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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีเป็นการถอดบทเรียน เร่ืองการค านวณตน้ทุนการผลิตสินคา้ ส าหรับระบบตน้ทุน
งานสั่งท า ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบการท างานจริง เร่ืองการค านวณตน้ทุนการผลิตสินคา้ ส าหรับตน้ทุนงานสั่งท าได ้ตลอดจน
เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการณ์ และส าหรับการศึกษา
คร้ังน้ียงัเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนแบบพฒันาเพื่อให้เกิดคุณภาพสอดคล้องกับ
หลกัสูตรและสถานการณ์จริงในปัจจุบนัได้ โดยศึกษาบทเรียนจากสถานประกอบท่ีท าการผลิต     
แวน่สายตาในจงัหวดัก าแพงเพชร  ซ่ึงผูว้ิจยัจะให้นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรท่ีก าลงั
ศึกษารายวิชาการบญัชีตน้ทุน 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 42 คน ไดด้ าเนินการ
เรียนรู้การถอดบทเรียนจากสถานการณ์จริง แลว้น ามาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในห้องเรียน  น าเสนอ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ จากนั้นมีการร่วมอภิปรายจากผูส้อน ขอ้เสนอแนะเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
รายวิชาท่ีเรียน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลคร้ังน้ี คือ แบบประเมินผลการศึกษาจากผูเ้รียนและ
ผูส้อน การท าแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ และการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิการถ่ายทอด  

ผลการศึกษาพบวา่หลงัจากการจดักระบวนการเรียนการสอนจากการถอดบทเรียนนกัศึกษา
เกิดความเขา้ใจและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบการท างานจริง เร่ืองการค านวณ
ตน้ทุนการผลิตสินคา้ ส าหรับตน้ทุนงานสั่งท าได ้คิดเป็นร้อยละ 90.47 การด าเนินการถอดบทเรียน
เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการณ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58) สามารถสรุปประเด็นไดว้่าการเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริงท่ีเกิดจากการ
ถ่ายทอดความรู้ของคนท างานท่ีมีความรู้ความสามารถจะช่วยให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน 
สามารถค านวณตน้ทุนการผลิตสินคา้ ในการผลิตแวน่สายตา และยงัสามารถบนัทึกบญัชีตามระบบ



ตน้ทุนงานสั่งท าได้  ซ่ึงหลงัจากใช้วิธีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการถอดบทเรียนท าให้
นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจในกระบวนการผลิตสามารถน าความรู้ แนวคิด ทฤษฎีมาประยกุตใ์ชก้บัการ
ปฏิบติังานไดจ้ริงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาง่ายต่อการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฏีท่ี
เรียน เกิดการคิดวิเคราะห์เช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีมีให้สอดคลอ้งกบัวิธีการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
สถานประกอบการณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และหลงัจากการจดัการเรียนการสอน
โดยใชว้ิธีการถ่ายทอดน้ีนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 
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บทน า 
การถอดบทเรียน (After action review – AAR) เป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ท่ีดีท่ีสุด

อย่างหน่ึง เพราะใช้ง่ายแต่มีประโยชน์มาก (วิจารณ์ พานิช , 2548: 163) ไดก้ล่าวไวว้่าการถอด
บทเรียนจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากความส าเร็จหรือความผิดพลาดจากการท างาน กล่าวคือ การ
ถอดบทเรียนจะช่วยให้เราสามารถสกดับทเรียนออกมาว่า เพราะอะไรหรือเพราะเราท าอยา่งไรจึง
ท างานส าเร็จ หรือมีปัจจยัอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จ ผูท่ี้ปฏิบติัอยู่ในแนวเดียวกนัจะได้
หยิบเอาบทเรียนหรือความรู้น้ีไปใช้ เพื่อให้ปฏิบติังานได้ส าเร็จเช่นกัน รวมทั้งอาจพฒันาการ
ปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึนกวา่เดิม ในขณะเดียวกนัหากการปฏิบติังานเกิดความผิดพลาด หรือไม่บรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้การถอดบทเรียนจะช่วยให้เราทราบว่าเราพลาดตรงจุดใด พลาดเพราะ
อะไรและควรปรับปรุงอย่างไร การถอดบทเรียนจึงช่วยให้เราไม่เกิดความผิดพลาดซ ้ าซาก และยงั
ช่วยต่อยอดความรู้ท่ีมีอยูใ่หลึ้กซ้ึงหรือกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

จะเห็นได้ว่าการถอดบทเรียนเป็นเคร่ืองมือส าคญั ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากการ
ปฏิบติังาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนท างาน ฝึกการท างานเป็นทีม ท าให้
มีการหันหน้ามาพูดคุยกนัมากข้ึน เป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความผิดพลาดซ ้ ารอย เป็นเคร่ืองมือใช้ในการส่ือสาร
และถ่ายทอดความรู้ของคนท างาน และเป็นเคร่ืองมือสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบติัรวมถึงสร้าง 
Best Practice เพราะเป็นความรู้ท่ีสะสมจากการปฏิบติัหลาย ๆ คร้ัง ดังนั้นจากเหตุผลและ
ความส าคญัดงักล่าวผูว้จิยัจึงน าวธีิการถอดบทเรียนมาพฒันากบัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา



การบญัชีตน้ทุน 1 เร่ืองการค านวณตน้ทุนการผลิตสินค้า ส าหรับระบบตน้ทุนงานสั่งท าโดยศึกษา
จากสถานประกอบการท่ีท าการผลิตสินคา้ตามระบบตน้ทุนงานสั่งท าจากสถานการณ์จริง เพื่อน ามา
เป็นแนวคิด หลกัการปฏิบติั สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
การบญัชีตน้ทุน 1 ต่อไปได ้

 

กรอบแนวคดิ และทฤษฎ ี

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในการวจัิย 
เทคนิคการถอดบทเรียน คือ การเรียนรู้ร่วมกนัจากการปฏิบติังาน เกิดจากการถ่ายทอด

ความรู้ของคนท างาน เป็นความรู้ท่ีสะสมจากการปฏิบติัหลายๆ คร้ัง  ในเร่ืองการผลิตสินคา้ จาก
ธุรกิจหรือสถานประกอบการในปัจจุบนัท่ีผลิตสินคา้และมีการบนัทึกบญัชีตาม 

การค านวณระบบตน้ทุนงานสั่งท า คือ ตน้ทุนการผลิตตามงานแต่ละงานโดยผลิตตามค าสั่ง
ของลูกคา้ ซ่ึงการค านวณตน้ทุนการผลิตสินคา้จะประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใชจ่้ายการผลิต ตน้ทุนท่ีค านวณไดข้ึ้นอยูก่บัลกัษณะของการผลิตสินคา้หรืองานท่ี
ผลิต 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
โดยใชว้ธีิการถอดบทเรียน 

การจดัการความรู้ 
โดยการน าเสนอ แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
และการสรุปประเด็นจากอาจารยผ์ูส้อน 

แนวคิด ทฤษฎีเร่ืองการค านวณ
ตน้ทุนการผลิตสินคา้ ส าหรับระบบ

ตน้ทุนงานสั่งท า 

สามารถค านวณตน้ทุนและ 
สามารถบนัทึกบญัชีได ้

การเรียนรู้จากส่ิงใหม่ ๆ เช่ือมโยงความรู้ ความพึงพอใจ 



การจดัการความรู้ คือ การน าองค์ความรู้ท่ีไดรั้บมาจดัการความรู้ดว้ยวิธีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กนัในระหว่างเพื่อนร่วมงาน ทีมงานในลกัษณะแสดงความคิดเห็นร่วมกนัและออกมาใน
รูปแบบการสรุปรวมเป็นกลุ่ม  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจและสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นรูปแบบการท างาน 
เร่ืองการค านวณตน้ทุนการผลิตสินคา้ ส าหรับระบบตน้ทุนงานสั่งท าได ้

2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดจากสถานการณ์จริง สามารถคิด
วเิคราะห์เช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีมีใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริงจากสถานประกอบการณ์ 
 
วธีิการด าเนินงานวจัิย 

กระบวนการและวธีิการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ในกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย ประชากรท่ีใช้ศึกษาคือนักศึกษา

โปรแกรมวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ท่ีก าลงัศึกษารายวิชา
การบญัชีตน้ทุน 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวนทั้งหมด 83 คน โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
ตวัอยา่งเพื่อท าการศึกษาโดยใชว้ธีิเฉพาะเจาะจง นกัศึกษาโปรแกรมวชิาการบญัชี หมู่เรียน 5515202 
จ านวน 42 คน  

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ตวัแปรตน้ คือ กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยวธีิการถอดบทเรียน 
ตวัแปรตาม คือ นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจและสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบ

การท างาน เร่ืองการค านวณตน้ทุนการผลิตสินคา้ ส าหรับระบบตน้ทุนงานสั่งท าได ้
สมมุติฐานในการวจัิย 
หลงัจากกระบวนการวิธีการสอนโดยวิธีการถอดบทเรียนนักศึกษา เกิดความเขา้ใจและ

สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในรูปแบบการท างานได ้สามารถคิดวิเคราะห์เช่ือมโยงกบัความรู้
เร่ืองการค านวณตน้ทุนการผลิตสินค้า ส าหรับระบบตน้ทุนงานสั่งท า เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิธีการ
ปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงจากสถานประกอบการณ์ได ้

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แผนการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการถอด

บทเรียนจากสถานการณ์จริง กิจกรรมการเรียนรู้  น าเสนอ แลกเปล่ียนประสบการณ์ จากนั้นมีการ
อภิปรายผลจากผูส้อน ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับรายวิชา แบบประเมินผล



การศึกษาจากผูเ้รียน  แบบประเมินผลการศึกษาจากผูส้อน แบบทดสอบเพื่อวดัประเมินผลความรู้ 
และแบบส ารวจความพึงพอใจ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูส้อนออกแบบการเรียนการสอนวิธีการถอดบทเรียน ช้ีแจงขั้นตอน กระบวนการจดั

กิจกรรม พร้อมทั้ งส ารวจความพร้อมของผู ้เรียนและเตรียมความพร้อมของผู ้เรียน โดยใช้
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ 

2. ผูเ้รียนด าเนินการเรียนรู้จากการการถอดบทเรียนจากสถานการณ์จริงน าเสนอ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ จากนั้ นมีการอภิปรายผลจากผูส้อนข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความ
สอดคลอ้งกบัรายวชิา โดยใชแ้บบประเมินผลการศึกษาจากผูเ้รียนและผูส้อนและท าการทดสอบเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้อีกคร้ัง 

3. ส ารวจความพึงพอใจต่อวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบวิธีการถ่ายทอด โดยใช้แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูล ประกอบดว้ย การแจก

แจงความถ่ี(Frequency) ค  านวณค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และสรุปเชิงบรรยายเชิงเหตุ

เชิงผลจากเทคนิคการจดัการความรู้โดยวิเคราะห์จากเสียงส่วนใหญ่ จากแนวคิดทฤษฎี น ามา

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์เน้ือหา การวิเคราะห์แบบสร้างขอ้สรุป และน าเสนอใน

รูปแบบการบรรยาย การอธิบาย 

สรุปผลการวจิัย 
ผลการศึกษาพบวา่หลงัจากการจดักระบวนการเรียนการสอนจากการถอดบทเรียนนกัศึกษา

เกิดความเขา้ใจและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบการท างานจริง เร่ืองการค านวณ
ตน้ทุนการผลิตสินคา้ ส าหรับตน้ทุนงานสั่งท าได ้คิดเป็นร้อยละ 90.47 การด าเนินการถอดบทเรียน
เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการณ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58) และหลงัจากการจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการถ่ายทอดน้ีนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 

อภิปรายผล 
 การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริงท่ีเกิดจากการถ่ายทอดความรู้ของคนท างานท่ีมีความรู้
ความสามารถจะช่วยให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน สามารถค านวณตน้ทุนการผลิตสินคา้ 



ในการผลิตแว่นสายตา และยงัสามารถบนัทึกบญัชีตามระบบตน้ทุนงานสั่งท าได ้ ซ่ึงหลงัจากใช้
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการถอดบทเรียนท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจใน
กระบวนการผลิตสามารถน าความรู้ แนวคิด ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังานไดจ้ริงซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อนกัศึกษาง่ายต่อการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฏีท่ีเรียน เกิดการคิดวิเคราะห์
เช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีมีให้สอดคลอ้งกบัวิธีการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริงจากสถานประกอบการณ์ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรใหน้กันกัศึกษาศึกษาธุรกิจอ่ืนการผลิตอ่ืนหลาย ๆ รูปแบบเพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ในการคิดวิเคราะห์ ความเช่ือมโยง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการแนวคิด ทฤษฎี ตามความรู้ท่ีเรียน
เพิ่มมากข้ึน 
 
บรรณานุกรม 
เขียว อั้นเตง้.2553. แนวทางการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีดี: การถอดบทเรียนจาก

ประสบการณ์ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินดีเด่น.รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน.
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ชูเกียรติ สุตะวงศ.์2555.การขบัเคล่ือนชุมชนอยูดี่มีสุขภายใตแ้นวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: 
การถอดบทเรียน กรณีศึกษา หมู่บา้นสันปูเลย ต าบลบวัสลี อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย.
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ยทุธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค.มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย. 

ทว ีทองพรม,นงลกัษณ์ อยูบุ่ญ.2549.การถอดบทเรียนโครงการพฒันาศกัยภาพหมู่บา้น/ชุมชน SML 
จงัหวดัอุตรดิตถ์: กรณีศึกษา บา้นหนองป่าไร่ หมู่ท่ี 5 ต าบลวงัดิน อ าเภอเมือง จงัหวดั
อุตรดิตถ.์การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยันเรศวร. 

กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ.2551.โครงการวิจยัชุด “การส่ือสารจิตส านึกสาธารณะ” เร่ืองการถอดบทเรียน
กระบวนการส่ือสารของกลุ่มเยาวชนในจิตส านึกสาธารณะของชมรมพุทธศาสตร์สากล.
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

วรรณี ศรีวิสัย,อรพิน สวา่งวฒันเศรษฐ์,วิรดา อรรถเมธากุล,กาญจนา เลิศถาวรธรรม.2551.รายงาน
การวิจยั การถอดบทเรียนผลการด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวดัเพลง อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี.วิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนีราชบุรี. 


