเสริมผูเรียนเร็วไดอีกดวย  สวนท่ีตอง 
                                         ปรับปรุง คือ การใหผูเรียนไดมีสวนรวม และ การสรางบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีเอ้ือ 
                                         อํานวยตอการใชส่ือการสอน 

แบบประเมินการใชส่ือการสอนของครู 
 

คําชี้แจง     แบบประเมินการใชส่ือการสอนของครูจัดทําข้ึน   เพื่อตองการทราบขอมูลของ 
                    72การใชส่ือการสอนของครูในแตละรายวิชาวิชาท่ีสอน  เพื่อนําผลการประเมินมา 
                    73พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีคุณภาพเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาตอไป   

             74ใหนกัเรียนทําเคร่ืองหมาย  4 ในชองตามความเปนจริงดังนี ้
เกณฑการประเมิน          5     หมายถึง   มากท่ีสุด             4 หมายถึง    ดีมาก     

                                 3     หมายถึง    ดี                              2 หมายถึง     พอใช      
                                 1 หมายถึง   ควรปรับปรุง 

ชื่อส่ือ เงินไดพึงประเมิน   วชิาท่ีสอน  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  เร่ือง  การคํานวณภาษีเงินไดบุคคล  
 

            36ระดับความพึงพอใจ 
ลําดับ หัวขอในการประเมิน 

5 4 3 2 1 

การนําเขาสูบทเรียน       

1 สื่อการสอนชวยในการทบทวนเน้ือหาเดิม  44.00 48.00 8.00   
2 สื่อการสอนชวยในการนําเขาสูเน้ือหาใหม  44.00 40.00 20.00   

การดําเนินการสอน      

3 สื่อการสอนมีความสอดคลองกับจุดประสงค  48.00 32.00 16.00   
4 ลําดับขั้นตอนในการอธิบายการใชสื่อการสอน  40.00 52.00 8.00   



5 ความเหมาะสมในการยกตัวอยางประกอบ 44.00 44.00 16.00   
6 การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อการสอน 36.00 48.00 8.00 4.00  
7 ความนาสนใจของสื่อการสอน 24.00 56.00 12.00   
8 สื่อการสอนชวย ผูเรียนชา และสงเสริมผูเรียนเร็ว 44.00 36.00 20.00   
9 ความเหมาะสม ระหวางสื่อการสอนกับเน้ือหา  36.00 44.00 20.00   
10 บรรยากาศและสภาพแวดลอมในช้ันเรียนเอื้ออํานวยตอการใชสื่อ

การสอน 
28.00 44.00 24.00 4.00 

 

สรุป      

11 สื่อ ฯ สอดคลองระหวางการสรุปกับจุดประสงค 44.00 40.00 16.00   
12 การวัดผลจากสื่อการสอนสามารถทําไดครอบคลุมเน้ือหา  40.00 40.00 20.00   

 รวม 472.0 524.0 188.0 8.00  

 
 

แบบประเมินการสอนครู  
ภาคเรียนท่ี   2    ปการศึกษา   2549            วิชา   การบัญชีรวมคาและฝากขาย      รหัส  2201-2106 

เร่ือง   การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย             ชั้น   ปวช. 3 / 2  สาขางานการบัญชี                  
 

เกณฑการประเมิน                 4     หมายถึง           ดีมาก          3    หมายถึง          ดี  
                                               2     หมายถึง          พอใช           1    หมายถึง          ควรปรับปรุง  

ระดับปฏิบตั ิ       หมายเหตุ  
  ลําดับ  หัวขอในการประเมิน 

4 3 2 1  

        ขั้นการนาํเขาสูบทเรียน       

1 การทบทวนเนือ้หาเดิม       
2 การนําเขาสูเนือ้หาใหม       

         ขั้นการดาํเนินการสอน       

3 ความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนือ้หา       
4 ลําดับข้ันตอนในการอธิบาย       
5 ความเหมาะสมในการยกตัวอยางประกอบ       
6 การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนในการเรียนการสอน       
7 ความสนใจตอผูเรียนขณะทําการสอน       
8 ความเหมาะสมระหวางเทคนิคการสอนกับเนื้อหา       
9 ความเหมาะสมระหวางส่ือการสอนกับเนื้อหา       
10 การสงเสริมใหผูเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน       
11 การชวยเหลือผูเรียนชา และสงเสริมผูเรียนเร็ว       



    12 บรรยากาศและสภาพแวดลอมในช้ันเรียนเอ้ืออํานวยตอ-      
 การเรียนการสอน       

          ขั้นสรุป      

13 ความสอดคลองระหวางการสรุปกับจุดประสงค       
14 การวัดผลการเรียนการสอนสามารถทําไดครอบคลุมเนื้อหา      
15 การมอบหมายงานใหผูเรียนเตรียมตัวลวงหนา       

                                         รวม       
 

      สรุปผลการประเมิน                                                                          
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
เร่ือง  การใชส่ือและเทคนิคการสอนการปรับปรุงรายการในวันส้ินงวดบัญชี  

สําหรับนักเรียนชั้น ปวช. 3/ 2  สาขาการบญัชี                    
 51ภาคเรียนท่ี   1   ปการศึกษา   2545   วิชาท่ีสอน      การบัญชี 3        รหัส  กบ. 203 

พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดง 
เลขท่ี ชื่อ- นามสกุล 
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