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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยในชั้นเรียนน้ีเปนแบบก่ึงทดลอง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ

นักศึกษา กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี ชั้นปท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 71 คน นักศึกษากลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชาสังคม วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ โดยใชกระบวนการกลุมจํานวน 4 คร้ังๆ ละ 3 ชั่วโมง 

นักศึกษากลุมตัวอยางถูกแบงเปนกลุมยอยๆ ละ 3 คน ดวยวิธีการเลือกตามความสมัครใจเพื่อชวยเหลือกัน

เรียนรูในกลุมของตนเอง เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบทดสอบความรู และแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักศึกษากลุมตัวอยาง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และ Paired sample t-test  

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิงรอยละ 85.9 อายุ 20 ป รอยละ 69.0 ความรู

ของนักศึกษากลุมตัวอยางสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) สําหรับความพึง

พอใจของนักศึกษากลุมตัวอยางภายหลังการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม 

พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 

 This classroom quasi-experimental research was designed to examine learning 

achievement and satisfaction of students after participating in group process approach in social 

and culture for health development course. Samples were 71 second year undergraduate 

students of Faculty of Public Health, Bangkokthonburi University, academic year 2015. They 

were divided by volunteer into 3 member learning groups. These samples worked in their 

groups 4 times with 3 hours each to help one another master content and material. Instruments 

used to collect data were knowledge test and questionnaire relating to student satisfaction. Data 

was analyzed through frequencies, percentage, mean, standard deviation and Paired sample t-

test. 

 Results revealed that majority of the samples were female (85.9 percent) and age 20 

years (69.0 percent). It was found that, after the experiment, the samples had significantly 

higher knowledge than before the experiment(p<0.01). Also, overall, the samples had 

satisfaction with participation in group process approach at high level. 

Keywords: Group process approach, Learning achievement. 

 
บทนํา 

เปนท่ีทราบกันดีวาการจัดการเรียนการสอนเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญตอการเรียนรูของ

ผูเรียน กลาวคือ ถาการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียนและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม

ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญก็จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูมากข้ึนและนาจะนําไป

ประยุกตใชในสถานการณท่ีเปนจริงไดดีข้ึน 

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือแนวการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนใช

กระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม) และใหผูเรียนมี

ปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดโดยผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวย

ความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตองจัด

ใหสอดคลองกับความสนใจ ความสามารถและความถนัด เนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตางๆ 

ใชหลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหลงความรู สามารถพัฒนาปญญาอยางหลากหลายคือ พหุปญญา 

รวมท้ังเนนการวัดผลอยางหลากหลายวิธี (พิมพันธ เดชะคุปต, 2550) 

การจัดการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการกลุม เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบหน่ึงท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมมือชวยเหลือกัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดซึ่งกัน

และกัน วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบน้ีนอกจากจะชวยเพิ่มพูนความรู ท่ีเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แลว ยังสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางผูเรียน รวมท้ังยังชวยพัฒนาความรับผิดชอบรวมกันอีกดวย 
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ตัวอยางจากงานวิจัยชั้นเรียนของหลายทาน พบวา การจัดการเรียน การสอนโดยใช

กระบวนการกลุม สงผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ผูเรียนมีความพึงพอใจ และไดพัฒนา

สัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวย เชน ผลการวิจัยของจําเนียนนอย สิงหะรักษ (2551) เขมวันต กระดังงา 

(2554) เบญจนี สุคันธเมศวร (2557) และ Burdett and Hastie (2009) เปนตน 

คณะผูวิจัยสนใจการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีดังกลาว จึงจัดทําเคาโครงการวิจัยในชั้น

เรียนท่ีเนนผู เ รียนเปนสําคัญข้ึน โดยกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาชั้นปท่ี  2 คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งกําลังเรียนวิชาสังคม วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อ: 

1. เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กอนและหลังเรียนโดยใชกระบวนการ

กลุม 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนโดยใชกระบวนการกลุม 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ภายหลังการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

นิยามศัพท 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงคะแนนความรูของนักศึกษาใน 4 เร่ืองคือความเขาใจ

เก่ียวกับสังคมและการจัดระเบียบของสังคม วัฒนธรรมของสังคม การขัดเกลาสมาชิกของสังคม และแบบ

แผนการรับประธานอาหาร ทดสอบดวยขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 40 ขอ คะแนนขอละ 1 คะแนน

รวม 40 คะแนน 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนโดยใชกระบวนการกลุม หมายถึง ความรูสึกพึง

พอใจจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม 4 คร้ัง วัดโดยแบบสอบถามความ

พึงพอใจ ซึ่งขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอย

ท่ีสุด จํานวน 11 ขอ โดยกําหนดใหคะแนน (นํ้าหนัก)จากมากท่ีสุด ถึงนอยท่ีสุด คือ 5,4,3,2 และ1 คะแนน

รวมสูงสุดเทากับ 55 

3. การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผู เ รียนเปนสํา คัญ โดยแบงผู เ รียนเปนกลุมยอย กลุมละ 3 คน ตามความสมัครใจ ซึ่ ง    

แตละกลุมจะชวยกันศึกษาเน้ือหาโดยใชกระบวนการกลุม เพื่อใหสมาชิกในกลุมชวยกันวิเคราะห คนควา 

แลกเปลี่ยนเรียนรูตามเน้ือหาและตอบโจทยในใบงาน 4 คร้ัง เชนคร้ังท่ี 4 เก่ียวกับแบบแผนการรับประทาน

อาหาร เปนตน 
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4. กระบวนการกลุม หมายถึง การใหผูเรียนแตละกลุมยอยไดมีสวนรวมในการศึกษาคนควา

หาคําตอบตามคําถามในใบงานท่ีกําหนดให โดยกระบวนการทํางานของแตละกลุมยอยเร่ิมจากมีการเลือก

ประธานของกลุมยอย ตอจากน้ันประธานจะดําเนินการรวมกับสมาชิกในกลุมยอยของตนเพื่อหาคําตอบ 

จากการศึกษาคนควา จากการปรึกษาหารือกัน เปดโอกาสใหแตละคนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ชี้แจงทําความเขาใจรวมกัน และมีความเห็นสอดคลองรวมกันในการตอบ

คําถามตามใบงาน สรุปงานของกลุมยอยตามใบงาน และนําเสนอแลกเปลี่ยนกับกลุมยอยอ่ืน 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

             ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยในชั้นเรียนเชิงก่ึงทดลองประเภทกลุมเดียวมีการวัดกอนและหลัง

การทดลอง (one group pretest-posttest design) (Borg and Gall, 1983; ฉัตรสุมน พฤติภิญโญ, 2553) 

ตามรูปแบบการวิจัยและแผนภูมิตอไปน้ี 

 

กลุมทดลอง 
O1 

X1 X2 X3 X4 
O2 

สัปดาหท่ี 1 2 3 4 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก 1)

ความรู เ ก่ียว กับสังคมและการจัด

ระเบียบของสังคม 2)วัฒนธรรมของ

สังคม 3)การขัดเกลาสมาชิกในสังคม 

และ  4)แบบแผนการ รับประทาน

อาหาร 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาจาก

การเรียน โดยใชกระบวนการกลุม 

กา ร จั ดก า ร เ รี ย น ก าร ส อ นโ ด ย ใ ช

กระบวนการกลุม 

- แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอยกลุม

ละ 3 คน 

- ชวยกันเรียนรูตามใบงาน 4 คร้ัง 
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 O1หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลกอนทดลอง ซึ่งเปนขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะท่ัวไปของ

นักศึกษากลุมตัวอยาง ความรูเร่ืองสังคม และการจัดระเบียบของสังคม วัฒนธรรมของสังคม การขัดเกลา

สมาชิกในสังคมและแบบแผนการรับประทานอาหาร 

 O2หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลหลังทดลอง ซึ่งเปนขอมูลเก่ียวกับความรูเร่ืองสังคม และ

การจัดระเบียบของสังคม วัฒนธรรมของสังคมและการขัดเกลาสมาชิกในสังคม แบบแผนการรับประทาน

อาหารและความพึงพอใจของนักศึกษา 

 X1 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 1 เร่ืองสังคมและการจัดระเบียบของสังคม 

 X2 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 2 เร่ืองวัฒนธรรมของสังคม 

 

                        X3 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 3 เร่ืองการขัดเกลาสมาชิกในสังคม 

 X4 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 4 เร่ืองแบบแผนการรับประทานอาหาร 

ประชากร 

 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 2 คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 จํานวน 77 คน 

 
กลุมตัวอยาง 

                 ไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 2 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 จํานวน 77 คน แตเขารวมกิจกรรมครบเพียง 71 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองประกอบดวย ใบงานสําหรับศึกษาคนควาหาคําตอบเพื่อการ

เรียนรูของนักศึกษาในแตละกลุมยอย 4 คร้ัง 

2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 2 ชุด ชุดท่ี 1 เปนแบบทดสอบความรู ประกอบดวยขอคําถาม

คุณลักษณะของนักศึกษา และขอคําถามวัดความรูประเภทปรนัย  4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ถาตอบถูกจะ

ได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 40 คะแนน สวนชุดท่ี 2 เปนแบบสอบถามวัดความพึง

พอใจของนักศึกษาจากการเขารวมกิจกรรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ขอคําถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2= นอย 1= นอยท่ีสุด ขอ

คําถามท้ังหมด 11 ขอ 

 

 เกณฑการจัดระดับความพึงพอใจ เปนดังน้ี(บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 

1.00 – 1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด  

1.51 – 2.50 หมายถึง นอย  

2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง  
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3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 

4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

 สําหรับการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลท้ัง 2 ชุด ไดดําเนินการดังตอไปน้ี 

 1. ศึกษาเน้ือหาของบทเรียนท้ัง 4 คร้ัง และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช

กระบวนการกลุม เพื่อพิจารณาขอบเขตของขอคําถาม 

 2. ปรับปรุงดัดแปลงขอคําถามท่ีใชวัดความรูและความพึงพอใจจากขอคําถามท่ีใชในการวิจัย

ในชั้นเรียนปการศึกษา 2556 ของ ระวิวรรณ แสงฉาย และคณะ (2556) ซึ่งขอคําถามเหลาน้ีไดผานการ

พิจารณา และใหขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ 4 ทาน พรอมกับกําหนดเกณฑการใหคะแนนขอคําถามท่ีใช

วัดความรูและวัดความพึงพอใจ 

 คา Reliability ของขอคําถามท่ีใชวัดความรูเทากับ 0.75 และความพึงพอใจเทากับ 0.84 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

                     1. ขั้นตอนเตรียมการ 

 1.1 แบงนักศึกษาเปนกลุมยอย กลุมละ 3 คน ดวยวิธีการเลือกตามความสมัครใจ ซึ่งแต

ละกลุมชวยกันศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนเรียนรูตามเน้ือหาและตอบโจทยในใบงาน  4คร้ัง เชนคร้ังท่ี 1 เปน

เร่ืองเก่ียวกับสังคมและการจัดระเบียบของสังคม เปนตน 

 1.2 จัดทําข้ันตอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตละคร้ัง พรอมกับในงานใหนักศึกษาแต

ละกลุมคนควาหาคําตอบ 

 1.3 เตรียมเอกสารประกอบการสอน 

                   2. ขั้นดําเนินการวิจัย 

 2.1 คณะผูวิจัย พบกับนักศึกษากลุมตัวอยาง อธิบายข้ันตอนและวัตถุประสงคของการทํา

วิจัย เพื่อสรางความเขาใจใหแกนักศึกษา 

 2.2 เก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง โดยใชแบบทดสอบความรู 

 2.3 ดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการกลุม4 คร้ัง โดย

จัดสัปดาหละ 1 คร้ัง แตละคร้ังใชเวลา 3 ชั่วโมง ผูสอนอธิบาย ข้ันตอนของกิจกรรมแตละคร้ัง และชี้แจง

บทบาทของนักศึกษาแตละคน แจกใบงานใหนักศึกษาแตละกลุมยอยศึกษาคนควาหาคําตอบโดยการ

รวมมือชวยเหลือกัน เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวแตละกลุมยอยสรุปเสนอรายงาน ผูสอนสรุปงานบทเรียนพรอม

กับใหคําแนะนําเพิ่มเติม 

 2.4 หลังการทดลอง มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษากลุมตัวอยางโดยใช

แบบทดสอบความรู และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลคุณลักษณะของนักศึกษาวิเคราะหโดยจํานวนและรอยละ สําหรับความรูวิเคราะหรายขอ 

โดยจํานวน รอยละและคาเฉลี่ย และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความรูกอนและหลังทดลอง

โดยใช Paired sample t-test ในสวนเก่ียวกับ ความพึงพอใจ วิเคราะหรายขอ โดย จํานวน รอยละ คา

ตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย  

               ผลของการวิเคราะหขอมูลพบวา นักศึกษากลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง (รอยละ 85.9) 

อายุ 20 ป (รอยละ 69.0) ความรูของนักศึกษากลุมตัวอยางกอนเรียนมีคาเฉลี่ย 19.72 คะแนน คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เทากับ 4.46 หลังเรียนคาเฉลี่ยคะแนนความรูเพิ่มเปน 26.82 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 

4.47 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนและหลังเรียนพบวา หลังเรียนนักศึกษากลุมตัวอยางมี

คะแนนเฉลี่ยของความรูสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษากลุมตัวอยางพบวาโดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจหลังจากเขา

รวมกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมาก โดยเร่ืองท่ีนักศึกษากลุมตัวอยางพึงพอใจสูงสุดไดแก การไดฝก

ทักษะในการคนควาหาคําตอบในโจทยตามใบงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 คะแนน 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูของนักศึกษากลุมตัวอยางระหวางกอนและหลังเรียน 

 
ชวงเวลา จํานวน คาต่ําสดุ คาสูงสดุ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลตาง
เฉลี่ย 

องศา
อิสระ 

t p 

กอนเรียน 71 8 28 19.72 4.47 7.09 70 12.356 <.001** 

หลังเรียน 71 13 34 26.82 4.46 

** p< .001 

 

ตารางท่ี 2 จํานวน (n) และรอยละ (%) ของนักศึกษากลุมตัวอยางจําแนกตามความพึงพอใจ คาเฉลี่ย (M) 

และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจ 

ขอความ ระดับความพึงพอใจ  

นอย ปานกลาง มาก มากที่สดุ รวม 
M S.D. 

ความ 
หมาย n % n % n % n % N % 

- ความพึงพอใจโดยรวม   1 1.4 25 35.2 45 63.4 71 100.0 4.62 .517 มากท่ีสุด 

- การไดฝกทักษะในการ

คนควาหาคําตอบในโจทย

ตามใบงาน 

    30 42.3 41 57.7 71 100.0 4.58 .497 มากท่ีสุด 
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                                           คาเฉลี่ยรวมทุกขอ = 4.45 (มาก) 

 

อภิปรายผล 
                   5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ภายหลังเรียนพบวาความรูของนักศึกษากลุมตัวอยางเพิ่มข้ึนสูงกวากอนทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ท้ังน้ีอาจอธิบายไดวา นักศึกษากลุมตัวอยางในแตละกลุม

ยอยท่ีเรียนโดยกระบวนการกลุมตางก็ชวยเหลือเก้ือกูลกันในการวิเคราะหโจทยตามใบงาน การคนหา

สาเหตุและการตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา ได แลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับตอบโจทย ตามใบงาน ทํา

ใหมีสวนในการเพิ่มพูนความรู ประกอบกับผูสอนไดอธิบายกระบวนการเรียนการสอนการเขารวมกิจกรรม

อยางชัดเจน การมีใบงานท่ีชัดเจน การมีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาหาคําตอบโจทยตามใบงาน และ

ผูสอนแจกรายละเอียดของเน้ือหาบางสวนให รวมท้ังการมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน และบรรยากาศการเรียน

การสอนท่ีไมเครงเครียด เนนผูเรียนเปนสําคัญใหเรียนรูแบบชวยกัน จึงทําใหมีผลตอการเรียนรูและความรู

- การไดพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางนักศึกษาในคูของกลุม

ยอย 

  2 2.8 28 39.4 41 57.7 71 100.0 4.55 .555 มากท่ีสุด 

- การจดันักศึกษาจับคูเขากลุม

ยอยแตละกลุม 

1 1.4 2 2.9 31 44.3 36 51.4 70 100.0 4.46 .630 มาก 

- ความชดัเจนของใบงานแตละ

คร้ัง 

1 1.4 3 4.2 30 42.3 37 52.1 71 100.0 4.45 .650 มาก 

- ความรวมมือของนักศึกษาใน

คูของกลุมยอยในการตอบ

โจทยใบงานแตละคร้ัง 

1 1.4 1 1.4 34 47.9 35 49.3 71 100.0 4.45 .604 มาก 

- การชวยเหลือเกื้อกูลกัน

อธิบายใหเพ่ือนนักศึกษาใน

คูของกลุมยอยของตนเองได

เขาใจเน้ือหา 

  6 8.5 27 38.0 38 53.5 71 100.0 4.45 .650 มาก 

- บรรยากาศของการรวม

กิจกรรมการเรียนแบบน้ี 

  3 4.2 33 46.5 35 49.3 71 100.0 4.45 .580 มาก 

- ระยะเวลาของการเขารวม

กิจกรรมการเรียนแตละคร้ัง 

2 2.8 1 1.4 39 54.9 29 40.8 71 100.0 4.34 .653 มาก 

- กระบวนการข้ันตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนแตละคร้ัง 

  3 4.3 41 58.6 26 37.1 70 100.0 4.33 .557 มาก 

- เน้ือหาท่ีเรียนแตละคร้ัง   3 4.2 43 60.6 25 35.2 71 100.0 4.31 .550 มาก 
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เพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของจําเนียนนอย สิงหรักษ (2551) เขมวันต กระดังงา(2554) และ

เบญจนี สุคันธเมศวร(2557)ท่ีพบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนทดลอง 

 

 5.2 ความพึงพอใจ 

 สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวย

กระบวนการกลุม พบวานักศึกษากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีสามารถ

อธิบายไดวา นักศึกษากลุมตัวอยางอาจเกิดความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะ

ผูสอนไดอธิบายรายละเอียดของการเขารวมกิจกรรมอยางชัดเจนทุกข้ันตอน แบงนักศึกษากลุมตัวอยางเปน

กลุมยอยไดเหมาะสม ใบงานชัดเจน มีเอกสารประกอบ สรางบรรยากาศการเรียนการสอนแบบผอนคลายให

แตละกลุมชวยเหลือเก้ือกูลสมาชิกอยางเต็มท่ี มีอิสระทางความคิดในการวิเคราะหโจทย การคนหาสาเหตุ

และการตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา ใหโอกาสทุกคนไดแสดงความคิดเห็น และรวมมือกันตอบโจทย

ตามใบงาน ความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมยอยเปนไปดวยดี รวมท้ังการไดขอคิดขอเสนอแนะเพิ่มเติม

จากอาจารยผูสอน สิ่งเหลาน้ีนาจะสงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษากลุมตัวอยาง ซึ่งใกลเคียงกับ

ผลการวิจัยของ Burdett and Hastie (2009)ท่ีพบวาผูเรียนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจจากการเขารวม

กิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการกลุมในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

ก. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนการสอนดวยการใชกระบวนการกลุม ซึ่งเปน

วิธีการหน่ึงท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมท้ังสรางความพึงพอใจใหแก

ผูเรียนดวย ท้ังน้ีนาจะเปนเพราะผูสอนไดสรางความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอน การทํางานเปน

กลุม และเขาใจบทบาทของแตละคน การมีเอกสารประกอบและมีใบงาน(โจทย) ท่ีชัดเจน การเปดโอกาส

ใหกลุมทํางานแบบอิสระในการวิเคราะหโจทย เพื่อคนหาสาเหตุและการตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 

การสรางบรรยากาศท่ีผอนคลาย การใหนําเสนอผลงาน การแนะนําใหขอคิดเห็นของผูสอน และการมี

สัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิกในกลุมของตนเอง ดังน้ันการนําวิธีการน้ีไปใชควรพิจารณาในเร่ืองดังกลาว

ดวย 

ข. ขอเนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ในการทําวิจัยคร้ังน้ีได จัดใหมีสมาชิกในกลุมยอยกลุมละ 3 คน ในการวิจัยคร้ังตอไป

ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใชกระบวนการกลุมท่ีมีสมาชิกกลุมยอยละ3 กับ 5 

คน 
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