ชื่อผลงานวิจัย
เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จาลอง ในรายวิชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง กฎหมายที่นักบัญชีควรรู้ ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2562

ผู้วิจัย
นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
บช.บ./กศ.ม.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีพุทธศักราช 2561
ประเภทงานวิจัย : วิจัยการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน)

ชื่องานวิจัย

:

ผู้วิจัย
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

:
:
:

สถานที่ติดต่อ

:

ปีที่ทาวิจัยเสร็จ
ประเภทงานวิจัย

:
:

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จาลอง ใน
รายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง กฎหมายที่นักบัญชีควรรู้ ของ
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2562
นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ
ครูผู้สอน
บช.บ. มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร , กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 39 ซอย 12
ถนนประชาหรรษา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 716 459 โทรสาร 055 716 951
ปีการศึกษา 2562
วิจัยในชั้นเรียน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอนแบบปกติ
และการสอนแบบสถานการณ์จาลองของนักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชย
การและเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 20 คน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ยึดถือกระบวนการใช้
เทคนิคการสอนแบบสถานการณ์จาลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการ
วิจัย ได้แก่ แผนการเรียนรู้รายวิชา สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก 10 ข้อ 1 ฉบับ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนเป็นคาถามแบบปลายปีดู
ผลคะแนนเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติการสอน ประกอบด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมสถานการณ์
จาลองโดยครูผู้สอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อสถานการณ์จาลอง เป็นชนิดมาตรส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 80 นั้น พบวา มีผู้ผ่านเกณฑ์ จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และมี
ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ส่วนในด้านการ
พัฒนาของผู้เรียน พบวาผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90

กิติมากรรมประกาศ
รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จาลอง ในรายวิชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่นักบัญชีควรรู้ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปี ที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูง จาก ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี , ดร.ธิติ มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี และ ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาส่งเสริม อานวยการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ให้คาแนะนาการดาเนินการวิจัย ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดี
ยิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึง ความทุ่มเทและความตั้งใจจริงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการเรียนการ
สอน จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจนทาให้ผลงานวิจัยสาเร็จ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
ศึกษาและขอมอบความกตัญญูกตเวที แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สาหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้ามา
ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป
ขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 อันเป็นที่รักทุก
คน ที่ทาให้ความร่วมมือในกิจกรรมการวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาสมการบัญชี จนงานวิจัยนี้ประสบ
ความสาเร็จ และขอบคุณคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ที่คอยให้
กาลังใจ ให้คาปรึกษามา ณ โอกาสนี้

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
นิยามศัพท์
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด/ทฤษฎี
การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงานการวิจัย
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้การวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากประสบการณ์ในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ สาหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2561 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 3 คาบที่ 7-9 ชื่อ
หน่วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เรื่อง กฎหมายที่นักบัญชีควรรู้ ผลการประเมินการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ปรากฏวา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบ Jigsaw พบปัญหานักศึกษา
ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม ขาดความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่รับมอบหมาย ทาให้มีจานวน
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 67 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ร้อยละ 80 และในภาคเรียนที่ 2/2562 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี จากบันทึกหลังสอน
ของภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ข้าพเจ้าจึงได้มีแนวทางในการเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนเดิม
โดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนของทิศนา แขมมณี(2552,
หน้า 370-373) วิธีการสอนเป็นขั้นตอนที่ผู้สอนดาเนินการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่
กาหนดไว้ ด้วยวิธีการที่แตกตางกน จากประสบการณ์ของผู้สอนที่ได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน พบวาวิธีการสอนมีหลายวิธี สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
และผู้เรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จาลอง เป็นวิธีที่ผู้เรียนจะได้เกิด
การเรียนรู้จากการเผชิญกบปัญหาของสถานการณ์ ั ได้มีการตัดสินใจ ใช้ไหวพริบ และใช้ความคิดใน
การแก้ปัญหาของสถานการณ์ นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ ผู้เรียน ได้เข้าไป มี ปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์ ฝึกทักษะ
ที่สนุก ให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และการกล้าตัดสินใจเผชิญกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นการ
ตัดสินใจที่จะส่งผลถึงผู้เรียนในลักษณะเดียวกบที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง ซึ่งผู้เรียนเองจะได้เข้าไปมี
ปฏิสัมพันธ์กบสถานการณ์จนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชา พร้อมทั้งสามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ต่อไปได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้หาวิธีการที่จะจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นมากขึ้น จึงคิดนาการสอนโดยใช้เทคนิคสถานการณ์จาลอง เน้นกระบวนการและบรรยากาศ
ทั้งหมดของการแสดงจริงมาไว้ในห้องเรียน เพื่อศึกษาและแกปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น อีกทั้งให้ผู้เรียนได้เกิดความสนใจในการร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอนแบบปกติ และการสอนแบบสถานการณ์
จาลอง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกา++รจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การสอนแบบสถานศึกษาจาลอง

(Simulation)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิชาชีพ นักศึกษาระดับ ปวส.2
สาขาวิชาการบัญชี

สมมติฐำนกำรวิจัย
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ดีขึ้นในอัตราร้อยละ 80
หลังการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
นิยำมศัพท์
1. สถานการณ์จาลอง (Simulation) หมายถึง วิธีการสอนที่จาลองสถานการณ์จริงมาไว้ใน
ชั้นเรียน โดยพยายามทาให้เหมือนจริงที่สุด มีการกาหนดกติกาเงื่อนไขแล้วแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ให้เข้า
ไปเล่นในสถานการณ์จาลองนั้น ๆ ด้วยกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการเผชิญกบปัญหาจะต้อง ั
มีการตัดสินใจใช้ไหวพริบ
2. ความพึงพอใจ วิรุ ฬ พรรณเทวี (2542 : 11 ) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกน ซึ่งเป็นอยู่กับแต่ละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใด
อย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่
ในทางตรงกนข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ค่าเฉลี่ยคะแนนความกาวหน้าทางการเรียนที่ได้จาก ้
ผลต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนจากการเรียนการสอน
4. ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2 ห้อง 2/1 สาขาวิชา
การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด/ทฤษฎี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2528 : 263-264) ได้กล่าวถึง การสอนโดยใช้สถานการณ์
จาลองนับเป็นเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิผล และได้รับการสนับสนุนให้นามาใช้อย่างกว้างขวาง
เพราะสถานการณ์จาลองมีคุณค่าและประโยชน์ ดังนี้
1. ให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนในด้านการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การวางแผน การควบคุม
สถานการณ์ การทางานเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว ซึ่งพฤติกรรมด้านความรู้ความคิดในระดับสูง ๆ เหล่านี้
ผู้เรียนมักไม่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคนิควิธีสอนอื่น ๆ ดังนั้นสถานการณ์จาลอง จึงสามารถช่วยพัฒนา
พฤติกรรมดังกล่าวนี้ได้เป็นอย่างดี
2. การสอนแบบจาลองสถานการณ์ ส่วนใหญ่มักจะเน้นการสอนกระบวนการมากว่าการให้
ข้อเท็จจริง ซึ่งจะช่วยทาให้ปัญหาและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจนไม่สามารถจะจัดสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
ได้ด้วยวิธีใช้แบบเรียนและวิธีบรรยายหรือวิธีสอนอื่น ๆ ง่ายขึ้น
3. ช่วยเสริมความเข้าใจของผู้เรียนโดยผ่านประสบการณ์และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มองเห็น
คุณค่าของการมีส่วนร่วมในสถานการณ์การเรียนรู้
4. สถานการณ์จาลอง จะช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เข้าร่วมในสถานการณ์อย่างกระตือรือร้น
เพราะสถานการณ์ จาลองสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ จริงที่ตรงกับชีวิตจริงของเขามากกว่า
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดในห้องเรียน อย่างไรก็ตามสถานการณ์จาลองจะเป็นตัวกระตุ้นผู้เรียน
ได้มากน้อยเพียงใด ยอมขึ้นอยู่กับสถานการณ์จาลองที่พัฒนาขึ้นถ้าสถานการณ์ที่พัฒนาขึ้นใช้ไม่ดีพอก็
จะไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นได้ ดังนัน้ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาประเด็นที่จะนามาสร้างเป็นสถานการณ์จาลองจึงเป็นสิ่งสาคัญด้วยเหมือนกัน
5. สถานการณ์จาลองเป็นสถานการณ์ที่แทนกระบวนการชีวิตจริง ดังนั้นนักเรียนจะได้รับ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากสถานการณ์ที่ได้จัดให้แปลกออกไปจากประสบการณ์ที่เคยได้รับในห้องเรียน
และสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ก็สามารถถ่ายโยง ผสมผสาน และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น
6. เกมจาลองสถานการณ์ประหยัดกว่าสถานการณ์ในชีวิตจริงทั้งในด้านการเตรียมและผลที่
ได้รับ เช่น ผลการตัดสินใจของนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนจะสิ้นเปลืองมาก และ
บางครั้งผลที่เกิดขึ้นอาจทาให้เกิดอันตรายจนยากแก่การแกไข้
สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา (2552 : 81) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลองไว้ว่า
1. ช่วยให้โอกาสผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการแกปัญหา กระบวนการ

สื่อสาร กระบวนการคิด เป็นต้น
2. ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงมาก เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ เป็นการ
เรียนรู้ที่มีความหมาย
3. ช่วยให้สามารถจัดประสบการณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพความจาได้ดี สามารถถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ่
4. ช่วยให้สามารถจัดทดลองจริงได้ตามสมมติฐาน การทดสอบและการประยุกต์ใช้ ช่วยให้
ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในวิธีการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา
5. ช่วยควบคุมเวลาในการจัดการเรียนรู้ได้ดี และสามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้อง
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้วา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลอง การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลองนั้น ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ รูปแบบ
ขั้นตอน และวิธีการสอนให้ท่องแท้ก่อน แล้วใช้ทฤษฎีเป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ความเข้าใจยิ่งขึ้น หากผู้สอนมีความเข้าในนวัตกรรมการสอน ก็จะส่งผลให้ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประสบผลสาเร็จแก่ผู้เรียนยิงขึ้น
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สมปรารถนา ศรีรมย์ (2548 : 65-67) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนแบบสถานการณ์
จาลอง บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคา สาขาวิชาพาณิชยกรรม ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จานวน 27 คน โดยทาการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
เรียนแบบกลุ่มเดียวก่อนสอบและหลังสอบ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณ์จาลองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ้นมามีประสิ ทธิภาพ 85.63/83.94 และเมื่อนา
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มาเปรียบเทียบกันด้วยค่าที ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
.05 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สถานการณ์จาลอง สูงกว่าหลังการเรียน โดยคะแนนของแบบทดสอบหลังการเรียนเท่ากบ ั 119.88 สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนการเรียนเท่ากบ ั 54.66แสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบสถานการณ์จาลองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาขึ้นทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
เนตรา มูลดวง (2550 : 53-75) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จาลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลอง มีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เท่ากับ 86.45/85.97 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดัชนีประสิ ทธิผลคิดเป็นร้อยละ 73.77
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แตกต่างหรือสูงกว่า
ก่อนเรียนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 มีความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก
อัญชลี ยิ่งรักพันธุ์ (2550 : 63-102) ได้ศึกษาผลการใช้สถานการณ์จาลองผสานกับเทคนิคการ
ประเมินผลจากสภาพจริง เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อศึกษาผลการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เกิดจากการใช้สถานการณ์
จาลองผสานกบเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่5โรงเรียนราชบพิธ สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ ั 1 ปี การศึกษา 2549
จานวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) โดยใช้ระยะเวลาในการ
ทดลองจานวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ โปรแกรมการใช้สถานการณ์จาลองผสานกบเทคนิคการประเมินผลจากสภาพ ั
จริง แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ แบบบันทึกพฤติกรรมจิตสาธารณะ แฟ้มสะสมงาน และ
แบบทดสอบจิตสาธารณะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้า
ผลการศึกษาพบวา (1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการใช้สถานการณ์จาลองผสานกบเทคนิค ั
การประเมินผลจากสภาพจริง มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวม ก่อนทดลอง
หลังทดลอง และหลังทดลอง 1 สัปดาห์ สู งขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลาดับ (2)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการใช้สถานการณ์จาลองผสานกบเทคนิคการประเมินผลจาก ั
สภาพจริง มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยแยกตามรายองค์ประกอบของจิต
สาธารณะ 3องค์ประกอบ ก่อนทดลอง หลังทดลอง และหลังทดลอง 1 สัปดาห์ สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลาดับ
กฤษณพงษ์ พรมบึงรา (2551 : 37-59) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมสถานการณ์จาลองใน
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้สถานการณ์จาลองในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนสถานการณ์จาลอง แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้คือ (1) บทเรียนสถานการณ์จาลองประกอบด้วยแผนการ
สอนจานวน 3 แผน ได้แก่ 1) การทักทาย การแนะนาตนเอง และการแนะนาผู้อื่น 2) การสนทนาทาง
โทรศัพท์ และ 3) การฝากข้อความทางโทรศัพท์ แต่ละแผนการสอนจะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมคือ
ขั้นตอนการเตรียมการขั้นตอนการแสดง และขั้นตอนการอภิปราย กระบวนการสร้างบทเรียนเรียงลาดับ
ได้ดังนี้ 1) การศึกษาหลักสูตร 2) การศึกษารูปแบบวิธีการและลักษณะสถานการณ์จาลอง 3) การ
คัดเลือกสถานการณ์จาลอง 4) การกาหนดโครงสร้างของสถานการณ์จาลอง 5) การสร้างแผนการสอน
6)การนาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 7) การแกไขปรับปรุง และ ้ 8) การทดลอง
ใช้ (2) นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จาลองทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ( 3) นักศึกษามีความเห็นโดยภาพรวมวา การใช้สถานการณ์จาลอง
ในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ด้านการ
จัดสถานการณ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการเตรียมการ ด้านการประเมินผล และด้านระยะเวลา

การจัด
จาตุรงค์ เอี่ยมสะอาด (2552 : 109-111) ได้ศึกษากิจกรรมการสาธิตและสถานการณ์จาลอง
ในการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการดาเนินงานฝ่ ยแม่บ้าน วิชางานแม่บ้านโรงแรม
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมการโรงแรม ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมการโรงแรม ภาคเรียนที่ 1/2551 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จานวน 35 คน 1 ห้องเรียนซึ่งได้มาจาก
การเลือกเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 20 ชัวโมงไม ่ ่รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การดาเนินงานฝ่าย
แม่บ้าน จานวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ แบบประเมินพฤติกรรมระหวางเรียน จานวน ่ 7 ชุด แบบสอบถามวัดความ
พึงพอใจและสถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนี
ประสิทธิผล ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสาธิตและสถานการณ์
จาลอง เรื่อง การดาเนินงานแม่บ้าน วิชางานแม่บ้านโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) มีประสิทธิภาพ 86.79/86.14 ซึ่งสูงกวาเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้และดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากบ ั 0.6298 หมายความวา ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 62.98
และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้อยู่
ในระดับมากที่สุด

บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินงำนกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นประชากรแบบจากัด (Finite population) Yamane (1973) จาก
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยีการจัดการเพชร
กำรกำหนดขนำดและกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชย
การและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 1 ห้องเรียน ห้อง 2/1 จานวนนักศึกษา 20
คน
สถิติที่ใช้กำรวิจัย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 10 ข้อ 1 ฉบับ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนแบบสถานการณ์จาลองเป็นคาถามแบบปลายปิด
4. ผลคะแนนเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติการสอน ประกอบด้วย
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมสถานการณ์จาลองโดยครู
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสถานการณ์
จาลองการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อสถานการณ์จาลองเป็นคาถาม 5 ระดับ ดังนี้
- แบบสอบถามใช้มาตราส่วน ประมาณค่า 5 มาตราส่วน
ถ้าตอบมากที่สุด
หมายถึง
5
คะแนน
ถ้าตอบมาก
หมายถึง
4
คะแนน
ถ้าตอบปานกลาง
หมายถึง
3
คะแนน
ถ้าตอบน้อย
หมายถึง
2
คะแนน
ถ้าตอบน้อยที่สุด
หมายถึง
1
คะแนน
- การแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง
4.50 – 5.00 หมายถึง
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง
3.50 – 4.49 หมายถึง
มาก

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง
2.50 – 3.49 หมายถึง
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง
1.50 – 2.49 หมายถึง
น้อย
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง
1.00 – 1.49 หมายถึง
น้อยที่สุด
3.กล้องถ่ายภาพ (บันทึกภาพขณะปฏิบัติกิจกรรม)
ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ
1. นาแผนจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองกับนักเรียนในระดับชั้นที่สอนทั้งหมด 1
ห้องเรียน รวม 20 คน (ทดลองเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม) ในชั่วโมงเรียน เป็นเวลา 3 สัปดาห์
6 คาบเรียน ตามเนื้อหาที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
2. ปรับปรุงแผนจัดการเรียนรู้หาข้อบกพร่องที่พบจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุง
แผนจัดการเรียนรู้
3. สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา ก่อนเรียน 10 ข้อ และ หลังเรียน 10 ข้อ (10 คะแนน)
เป็นข้อสอบแบบคู่ขนาน
4. นาแบบทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3-5 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาความสอดคล้อง ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
กำรรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 20 คน โดยเริ่มทาแบบทดสอบและแบบสอบถามความรู้โดยผู้เรียนประเมินตนเองก่อน
และหลังเรียน โดยใช้เทคนิคการสอนสถานการณ์จาลอง
ขั้นตอนเตรียมกำร
1. ศึกษาสภาพของปัญหา และสรุปถึงปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุง
2. กาหนดหัวข้อที่ จะทาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปัญหา ้
3. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. กาหนดกรอบโครงร่างในการจัดการเรียนการสอน โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลอง
รายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง กฎหมายที่นักบัญชีควรรู้
6. เตรียมแบบสอบถามความพึงพอใจหลังเรียนศึกษาจากของ สุพินญา คาขจร (2550 : 151)
ซึ่ง เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
7. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง จากผลงานวิจัยของบุคคลที่นาออก
เผยแพร่

ขั้นดำเนินกำร
1. ศึกษาและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดย ในรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง
กฎหมายที่นักบัญชีควรรู้
2. สร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหา
(ก่อนเรียน 10 ข้อและหลังเรียน 10 ข้อเป็นข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบคู่ขนาน)
3. นาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้ข้อเสนอแนะข้อคิด และ
นามาปรับปรุง แกไข้ ให้ถูกต้องสมบูรณ์
4. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยสถานการณ์จาลองในสัปดาห์ที่ 3-4
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเพื่อทราบถึงคะแนนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ก่อนเรียนและ
หลังเรียน
วิธีกำรดำเนินกำรสอนโดยสถำนกำรณ์จำลอง
สัปดำห์ที่ 3 เตรียมการจัดกิจกรรมสถานการณ์จาลอง
1. ครูผู้สอนแนะนาการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
2. มอบหมายใบงานให้นักศึกษาช่วยกนเตรียม ั การจัดสัมมนาตามกระบวนการของการ จัด
สัมมนา ในหัวข้อ “กฎหมายที่นักบัญชีควรรู้ โดยให้นักศึกษาร่วมกันกาหนดหน้าที่ตามความถนัดและ
ความสามารถดังนี้ ประธานจัดงาน, รองประธาน, เลขานุการ, เหรัญญิกวิทยากร, พิธีกร, ฝ่ายเอกสาร, ฝ่าย
ทะเบียน, ฝ่ายประเมินผล, ฝ่ายปฏิคม, ฝ่ายสถานที่ฝ่ายจัดเลี้ยง, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
โดยครูเป็นผู้ให้คาแนะนาให้ คาปรึกษา และจัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวอย่างโครงการ
ตัวอย่างแบบฟอร์มคาสั่งหนังสือเชิญวิทยากร แบบประเมิน กาหนดการ และเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่นัก
บัญชีควรรู้ เป็นต้น
3. นักศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมสถานการณ์จาลอง ในสัปดาห์ที่ 4
สัปดำห์ที่ 4 ดาเนินการจัดการเรียนร้โดยเทคนิคสถานการณ์จาลอง ู
1. ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบ เพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียน
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์จาลอง โครงการอบรมสัมมนา หัวข้อ “กฎหมายที่
นักบัญชีควรรู้” เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมนักศึกษาทุกคนร่วมกนสรุปความรู้ที่ได้จากการจัด ั
สถานการณ์จาลอง ตามกาหนดการที่กาหนดให้
3. ครูผู้สอนสรุปความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่นักศึกษาควรรู้
4. ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบ เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน
5. ทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคสถานการณ์
จาลอง

วิธีกำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของนวัตกรรม
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
2. สร้างแบบทดสอบและแบบสอบถาม โดยได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการวิทยาลัย เทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เพื่อตรวจสอบครอบคลุมของเนื้อหาและนามาปรับปรุงแกไข้
3. นาแบบทดสอบและแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ และสอบถามความพึงพอใจของ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. นาการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองไปใช้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาความ
เหมาะสมครอบคลุมเนื้อหา
5. นาการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยกาหนด
วิธีการไว้ดังนี้
นาไปทดลองใช้กบนักศึกษากลุ่มใหญ่ ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยเป็นคนละกลุ่มกบนักศึกษากลุ่มทดลอง โดยให้แต่ละคนเรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง ก่อนเรียนได้ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย จานวน 10 ข้อ
และหลังจากเรียนครบตามจุดประสงค์แล้วผู้เรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน แล้วจึง
นาไปหาค่าเฉลี่ยร้อยละ
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียน เปรียบเทียบกบหลัง ั
เรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสถานการณ์จาลอง

บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตำรำงที่ 1 ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมเรียนร้แบบ ู
สถานการณ์จาลอง ในรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง กฎหมายที่นักบัญชีควรร้ ระดับชั้น ู
ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี
คะแนน 10
ระดับของกำร
คิดเป็นร้อยละ
คะแนน
พัฒนำกำร
จำนวน
รำยกำร
(คน)
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน เพิ่มขึ้น เท่า
ลดลง
เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์
เดิม
ก่อน จัดการเรียนรู้แบบ
20
5
15 33.33 66.67
สถานการณ์จาลอง
หลัง จัดการเรียนรู้แบบ
20
18
2
90
10
17
2
1
สถานการณ์จาลอง
จำกตำรำงที่ 1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า จานวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ เพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 33.33 เป็นร้อยละ 90 และมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จากเดิมร้อยละ 66.67 ลดลงเหลือร้อยละ 10
โดยผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 85
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษาจากการเรียน
โดยใช้เทคนิคจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
กำรทดสอบ
จำนวน
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
X
S.D.
นักศึกษำ
10 คะแนน
320 คะแนน
(คน)
ก่อนเรียน
32
10
118
3.69
5.481
หลังเรียน
32
10
257
8.03
3.263
จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
สถานการณ์จาลอง โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (X = 8.03)

ตำรำงที่ 3 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่เรียนด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสถำนกำรณ์จำลอง
รำยกำร
X
S.D. ระดับควำมคิดเห็น
1. นักศึกษาพอใจในการเรียนแบบเป็นกลุม่ เพราะรู้สึกว่า
4.73 .432 มากที่สุด
เพื่อนทุกคนในกลุ่มได้ช่วยเหลือกัน
2. การเรียนแบบรวมกลุ่มช่วยเหลือมีความเป็นกันเอง ทุกคน
4.55 .561 มากที่สุด
เป็นมิตรกันมากที่สุด
3. การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเป็นการทาให้คนเก่งมีโอกาสได้
4.43 .722 มาก
ช่วยเหลือคนอ่อน
4. การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือทาให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการ
4.68 .348 มากที่สุด
เรียนมากขึ้น
5. การเรียนแบบกลุ่มทาให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และ
4.27 .682 มาก
ระดมความคิดเห็นเกีย่ วกบเนื้อหา
6. การเรียนแบบนี้ทาให้มีอิสระในการคิด กล้าคิด กล้า
4.66 .717 มากที่สุด
แสดงออก กล้าในการที่จะถามและ ออกความคิดเห็นร่วมกัน
7. การเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง 4.31 .589 มาก
นี้ทาให้เรียนง่ายขึ้น
8. เนื้อหาในกิจกรรมที่ร่วมกันมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้
4.52 .445 มากที่สุด
เวลาวางให้เกิดประโยชน์
9. มีการปรึกษาหารือ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย 4.71 .534 มากที่สุด
ทาให้สร้างความน่าสนใจ
10.มีโอกาสได้อ่าน เขียน และวิเคราะห์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน และ
4.75 .882 มากที่สุด
คนที่เรียนอ่อนกล้าแสดงความคิดเห็นได้ เนื่องจากเป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
รวม
4.56 .663 มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้
แบบสถานการณ์จาลอง โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด ( X = 4.56 ) โดยเรียงลาดับความสาคัญ ดังนี้
- มีโอกาสได้อ่าน เขียน และวิเคราะห์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกน ั และคนที่เรียนอ่อนกล้าแสดงความ
คิดเห็นได้ เนื่องจากเป็ นการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ( X = 4.75)
- นักศึกษาพอใจในการเรียนแบบเป็ นกลุ่ม เพราะรู้สึกวา เพื่อนทุกคนในกลุ ่ ่มได้ช่วยเหลือกนั
( X = 4.73)
- มีการปรึกษาหารือ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายทาให้สร้างความน่าสนใจ
( X = 4.71)
- การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ ทาให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ( X = 4.68)
- การเรียนแบบนี้ทาให้มีอิสระในการคิด กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าในการที่จะถามและ
ออกความคิดเห็นร่วมกัน ( X = 4.66)

บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง ผ่านเกณฑ์คิด
เป็นร้อยละ 80 นั้น พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ส่วนในด้านการพัฒนาของ
ผู้เรียน พบวาผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90 การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลัง ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง แตกต่างกัน โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวาก่อนเรียน
นักศึกษาที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบวามีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด ่
จากผลการวิจัย เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จาลอง ใน
รายวิชา สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง กฎหมายที่นักบัญชีควรรู้ ของนักศึกษาระดับระกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี จากการวิจัยพบว่า
กิจกรรมการเรียนรู้และคะแนนทดสอบของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน แตกต่างกันโดยพิจารณา จากค่าเฉลี่ย
ของคะแนนรวมจากแบบประเมินตนเอง และคะแนนทดสอบ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงขึ้น ซึ่งแยก
พิจารณา ดังนี้
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิชาชีพ เรื่อง กฎหมายที่นักบัญชีควรรู้ เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการจาลอง
สามารถลดปัญหาการไม่มีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่มได้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือกนและกัน
ได้เรียนรู้ถึงการทางานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งสิ่งที่สาคัญทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการ
เรียน เกิดปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีการกาหนดบทบาทตามความสามารถ ความเหมาะสม และ
ตามความสมัครใจของแต่ละบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกบเนื้อหาที่เรียน ซึ่งเกิดการสอนกนเอง ทาให้เรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว และในด้านการพัฒนาการของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 90 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง แตกต่างกัน โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกบผลงานวิจัยของ เนตรา มูลดวง (2550:53-75) ได้ศึกษาการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนา
ธรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หลังการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แตกต่างหรือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
ผลของความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้เรียนได้มีโอกาสได้อ่าน เขียน และวิเคราะห์สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน และคนที่เรียนอ่อน
กล้าแสดงความคิดเห็นได้ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ทาให้
ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น มีการปรึกษาหารือ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายทาให้สร้าง
ความน่าสนใจและสนุกกบการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จาตุรงค์ เอี่ยมสะอาด (2552 : 109-111) ที่มี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จาลอง พบว่านักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง อยู่ในระดับ มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำไปใช้
1.1 ครูควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสและเอื้อให้ผู้เรียนได้ใช้สถานการณ์จาลอง หรือจัด
สถานการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากที่สุด เช่น การเชิญวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์
จากหน่วยงานต่าง ๆ มาพูดสนทนาในบางโอกาสในชั้นเรียน
1.2 ครูผู้สอนควรนาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง ไปปรับใช้ในการเรียน
การสอนในรายวิชาอื่น ๆ โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนในห้องเรียน
ที่เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดี และสามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ได้ดียิงขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทดลองการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคสถานการณ์จาลอง เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการทางานกลุ่มกบตัวอย่างอื่น ๆ เช่น นักศึกษาชั้นอื่น ๆ และรายวิชาอื่น ๆ
2.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคสถานการณ์จาลอง จะประสบความสาเร็จได้ ต้องอาศัย
ความพร้อมของ ครูผู้สอน และผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนต้องเกิดความตระหนักเห็นความสาคัญโดยเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม และการปฏิบัติอย่างจริงจัง ด้านครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการสอนจากการบรรยาย
เนื้อหาเพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้ให้คาแนะนาในการทากิจกรรม และการปฏิบัติงานของผู้เรียน รวมถึงครูผู้สอน
จะต้องเป็นผู้เตรียมการสอนมากขึ้นเพื่อสร้างสถานการณ์จาลอง และต้องมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์
จาลองที่สร้างขึ้นอย่างแท้จริง
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