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วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
 

รายงานการวิจัยในชัน้เรียน 
  
 

เร่ือง  ผลการทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ learning by doing วิชาภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดากับการบัญชี ของนักเรียน 501 สาขาการบัญชี 

                                     
 
 
 
 
 

ผู้วิจัย 
อาจารย์ภัทรุท  นามเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการวิจัยกับนักเรียนระดับชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2558 
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ค าน า 
 การวิจยัฉบบันีเ้พ่ือท่ีจะศกึษาแนวทางการเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดากบัการบญัชี ซึง่เป็นการสอนนกัเรียน ระดบัปวช. 2 ห้อง 501  ในภาคเรียนท่ี 2/2558  โดยใช้
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ วิธี learning by doing  เป็นวิธีการเรียนท่ีเน้นการเรียนรู้โดยมีผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลาง ของการเรียนรู้โดยการกระท า ทฤษฎีนีเ้ป็นท่ียอมรับทัว่โลก ซึง่เป็นรูปแบบของการจดัการเรียน
การสอนโดยให้ผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิ โดยเปล่ียนบทบาทจาก “ผู้ รับ” มาเป็น “ผู้ เรียน”  และ บทบาทของ 
“ ครู” เป็น ผู้ถ่ายทอดข้อมลู มาเป็น “ผู้จดัประสบการณ์การเรียนรู้”  ให้ผู้ เรียนได้ปรับบทบาทนี ้เทา่กบัเป็น
การเปล่ียนจดุการเรียนรู้  ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้โดย รู้จกัการศกึษาค้นคว้า คดิวิเคราะห์และ
น าเสนอความรู้ด้วยตนเองมากขึน้ 

 
 
                ภทัรุท  นามเมือง 
            ผู้วิจยั 
                                                             15  มีนาคม 2559 
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ความเป็นมาของปัญหา 

                เน่ืองจากในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบญัชีเป็นวิชาท่ีเน้นในเร่ืองของ
การค านวณหาภาษีเงินได้ แบบตา่งๆและวิธีการบนัทึกบญัชี ท าให้กระบวนการเรียนการสอนต้องเน้นการ
อธิบายและท าแบบฝึกหดั ท าให้ในการเรียนการสอนท่ีผ่านมานกัเรียนไม่สนใจเรียนและท าคะแนนสอบได้
ไมดี่ ดงันัน้ผู้สอนจงึต้องการท่ีจะเพิ่มผลสมัฤทธ์ิให้กบัผู้ เรียนในปีการศกึษานีเ้พ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ
วิทยาลยัฯ ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้จบตามเวลาและมีผลการเรียนท่ีดี  จึงใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้ไปท่ี
ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง มีแนวคิดมาจากแนวคิดของ จอห์น  ดิวอี ้(John Dewey) ซึ่งเป็นต้นคิดในเร่ืองของ
การเรียนรู้โดยการกระท า หรือ learning by doing ทฤษฎีนีเ้ป็นท่ียอมรับทัว่โลก ซึ่งรูปแบบของการจดัการ
เรียนการสอนโดยให้ผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิ เปล่ียนบทบาทจาก “ผู้ รับ” มาเป็น “ผู้ เรียน”  และ บทบาท
ของ “ ครู” เป็น ผู้ถ่ายทอดข้อมลู มาเป็น “ผู้จดัประสบการณ์การเรียนรู้”  ให้ผู้ เรียนได้ปรับบทบาทนี ้เท่ากบั
เป็นการเปล่ียนจดุการเรียนรู้ ผู้ เรียนจะเป็นผู้ ท่ีต้องศกึษาและถ่ายทอดความรู้ออกมาด้วยตนเอง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนการสอนด้วยวิธี  learning by doing  ในรายวิชาภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดากบัการบญัชี กบัวิธีการสอนแบบเดมิ เร่ืองการค านวณหาภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุม่ตวัอยา่ง 
  นกัเรียนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี  2  ห้อง 501  ในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ 

ระยะเวลาระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั  

  สปัดาห์ท่ี 8-13  ภาคเรียนท่ี 2/2558  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
2. ใบงานหนว่ยท่ี 3 เร่ืองการค านวณหาภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 
ขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยั 

1. ชีแ้จงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหนว่ยท่ี 3 เร่ืองการค านวณหาภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
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2. ทดสอบก่อนการเรียนด้วยแบบทดสอบแบบปรนยั จ านวน 10 ข้อ 
  3.   ผู้สอนอธิบายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน learning by doing  โดยใช้หลกั 5 ค ให้ผู้ เรียนได้
เข้าใจ  1.ค้น   2.คว้า  3.คดิ  4.คาย  5.คณะ 
 4. ให้นกัเรียนท ากิจกรรม 5 ค โดยเร่ิมจากการให้ผู้ เรียนศกึษาค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองการ
ค านวณหาภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาจากหนงัสือเรียน ห้องสมดุ และอินเตอร์เน็ต ตามความสามารถของแต่
ละคน 
 5.  มอบใบงานให้ผู้ เรียนท าตามความเข้าใจท่ีได้ศกึษามา 
 6.  สุม่ผู้ เรียนเพ่ือนน าเสนอผลงานจากท่ีได้ท า ใบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 7.  ให้ผู้ เรียนจบักลุม่เพ่ือท าใบงานสรุปเร่ืองการค านวณหาภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาพร้อมสง่
ตวัแทนกลุม่น าเสนอผลงานท่ีได้ท าการค้นคว้ามา 

8.  ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัการเรียน จ านวน 10  ข้อ 
 9.  ครู – นกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน- หลงัเรียน 

10.  วิเคราะห์การท าแบบทดสอบของนกัเรียนเพ่ืออธิปรายผลการวิจยั 
 
ผลการวิจัย 

 จากการทดสอบความรู้นกัเรียนก่อนการเรียน ด้วยวิธี learning by doing ปรากฏ วา่นกัเรียนสว่น
ใหญ่มีคะแนน อยูใ่นระหวา่ง 1-4 คะแนน (ปรับปรุง) คดิเป็นร้อยละ 64.29 ระดบั 5-6 คะแนน (พอใช้) คดิ
เป็นร้อยละ 35.71 และไมมี่นกัเรียนสามารถท าคะแนนได้ในระดบัดีมาก  เม่ือน านวตักรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ด้วยวิธีการสอน learning by doing มาใช้ ปรากฏวา่ นกัเรียนมีคะแนนระดบั 5-6 คะแนน 
(พอใช้) คิดเป็นร้อยละ 19.05 คะแนน 7-8 คะแนน (ดี) คิดเป็นร้อยละ 59.52 และมีคะแนนระดบั 9-10 
คะแนน (ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 21.43 รายละเอียดดงัตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง  แสดงจ านวนนกัเรียนจ าแนกคะแนนท่ีสอบ 
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คะแนน 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
9-10 0 0 9 21.43 
7-8 0 0 25 59.52 
5-6 15 35.71 8 19.05 
1-4 27 64.29 0 0 
รวม 42 100.00 42 100.00 

สรุปผลการวิจัย 

 การใช้นวตักรรมการเรียนการสอนด้วยวิธี  learning by doing ส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีขึน้ 
อีกทัง้ยังท าให้กระบวนการเรียนการสอนในชัน้เรียนมีบรรยากาศท่ีสนุกสนานและท าให้ผู้ สอนสามารถ
อธิบายถึงหลกัการได้ง่ายขึน้ใช้ระยะเวลาในการการบรรยายน้อยลง เพิ่มในส่วนของการท าแบบฝึกหดัใน
ชัน้เรียนมากขึน้ ผู้ เรียนจงึไมต้่องมีการบ้านมากด้วย 

 ข้อเสนอแนะ 
 นวตักรรมการเรียนการสอนด้วยวิธี learning by doing  เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยท าให้นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ ดงันัน้ ควรใช้นวตักรรมนีก้บัเนือ้หาหนว่ยอ่ืนๆ และควรน านวตักรรมท่ีมีวิธีการ
สอนแบบใหม ่ๆ มาทดลองใช้กบัการเรียนการสอนในวิชาภาษีเงินได้บคุคลธรรมดากบัการบญัชีให้มากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

อ้างอิง 

              ทิศนา แขมมณีและคณะ.วิทยาการด้านการคิด.กทม.บริษัทเดอมาสเตอร์กรุ๊ปแมจเนจเม้นท์ 
จ ากดั,2554 
        วิชยั วงษ์ใหญ่.พลังการเรียนรู้:ในกระบวนการทัศน์ใหม่.นนทบรีุ: SR printing limited 
Partnership,2542 
        ล้วน สายยศและองัคนา สายยศ.หลักการวิจัยทางการศึกษา.กทม;ศกึษาพร.2552 
             การเรียนการสอนโดยให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง.(ออนไลน์)เข้าถึงจาก http://www.rta.mi.th (วนัท่ี
สืบค้นข้อมลู : 25 พฤษภาคม 2558 ) 
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1. แบบทดสอบ 
2. ใบงานของนกัเรียน 
3. ตารางแสดงคะแนนท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
4. กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมมือ ด้วยวิธีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 

                              
    

       พ.ท.หญงิ จิราภรณ์  ชมศรี 
                                  อจ.ผสร.กศ.รร.สร.พบ 

 
การเรียนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไร         

การเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้โดยมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีแนวคิดมาจากแนวคิดของ จอห์น  ดิวอ้ี 
(John Dewey) ซ่ึงเป็นตน้คิดในเร่ืองของการเรียนรู้โดยการกระท า หรือ learning by doing ทฤษฎีน้ีเป็นท่ี
ยอมรับทัว่โลก ซ่ึงรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั โดยเปล่ียนบทบาท
จาก “ผูรั้บ” มาเป็น “ผูเ้รียน”  และ บทบาทของ “ ครู” เป็น ผูถ่้ายทอดขอ้มูล มาเป็น “ผูจ้ดัประสบการณ์การ
เรียนรู้”  ใหผู้เ้รียนไดป้รับบทบาทน้ี เท่ากบัเป็นการเปล่ียนจุดการเรียนรู้  

การใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หมายถึง ใหผู้เ้รียนเป็นจุดสนใจ (Center of Attention) ตอ้งพิจารณาการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ หากผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนมากผูเ้รียนก็จะรู้มาก 
แล้วจะเกิดการเรียนรู้ท่ีดีตามมา นอกจากน้ีต้องท าให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active 
Participation) มีใจจดใจจ่อ มิใช่เพียงการท าภารกิจใหผ้า่นไป  

มีผูใ้หค้  านิยามของการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมากมาย ตวัอยา่ง เช่น  
การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั หมายถึง การจดัการเรียนการสอนโดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นประการส าคญั  (หวน พินธุพนัธ์ุ) 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หมายถึง การจดัการศึกษาท่ียึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุก คนมี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด โดย กระบวนการจดัการศึกษา
จะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตาม ศกัยภาพ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ใน
ระดบัการอุดมศึกษาตามแนวทางเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงมุ่ง พฒันาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะ
ชีวติและทกัษะสังคม (ปราโมทย ์ ด่านประดิษฐ)์ 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูส้อนไดจ้ดัให้สอดคลอ้งตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความสามารถทาง
ปัญญา โดยการบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมอนัพึงประสงค ์ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัจริง พฒันา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตามความถนดั ความสนใจ  
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริง ทั้งในและนอกหอ้งเรียน  
หลกัทีส่ าคัญในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1.ตรงกบัความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนในชั้นเรียนมากท่ีสุด 

การเรียนวชิาการเสนารักษ์ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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3.เนน้ใหผู้เ้รียนสามารถสร้างสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง หมายถึงสามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริง และสืบคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
4. เป็นการพึ่งพาตนเอง เพื่อใหเ้กิดทกัษะท่ีจะน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั ไม่เนน้ท่ี
การจดจ าเพียงเน้ือหาเพียงเพื่อการสอบใหผ้า่นไป 
5. เนน้การประเมินตนเอง เดิมผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประเมินตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง จะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจตนเองไดช้ดัเจนข้ึน รู้จุดเด่นจุดดอ้ยและพร้อมท่ีจะ
ปรับปรุงหรือพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน การประเมินในส่วนน้ีเป็นการประเมินตามสภาพจริง
และใชแ้ฟ้มสะสมผลงานช่วย 
6. เนน้ความร่วมมือ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
7. เนน้รูปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงอาจจดัไดท้ั้งในรูปเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล 

แนวคิด  5 ค ในการท ากจิกรรมการเรียนรู้   

1. ค้น หมายถึงใหน้ายทหารนกัเรียน/นายสิบนกัเรียนคน้เน้ือหาความรู้จากห้องสมุด จาก
อินเตอร์เน็ต คู่มือราชการสนาม ระเบียบค าสั่งต่างๆ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเรียกวา่ "คน้"  
2. คว้า เม่ือนายทหารนกัเรียน/นายสิบนกัเรียน คน้จากห้องสมุดแลว้ก็จดมา บนัทึกมา หรือถ่าย
เอกสารมา คน้จากอินเตอร์เน็ตมา แลว้ก็จดบนัทึกมา  ส่ิงเหล่าน้ีเรียกวา่ "ควา้"  
3. คิด เม่ือจดมา บนัทึกมา ถ่ายเอกสารมา หรือ download จากอินเตอร์เน็ตแลว้ นายทหารนกัเรียน/
นายสิบนกัเรียน น ามาคิด น ามาวเิคราะห์ถึงขอ้ดี ขอ้เสีย แลว้คิดรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อจะเขียน
รายงาน   
4. คาย เม่ือนายทหารนกัเรียน/นายสิบนกัเรียน ไดคิ้ดไดว้ิเคราะห์ไดคิ้ดรวบรวมและเรียบเรียงแลว้ก็
น ามาเขียนรายงาน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน ส่ิงน้ีเรียกวา่ "คาย"  
5. คณะ หมายถึงการท่ีนายทหารเรียน/นายสิบนกัเรียนท างานกนัเป็นกลุ่ม (คณะ) เพื่อคน้ ควา้ คิด 
คาย ท่ีกล่าวมาแลว้ การท างานเป็นกลุ่ม น่ีคือการท างานเป็น "คณะ 

แผนกวชิาการเสนารักษ ์เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยการบริการทางการแพทยใ์นสนาม เป็นวชิาท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการบริการทางการแพทยใ์นสนาม เพื่อสนบัสนุนการรบในระดบัต่างๆ และ รูปแบบต่างๆกนัซ่ึง
จะรวมการสนบัสนุนการรบแบบพื้นฐาน และ การรบในสภาพแวดลอ้มต่างๆ รวมทั้ง การฝึกการวางแผน
ทางการแพทย ์      แผนกวิชาการเสนารักษไ์ดจ้ดัการเรียนการสอนท่ีไดเ้น้นท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมาอย่าง
ต่อเน่ือง มีการบรรยายในชั้นเรียน และ การแบ่งกลุ่มให้นายทหารนกัเรียน นายสิบนกัเรียนไดท้  างานกนัเป็น
กลุ่ม มีการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน การแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งอาจารยก์บันกัเรียน และมีการทดสอบความรู้
ในขั้นสุดท้าย  นอกจากน้ียงัมีการฝึกแก้ปัญหาบนแผนท่ี และ การฝึกภาคสนาม ซ่ึงเป็นการฝึกให้เห็น
สถานการณ์จ าลองท่ีเสมือนจริง ซ่ึงแผนกวชิาการเสนารักษไ์ดเ้ปิดโอกาสให้นายทหารนกัเรียน และ นายสิบ
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นกัเรียนไดมี้โอกาสเลือกลงต าแหน่งท่ีตอ้งการดว้ยตนเองทั้งน้ีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นายทหารนกัเรียน 
และ นายสิบนกัเรียนไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ท่ีตรงกบัความสามารถของตนเอง หรือ ตามท่ีตวัเองถนดั   

ถึงอยา่งไรก็ยงัพบจุดดอ้ยของการจดัการเรียนการสอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง จุดดอ้ยท่ีพบ
คือ ยงัขาดการมีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนั หรือท่ีเรียกวา่ Active Participation ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตการท า
กิจกรรมกลุ่มของนายทหารนกัเรียน และ นายสิบนกัเรียนท่ีผา่นมาพบวา่ยงัมีบางส่วนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมแบบ
ขอใหผ้า่นไปที หรือ ขอใหจ้บๆๆไป  หนทางแกไ้ขของปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีทางแผนกวิชาการเสนารักษค์วรจะ
ไดมี้การแกไ้ขโดยอาจจะตอ้งมีการกระตุน้ให้นายทหารนกัเรียน นายสิบนกัเรียนไดเ้ห็นถึงความส าคญัของ
การฝึกการท างานเป็นกลุ่ม/คณะ การฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล และ การฝึกน้ีจะตอ้งสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั หรือ งานประจ าของตนเองได ้อยา่งน้อยท่ีสุดตอ้งท าให้ตอ้งไดว้ิธีการคิด วิเคราะห์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได ้โดยเร่ิมตน้จากปัญหาเล็กๆในชั้นเรียนก่อนก่อนท่ีจะเคล่ือนไปสู่การคิดวิเคราะห์ปัญหาท่ีใหญ่ข้ึน  

ในการฝึกทุกคร้ังแผนกวชิาการเสนารักษ ์ ไดท้  าการทบทวนหลงัการปฏิบติั (After Action Review) 
อยูเ่สมอเพื่อทราบปัญหาขอ้ขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึน อาจารยจ์ะเป็นผูร้วบรวมคะแนนทั้งหมดและ ท าการประเมิน
การเรียนการสอน การฝึก ถา้หากมีการจดัใหน้ายทหารนกัเรียน หรือ นายสิบนกัเรียนไดท้ าการประเมิน
กนัเองร่วมดว้ยจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมใหมี้ความน่าสนใจมากข้ึน   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


