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ค าน า 

 การวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบญัชีโดยเป็น
งานวิจยัท่ีไดรั้บแนวคิดจากการท าวิจัยของผูท้  าวิจยัใน ปีการศึกษา 2557  ซ่ึงทางผูว้ิจยัได้รับทุน
สนบัสนุนจากทางวิทยาลยั ฯ ให้ท าการศึกษาแนวทางการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบญัชี
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้นในปีการศึกษา 2558 ผูว้จิยัจึงท าการวจิยั เร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้วิชาการบญัชีชั้นสูง 1 โดยจดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธี TGT ของ
นกัศึกษา ปวส.1 สาขาการบญัชี ในภาคเรียนท่ี 2/2558  โดยใชว้ิธีการเรียนแบบร่วมมือวิธี Team – 
Games - Tournament  ซ่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ีมีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือ TGT และ จดัท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชว้ิธีการ
ทดสอบแบบเลือกตอบ มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เร่ิมจากผูส้อนอธิบายความคิดรวบยอด
บทเรียนใหม่  โดยใช้ใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษา และจดัผูเ้รียนเป็นทีมโดยการแข่งขนัตอบ
ค าถาม น าคะแนนเฉล่ียของคนในทีมมารวมกนั ทีมท่ีมีค่าสูงสุดจะเป็นทีมชนะเลิศ และมีการให้
รางวลัพร้อมติดประกาศผลการแข่งขนัในท่ีสาธารณะ  
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ความเป็นมาและความส าคัญของงานวจัิย 
 จากการท าวจิยัในปีการศึกษา 2557  “เร่ืองการเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมือวิธี 
STAD กบัวธีิการสอนแบบวธีิการสอนแบบปกติท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการบญัชี
ชั้นสูง  1 ของนกัศึกษา ปวส.1” ท่ีผา่นมานั้น พบวา่ผูเ้รียนทั้งหมดท่ีเรียนดว้ยวิธี STAD มีผลคะแนน
การทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท าให้ผูว้ิจยัเกิดแนวความคิดท่ีจะน ากระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในรูปแบบต่าง ๆ  มาปรับประยุกตใ์นการเรียนเพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมมากท่ีสุด ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ โดยผูเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
 การจดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการจดั
กิจกรรม TGT เป็นเทคนิครูปแบบหน่ึงในการสอนแบบร่วมมือและมีลกัษณะของกิจกรรมคลา้ยกนั
กับ STAD แต่เพิ่มเกมและการแข่งขนัเข้ามาด้วย เหมาะส าหรับการจดัการเรียนการสอนใน
จุดประสงคท่ี์มีค าตอบถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว  
 ในวิชาการบญัชีชั้นสูง เร่ือง “การบญัชีเก่ียวกบัการขายตามสัญญาผอ่นช าระและ
การเช่าซ้ือ” นั้นมีความส าคญัมากเน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจซ้ือขายมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะการ
ขายสินคา้เป็นเงินสด หรือขายสินคา้เป็นเงินเช่ือในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัผูซ้ื้อสินคา้ไม่สามารถ
ซ้ือสินคา้เป็นเงินสดหรือเงินเช่ือในคราวเดียว ไดส้ าหรับสินคา้ท่ีมีราคาสูงมาก ดังนั้นผูข้ายจึงตอ้ง
หาช่องทางการจ าหน่ายสินคา้โดยให้ผูซ้ื้อช าระเงินเพียงบางส่วน ดงันั้นผูเ้รียนในฐานะนกับญัชีใน
อนาคตจะตอ้งมีความรู้และเขา้ใจในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี จึงท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการปรับกระบวนการเรียน
ให้ผูเ้รียนเกิดประสิทธิสูงสุดในการเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคการจดั
กิจกรรม  TGT ในการวจิยัคร้ังน้ี 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบญัชีชั้นสูง 1 ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน โดยใชว้ธีิการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคการจดักิจรรม TGT 
วธีิด าเนินการวจัิย 

กลุ่มตัวอย่าง 
 นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 สาขาการบญัชี ห้อง กบ.1/1,1/2 ช  
จ  านวน 7 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 วทิยาลยัเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ 

 ระยะเวลาทีศึ่กษา 
 วนัท่ี  24 ธนัวาคม 2558 ถึง วนัท่ี   22  มกราคม  2559  รวมเป็น  5  สัปดาห์ 



 

  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้วชิาการบญัชีชั้นสูง 1 
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  3. กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ TGT  (Team – Games- Tournament) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยปฏิบติัตามขั้นตอน
ดงัน้ี 
 1.  จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ TGT และ 
จดัท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบเลือกตอบ (ปรนยั) 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 
ครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ส าหรับใชท้ดสอบก่อนการเรียนและหลงัการเรียน 
 2.  ผูว้ิจยัช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ในวิชาการบญัชี
ชั้นสูง 1 เร่ือง “การบญัชีเก่ียวกบัการขายตามสัญญาผอ่นช าระและการเช่าซ้ือ” 

3.  ผูว้จิยัด าเนินการทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 4.  จดักิจกรรมการเรียน TGT 
   4.1  ผูส้อนอธิบายความคิดรวบยอดบทเรียนใหม่  โดยใชใ้บความรู้ให้
นกัเรียนไดศึ้กษา   
   4.2  แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ  3 – 4 คน  เพื่อปฏิบติัตามใบงาน  
   4.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในกลุ่มทุก
คน  เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนและพร้อมท่ีจะเขา้สู่สนามแข่งขนั  โดยแต่ละกลุ่ม
ประเมินความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาของสมาชิกในกลุ่ม  โดยอาจตั้งค  าถามข้ึนมาเองและให้สมาชิก
กลุ่มทดลองตอบค าถาม และช่วยกนัอธิบายเพิ่มเติมในจุดท่ีบางคนยงัไม่เขา้ใจ 
   4.4 ครูจดัให้มีการแข่งขนั  โดยใช้ค  าถามตามเน้ือหาในบทเรียน จดัการ
แข่งขนัระหว่างกลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มจะมีตวัแทนของทีมต่าง ๆ ร่วมแข่งขนั  ผูท่ี้ตอบถูกจะได้
คะแนน 
   4.5  กลุ่มท่ีได้คะแนนรวมมากท่ีสุดชนะ จะได้รับรางวลัพร้อมได้ติด
ประกาศช่ือหนา้ชั้นเรียน 
  5.  บนัทึกพฤติกรรมการเรียนระหวา่งการสอน 

6.  ผูว้จิยัด าเนินการทดสอบหลงัเรียน ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 



7.  น าผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนั 
8.  สรุปผลคะแนนและน าผลคะแนนมาค านวณค่าสถิติโดยการหาค่าเฉล่ีย  

และร้อยละ 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 1.   น าคะแนนการท าแบบทดสอบก่อน และหลงัเรียน แบบแบบร่วมมือ TGT มา 
ท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 2.    ศึกษาประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT  
วชิาการบญัชีชั้นสูง 1 ท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและร้อยละ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางที ่1.  ผลคะแนนท าแบบทดสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 

ล าดับ ช่ือ – สกุล คะแนน 
ก่อนเรียน 

คะแนน 
หลงัเรียน 

1 นายธีรภทัร์  พว่งแพ 8 18 
2 น.ส. แสงจนัทร์  รอดจินดา 7 17 
3 น.ส. กมลวรรณ  แซ่ตั้ง 6 20 
4 น.ส. เบญจวรรณ  อินทร์ประคอง 5 19 
5 น.ส. จิรวดี  นุชนารถ 7 19 
6 น.ส. พชัลี  รัตนารักษ ์ 5 18 
7 น.ส. สุรีรัตน์  เครือหงส์ 4 17 

 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT  ทางการเรียน
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนชนิด เลือกตอบวิชาการบญัชีชั้นสูง 1 นักศึกษาประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 หอ้ง กบ.1/1,1/2 ช 
 
การประเมินผล N  S.D. 

ก่อนการทดลอง 7 6 1.41 
หลงัการทดลอง 7 18.28 1.11 
 จากตารางพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาจ านวน 7 คน มีค่าเฉล่ียของ
คะแนนก่อนการเรียน เท่ากบั 6  หลงัการเรียน 18.28 แสดงวา่ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย



วธีิ การเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT  เพิ่มข้ึนถึง 3 เท่า และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนการทดลอง 
เท่ากบั 1.41  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัการทดลอง เท่ากบั 1.11 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมี
คะแนนท่ีใกลเ้คียงกนัมากข้ึนอีกดว้ย 
      2. ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ วชิาการบญัชีชั้นสูง 1 เร่ือง “การบญัชี 
เก่ียวกบัการขายตามสัญญาผอ่นช าระและการเช่าซ้ือ” นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 
1 หอ้ง กบ.1/1,1/2 ช  
ตารางที ่3   ผลคะแนนท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนกบัหลงัเรียน 

ล าดับ ช่ือ – สกุล คะแนน 
ระหว่างเรียน 

คะแนน 
หลงัเรียน 

1 นายธีรภทัร์  พว่งแพ 18 18 
2 น.ส. แสงจนัทร์  รอดจินดา 18 17 
3 น.ส. กมลวรรณ  แซ่ตั้ง 17 20 
4 น.ส. เบญจวรรณ  อินทร์ประคอง 16 19 
5 น.ส. จิรวดี  นุชนารถ 17 19 
6 น.ส. พชัลี  รัตนารักษ ์ 15 18 
7 น.ส. สุรีรัตน์  เครือหงษ ์ 16 17 

 
9ารางที่ 4  แสดงผลการหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเรียน และ หลงัเรียน ของ
แผนการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT วิชาบญัชีชั้นสูง 1 นักศึกษาประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 หอ้ง กบ.1/1,1/2 ช 

รายการ N k  ร้อยละ เกณฑ์ร้อยละ 

คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 7 20 16.71 83.57 80 
คะแนนทดสอบหลงัเรียน 7 20 18.28 91.42 80 
 จากตารางผลการทดสอบระหวา่งเรียน คะแนนเตม็ทั้งหมด 20 คะแนน ไดค้ะแนน
เฉล่ีย 16.71 คิดเป็นร้อยละ 83.57 และผลการทดสอบหลงัเรียนคะแนนเตม็ทั้งหมด 20 คะแนนไดค้่า
คะแนนเฉล่ีย 18.28  คิดเป็นร้อยละ 91.42 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบระหวา่งเรียน และ คะแนน
ทดสอบหลงัเรียน แสดงใหเ้ห็นวา่ประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้พฒันาสูงกวา่ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้

2. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
วชิาการบญัชีชั้นสูง 1 



สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในวิชาการบญัชีชั้นสูง 1โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ TGT ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 หอ้ง กบ.1/1,1/2 ช 
 สรุปผลดงัต่อไปน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ วชิาการบญัชีชั้นสูง 1 มีคะแนนเฉล่ีย
คิดเป็น 83.75/91.42  ของคะแนนเตม็ 20 คะแนน ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT  ทางการเรียน
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ผูเ้รียนสามารถท าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนไดสู้งกวา่ก่อนเรียน
มากกวา่ 2 เท่า แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ผูส้อนควรน าเอาวธีิการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT ไป 
ประยกุตก์บัการเรียนการสอนในวชิาอ่ืน ๆ ดว้ย  

2. ควรมีการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพโดยการเรียนแบบกลุ่ม 
ร่วมมือในเน้ือหาอ่ืนและในระดบัชั้นอ่ืน ๆ ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1. ภาพบรรยากาศการเรียนดว้ยวธีิ TGT 
2. ใบงานของนกัศึกษา 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมมือดว้ยวธีิ TGT 
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ภาพบรรยายกาศการเรียนของนกัศึกษาเรียนดว้ยกิจกรรม TGT ในวชิาการบญัชีชั้นสูง 1 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ภาพบรรยายกาศการสรุปกิจกรรมและมอบรางวลัตวัแทนทีมท่ีชนะ 


