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การใช้เทคนิคในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี
จิตรา โพธิ์แดง1* พรทิพย์ ไชยโส2 และ เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการ
บัญชีที่เน้นการใช้เทคนิคในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการอุปนัย-วิธีการนิรนัยและ
2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชีจากการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีที่เน้นการใช้เทคนิคในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ใน
กระบวนการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิ ธี การอุ ปนั ย – วิ ธี การนิ รนั ย กลุ่ มที่ ศึ กษาในการวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นนั กเรี ยนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 จํานวน 36 คน เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันคือ ระดับดีมาก 13 คน ดี 20 คน พอใช้ 1 คน
ปรับปรุง 2 คน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการ การวางแผนในการ
ปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผน การสังเกตผลการปฏิบัติ และการการสะท้อนผลการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ความคิด และทักษะปฏิบัติทางบัญชี แบบบันทึกการเรียนรู้ แบบ
สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี วิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 3 สาขาวิชาการบัญชีจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีที่เน้นการใช้เทคนิค
ในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ด้วยการใช้ข้อตกลงระหว่างครูกับนักเรียน การบันทึกการเรียนรู้ การใช้คําถาม การสังเกต
การให้ข้อมูลย้อนกลับส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นพบว่า 2.1) ผลการประเมินด้านความรู้ความคิด
เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีนักเรียนระดับ “ดีมาก” จํานวน 35 คน นักเรียนระดับ “ดี”จํานวน 1 คน 2.2) ผลการ
ประเมินด้านทักษะปฏิบัติทางบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรมีนักเรียนระดับ“ดีมาก” จํานวน
27 คน นักเรียนระดับ “ดี” จํานวน 9 คน 2.3) ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า มี
นักเรียนระดับ “ดีมาก” จํานวน 33 คน นักเรียนระดับ “ดี” 3 คน
คําสําคัญ: การประเมินเพื่อการเรียนรู,้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี
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Using Assessment for Learning Techniques Enhancing the Third Year
Vocational Certificate of Accounting Students' Achievement
Chitta Phodang1* Porntip Chaiso2 and Methinee Wongwanich Rumpagaporn3
Abstract
The objectives of the study were to 1) develop the lesson plan for Personal Income Tax and
Accounting focusing on assessment for learning techniques using induction and deduction method and
2) study the third year vocational certificate of Accounting students’ achievement using the lesson plan
for Personal Income Tax and Accounting focusing on assessment for learning techniques using induction
and deduction method. The participants of this study were 36 third year vocational certificate of
Accounting students who studied Personal Income Tax and Accounting in the second semester of
academic year 2016. The student participants had differences in academic learning achievements: 13
students had scores at excellent level, 20 students had scores at good level, 1 student had scores at
fair level, and 2 students had scores at poor level. This study used a classroom action research
methodology: Plan, Act, Observe, and Reflect. The research instruments comprised of students’
knowledge and skill in accounting tests, students’ learning journal, and students’ desired characteristics
evaluation form. Data were analyzed by using frequency and content analysis. The findings of this study
were as follows. 1) The results of lesson plan development in Personal Income Tax and Accounting
using assessment for learning techniques were found that index of Item Objective Congruence (IOC)
were between 0.60-1.00. 2) The student participants’ achievements from using the lesson plan for
Personal Income Tax and Accounting using assessment for learning techniques, including learning
contract, learning journal, questioning, observing, and giving feedback were found as follows: 2.1) In part
of knowledge and skill about Personal Income Tax, 35 students had rated at excellent level, and 1
student had rated at good level, 2.2) In part of academic performance skill in Personal Income Tax
based on Thai Revenue Law, 27 students had rated at excellent level, and 9 students had rated at
good level, and 2.3) In consider of students’ desired characteristics, 33 students had rated at excellent
level, and 3 students had rated at good level.
Keywords: Assessment for Learning, Third Year Vocational Certificate Accounting
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1. บทนํา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
เป็นหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพหลังมัธยม
ศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้านวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่ งชาติ และประชาคมอาเซี ยน เพื่อผลิตและพั ฒนา
กําลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานของ
AEC (ASEAN Economic Community) พัฒนานักเรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถ
ประกอบอาชี พ ได้ ต รงตามความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ [1] เป้าหมาย
ของการจั ดการเรี ยนรู้ นั กเรี ยนระดั บประกาศนี ยบั ตร
วิชาชีพโดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์
ของการสอน ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้อง
เอื้ออํานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความคิดรวบยอด
และหลักการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นําผลของการเรียนรู้
ไปใช้ทําความเข้าใจการทํางานภาคปฏิบัติซึ่งต้องจัดให้มี
ความสอดคล้องกับการทํางานสถานประกอบการมาก
ที่สุด ดังนั้นลักษณะบทบาทของผู้เรียนในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงานก็ต้องเป็นผู้ลงมือฝึกหัดและฝึกงาน การทํางาน
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์ต่าง ๆ [2]
ให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา
การบัญชี ตามหลักสูตรกําหนดให้นักเรียนศึกษารายวิชา
จากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และ
เมื่อเรียนครบ 6 ภาคเรียนนักเรียนต้องได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่สะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 [3] วิชาภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีเป็นวิชาจัดอยู่กลุ่มทักษะ
วิชาชีพเฉพาะ รหัสวิชา 2201-2005 กําหนดเวลาในการ
เรียนภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่าน้ําหนักคะแนน
3 หน่วยกิต เป็นวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนสาขาวิชา
การบั ญ ชี เ พราะวิ ช าดั ง กล่ า วสามารถนํ า ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในงานอาชีพ และชีวิตประจําวันได้หรือนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่องานอาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับยุค
ปัจจุบันขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพการบัญชี
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เป็นสิ่งจําเป็น เพราะวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพ
ที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเรื่องการ เคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมือเสรี นั่นหมายความว่าเมื่อประเทศไทยเข้าสู่
AEC (ASEAN Economic Community) ในปี พ.ศ.
2558 นักวิชาชีพบัญชีจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ใน
กลุ่มอาเซียนจะสามารถ เข้ามาประกอบวิชาชีพบัญชีใน
ประเทศไทยได้อย่างเสรี ในทางกลับกันนักวิชาชีพบัญชี
ไทย ก็สามารถไปประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศกลุ่ม
อาเซียนได้อย่างเสรีเช่นกันการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้บรรลุตามจุดประสงค์รายวิชา
คื อ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นา ความรู้ ทั ก ษะ และ
พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการ
บัญชีเพื่อให้นักเรียนเกิดความสามารถในการเรียนได้ตรง
ตามสมรรถนะรายวิชาคือ เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วย
การปฏิบัติจริง ผู้วิจัยต้องดําเนินการพัฒนาวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ทักษะ และสามารถนําความรู้ทักษะไปใช้ได้ตรง
ตามสมรรถนะของแต่ละรายวิชาที่กําหนดไว้เมื่อผู้วิจัยมา
ศึ ก ษาบั น ทึ ก หลั ง การสอนรายวิ ช าภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดากับการบัญชีที่ได้สอนหลังจากปรับหลักสูตรเมื่อ
ปีการศึกษา 2558 พบว่าการวางแผนการจัดกิจกรรม
รวมทั้งการวัดและประเมินผลของผู้วิจัย ยังไม่สามารถ
ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด สมรรถนะทางการเรี ย นของ
รายวิชาได้ คือ
1) ในกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยการ
แบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้ทํางานร่วมกัน เพื่อศึกษาความรู้
ความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ผู้ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดาและการนํ า เสนอหน้ าชั้ นเรี ย นผู้ วิ จั ย จั ด กลุ่ ม
นักเรียนโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ ศึกษา
ข้ อมู ลโดยการค้ นคว้ าจากนอกห้ องเรี ยน ทํ าให้ ครู ไม่
ทราบกระบวนการทํางานของนักเรียน การนําเสนองาน
หน้าชั้นเรียนมีลักษณะเป็นการอ่านให้เพื่อนฟัง มากกว่า
การอธิบายจากความรู้ความเข้าใจของตนเอง
2) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัย
จะใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนเมื่อจบ
บทเรียน นําผลการสอบมาแจ้งให้นักเรียนทราบและให้
นักเรียนสอบแก้ตวั ถือเป็นการสิ้นสุดในการจัดการเรียนรู้
ในแต่ละหน่วย
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3) ผู้วิจจัยไม่สามารถใใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมมให้
นักเรียนจัจัดการความรู้ความคิ
ค ดในเรื่องที่เรียนอย่างเเป็น
ระบบโดยสามารถเรียงลํลําดับความรู้เพือให้
่ ง่ายต่อการรทํา
ความเข้าใใจและนําไปใช้ต่ตอไปได้ จากกาารที่ผู้วิจัยได้ศึกกษา
ตํารา เอกสาร แนวคิดกาารจัดกิจกรรมกการเรียนรู้ พอสสรุป
ได้ว่าเทคนิคในการประะเมินเพื่อการเเรียนรู้ตามวิธีกการ
ประเมิ น เพื่ อ การเรี ย นรู
น ้ ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึศึ ก ษามาของ [4]
ประกอบด้ด้วย แบบบันทึกการเรี
ก ยนรู้ (Leearning Jourrnal)
การใช้ ข้ ออตกลงระหว่ างผู
า ้ สอนและผูผู้ เรี ย น (Learnning
Contractt) การตั้ งคํ าถาาม (Questionning) การสั ง เเกต
(Observaation) และการรให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedbaack)
ซึ่งผู้วิจัยสสนใจที่จะนําเททคนิคดังกล่าวมมาจัดกิจกรรมกการ
เรียนรู้โดยยใช้กระบวนการจัดการเรียนกการสอนโดยวิธีการ
อุปนัย – วิธีการนิรนัยขออง [5] พร้อมกําหนดสื่อการเรีรียน
การสอน ไได้แก่ ใบงาน แบบฝึ
แ กทักษะ แบบแสดงรายการ
เสี ย ภาษี เเงิ นได้ บุ คคลธธรรมดา ภ.ง..ด.90 ภ.ง.ด .91
แหล่งข้อมมูลของกรมสรรรพากร สถานนการณ์จําลอง มา
จัดทําแผนนการจัดการเรียนรู
ย ้เน้นการใช้เทคนิคการประเมิน
เพื่อการเรีรียนรู้เพื่อส่งเสสริมให้นักเรียนมี
น ผลสัมฤทธิ์ททาง
การเรียนบบรรลุตามจุดประสงค์
ป
ตามสมมรรถนะรายวิชชาที่
กําหนด โดดยกําหนดคําถามการวิจัยว่าจะใช้
จ เทคนิคในการ
ประเมินเพพื่อการเรียนรู้ร่รวมกับการจัดการเรี
ด
ยนรู้โดยยวิธี
การอุปนัยย-วิธีการนิรนััยอย่างไรจึงจะะสามารถส่งเสสริม
ผลสัมฤทธิธิ์ทางการเรียนวิวิชาภาษีเงินได้ด้บุคคลธรรมดาากับ
การบัญชี ของนักเรียนททั้งด้านความรู้ความคิดเกี่ยววกับ
ภาษีเงินได้ด้บุคคลธรรมดาา ทักษะปฏิบติัตทิ างบัญชีภาษีษีเงิน
ได้บุคคลธธรรมดาตามปรระมวลรัษฎากรร และคุณลักษษณะ
อันพึงประะสงค์ของนักเรียนได้ ผลการวิจัยจะได้แนวททาง
สําหรับครูรูในการจัดทําแผนการจัดการเเรียนรู้ที่เน้นกาารใช้
เทคนิคในการประเมินเพืพื่อการเรียนรู้ในการจั
น ดการเรียยนรู้
โดยใช้วิธี การอุปนัย–วิธธีีการนิรนัยแลละการใช้แผนกการ
จัดการเรียยนรู้เพื่อพัฒนาาการจัดการสออนและผลสัมฤฤทธิ์
ทางการเรีรียนของนักเรียนต่
น อไป
2. วัตถุปประสงค์ของกาารวิจยั
2.1 เเพื่อพัฒนาแผนนการจัดการเรีรียนรู้รายวิชาภภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดากับการบั
บ ญชีที่เน้นการใช้
น
เทคนิคคใน
การประเมิมินเพื่อการเรียนรู
ย ้ในกระบวนนการจัดการเรียยนรู้
โดยใช้วิธกีการอุปนัย–วิธีการนิ
ก รนัย
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2.2 เพื่อศึกษาผลสั
ษ มฤทธิ์ททางการเรียนขอองนักเรียน
ระดับประกาศนียบั ตรวิ ชาชี พพชั้ นปีที่ 3 สาขขาวิ ชาการ
บัญชี
ญ จากการใช้แผนการจัดการเเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดากั
ค
บการบัญชีที่เนน้นการใช้เทคคนิคในการ
ปรระเมินเพื่อการเเรียนรู้ในกระบบวนการจัดการรเรียนรู้โดย
ใช้วิวธิ ีการอุปนัย–วิวิธีการนิรนัย
ด
จัย
3. กรอบแนวคิดในการวิ
ผู้วิจัยได้ใช้สวิุ มิ ล ว่องวานิช [9] กล่าวถึงขั้นตอนของ
การวิจัยปฏิบัติการในชั
า ้นเรียนตตามแนวคิดดั้งเดิ
เ มที่เสนอ
โดยย Kemmis ว่ามีวงจรปฏิบัติกการในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน
ซึ่งจัดแบ่งได้ 4 ขัั้นตอน คือ 1. ขขั้นวางแผน 2. ขั้นปฏิบัติ
3. ขั้นสังเกต 4. ขั้นสะท้อนกลัลับ ใช้ร่วมกับเทคนิคการ
ประเมินเพื่อการเรียี นรู้ บูรณากการร่วมกับการสสอนโดยใช้
วิธการอุ
ี ปนัย – วิธีการนิรนัย ดังงนี้
ตััวแปรตาม

ตัวแปรจััดกระทํา
การใช้เทคนิคการประเมิ
ก
น
เพพื่อการเรียนรู้ บูบรณาการ
ร่วมกับการสอนโโดยใช้วิธีการ
อุปนัย – วิธีการนิรนัย
การวิ
ก จัยปฏิบัตกิ ารในชั้น
เรีรียน โดยมีวงจรรปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน 4 ขันตอน
น้
ตาม
แนวคิ
แ ดดั้งเดิมทีเสนอโดย
่เ
Kemmis
K

ผลสสัมฤทธิ์
ทางงการเรียน
รายยวิชาภาษีเงิน
ได้บุบคคล
ธรรรมดากับการ

รูปที่ 1 กรอบแนววคิดการวิจัย
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 กลุ่มทีศึ่ศกึ ษา
นักเรียนระดับประกาศนี
บ
ยบั ตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขา
่เ ยนวิชาภาษีษเงินได้บุคคลธธรรมดากับ
วิชาการบัญชี ทีเรี
การบัญชี ในภาคเรียนที่ 2 ปีกาารศึกษา 25599 โรงเรียน
นาคประสิทธิ์ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐฐม จํานวน
36 คน เป็นนักเรียนที่มีระดับผ ลการเรียนในภภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 25559 รายวิชากาารบัญชีตั๋วเงินต่ตางกัน คือ
า
ยน
กลุลุ่มนักเรียน “ระดับดีมาก” มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
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ระดับ 3.5 – 4 จํานวน 13 คน กลุ่มนักเรียน “ระดับดี” มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 จํานวน 20 คน กลุ่ม
นักเรียน “ระดับพอใช้” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
2 - 2.5 จํานวน 1 คน กลุ่มนักเรียน “ระดับปรับปรุง” มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 0 – 1.5 จํานวน 2 คน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แบบทดสอบวัดความรู้ความคิดและทักษะปฏิบัติทาง
บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีตามประมวล
รัษฎากร ประกอบด้วย ใบงาน แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
กลางภาคเรียนปลายภาคเรียน แบบบันทึกการเรียนรูข้ อง
นั กเรี ยนเพื่ อใช้ ทบทวนความรู้ เมื่ อจบหน่ วยการเรี ยน
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้
ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยตนเอง
โดยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลก่อนดําเนินการสอนโดยผู้วิจัยใช้
ข้อตกลงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมาใช้เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลนักเรียนเกิดความ
เหมาะสมและตรงกั บ ความต้ อ งการของนั ก เรี ย นนํ า
ข้อตกลงที่ได้ไปออกแบบพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการสังเกตขณะที่พูดคุยในข้อตกลง
กับนักเรียน ในระหว่างดําเนินการสอนขณะที่ผู้วิจัยให้
ความรู้กับนักเรียนนั้นผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการสังเกตเพื่อ
สังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนโดยพิจารณาจาก พฤติกรรม
ความเอาใจใส่ในการเรียน การให้ความร่วมมือในการเรียน
ควบคู่กับการใช้แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับ
นักเรียนและจดบันทึกบรรยายเหตุการณ์ที่พบในห้องเรียน
เมื่อผู้วิจัยต้องการเน้นย้ําให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่
เรี ยนเพิ่ มมากขึ้ นผู้ วิ จั ยจะใช้ เทคนิ คการตั้ ง คํ าถามใน
ประเด็นของเนื้อหาที่เรียน คําถามบอกความแตกต่าง
คําถามฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจของนักเรียน รวมทั้งสังเกตการให้ความร่วมมือใน
การตอบคําถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เมื่อนักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจโดยการอธิบายและ
ให้คําถามกับนักเรียนอีกครั้ง เมื่อครูมอบหมายงานให้กับ
นักเรี ยนได้แก่ ใบงาน แบบฝึกทั กษะ แบบบันทึ กการ
เรียนรู้ของนักเรียนผู้วิจัยจะสังเกตความเอาใจใส่ขณะที่
นักเรียนทํางาน ส่วนการตรวจงานนั้นผู้วิจัยจะให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนลงในใบงาน แบบฝึกทักษะ แบบ
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บันทึกการเรี ยนรู้ ด้วยการกล่ าวคํ าชมเชยและบอกข้ อ
แก้ไขกับนักเรียนเมื่อนักเรียนทํางานไม่ถูกต้องและเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แก้ไขงาน เมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้
ที่ 8 ผู้วิจัยตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการ
รวบรวมคะแนนของใบงาน แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน
4.4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วจิ ัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการดําเนินการ
วิจัย ดังนี้ประกอบด้วย
4.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
อุปนัย-นิรนัย บูรณาการกับการใช้เทคนิคการประเมิน
เพื่ อการเรี ยนรู้ 4 ขั้ นตอนของการจัดการเรียนรู้ และ
วิเคราะห์จากตรวจสอบแผนการเรียนรู้ พิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาสาระวิชา จาก
ผู้ เชี่ ยวชาญ 5 ท่ าน ถ้ าผู้ เชี่ ยวชาญจํ านวน 4 ใน 5 มี
ความเห็นตรงกันผลการพิจารณาความสอดคล้องมีค่า
IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมนําไปใช้ในการสอนได้
4.4.2 วิ เคราะห์ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรียนในวงจรปฏิบัติการที่ 1 – 8 ดังนี้ 1) วิเคราะห์
ข้อมู ลด้ านความรู้ ความคิ ดของนั กเรี ยนจากการตรวจ
ใบงาน แบบฝึกทักษะ รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียน
ปลายภาคเรียน นักเรียนต้องผ่านการประเมินระดับ “ดี”
ขึ้นไป มีผลคะแนนตั้งแต่ 14 – 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
70 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 2) วิเคราะห์ข้อมูล
ด้านทักษะปฏิบัติทางบัญชีจากการตรวจใบงาน แบบฝึก
ทักษะ รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน
นักเรี ยนต้ องผ่านการประเมินระดั บ “ดี” ขึ้ นไป มี ผล
คะแนนตั้งแต่ 14 – 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ ม 20 คะแนน 3) วิเคราะห์ ข้ อมู ลด้ าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจากการสังเกตการณ์
ให้ความร่วมมือในการเรียนเริ่มจากก่อนการเรียน ระหว่าง
เรียน สิ้นสุดการเรียน และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนนักเรียนต้องผ่านการประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ดี”ขึ้นไป มีผล
คะแนนตั้งแต่ 16 – 17 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
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4.4.3 วิ เคราะห์ ข้ อมู ลผลการเรี ยนรู้ โดยการ
รวบรวมคะแนนจากใบงาน แบบฝึกทักษะ การทดสอบ
กลางภาคเรี ย น ปลายภาคเรี ย น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์มาสรุ ปคะแนนเปรียบเที ยบกั บเกณฑ์เพื่อนั บ
ความถี่ของแต่ ละวงจรจากคะแนนของนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ และไม่ ผ่ านเกณฑ์ จากนั้ นนํ าคะแนนที่ ได้ มาจั ด
ระดับความสามารถทางการเรียนโดยแบ่งเป็น 4 ระดับ
โดยผู้วิจัยกําหนดว่านักเรียนมีผลการเรียนเกรด 2 ถือว่า
มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับ “พอใช้”

ตารางที่ 1 จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับความ
สามารถด้านความรู้ความคิดและด้านทักษะ
ปฏิบัติทางบัญชี

6
7
8

ปรับปรุง (1-11)

5

24
24
26
36
36
24
36
36
35
11
6
20
15
36
36
36
36

พอใช้ (12-13)

3
4

1. ด้านความรู้ความคิด
2. ด้านความรู้ความคิด
3. ด้านความรู้ความคิด
1. ด้านความรู้ความคิด
2. ด้านความรู้ความคิด
3. ด้านความรู้ความคิด
1. ด้านความรู้ความคิด
1. ด้านความรู้ความคิด
2. ด้านทักษะปฏิบัติ
1. ด้านทักษะปฏิบัติ
2. ด้านทักษะปฏิบัติ
1. ด้านความรู้ความคิด
2. ด้านทักษะปฏิบัติ
1. ด้านความรู้ความคิด
2. ด้านทักษะปฏิบัติ
1. ด้านความรู้ความคิด
2. ด้านทักษะปฏิบัติ

(14-15)

2

การประเมินผล/ครั้ง

ดี

1

จํานวนนักเรียนจําแนกตาม
ระดับความสามารถ
ที่แสดงออก (คน)

ดีมาก (16-20)
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ธรรมดากับการบัญชีที่เน้นการใช้เทคนิคในการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับการสอนโดยใช้วิธีการ
อุปนัย – วิธีการนิรนัย ด้วยการใช้ข้อตกลงระหว่างครูกับ
นักเรียน การบันทึกการเรียนรู้ การใช้คําถาม การสังเกต
การให้ข้อมูลย้อนกลับส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนดีขึ้น ดังนี้
5.3.1 จากผลการวิ จั ย ด้ านความรู้ ความคิ ด
และด้านทักษะปฏิบัติทางบัญชีจากใบงาน แบบฝึกทักษะ
พบว่า นักเรียนทุกคนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี”
ขึ้นไป ในทุกวงจรปฏิบัติการ ดังตารางที่ 1

วงจรปฏิบัติการ

5. ผลการวิจยั
5.1 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษี
เงิ นได้ บุ คคลธรรมดากั บการบั ญชี โดยใช้ เทคนิ คการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับการสอนโดยใช้
วิธีการอุปนัย – วิธีการนิรนัย ได้วิธีการ 4 ขั้นของการ
สอน คือ 1) ขั้นนํา เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนโดยการเสนอ
ปั ญหาเป็ นการเตรี ยมตั วผู้ เรี ยน ปู พื้ นฐานความรู้ ใหม่
ให้ กั บนั กเรี ยน และตั้ ง คํ าถามกระตุ้ นการเรี ยนรู้ ข อง
นักเรียน 2) ขั้นสอนเป็นขั้นที่ผู้สอนนําเสนอตัวอย่าง
ข้อมูล สถานการณ์โดยนําทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุปที่
ต้องการสอนมาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทฤษฎี 3) ขั้น
สรุ ป กฎเกณฑ์ ขั้ น ที่ ผู้ เ รี ย นสั ง เกต ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์
รวบรวม เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันตรวจสอบและ
นําทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุป ไปใช้กับสถานการณ์ใหม่
ๆ ใช้ เ ทคนิ ค การตั้ ง คํ า ถาม การสั ง เกตและให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับ 4) ขั้นประเมินผล ประเมินความรู้ความคิด
ทั ก ษะปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี การให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ และ
ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นใน
ระหว่ างเรี ยนรู้ สิ้ นสุ ดการเรี ยนรู้ ว่ าหลั กการที่ ได้ รั บ
นั้น นักเรียนสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในการทําใบงาน
และแบบฝึ กทั กษะได้ หรื อไม่ และเป็ นการประเมิ นว่ า
ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
5.2 จากการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดากั บการบั ญชี มี ค่ าดั ชนี ความสอดคล้ อง
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.60– 1.00
5.3 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชีจาก
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคล
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ทุกคนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” และ “ดีมาก”
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนในวงจรปฏิบตั ิการ
ที่ 1- 8
จํานวนนักเรียนจําแนกตาม
ระดับคุณภาพที่แสดงออก (คน)

การประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทั้ง 5 ด้าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

(18-20)

(16-17)

(14-15)

(1-13)

5.3.2 ผลการสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรี ย น พบว่ า นั ก เรี ย น 3 คนมี ผ ลการประเมิ น
ปรับปรุงเนื่องจากมีนักเรียนอยู่หนึ่งคนเป็นนักกีฬาของ
โรงเรียนทําให้มีเวลาในการทบทวนบทเรียนน้อย ส่วน
นักเรียนอีกสองคนขาดเรียนบ่อยขาดความสม่ําเสมอใน
การมาโรงเรียนเนื่องจากเกิดปัญหาทางบ้าน ดังตารางที่
2-3
ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการเรียนด้านความรู้
ความคิด ทักษะปฏิบัติทางบัญชีโดยใช้
แบบทดสอบกลางภาคเรียน

1. มีกิจนิสัย
2. ความมีระเบียบ
3. ละเอียดรอบคอบ
4. ซี่อสัตย์
5. มีวินัยตรงต่อเวลา

27
30
9
28
36

9
6
27
8

จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับ
ความสามารถที่แสดงออก (คน)
พอใช้ (12-13)

ปรับปรุง (1-11)

21
17
14

(14-15)

ดีมาก (16-20)

1. ความรู้ความคิด
2. ทักษะขั้นต้น
3. ทักษะขั้นสูง

11
16
14

4
3
5

3

ดี

พฤติกรรมการเรียน
ที่แสดงออก

ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการเรียนด้านความรู้
ความคิด ทักษะปฏิบัติทางบัญชีโดยใช้
แบบทดสอบปลายภาคเรียน

จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับ
ความสามารถที่แสดงออก (คน)
พอใช้ (12-13)

ปรับปรุง (1-11)

23
13
13

(14-15)

ดีมาก (16-20)

1. ความรู้ความคิด
2. ทักษะขั้นต้น
3. ทักษะขั้นสูง

10
18
18

2
5
2

1
3

ดี

พฤติกรรมการเรียน
ที่แสดงออก

5.3.3 ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีจากการ
วัด 5 ด้าน ได้แก่ มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียด
รอบคอบ ซี่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา รวมรวมคะแนน
ในวงจรที่ 1-8 พบว่า ผลการประเมินทั้ง 5 ด้าน นักเรียน
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5.3.4 จากผลการวิจัยเมื่อนําคะแนนด้านความรู้
ความคิด ด้านทักษะปฏิบัติทางบัญชี การสอบกลางภาค
เรียน ปลายภาคเรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มา
รวมกั นเพื่ อตั ดสิ นผลการเรี ยน พบว่ า มี นั กเรี ยนกลุ่ ม
ระดับดีมาก คือ มีระดับผลการเรียนอยู่ระหว่าง 3.5 – 4
จํานวน 32 คน กลุ่มระดับดี คือ มีระดับผลการเรียนรอยู่
ระหว่าง 3 จํานวน 1 คน นักเรียนระดับพอใช้ คือ มี
ระดับผลการเรียนอยู่ระหว่าง 2 – 2.5 จํานวน 3 คน
และนําไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนทํา
การวิจัย พบว่าหลังการวิจัยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังการวิจัย
ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3.5 - 4
3
2 - 2.5
0 – 1.5

ก่อน
การวิจัย
13
20
1
2

หลัง
การวิจัย
32
1
3
-
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6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการใช้เทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับ
การบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น
ปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ผู้วิจัยขอเสนอข้ออภิปรายผล
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการใช้เทคนิคการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามวิธี
การอุปนัย-วิธีการนิรนัยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีของนักเรียนดี
ขึ้นเนื่องจากก่อนการนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียนผู้วิจัยใช้
เทคนิคการใช้ข้อตกลงระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมาใช้
เพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าตนเองกําลังจะเรียนรู้อะไร แนะนํา
ตําราเรียน เอกสารประกอบการเรียน ในขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการสอนจะใช้การประเมินอย่างไรสอดคล้องกับ
Berry [4] การใช้ข้อตกลงระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเป็น
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนในคาบแรก
ของการจั ดการเรี ยนรู้ ว่ าจะเรี ยนอะไร และจะใช้ การ
ประเมินอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของ
นักเรียนและผู้เรียนเมื่อนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียนผู้วิจัย
ทบทวนความรู้เดิมปูพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียนและตั้ง
คําถามกระตุ้นการเรียนรู้ขั้นการสอนผู้วิจัยนําเสนอตัวอย่าง
ตามวิธีการอุปนัยด้วยการเสนอตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์
เหตุการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละหน่วยให้มาก
พอที่นักเรียนจะสรุปหลักการของเนื้อหาที่เรียนร่วมกับ
การใช้คําถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ในสาระที่เรียนให้ชัดเจนมากขึ้นการใช้คําถามคิดวิเคราะห์
ความเหมือนความต่างฝึกให้นักเรียนสรุปกฎเกณฑ์ด้วย
การสังเกต ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวม เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงกันและความต่างของตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์
เหตุการณ์ที่ครูนําเสนอว่าเป็นจริงหรือไม่ตามวิธีการอุปนัย
นํามาสรุปเป็นหลักการกฎเกณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
ได้ด้วยตัวเองสอดคล้องกับ Berry [4] คําถามจะช่วย
กระตุ้นความสนใจของนักเรียนและทําให้เกิดความอยาก
รู้อยากเห็นในการหาคําตอบทําให้นักเรียนให้ความสนใจ
ในสิ่งที่ครูพูดและมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น สําหรับ
การถามคําถามในระดับสูงจะต้องการกระตุ้นให้นักเรียน
คิดและขยายความรู้ความเข้าใจไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ขณะทําการสอนผู้วิจัยจะใช้การสังเกตการมีส่วนร่วมใน
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การเรียน และสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนพิจารณาจาก
การให้ความร่วมมือในการเรียน การปฏิบัติตนในห้องเรียน
โดยใช้แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
และนําสิ่งที่พบจากการทํากิจกรรมมาจดบันทึกสอดคล้อง
กับ Berry [4] การสังเกตเป็นเทคนิคในการประเมินที่ครู
ได้บันทึกหรือเขียนบรรยายถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยมี
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมการสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน
อย่างเป็นระบบ การประเมินผลจากการประเมินความรู้
ความคิด ทักษะปฏิบัติทางบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประมวลรัษฎากรโดยการให้นักเรียนได้ตรวจสอบ
และสรุปทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุป หรือนิยามที่ใช้ว่า
ถูกต้องโดยการฝึกให้นักเรียนได้นําสิ่งที่เรียนมาใช้แก้ปัญหา
กับสถานการณ์ใหม่ทผี่ ู้วิจัยสร้างขึน้ ตามวิธีการนิรนัย การ
ฝึกให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้จากที่เรียนด้วยการทํา
บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนนําความรู้ที่ได้มาเขียนบันทึก
การเรี ยนรู้ ว่ า นั กเรี ยนได้ เรี ยนรู้ อะไร เรี ยนรู้ อย่ างไร
เรียนรู้ที่จะนําไปใช้ได้อย่างไรสอดคล้องกับ Berry [4]
การเขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อแสดงความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ว่า เรียนรู้อะไร เรียนรู้อย่างไร และเรียนรู้ที่จะนํา
ไปใช้อย่างไรซึ่งประโยชน์ของวิธีการใช้การบันทึกการ
เรียนรู้ คือนักเรียนสามารถติดตามพัฒนาการของตนเอง
การให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการเขียนข้อความลงในงานที่
นักเรียนทําเพื่อสร้างกําลังใจให้กับนักเรียนที่ทํางานได้
ถูกต้ องเรี ยนร้ อยและข้อแก้ ไขสํ าหรั บงานที่ ไม่ ถู กต้ อง
รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ไขปรับปรุงการ
ทํางานของตนเองและสอดคล้องกับ สํานักทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ [6] การเขียนให้ข้อมูลย้อนกลับ โดย
ใช้เทคนิค Sandwich 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรกการ
เขียนข้อความชมเชย โดยนําข้อดีของผู้เรียนกล่าวขึ้นต้น
จากนั้นให้เขียนข้อความที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขและ
ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยให้ เ ขี ย นข้ อ ความที่ เ ป็ น เชิ ง บวกโดย
กล่าวถึงสิ่งที่จะเป็นผลจากการปรับปรุงผลงานนั้น
6.2 การใช้เทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริม
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้
ตามวิ ธี ก ารอุ ป นั ย -วิ ธี ก ารนิ ร นั ย ผู้ วิ จั ย นํ า เทคนิ ค การ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ดังนี้ 1) การใช้ ข้อตกลงระหว่ างผู้สอนและผู้เรี ยน คื อ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนในคาบแรก
ของการจัดการเรียนรู้ 2) การสังเกต จากการรวบรวม
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ข้อมูลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบสังเกต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนเริ่มการเรียน
การสอน ระหว่างเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนที่มีการกําหนด
3) การตั้งคําถามการใช้คําถามเป็นเทคนิคที่ครูจะใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยแบ่ง
คําถามออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คําถามเพื่อถามเนื้อหา
ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้ว คําถามที่ครูต้องการ
ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อ
ตอบคําถาม 4) การบันทึกการเรียนรู้ การที่นักเรียนนําสิ่ง
ที่ได้รับจากการเรียนรู้มาเขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อเป็น
การทบทวนการเรี ยนรู้ ของนั กเรี ยน คื อ เรี ยนรู้ อะไร
เรียนรู้อย่างไร และเรียนรู้ที่จะนําไปใช้อย่างไร 5) การให้
ข้อมูลย้อนกลับการให้ผลสะท้อนกลับเกี่ยวกับความถูกต้อง
ของงานกระบวนการในการทํางานของนักเรียนเมื่อพบสิ่ง
ที่บกพร่องต้องแก้ไข การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ไข
งานสอดคล้องกับ Chappuis and Stiggins [7] ได้กล่าวถึง
การประเมินเพื่อการเรียนรู้เป็นการประเมินการเรียนรู้
ของนักเรียนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
นักเรียนโดยการเก็บข้อมูลหลักฐานในการเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งที่เป็นจุดเด่นที่ดอี ยู่แล้ว และจุดด้อยที่ควรพัฒนาซึ่งจะ
ทํ าให้ นั กเรี ยนได้ ทราบถึ งระดั บความ สามารถในการ
เรียนรู้ของตนเองและสอดคล้องกับ Lee [8] ได้กล่าวถึง
การประเมินเพื่อการเรียนรู้เป็นวิธีการสร้างความเข้าใจใน
การเรียนของนักเรียน โดยครูสังเกตและพยายามทําความ
เข้าใจการเรียนรู้ของนักเรียน จากนั้นใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตเป็นข้อมูลที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
ในอนาคต
6.3 การนํากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมา
พั ฒนาการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ รายวิ ชาภาษี เงิ นได้
บุคคลธรรมดากับการบัญชีมาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ ทํ าให้ ผู้ วิ จั ยได้ พั ฒนาการจั ดการเรี ยนการสอน
สะท้อนผลการปฏิบัติในการพัฒนานักเรียนตลอดเวลา
ด้วยกระบวนการ 1) การวางแผนในการปฏิบัติ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ปัญหาที่พบในชั้นเรียน 2) การปฏิบัติตามแผน
ผู้ วิ จั ย ดํ า เนิ น การตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ วิ จั ย
พัฒนาขึ้นตามลําดับรวมถึงนําปัญหาที่พบในวงจรก่อน
หน้ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่
ละวงจร 3) การสังเกตผลการปฏิบัติผู้วิจัยดําเนินการเก็บ
ข้ อมู ลในระหว่ างปฏิ บั ติ การสอนตามแผนการจั ดการ
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เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นผู้วิจัยเริ่มต้นเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต
พัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรู้
ความคิดทักษะปฏิบัติทางบัญชีและนํามาจดบันทึก 4)
การสะท้ อนผลการปฏิ บั ติ ผู้วิ จั ยนําข้ อมู ลที่ ได้ จากการ
สะท้อนผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมินผลการ
เรียนรู้จากการตรวจใบงาน แบบฝึกทักษะ การบันทึกการ
เรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ว่านักเรียนมีจุดเด่นจุดด้อยที่ควร
ปรับปรุงผลการเรียนในด้านความรู้ความคิดอย่างไร ดังนั้น
หากผู้วิจัยจะทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนผู้วิจัยจะนํา
ระเบี ยบวิ ธีการวิ จั ยปฏิบั ติ การในชั้นเรียนไปใช้ ในการ
ส่งเสริมจุดด้อยพัฒนาจุดเด่นของนักเรียนและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อแก้ปัญหาของนักเรียนในชั้น
เรียนด้วยการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและความละเอียด
รอบคอบในการทํางานของนักเรียนสอดคล้องกับ สุวิมล
[9] การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมุ่งเน้นการใช้ข้อเท็จจริง
และเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในการแก้ปัญหาที่
เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นครั้ง ๆ
ไป เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะชั้นเรียนนั้น ๆ
โดยครูผู้สอนในห้องเรียนเป็นผู้ดําเนินการ วิจัยด้วยตนเอง
6.4 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนพบว่านักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ก็ตาม
แต่ผู้วิจัยพบประเด็นที่ต้องพัฒนาในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษีเงินได้กับการบัญชีอยู่ 3 ประเด็น ดังนี้ 1)
ผลการทดสอบกลางภาคเรียน พบว่านักเรียนจํานวน 3 คน
มีผลการประเมินด้านทักษะปฏิบัติขั้นสูงระดับปรังปรุง 2)
ผลการทดสอบปลายภาคเรียน พบว่า นักเรียนจํานวน 1
คนมีผลการประเมินด้านความรู้ความคิดอยู่ระดับปรับปรุง
นักเรียนจํานวน 3 คนมีผลการประเมินด้านทักษะปฏิบัติ
ขั้นสูงระดับปรังปรุง นักเรียนจํานวน 3 คน มีผลการประเมิน
ด้านทักษะปฏิบัติขั้นสูงระดับปรังปรุง เนื่องจากมีนักเรียน
อยู่หนึ่งคนเป็นนักกีฬาของโรงเรียนทําให้มีเวลาในการ
ทบทวนบทเรียนน้อย ส่วนนักเรียนอีกสองคนมีปัญหา
ด้านเศรษฐกิจทางบ้านทําให้นักเรียนขาดเรียนบ่อยขาด
ความสม่ําเสมอในการมาโรงเรียน 3) ผลการประเมินด้าน
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นด้ า นความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน ส่งงานโดยมิได้ตรวจทาน
ก่อนส่ง การเขียนตัวเลข การเขียนหนังสือไม่ถูกต้องเป็นต้น
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
7.1.1 ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เน้นการใช้เทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ ตามวิธี การอุ ปนั ย-วิธี การนิ รนั ย
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ได้ดีขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนรายวิชาภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีจึงควรจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ เน้ น การใช้ เทคนิ คการประเมิ นเพื่ อการเรี ยนรู้
ประกอบด้ วย 1) การใช้ ข้ อ ตกลงระหว่ างผู้ ส อนและ
นั กเรี ยน 2) การสั งเกตเรี ยนรู้ ของนั กเรี ยน 3) การใช้
เทคนิคการตั้งคําถาม 4) การบันทึกการเรียนรู้ของ
นักเรียน 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ตามวิธีการอุปนัย-วิธีการนิรนัยสามารถส่งเสริม
ให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น
7.1.2 การวิจัยวิจัยครั้งนี้ดําเนินการด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับ
การบัญชี พบว่า กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ช่ วยให้ ผู้ วิ จั ยสามารถนํ าข้ อมู ลในการจั ดกิ จกรรมการ
เรียนการสอนในห้องเรียนมาวางแผนพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และดําเนินการตามแผนที่วางไว้ด้วยการ
สังเกตการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
พร้ อ มนํ า ผลที่ เ กิ ดขึ้ น จากการสอนมาสะท้ อ นผลการ
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้วิจัยได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันทีสามารถช่วยพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยและปรับปรุงพัฒนา
การเรียนรู้ของนักเรียนไปพร้อมกัน ดังนั้นครูผู้สอนจึง
ควรใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในการพัฒนา
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อนเพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาการใช้เทคนิคในการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนใน
ครั้งนี้ทําให้นักเรียนทุกคนของห้องเรียนมีผลการเรียนดี
ขึ้น แต่มีนักเรียนบางคนยังขาดทักษะปฏิบัติทางบัญชีขั้น
สูงและความละเอียดรอบคอบในการทํางานดังนั้นเพื่อให้
เกิ ดความมั่ นใจในการใช้ เทคนิ คการประเมิ นเพื่ อการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติทางบัญชีขั้นสูงและความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางานผู้วิจัยจึงจะศึกษาวิธีการ
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เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะปฏิบัติทางบัญชีขั้นสูงและความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางานของนักเรียนต่อไป
8. เอกสารอ้างอิง
[1] Office of the Vocational Education Commission.
(2013). A Vocational Certificate 2013
Commercial Course. Bangkok : Printing
Department Minburi Technical College. (in Thai)
[2] Office of the Vocational Education Commission.
(2013). A Guide to Authentic Assessment of
Teaching Reform. Bangkok : Printing Department
Minburi Technical College. (in Thai)
[3] Royal Thai Government Gazette. (September
8, 2016). Ministry of Education Regulation.
Judging Results. Special Episode 200 D
No.133 : 14. (in Thai)
[4] Berry, R. (2008). Assessment for Learning.
Hong Kong : Hong Kong University Press.
[5] Tissana Kammanee. (2013). Instructional
Theory : Knowledge for Effective Learning
Process. Bangkok : Chulalongkorn University
Press. (in Thai)
[6] Burean of Educational Testing : BET. (2014).
Classroom Assessment. Bangkok : Printing
the Agricultural Co-operative Federation of
Thailand. (in Thai)
[7] Chappuis, S.and Stiggins Richard J. (2002).
“Classroom Assessment for Learning.”
Educational Leadership Vol.60 No.1 : 40-43.
[8] Lee, C. (2006). [Online]. Language for
Learning Mathematics : Assessment for
Learning in Practice. [cited February 2,
2017]. Available from : http://www.uio.no/
Studier/emner/uv/ils/PROF3025/v17/languageefor-learningmathematics-%28Osborne-oraclpress%29.pdf
[9] Suwimon Wongwanich. (2014). Classroom
Action Research. 14th ed. Bangkok :
Chulalongkorn University Press. (in Thai)

3/19/62 BE 2:46 PM

