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The purposes of this research were to : 1) compare learning achievement in
Marketing Principles, 2) study of group working skills and group working behaviors and 3)
investigate the opinions of the diploma level students. The sample consisted of two randomly
selected classes of 60 of the first year diploma level students of Kanchanaburi Institute of
Commerce and Technology, Kanchanaburi Province during the academic year 2002. Each
sample group comprised of 30 students. Both groups were taught by the researcher for 12
periods.
The instruments used for this research were: 1) lesson plans, 2) achievement test, 3)
group working skills evaluation form, 4) group working behaviors evaluation form, 5)
observation form and 6) questionnaires. The statistical analysis employed were percentage,
mean, standard deviation, t-test dependent, t-test independent and content analysis.
The results of the research were as follow:
1. The learning achievement in Marketing Principles of the first year diploma level
students taught by group process instruction and conventional approach was statistically
significant different at .01 level. The learning
achievement of the experimental group was more than the control group, s.
2. The group working skills of the students taught by group process instruction and
conventional approach as evaluated by the teacher indicated that students taught by group
process instruction had performed group working skills at a high level. ( X = 3.96 S.D. = 0.81
), whereas the students taught by conventional approach had performed group working skills
at a moderate level ( X = 3.38 S.D. = 0.81 ). The group working skills as observed by the
teacher indicated that both groups allotted work and exchanged ideas and opinions. The
students taught by group process instruction planned and worked together more than the
students taught by conventional approach. The group working behaviors of both groups as
evaluated by group and by person indicated that both groups had performed group
cooperation frequently. Whereas the group working behaviors that performed by both groups
was the lack out of class study.
3. The opinions of the students taught by group process instruction indicated that
they enjoyed working actively, had opportunity to share the opinions and summarize main
ideas with friends. Most of the students
cooperated with the groups. However, there was problems working within group because
some students always come to class late. Whereas, the opinions of the students taught by
conventional approach indicated that they were able to ask and make inquiries all the time.
They were able to work on time and practice themselves with exercises and quizes.
However, some students were not attentive and enthusiastic to work with friends.
Department of Curriculum and Instruction
Graduate school, Silpakorn University
Academic Year 2003
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดังพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานเกี่ยวกับการศึกษาไววา “การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู
ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติคานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมี
คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการพัฒนาประเทศยอมทําไดส ะดวกราบรื่นไดผลที่แนน อนและ
รวดเร็ว” (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, วันที่ 22 กรกฎาคม 2520) อาจกลาว
ไดวาความสําเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยูกับความสําเร็จของการพัฒนาคนหรือคุณภาพ
ของคน” ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544)
ที่เนนคนเปนศูนยกลางหรือคนเปนจุดมุงหมายหลักของการพัฒนาทุกเรื่อง (สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2539 : 4) และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) กําหนดใหศูนยกลางของการพัฒนาอยูที่คน ซึ่งคนเปนทั้งปจจัย
สํา คั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม ขณะเดี ย วกั น คนก็ เ ป น ผู รั บ ผลของการพั ฒ นา
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2539 : 4) นอกจากนี้ วิจิตร ศรีสอาน (2538 : 59)
ยัง กลาววา ปจจัยสําคัญ ของการพัฒนาในโลกที่มีการแขงขันสูง คือ คุณภาพของคนซึ่ง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพที่ดี ทั้งนี้การที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพไดดีนั้น ตอง
อาศัยระบบการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทุกระดับการศึกษา
การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ มีเปาหมายที่จะ
ผลิต และพัฒนากําลังคนในสาขาวิชาชีพตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และสังคม โดยพยายามเนนการจัดการเรียนการสอนทางดานทักษะวิชาชีพควบคูกับทฤษฎี
ความรูตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะความชํานาญและประสบการณตามความมุงหมายของ
หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ดังนี้
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะในวิชาสามัญสําหรับเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตการ
ศึกษาคนควาเพิ่มเติม หรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาการ
และเทคโนโลยีตางๆ ที่เกิดขึ้น
1

2
2. เพื่อใหมีทักษะในงานอาชีพ ระดับผูชํานาญการเฉพาะทาง สามารถนําไป
ประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน
รักหนวยงาน สามารถทํางานเปนคณะไดดี
4. เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถ
ในการจัดการ การตัดสินใจและแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหมๆ มาพัฒนาตนเองพัฒนา
งาน
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม ขยัน ซื่อสัตย มีวินัย มี
สุขภาพกาย ใจ สมบูรณแข็งแรง
6. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดี งามทั้งในการทํางาน การอยูรวมกันมี
ความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและ
เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของสิ่ง
แวดลอม
7. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ซึ่งแมวาแตละสถานศึกษา จะไดพยายามจัดการเรียนการสอน เพื่อใหบรรลุตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร (อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2540) หรือ
(หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2536 ฉบับปรับปรุง
2543)แลวก็ตาม แตก็ยังพบวาการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา บางระดับยังไมประสบ
ผลสําเร็จ ดังเชน ผลการประเมินนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ของ
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี วิชาหลักการตลาด พบวายังอยูในระดับที่ตองพัฒนา
โดยจะเห็นไดวายังมีนักศึกษาจํานวนหนึ่งยังสอบไมผานตามเกณฑที่กําหนด และมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นทุกปดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่
1 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ที่สอบผานวิชาหลักการตลาด ปการ
ศึกษา 2542 – 2544
ป
จํานวนนักศึกษา นักศึกษาที่ นักศึกษาที่ คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละนักศึกษา
การศึกษา
ทั้งหมด
สอบผาน สอบไมผาน
ที่สอบผาน
สอบไมผาน
4.52
95.48
3
49
52
2542
18.64
81.36
13
55
68
2543
20.14
79.86
22
88
110
2544
ที่มา : โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี,เอกสารงานวิชาการการวัดและประเมิน
ผลคุณภาพการศึกษา (มกราคม - มิถุนายน 2542 - 2544) : 1 – 2.
จากตารางที่ 1 แสดงวานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ที่สอบผานวิชาหลักการตลาดปการศึกษา 2542 2544 มีจํานวนลดนอยลงกวาเดิมในขณะที่นักศึกษาที่สอบไมผานมีจํานวนมากขึ้นทุกป
นอกจากผลการประเมินในลักษณะการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งปรากฏผลที่ยังไม
นาพอใจดังกลาวแลว จากประสบการณการสอนของผูวิจัย การสัมภาษณครูคนอื่นๆ รวมทั้งการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะของนักศึกษา พบวานักศึกษายังไมเปนผูมีนิสัยใฝรู
ใฝเรียน ขาดการศึกษาคนควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง ขาดความสามารถในการจัดการ
การตัดสินใจ และการแกปญหาตลอดจนทํางานเปนหมูคณะไดอยางมีประสิทธิภาพสมดังเจตนา
รมณของหลักสูตร
เมื่ อ พิ จ ารณาสาเหตุ ข องป ญ หาผลการเรี ย นและคุ ณ ลักษณะที่ยังไมบรรลุต าม
เปาหมายหลักสูตร โดยการสังเกต สัมภาษณครูในโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
พบวาปญหาดังกลาวเกิดจากสาเหตุหลายประการไดแก ดานลักษณะเนื้อหาวิชา ดานผูเรียน
และการจัดการเรียนการสอนของครูกลาวคือ ในดานลักษณะเนื้อหาวิชานั้น ตามจุดมุงหมายราย
วิชา ตองการใหนักศึกษาทราบหลักเกณฑการเลือกตลาดเปาหมาย สามารถเลือกใชสวนประสม
การตลาดที่เหมาะสมของผลิตภัณฑที่เสนอขาย ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจ (กระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ม.ป.ป. : 22) เนื่องจากหนวยการ
เรียนเรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาดในรายวิชาหลักการตลาด (รหัส 05-000-102,
05-220-103) ประกอบดวยเนื้อหา 4 เรื่อง คือ ตลาด พฤติกรรมผูบริโภค ผลิตภัณฑและ
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ เปนหนวยที่นักศึกษาทําคะแนนไดนอยเพราะมีเนื้อหาที่เขาใจ
ยาก ลักษณะเนื้อหาเปนนามธรรมมากกวารูปธรรม จึงเขาใจไดยากหากใชวิธีอธิบาย หรือ
บรรยายแตเพียงอยางเดียว ทําใหนักศึกษาเกิดความเบื่อหนาย ในดานตัวผูเรียน เนื่องจาก
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นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 มีอายุเฉลี่ยอยูในชวงวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่
เริ่มสนใจตนเองและสิ่งแวดลอมมากขึ้นกวาวัยเด็ก มีความรักสวยรักงาม ชอบแตงตัว สนใจเพศ
ตรงขาม สวนใหญขาดความเอาใจใส ทุมเทกับการเรียนอยางจริงจัง มักจะเรียนรูดวยการฟง
บรรยายจากครู และอานหนังสือเรียน ขาดการคนควาหาความรูเพิ่มเติม การแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดกับเพื่อนมีนอย และในดานการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง
ครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูไวโดยสรุป
ดังนี้ คือ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณและการนําไปประยุกตใช จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง จัด
การเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งการปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม ผูสอนควรจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางรอบดาน
จากสาเหตุตางๆ ดังที่กลาวมา เมื่อพิจารณาอยางถองแทแลว พอจะกลาวไดวาผูที่
สามารถจะปรับปรุง แกไขใหอุปสรรคดาน ตัวผูเรียน ดานลักษณะวิชา และดานการจัดการเรียน
การสอนให ลดนอยลงได คือ ตัวครู โดยเฉพาะอยางยิ่งถาครูจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และสามารถดึงความสนใจของนักศึกษาได ยอมทําใหผูเรียนสนใจ กระตือรือรนที่จะเรียน โดย
ไมเบื่อหนาย โดยเฉพาะลักษณะวิชาที่เปนนามธรรม เขาใจยาก ครูควรจะตองพิจารณา เลือกวิธี
สอนที่เหมาะสมที่น อกจากจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแลว นาจะตองเปนวิธีสอนที่
สามารถพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะ ใฝรู ใฝเรียน รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูอื่นเพื่อใหไดขอความรู หรือขอสรุปที่ถูกตอง
วิชาหลักการตลาด (รหัส 05-211-203, 05-000-102) เปนวิชาพื้นฐานสําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ตามหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ 2536 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543) กําหนดใหนักศึกษาในทุกสาขาวิชาทั้งสาขาคอมพิวเตอร
บัญชีการตลาดจะตองศึกษาวิชาหลักการตลาดซึ่งเปนวิชาพื้นฐานวิชาหนึ่งสําหรับการเรียนใน
รายวิชาอื่นๆตอไป ซึ่งวัตถุประสงคการเรียนในรายวิชานี้ก็เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถนําหลักการไปใชได ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับปรุงและจัด
การเรียนการสอนในรายวิช าดัง กลาวใหเปน พื้นฐานสําหรับการศึกษาวิชาอื่นๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม นาจะเปนวิธีหนึ่งที่
เหมาะสมที่สุดกับการสอนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่มีชวงอายุ 18 - 20 ป เปนวัยที่ชอบทํา
กิจกรรม มีการคบหาเพื่อนและใหความไววางใจกับเพื่อนมาก ไมชอบอยูคนเดียว จึงสอดคลอง
กับแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุมและการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมซึ่งมีความ
เหมาะสมสําหรับนักศึกษาวัยนี้และรายวิชาดังกลาว
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การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม เปนการสอนที่มุงใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูจากกระบวนการกลุมโดยตรง กลาวคือ ครูสอนใหเกิดความรูความเขาใจ และทักษะ
ในการทํางานรวมกันเปนกลุม โดยจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักการสอนและการเรียนรูที่
สําคัญของกระบวนการกลุม ซึ่งกระบวนการกลุมจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเรื่องของ
กระบวนการทํางานกลุม ควบคูไปกับการเรียนเนื้อหาสาระตางๆ ซึ่งเปนการสอนที่เนนนักเรียน
นักศึกษาเปนสําคัญวิธีหนึ่ง จึงนับวาสอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรูตามนโยบายและการ
สอนโดยกระบวนการกลุมยังเปนเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
โดยเฉพาะในหมวด 4 คือแนวการจัดการศึกษาซึ่งเปนหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู (วิชัย
วงษใหญ 2543 : 1 - 2) นอกจากนั้นยังมีผูทําวิจัยที่สรุปและแสดงใหเห็นวาการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมชวยพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ เชน วิไลวรรณ สันถวะโกมล มีผลที่ทําวิจัยการ
ศึกษาการ เปรียบเทียบผลการสอนวิชาวรรณคดีไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย โดยกระบวนการ
กลุมและการสอนแบบครูเปนศูนยกลางในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตน การศึกษาพบวาการ
สอนดวยกระบวนการกลุม จะทําใหบรรยากาศการเรียนสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย ผูเรียนเกิด
ความกระตือรือรน และปลูกฝงความรับผิดชอบการทํางานรวมกัน การรูจักใชความคิดอยางมี
เหตุผล การยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น และการกลาแสดงออก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่
เกี่ยวกับกระบวนการกลุม เชน ผลการวิจัยของ เดชา พุมพันธ (2525 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
สอนโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ความ
ภูมิใจในตนเองและทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาการ
สอนโดยกระบวนการกลุมสัมพันธ สามารถทําใหนักศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกิด
ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง และมีทัศนคติตอวิช าคณิต ศาสตรดีกวาการสอนแบบบรรยาย
นอกจากนั้นยังพบวาการสอนโดยใชกระบวนการกลุมยังฝกฝนใหนักศึกษารูจักการทํางานเปน
หมูคณะ รูจักรวมมือชวยเหลือกัน และมีปฏิสัมพันธอันดี ตอกันในระหวางสมาชิกในกลุมอีกดวย
กระบวนการกลุมยังชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น ดังจะเห็นจากขอคนพบ
ของ แมคโคแมน (Maccoleman 1975 : 109 - A) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการ
ใชชุดการสอนกิจกรรมกลุมในการสอนวิชาสังคมศึกษากับระดับนักศึกษา 9 จํานวน 24 หอง
เรียน โดยการจัดการสอนออกเปนหองละ 3 กลุม รวม 72 กลุม การแบงกลุมตามระดับ
สติปญญา อายุ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทัศนคติตอโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา
นักศึกษาที่ใชชุดการสอนรวมกับการอภิปรายเปนกลุมเล็กๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักศึกษาที่ใชชุดการสอนเพียงอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษาที่
ใชชุดการสอนเพียงอยางเดียวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่เรียนโดยวิธีปกติอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากปญหาและความสําคัญของปญหารวมทั้งผลการวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน
ผู วิ จั ย มี ค วามสนใจจะทํา การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั กศึ ก ษาระดั บ
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ประกาศนียประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ
กลุม (Group Process Instruction) โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันเขามาชวยในการ
จัดการเรียนรูรวมกันเปนกลุมกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะได
เปนแนวทางในการพัฒนาวิธีสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อชวยในการแกไขปญหา
ของคุณภาพการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนใหมๆ โดยมุงหวังใหนักศึกษา
สามารถพัฒนาและเรียนรูของตนเอง มีคุณลักษณะใฝเรียนใฝรู สามารถทํางานรวมกันกับผูอื่น
ไดและสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีในการวิจัย
ในการศึกษาคนควาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการ
ตลาดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม และวิธีสอนแบบปกติ ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาหลักการแนวคิดที่
สําคัญที่เกี่ยวของกับกระบวนการกลุมและการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม การ
เรียนรูแบบรวมมือกัน โดยจัดการเรียนการสอนที่ใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีสอนทั้งสองวิธี
กระบวนการกลุม (Group Process) เปนกระบวนการทํางานหรือปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางสมาชิกภายในกลุม ซึ่งขนาดของกลุมจะประกอบดวยสมาชิกตั้งแตสองคนขึ้นไป โดยที่
สมาชิกกลุมจะรวมมือกันเรียนรู หรือปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ใหบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด ซึ่งการเรียนรู หรือปฏิบัติกิจกรรมโดยใชกระบวนการกลุม จะประสบผล
สําเร็จไดตองอาศัยการพัฒนารวมกันของสมาชิกทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม
(กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ 2544 คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา,สํานักงานประถม
ศึกษาแหงชาติ) การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม (Group Process Instruction)
หรื อ (Small Group Instruction) เปน การจัดการเรียนการสอนที่เนนการมีสวนรวม
(Cooperative - Learning) รูปแบบหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหผูเรียนรวมกันทํางาน
ไดเรียนรูจากการแสวงหาความรูดวยตนเอง ไดปฏิบัติกิจกรรมกลุม ฝกการเปนผูนําและผูตาม
การทํางานภายในกลุม, สงเสริมการยอมรับตนเองและผูอื่น มีความสุขในการปฏิบัติงานตอกัน
รวมกัน และอยูรวมกันในสังคมซึ่งหลักการและแนวคิดสําคัญของการเรียนรูแบบมีสวนรวม จะ
ประกอบดวยการเรียนรูอยางนอย 3 ประการ คือ 1) กระบวนการกลุมหรือกลุมสัมพันธ (Group
Process หรือGroup Dynamic) 2) การสรางหรือแสวงหาความรู 3) การเรียนรูแบบรวมมือกัน
ซึ่งในการเรียนรูแบบรวมมือกัน จะประกอบดวยเทคนิคหรือกิจกรรมการเรียนรูตางๆ มากมาย
เชน จดบรรยายคูกัน (Cooperative Note - Taking Pairs) การจับคูสรุปสาระสําคัญ (Turn - To
Your Neighbor Summaries) การจับคูอานและอธิบาย (Read and Explain Pairs) การจับคูฝก
ทบทวน (Drill - Review Pairs) การจับคูแกปญหา (Problem Solving Pairs) และการอภิปราย
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โตแยง (Academic Controversy) เปนตน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะใหนักเรียนจับคูการฝกปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนด เปนการจับคูกันเรียนรูแบบรวมมือซึ่งจะชวยในการเรียนรูของกัน
และกัน เปน อยางดี และจะเปนพื้นฐานในการเรียนรูแบบรวมมือกันที่เปนระบบมีการใหการ
สนับสนุนกัน ซึ่งการเรียนรูแบบรวมมือกันจะเปนกิจกรรมสวนที่สําคัญของกระบวนการกลุมและ
สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตลอดจนการพัฒนาทักษะทางสังคม การ
ยอมรับซึ่งกันและกัน และการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Johnson, Johnson and
Holubec 1994)
การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม โดยใหสมาชิกกลุมรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและรวมมือกันเรียนรูจะประสบผลสําเร็จได จะตองมีการออกแบบงาน หรือ
กิจกรรมที่มีลักษณะดังนี้ คือ 1) สมาชิกทุกคนตองมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม 2) สมาชิก
ทุกคนตองไดรับความรูทักษะจากประสบการณกลุม 3) การรวมมือของสมาชิกทุกคนจะทําให
งานประสบผลสําเร็จได 4) ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานกลุมเปนผลมาจากการปฏิบัติงานรวมกัน
ดั ง นั้ น ในการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช ก ระบวนการกลุมครูจะตองอาศัยทั้ง
หลักการดังกลาว และเตรียมการสอนใหพรอมทั้งการจัดกลุมผูเรียน การวางแผนการสอน การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาเปนผลงานกลุมและการปฏิบัติงานกลุม ในขณะ
เดียวกันตองเตรียมผูเรียนใหพรอมสําหรับการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม โดยใหนักศึกษา
ยอมรับและเขาใจขอเท็จจริงตางๆ ดังนี้ คือ
1) เปาหมายของกลุม หรือการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม คืออะไร
2) ทําไมตองเรียนรูรวมกันเปนกลุม
3) ครูมีความคาดหวัง ใหทําอะไร อยางไรบาง จากกระบวนการกลุม
4) จะนําผลมาประกอบกันอยางไร ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
5) สมาชิกทุกคนตองรูจักวิธีการแกปญหาจากการปฏิบัติงานกลุม
จากหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุม และการเรียนแบบรวมมือกัน ผูวิจัย
ไดนํามาสังเคราะห เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
เตรียม 2) ขั้นสอน 3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุม 4) ขั้นตรวจสอบผลงาน/การเรียนรู 5) ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการทํางานกลุม สําหรับกิจกรรมกลุมที่ใชในครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใช กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือกันของ จอนหสันและคณะ (Johnson and Others,1984) ดังนี้ คือ 1) การจับคูสรุป
สาระสําคัญ (Turn – To Your Neighbor Summaries) 2) การจับคูฝกทบทวน (Drill - Review
Pairs) 3) การจับคูแกปญหาหรือตอบคําถามที่กําหนด (Problem Solving Pairs) และ 4) การใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันแบบเพื่อนคูคิด (Think Pairs Share) 5) กิจกรรมมุมสนทนา
(Corners) 6) กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาคําตอบ (Numbered Heads Together) ตาม
แนวคิดของสลาวินและคณะ (Slavin and Others 1984) และ 7) กลุมรวมมือ (Co-op Co-op)
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จากแนวคิดของ จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1996) เพื่อจะไดการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมบรรลุตามวัตถุประสงค
จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุม และการเรียนแบบรวมมือกันและการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหเพื่อเปนแนวทางและหลักการใน
การสรางแผนการสอน ในรายวิชาหลักการตลาด (รหัส 05-000-102, 05-220-103) ที่ประกอบ
ดวยเนื้อหา 4 เรื่องดวยกัน คือ ตลาด พฤติกรรมผูบริโภค ผลิตภัณฑ และแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม โดยผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ครูแนะนําทักษะการเรียนรูรวมกัน แบงกลุม นักศึกษา แนะนํา
ระเบียบ การทํางานกลุม บทบาทหนาที่ วัตถุประสงคของบทเรียน การทํากิจกรรมรวมกัน การ
ฝกฝนทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับกลุม
ขั้นที่ 2 ขั้นสอนครูนําเขาสูบทเรียน แนะนําเนื้อหา แหลงขอมูล มอบหมายงานกลุม
และกําหนดเวลาในการปฏิบัติงานกลุม
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุม นักศึกษาเรียนรูรวมกันรับผิดชอบรวมกันตอผลงาน
กลุมอาศัยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน คือ การจับคูสรุปสาระสําคัญ (Turn –To Your
Neighbor Summaries) การจับคูฝกทบทวน (Drill - Review Pairs) การจับคูแกปญหาหรือตอบ
คําถามที่กําหนด (Problem Solving Pairs) เพื่อนคูคิด (Think Pairs Share) กิจกรรมมุม
สนทนา (Corners) กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาคําตอบ (Numbered Heads Together) และ
กลุมรวมมือ (Co-op Co-op) เพื่อจะไดการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลงาน (ครู/นักศึกษา) นักศึกษาตรวจสอบวาผลการปฏิบัติ
งานกลุมเปนอยางไร แตละคนมีสวนรวมในกิจกรรมและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่หรือไม สวน
ของครูไดสังเกตการปฏิบัติงานกลุมของนักศึกษาตรวจสอบความเขาใจ นักศึกษาทั้งชั้นโดยการ
ใชคําถามและการประเมินจากคําตอบ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล การเรียนรูจากการทํางานกลุม ครูนักศึกษา
ชวยกับสรุปประเมินผล พิจารณาจุดเดนหาขอบกพรอง สิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อใหเกิดผลงานกลุม
และการปฏิบัติงานกลุม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในกิจกรรมครั้งตอไป
สําหรั บ วิ ธี ส อนแบบปกติ ผู วิ จั ยได ศึ กษาจากวิ ธี ส อนตามคูมือของกรมวิช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
3) ขั้น สรุปผล 4) ขั้น วัดและประเมินผล และรูปแบบแผนการสอนและใบชวยสอนของ
กรมอาชีวศึกษา (2537 : 23 - 24) ที่กําหนดวิธีสอนแบบฝกทักษะซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นสาธิต/หรือยกตัวอยาง 3) ขั้นปฏิบัติหรือฝกหัด 4) ขั้นตรวจผลการฝกหัด
5) ขั้นฝกฝนอยางตอเนื่อง 6) ขั้นสรุปและประเมินผล โดยผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหเปนวิธีสอน
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แบบปกติดังนี้คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุปผลเรียน 4) ขั้นวัดและประเมินผล
จากแนวคิดที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1
กลุมทดลอง
การจัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการกลุม

1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นสอน
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุม
4. ขั้นตรวจสอบผลงาน
5. ขั้นสรุปบทเรียน และ
ประเมินผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักการตลาดและทักษะการ
ทํางานกลุมและ
พฤติกรรมการทํางานกลุม
ของนักศึกษา
ความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวน
การกลุมและวิธีสอนแบบปกติ

กลุมควบคุม
วิธีสอนแบบปกติ

1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นสอน
3. ขั้นสรุปผลเรียน
4. ขั้นวัดและประเมินผล

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ยบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิช าหลักการตลาดของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและ
วิธีสอนแบบปกติ
2. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและ
วิธีสอนแบบปกติ
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ที่มี
ตอการเรียนวิชาหลักการตลาด ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม และวิธีสอนแบบ
ปกติ
ขอคําถามของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิช าหลักการตลาด ของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม และวิธีสอนแบบปกติแตก
ตางกันหรือไม
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2. ทั ก ษะการทํ า งานกลุ ม และพฤติ ก รรมการทํ า งานกลุ ม ของนั ก ศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและ
วิธีสอนแบบปกติอยูในระดับใด และเปนอยางไร
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ที่มีตอการ
เรียนวิชาหลักการตลาดที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม และวิธีสอนแบบปกติเปน
อยางไร
สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปร 2 ประเภท คือ
1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีสอน 2 วิธี ประกอบดวย
1.1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
1.1.2 วิธีสอนแบบปกติ
1.2 ตัวแปรตาม ไดแก
1.2.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าหลั ก การตลาดของนั ก ศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1
1.2.2 ทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษา
1.2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.1) ของโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 158 คน
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)
ของโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
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จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 2 หองเรียน ที่ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) หองที่ 1 จํานวน 30 คน หองที่ 2 จํานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน
3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาในรายวิชาหลักการตลาด หนวยการ
เรียนที่ 3 (05 - 000 - 102,05 - 220 - 103) ตามหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2536 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2543) เรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาดประกอบดวย
เนื้อหายอย 4 เรื่อง คือ ตลาด พฤติกรรมผูบริโภค ผลิตภัณฑ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม โดยมีจุดมุงหมายรายวิชาที่สําคัญในเนื้อหา 4 เรื่องนี้คือ รูหลักเกณฑการเลือกตลาด
เปาหมายและการเลือกใชสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมของผลิตภัณฑที่เสนอขายภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 ใชเวลาในการทดลองสอน 4 สัปดาห จํานวน
12 คาบ คาบละ 50 นาที โดยทําการสอนสัปดาหละ 1 วันๆ ละ 3 คาบ
ขอตกลงเบื้องตน
1. นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยไมเคยศึกษา ดวยการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชกระบวนการกลุมรวมกับเทคนิควิธีรวมกันเรียนรู และไมเคยเรียนเรื่องลักษณะและ
พฤติกรรมการซื้อของตลาด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสถานบันราชมงคล
หลักสูตร 2 ป สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543 เอกสารประกอบวาระ
ที่ 8 สายวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ
2. การวิจัยครั้งนี้ไมศึกษาถึงสภาพแวดลอม และองคประกอบสวนตัวของนักศึกษา
แตมุงศึกษาเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด เรื่อง ลักษณะและพฤติกรรมการ
ซื้อของตลาด ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 1) ที่ไดจากการเรียนวิชาหลัก
การตลาด (รหัส 05 - 000 - 102,05 - 220 - 103) จํานวน 4 เรื่องยอย
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของการวิจัย
ครั้งนี้ไวดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม หมายถึง การดําเนินการ
เรียนการสอน โดยจัดกลุมใหนักศึกษาเรียนรูรวมกันและปฏิบัติกิจกรรม โดยจัดกลุมนักศึกษา
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ตั้งแต 2 - 5 คนขึ้นไป ขนาดของกลุมจะขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูและ
วัตถุประสงคการเรียนรูที่ครูจัดใหแตละครั้ง โดยที่การปฏิบัติงานกลุมสมาชิกกลุมจะยึดหลักการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน 7 กิจกรรม ซึ่งอาศัยการยอมรับซึ่งกันและกัน ตอผลงานสมาชิกและ
ผลงานกลุม จะรวมกันเรียนรูประสานงานกัน โดยครูคอยติดตามดูแล ชวยเหลือการปฏิบัติงาน
กลุมใหประสบผลสําเร็จ โดยจะจัดการเรียนการสอนตามลําดับขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
ขั้นที่ 2 ขั้นสอนขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลงาน และขั้นที่ 5 ขั้นสรุป
บทเรียนและประเมินผล
2. กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน หมายถึง การปฏิบัติงานรวมกัน ภายใน
กลุม อาศัยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน ดังตอไปนี้ 1) การจับคูสรุปสาระสําคัญ (Turn –
To Your Neighbor Summaries) 2)การจับคูฝกทบทวน (Drill - Review Pairs) 3) การจับคูแก
ปญหาหรือตอบคําถามที่กําหนด (Problem Solving Pairs) 4) เพื่อนคูคิด (Think Pairs Share)
5)กิจกรรมมุมสนทนา (Corners) 6)กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาคําตอบ (Numbered Heads
Together) และ 7) กลุมรวมมือ (Co - op Co - op)
3. วิธีสอนแบบปกติ หมายถึง กระบวนการสอนที่ผสมผสานระหวางวิธีสอนแบบ
ปกติของกรมวิชาการและแผนการสอนใบชวยสอนของกรมอาชีวศึกษา ที่ประกอบดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดําเนินตาม ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ มีการนําเขาสูบทเรียน
ทบทวนความรูเดิม แจงจุดประสงคการเรียนรู 2) ขั้นสอน ประกอบดวยการเสนอเนื้อหาการ
เรียนใหกับผูเรียน โดยครูผูสอนใชการอธิบายการสนทนาซักถาม โตตอบ อภิปราย การทําแบบ
ฝกหัด การใชหนังสือ รูปภาพประกอบการสอน 3) ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักศึกษารวมกันสรุป
เนื้อหาสาระ หลักการรวมกัน 4) ขั้นวัดผลและประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาขณะปฏิบัติกิจกรรม การตอบคําถาม การตรวจแบบฝกหัดและการตรวจแบบทดสอบ
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด หมายถึงคะแนนที่ไดจากการ
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาหลักการตลาด เรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาด
ของนั ก ศึ ก ษาระดับประกาศนียบัต รวิช าชีพชั้น สูงชั้น ปที่ 1 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม และวิธีสอนแบบปกติ
5. ความคิดเห็นตอการเรียนวิชาหลักการตลาด หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัต รวิช าชีพชั้น สูงปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ในดานตอไปนี้ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยากาศในการเรียนการสอน พฤติกรรมการทํางานกลุม และปญหาและขอเสนอแนะ
6. ทักษะการทํางานกลุม หมายถึง ความสามารถในการทํางานของบุคคลภายใน
กลุมที่มีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน โดยปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเองในการ
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ทํางานกลุมใหงานสําเร็จ ซึ่งประกอบดวย การทํางานรวมกัน การสื่อสารสื่อความหมาย การ
ยกยองใหกําลังใจ และการขจัดความขัดแยง
7. พฤติกรรมการทํางานกลุม หมายถึง การแสดงออกดวยการรวมกันปฏิบัติ
งานและรวมกันเรียนรูภายในกลุมของนักศึกษาที่มีการสังเกต ประเมินโดยผูสอน และประเมิน
โดยนักศึกษาเปนกลุมกับประเมินเปนรายบุคคล โดยวัดพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษา
10 รายการในดานการทํางานรวมกัน การสื่อสารสื่อความหมาย การยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและ
กัน และการขจัดความขัดแยง เพื่อการวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล
8. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ป
การศึกษา 2545 ประกอบดวยกลุมทดลองจํานวน 30 คน กลุมควบคุมจํานวน 30 คน

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม และวิธีสอนแบบปกตินั้นผูวิจัยไดศึกษาหลักการแนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอตอไปนี้
1. หลักสูตรอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540
หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2536
(ฉบับปรับปรุง 2543) และรายละเอียดวิชาการตลาด
1.1 หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตร
1.2 ระบบการศึกษา
1.3 รายละเอียดวิชาหลักการตลาด
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
2.1 ความหมายของกระบวนการกลุม
2.2 ความสําคัญของกระบวนการกลุม
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการกลุม
2.4 ลักษณะกลุมที่ควรศึกษาเพื่อประกอบการจัดกลุม
2.5 การเรียนรูแบบรวมมือกัน
2.6 ลักษณะชั้นเรียนของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
2.7 บทบาทของครูในการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
2.8 หลักการสอนตามทฤษฎีกลุม
2.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานกลุม
2.10 การเรียนตามทฤษฎีกระบวนการกลุม
3. วิธีสอนแบบปกติ
3.1 รูปแบบแผนการสอนและใบชวยสอนของกรมอาชีวศึกษา
4. บริบททางการศึกษาของโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
4.1 ประวัติโรงเรียน
4.2 สภาพปจจุบันและปญหาของโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการทํางานกลุมหรือกระบวนการกลุม
1. หลักสูตรอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540
กรมอาชีวศึกษาเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ
และผลิตกําลังคนดานวิชาชีพเขาสูตลาดแรงงาน และจะตองสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงสามารถกลาวถึงหนาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ของกรม
อาชีวศึกษาไวดังนี้
1. จัดและสงเสริมการศึกษาวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
และหลักสูตรพิเศษ
2. จัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตกําลังคนในระดับชางกึ่งฝมือ ชาง
ฝมือและชางเทคนิค ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสนองความ
ตองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ โดยจัดการศึกษาและฝกอบรม
อาชีพ 5 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาคหกรรม ศิลปหัตถกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
และประเภทชางอุตสาหกรรม
1.1 หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตร
หลักการ
1) เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูเชี่ยวชาญการเฉพาะสาขา
อาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
2) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาส ใหผูเรียนไดเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจสามารถถายโอนผลการเรียนผลการเรียน เทียบความรู และประสบการณจาก
แหลงวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3) เปน หลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษาจัดวิธีเรียนวิธีสอนที่หลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
4) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น ทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีสวนรวมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา เพื่อใหตรงตามความตองการ สอดคลอง
กับสภาพชุมชนและทองถิ่น
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จุดมุงหมาย
1) เพื่อใหมีความรูและทักษะในวิชาสามัญสําหรับเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
การศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาการ
และเทคโนโลยีตางๆ ที่เกิดขึ้น
2) เพื่อใหมีทักษะในงานอาชีพ ระดับผูชํานาญการเฉพาะทางสามารถนําไป
ประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
3) เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในงานอาชีพ รัก
งาน รักหนวยงาน สามารถทํางานเปนคณะไดดี
4) เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีนิสัยใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความ
สามารถในการจัดการ การตัดสินใจและแกปญหารูจักแสวงหาแนวทางใหมๆ มาพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน
5) เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม ขยัน ซื่อสัตย มีวินัย มี
สุขภาพกาย ใจ สมบูรณแข็งแรง
6) เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดี งามทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน
มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจ
และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญ
ของสิ่งแวดลอม
7) เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจแบงออกเปน 13 สาขาวิชา ดังนี้
ตารางที่ 2 โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540
สาขาวิชา
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

หมวดวิชา วิชา วิชาชีพ
พื้นฐาน พื้นฐาน เฉพาะ
18
12
15
18
12
15
18
12
15
18
12
15

วิชาชีพ
เลือก
30
30
30
30

ฝกงาน/
โครงงาน
4
4
4
4

หมวดวิชา
เลือกเสรี
10
10
10
10

รวม
89
89
89
89
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ตารางที่ 2 (ตอ)
สาขาวิชา
การเงินและการ
ธนาคาร
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ธุรกิจการคา
ตางประเทศ
การจัดการงานบุคคล
ธุรกิจประกัยภัย
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจสถานพยาบาล
การประชาสัมพันธ
ธุรกิจหนังสือพิมพและ
สิ่งพิมพ

หมวดวิชา วิชา วิชาชีพ
พื้นฐาน พื้นฐาน เฉพาะ
18
12
15

วิชาชีพ
เลือก
30

ฝกงาน/
โครงงาน
4

หมวดวิชา
เลือกเสรี
10

รวม
89

18
18

12
12

15
15

30
30

4
4

10
10

89
89

18
18
18
18
18
18

12
12
12
12
12
12

15
15
15
15
15
15

30
30
30
30
30
30

4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
10

89
89
89
89
89
89

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตร 2 ป) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543)
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถ
1. เพื่อใหผลิตและพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอรใหมีความรูความสามารถใน
การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการจัดการเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
2. มี ค วามรู แ ละปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ พ นั ก งานควบคุ ม เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร และเปนผูชวยโปรแกรมเมอร
3. ปฏิบัติงานในดานบริหารธุรกิจ และนําไปใชในการประกอบอาชีพอิสระสวนตัว
อยางมีประสิทธิภาพ
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีกิจนิสัยในการคนควา ปรับปรุงตนเองให
กาวหนา สามารถแกปญหาดวยหลักการและเหตุผลอันจะกอใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
อยางมีคุณภาพ
5. ไดรับการปลูกฝงใหมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต ขยัน
หมั่นเพียรดวยความสํานึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
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1.2 ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษา
ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจจัดใหมีการศึกษา
ภาคฤดูรอนได ในภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาหนึ่งมีเวลาเรียน 18 สัปดาห สําหรับภาค
ฤดูรอนใหจัด 6 – 9 สัปดาห โดยเพิ่มจํานวนคาบการเรียนในแตละสัปดาหของแตละรายวิชาให
มีจํานวนคาบเรียนครบตามหลักสูตรและควรยึดหลักการจัดแผนการศึกษาในแตละภาค ดังนี้
ระบุสายวิชา
ระบุกลุมสาขาวิชา
ระบุกลุมวิชาชีพ
XX – XXX – XXX
ระบุลําดับรายวิชา
ระบุปที่ควรศึกษา

การแบงรายวิชา
ใหปฏิบัติตามหลักการศึกษาแบบสมรรถฐาน (Competency Based Education)
โดยแยกสมรรถฐานที่จําเปน และจัดแบงเปนรายวิชา หนวยเรียน และบทเรียน โดยมุงคํานึงถึง
พฤติกรรมตอไปนี้
- ความรูความสามารถในดานสติปญญา ทักษะปฏิบัติการ
- คุณลักษณะที่จําเปนทั้งในดานเจตคติหรือกิจนิสัย
นอกจากศึกษารายวิชาแลว นักศึกษาควรฝกงานในแหลงประกอบการและ/หรือ
ฝกงานเสริมประสบการณ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางแทจริงกอนสําเร็จการศึกษา แต
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานศึกษา
การจัดชั่วโมงเรียน
ในการจัดชั่วโมงเรียนนั้น ไดพิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรูของนักศึกษาที่สามารถเกิดขึ้นไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ดังนั้นควรจัดชั่วโมง
ใหนักศึกษาไดศึกษาทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนรวมสัปดาหละ 50-60 ชั่วโมง
การจัดเวลาการเรียนรูของนักศึกษามี 3 ลักษณะ
1. คาบเรียนทฤษฎี
2. คาบเรียนปฏิบัติ
3. ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
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หนวยกิต และเวลาที่นักศึกษาใชเพื่อการศึกษากําหนดดังนี้
คาบเรียนทฤษฎี
คาบเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
X (X – X – X)
หนวยกิต
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาภาษาไทย
1.4 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและ/
หรือวิทยาศาสตร
1.6 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
จํานวน
2.2 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุมวิชาวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
01-220-001 จิตวิทยาทั่วไป
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

86 หนวยกิต
20
3
3
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
6
27
12
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

20
3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
(3-0-3)
หนวยกิต
(3-0-3)
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1.3 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
01-310-101 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
1.4 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
6 หนวยกิต
01-320-101 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและ/หรือวิทยาศาสตร
3 หนวยกิต
13-010-120 คณิตศาสตรทั่วไป
3 หนวยกิต
1.6 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หนวยกิต
01-610-001 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01-620-001 นันทนาการ
1 (0-2-1)
หมายเหตุ วิชาศึกษาทั่วไปในแตละวิชาอาจเลือกเรียนวิชาอื่นในกลุมวิชา
เดียวกันที่ระบุไวในหลักสูตรของคณะศิลปศาสตรได
2. หมวดวิชาชีพ
จํานวน
63 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
24 หนวยกิต
05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร
3 (3-0-3)
05-000-102 หลักการตลาด
3 (3-0-3)
05-000-103 หลักการจัดการ
3 (3-0-3)
05-000-104 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-3)
05-000-105 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-3)
05-000-106 การภาษีอากร
3 (3-0-3)
05-000-107 หลักการบัญชีการเงิน
3 (2-2-2)
05-000-108 การใชคอมพิวเตอร
3 (3-0-3)
2.2 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา
27 หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 15 หนวยกิต
05-051-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
3 (3-0-3)
05-051-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 1
3 (3-0-3)
05-051-103 การใชงานระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-3)
05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 (2-2-3)
05-051-201 ระบบฐานขอมูล
3 (2-2-3)
2.2.2 วิชาเอกเลือก ศึกษาไมนอยกวา
12 หนวยกิต
05-051-105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 3 (2-2-3)
05-051-106 โปรแกรมสําเร็จรูป 1
3 (2-2-3)
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05-051-107 โปรแกรมสําเร็จรูป 2
3 (2-2-3)
05-051-202 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน 3 (3-0-3)
05-051-203 โปรแกรมประยุกตทาง
คอมพิวเตอรกราฟฟก
3 (2-2-3)
05-051-204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-3)
05-051-205 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 2
3 (3-0-3)
05-051-206 ภาษาวาจา
3 (2-2-3)
05-051-207 โครงสรางขอมูล
3 (3-0-3)
05-051-208 ภาษาซี
3 (2-2-3)
05-051-209 การวิเคราะหระบบ
3 (3-0-3)
05-051-210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-3)
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
เลือกศึกษาในรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาใน
วิชาเอกอื่น ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
05-052-101 การใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
3 (2-2-3)
05-051-201 ภาษาแอสเซมบลี
3 (2-2-3)
05-051-202 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง
3 (2-2-3)
ภาษาคอมพิวเตอร
05-051-203 โครงการเฉพาะบุคคล
3 (1-4-4)
05-051-204 การประยุกตใชอินเตอรเน็ตและ
3 (2-2-3)
อินทราเน็ต
05-051-205 พาณิชยอิเลคทรอนิกส
3 (3-0-3)
05-051-206 ทฤษฎีสารสนเทศ
3 (3-0-3)
05-051-207 โครงสรางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-3)
05-051-208 การโปรแกรมวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย
3 (2-2-3)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาเลือกวิชาใดก็ไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต โดยไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษา
หมายเหตุ สําหรับวิชาชีพเฉพาะสาขา/วิชาเอกอื่นที่มีความประสงคเลือก
วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปนวิชาโท จะตองศึกษาไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
05-051-103 การใชงานระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-3)
05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3 (2-2-3)
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05-051-106 โปรแกรมสําเร็จรูป 1
3 (2-2-3)
05-051-107 โปรแกรมสําเร็จรูป 2
3 (2-2-3)
05-051-201 ระบบฐานขอมูล
3 (2-2-3)
05-051-202 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
3 (3-0-3)
05-051-203 โปรแกรมประยุกตทางคอมพิวเตอรกราฟฟก 3 (3-0-3)
05-051-204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-3)
05-052-204 การประยุกตใชอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ท 3 (2-2-3)
05-051-205 พาณิชยอิเลคทรอนิคส
3 (3-0-3)
หมายเหตุ นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจะ
ตองมีการฝกงานไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
เกณฑการจบหลักสูตร
นักศึกษาจะตองมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนอยางนอย 2.00 จึงจะถือ
วาจบหลักสูตร
1.3 รายละเอียดวิชาหลักการตลาด
วิชาหลักการตลาด (Principles of Marketing) เปนวิชาชีพพื้นฐาน ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชาตองศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ชั้นปที่ 1 เวลาศึกษาทั้ง
หมด 54 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห แบงเปนทฤษฎี 3 คาบ และนักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษา
คนควานอกเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห รวม 3 หนวยกิต
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่อใหนักเรียนเขาใจบทบาทของการตลาดที่มีตอระบบเศรษฐกิจและสังคม
2. เพื่อใหนักเรียนรูองคประกอบของโครงสรางระบบการตลาด และความ
สัมพันธขององคประกอบเหลานั้น
3. เพื่อใหนักเรียนรูหลักเกณฑการเลือกตลาดเปาหมาย
4. เลือกใชสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมของผลิตภัณฑที่เสนอขาย ภายใต
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
5. เพื่อใหนักเรียนรูรูปแบบธุรกิจใหมๆ ผานเทคโนโลยีสื่อสารระบบเครือขาย
(On Line Marketing)
6. เพื่ อ ให นั ก เรี ย นมี จิ ต สํา นึ กในเรื่ อ งจริ ย ธรรมทางการตลาดและความ
รับผิดชอบตอสังคม
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สรุปไดวา เนื้อหาวิชาหลักการตลาด ตามความมุงหมายรายวิชา ในสวนที่ผูวิจัย
นํามาทดลองตรงกับ ขอ 3 - 4 ตองการใหนักเรียนเลือกเกณฑตลาดเปาหมายไดใหนักศึกษาใช
สวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑที่เสนอขาย ภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
นอกจากนี้หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2536 (ฉบับ
ปรับปรุง 2536) ไดใหคําอธิบายรายวิชาการตลาดไววา เปนการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ
ตลาด บทบาทของการตลาดในระบบเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาการของแนวความคิดทางการ
ตลาด หนาที่ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาดประเภทตางๆ การเลือก
ตลาดเปาหมาย การเลือกใชกลยุทธสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจการนําเทคโนโลยีสื่อสารระบบเครือขายมาใชในงานการตลาด จริยธรรมทางการตลาดและ
ความรับผิดชอบตอสังคม
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
ความหมายของกลุม
กลุม หมายถึงการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ซึ่งเปนการรวมตัวโดยมี
วัตถุประสงครวมกันและมีปฏิสัมพันธกันภายในกลุม ไดมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมาย
ของกลุมไวแตกตางกันดังนี้
บาส (Bass 1960 : 39) กลาววา กลุมหมายถึง การรวมตัวของเอกัตบุคคลโดยที่
การรวมตัวเหลานั้นจะทําใหเกิดการเสริมแรงแกสมาชิกในกลุม กอใหเกิดประสิทธิภาพและเปน
สิ่งที่ดึงดูดใจสมาชิกของกลุมเมื่อเขาไดรับสวัสดิการและการคุมครองจากกลุม กลุมจะเปนกลไก
เพื่อตอบสนองความตองการบางอยางได โดยใชรูปแบบของการปฏิสัมพันธการมีจุดมุงหมาย
อยางเดียวกัน การมีบทบาทในการที่จะประสานกันอยางแนนแฟน การที่สมาชิกในกลุมยึดถือ
เกณฑปกติอยางเดียวกันและการยอมรับเขาใจในเอกภาพของกลุม
กัลลี (Gully 1960 : 62) กลาววา กลุมมีความหมายลึกซึ่งกวาการที่บุคคลมาอยูรวม
กันและจะตองประกอบดวย องคประกอบ 3 ประการคือ
1. มีวัตถุประสงครวมกัน
2. ผลของการทํางานเกิดจากความรวมมือของสมาชิก
3. มีสื่อสารทางวาจา
เดวิส (Davis 1964 : 405) กลาววา “กลุมหมายถึงบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมี
ปฏิสัมพันธกันโดยมีเปาหมายรวมกันอยางเห็นไดชัด”
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โดยสรุปอาจกลาวไดวา กลุม หมายถึง การที่บุคคลมารวมกันโดยมีจุดมุงหมายรวม
กันหรือมีวัตถุประสงคในการทํางานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จลุลวง โดยอาศัยความรวมมือใน
หมูสมาชิกมีการพบปะสังสรรคยอมรับและเขาใจซึ่งกันและกัน
2.1 ความหมายของกระบวนการกลุม
การศึกษาเกี่ยวกับพลังกลุม มีนักวิชาการหลายทานเรียกชื่อแตกตางกันออกไป
เชน กลุมสัมพันธ (Group Dynamics) กระบวนการกลุม (Group Process) ซึ่งในงานวิจัยนี้
ผูวิจัยขอใชคําวา” กระบวนการกลุม (Group Process)” ทั้งนี้ยังมีนักการศึกษาไดใหนิยามไว
แตกตางกันอีกหลายทาน เชน
กูด (Good 1959 : 256, อางถึงใน รัชนี ศิลปศร 2542 : 34) กระบวนการ
กลุม หมายถึง รูปแบบของการปฏิสัมพันธตอกันภายในกลุม หรือแนวทางในการดําเนินงานของ
กลุม
เพจและโทมัส (Page and Thomas 1977 : 153, อางถึงใน รัชนี ศิลปศร 2542
: 34) กระบวนการกลุม เปนการศึกษาพฤติกรรมของกลุมคนและปฏิสัมพันธของแตละบุคคลใน
ฐานะที่เปนสมาชิกของกลุม มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกัน
หลุย จําปาเทศ (2522 : 48) กระบวนการกลุม หมายถึง กิจกรรมที่วาดวยการ
เคลื่อนไหวของกลุมไปตามธรรมชาติของกลุม เปนการศึกษาเกี่ยวกับการมีปฏิกิริยาโตตอบแก
กันในกลุม อิทธิพลตางๆ ที่มีตอกลุม ลักษณะของสมาชิกกลุม ความเปนผูนํา ผูตาม ตลอดจน
การแกไขปญหาของกลุม วากลุมมีเทคนิค หรือวิธีการแกปญหาอยางไรและวิธีการใดจึงจะไดผล
มากที่สุด
ทิศนา แขมมณี (2545 : 139) กลาวถึง กระบวนการกลุมสัมพันธวา หมายถึง
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ พฤติกรรมและปฏิสัมพันธตางๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานกลุม
ซึ่งจะชวยใหกลุมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ คือ ไดทั้งผลงานที่ดี และไดทั้งความรูสึกและ
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูรวมงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับพลังผลักดันจาก
องคประกอบและปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ของกลุม หากผูนําและสมาชิกกลุมมี
ความรู ความเขาใจ เรื่องกลุมสัมพันธ ก็ยอมสงผลตอกระบวนการของกลุมดวย ความเขาใจ
เกี่ยวกับองคประกอบของกลุมที่จําเปนตอการดําเนินงานกลุมไดกลาวไวแลวในตอนที่ 1 แตสวน
ที่สําคัญที่สุดซึ่งครูสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนไดมาก
ฮูเบิรด (Hubert, 1959 : 10, อางถึงใน รัชนี ศิลปศร 2542 : 34) ไดใหความ
หมายของกระบวนการกลุมวา เปนกระบวนการที่กอใหเกิดแรงผลักดันที่เกิดจากบุคคลตั้งแต
สองคนขึ้นไปมารวมตัวกันโดยมีความสัมพันธมีการสื่อสาร และมีการปรับตัวเขาหากัน ซึ่งกอให
เกิดพลังขึ้นในกลุม ขนาดของพลังที่จะเกิดมากหรือนอยตางกันออกไปตามสภาพการณของ
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แตละกลุม โดยผูเรียนตองเขาไปมีสวนรวมในประสบการณที่ผูสอนจัดขึ้น แลววิเคราะห
ประสบการณจากการเรียนการสอน
กรมวิชาการ (2541 : 4, อางถึงใน สุพัฏรา อนลําพูล 2544 : 34) กระบวนการ
กลุมหมายถึงกระบวนการที่ชวยใหนักเรียนไดมีพัฒนาการในดานทัศนคติ คานิยม และ
พฤติกรรมที่บกพรองเปนปญหาสมควรแกไข เปนวิธีการเปดโอกาส ใหนักเรียนเขาใจความ
ตองการของตนเองและของผูอื่นจากการสัมผัสดวยการปฏิบัติ จึงเกิดการคนพบสิ่งที่ตองการ
เรียนรูดวยตนเองซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติตนในการอยูรวมกันกับผูอื่นดวย
จอนหสันและคณะ (Johnson, Johnson and Holubec, อางถึงใน วัชรา
เลาเรียนดี, 2545) กระบวนการกลุม (Group Processing) การปฏิบัติงานกลุมหรือกระบวน
การกลุม เปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันองคประกอบหนึ่ง กระบวนการ
จะปรากฏเมื่อสมาชิกรวมกันอภิปราย จนบรรลุ ผลสําเร็จตามเปาหมายกลุม โดยที่สมาชิกทุกคน
มีความสัมพันธที่ดีตอกัน การทํางานรวมกันทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายและเปนกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเนื่องทําใหเกิดประสิทธิภาพของสมาชิกและบุคคลภายในกลุม
โดยสรุปกระบวนการกลุม หมายถึง กระบวนการทํางานหรือปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางสมาชิกในกลุม ซึ่งขนาดของกลุมจะประกอบดวยสมาชิกตั้งแตสองคนขึ้นไป โดยที่
สมาชิกกลุมจะรวมมือกันเรียนรู หรือปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ใหบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด
2.2 ความสําคัญของกระบวนการกลุม
กรมวิชาการ (2543 : 155 - 156) ไดเนนความสําคัญของกระบวนการกลุมวา
เปนกระบวนการวิธีสอนอีกวิธีหนึ่งจะชวยในการพัฒนาการเรียนการสอน และแกปญหาการ
เรียนการสอนตามที่หลักสูตรตองการโดยมุงเนนการสอนที่มีลักษณะดังนี้
1. ยึ ด ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลางเป ด โอกาสให นั ก เรี ย นมี โ อกาสเขารวมในกิจ
กรรมการเรียนอยางทั่วถึง และมากที่สุดเทาที่จะทําได
2. ยึดกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ เปดโอกาสใหนักเรียนไดพูดคุยปรึกษา
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน อันจะชวยใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น การเรียนรูที่จะปรับตัวใหสามารถอยูและทํางาน
รวมกับผูอื่น
3. ยึดการคนพบดวยตนเอง ครูจะเปนผูจัดประสบการณการเรียนรู ที่สงเสริม
ใหนักเรียนไดคนหาและคนพบคําตอบดวยตนเอง ซึ่งจะมีผลใหนักเรียนจดจําไดดี
4. เนน กระบวนการควบคูไ ปกับผลงาน โดยการสงเสริมใหนักเรียนไดคิด
วิเคราะหถึงกระบวนการกลุมและกระบวนการตางๆ ที่ทําใหเกิดผลงาน ซึ่งประสิทธิภาพของ
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ผลงานขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของกระบวนการดวย การเรียนรูกระบวนการจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะ
ชวยใหผลงานดีขึ้น
5. เนน การนําความรูไ ปใชในชีวิต ประจําวัน โดยใหผูเรียนมีโอกาสคิดหา
แนวทางที่จะนําความรูความเขาใจในเนื้อหาบทเรียน ไปใชในชีวิตประจําวัน
โดยสรุปจะเห็นไดวา กระบวนการกลุมมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนกระบวนการขั้นตอน วิธีการหรือพฤติกรรมตางๆ ที่จะชวยใหการดําเนินงานเปนกลุม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือ ไดทั้งผลงานที่ดีและไดทั้งความรูสึก และความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูเรียน ผูเรียนเกิดการเรียนรู การคนพบดวยตนเอง และสามารถนําความรูที่ไดไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการกลุม
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม มีทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการกลุม (ทิศนา แขมมณี 2522 : 59 - 79) ดังนี้
1. ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ของ เคิรท เลวิน (Kurt Lewin) ทฤษฎีนี้มี
แนวคิดสําคัญ สรุปไดดังนี้ คือ พฤติกรรมจะเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกในกลุม
และโครงสรางของกลุมจะเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกันการรวมกลุมแต
ละครั้งจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม โดยเปนปฏิสัมพันธ อยูในรูปของการกระทํา
(Act) ความรูสึก (Feel) และ ความคิด (Think) องคประกอบตางๆ ดังกลาวจะกอใหเกิด
โครงสรางของกลุมแตกลุมซึ่ง มีลักษณะแตกตางกัน ออกไปตามลักษณะของสมาชิกในกลุม
สมาชิกในกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากันและพยายามชวยกันทํางาน ซึ่งการที่บุคคลพยายาม
ปรับบุคลิกภาพของตนที่มีความแตกตางกันนี้ จะกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และทํา
ใหเกิดพลังหรือแรงผลักดันของกลุมที่ทําใหการทํางานเปนไปไดดวยดี
2. ทฤษฎีปฏิสัมพันธ (Interaction Theory) ของเบลล (Bales) โฮมาน
(Homans) และ ไวท (Whyte) แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีนี้คือ กลุมจะมีปฏิสัมพันธโดยการ
กระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ปฏิสัมพันธจะเปนปฏิสัมพันธทุกๆ ดานคือ ปฏิสัมพันธทาง
รางกาย (Physical Interaction) ปฏิสัมพันธทางวาจา (Verbal Interaction) ปฏิสัมพันธทางจิตใจ
(Emotional Interaction) กิจกรรมตางๆ ที่กระทําผานการมีปฏิสัมพันธนี้ จะกอใหเกิดอารมณ
ความรูสึก
3. ทฤษฎีระบบ (System Theory) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดสําคัญ คือ กลุมจะ
ประกอบไปดวยโครงสรางหรือระบบ ซึ่งจะมีการแสดงบทบาทและการกําหนดตําแหนงหนาที่
ของสมาชิกอันถือวาเปนการลงทุน (Input) เพื่อใหไดผลลัพธ (Output) อยางใดอยางหนึ่ง
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การแสดงบทบาทตํา แหน ง หน า ที่ ข องสมาชิ ก จะกระทําได โ ดยการสื่ อ สารระหว า งกั น
(Communication) และจากการเปดเผยตัวเองในกลุม
4. ทฤษฎีสังคมมติ (Sociometric Orientation) ของ โมเรโน ทฤษฎีนี้มีแนว
ความคิดที่สําคัญดังตอไปนี้ การกระทํา และจริยธรรมหรือขอบเขตการกระทําของกลุม จะเกิด
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมซึ่งจะศึกษาไดโดยใหสมาชิกเลือกความสัมพันธทางสังคม
ระหวางกัน (Interpersonal Choice) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาความสัมพันธคือการแสดงบท
บาทจําลอง (Role Playing) หรือการใชเครื่องมือวัดการเลือกทางสังคม (Sociometric Test)
5. ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Orientation) ของ ซิกมันด ฟรอยด
(Sigmund Freud) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดที่สําคัญ คือ เมื่อบุคคลอยูรวมกันเปนกลุม จะตองอาศัย
ความจูงใจซึ่งอาจเปนรางวัล หรือผลจากการทํางานในกลุม ในการรวมกลุม บุคคลจะมีโอกาส
แสดงตนอยางเปดเผย หรือพยายามปองกัน ปดบังตนเองโดยวิธีการตางๆ แนวคิดนี้ใชวิเคราะห
กลุมโดยใหบุคคลแสดงออกตามความเปนจริง
6. ทฤษฎีจิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดวา การใช
หลักจิตวิทยาตางๆ เกี่ยวกับการรับรู การเรียนรู ความคิด ความเขาใจ การใหแรงจูงใจจะชวยให
เขาใจพฤติกรรมของบุคคลในแงการรวบรวมขอมูล นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่เกี่ยวของ เชน
6.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุม (Group Syntality Theory) ของ แคทแทล
(Cattel) ทฤษฎีนี้อาศัยหลักการจากทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) คือ กฎแหง
ผล (Law of Effect) เพื่ออธิบายพฤติกรรมของกลุม ตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ประกอบดวย
ลักษณะของกลุมจะประกอบดวย
– แตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวไดแก
สติปญญา ทัศนคติ บุคลิกภาพ เปนตน
– กลุมแตละกลุมจะมีบุคลิกเฉพาะกลุม (Syntality Traits หรือ
Personality Traits) หรือความสามารถที่กลุมไดรับจากสมาชิกดังกลาว ซึ่งจะทําใหแตละกลุมมี
ลักษณะที่แตกตางกันออกไป บุคลิกภาพของกลุมไดแก ความสามารถของกลุมที่มีอยูการ
กระทําของสมาชิกรวมกัน การตัดสินใจ รวมทั้งพฤติกรรมหรือการแสดงออกของสมาชิก เปนตน
– กลุ ม แต ล ะกลุ ม จะมี ลั ก ษณะโครงสร า งภายในโดยเฉพาะ
(Characteristic Of Inter Structure) ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ ระหวางสมาชิก และแบบแผน
หรือ ลักษณะในการรวมกลุมเชน มีการแสดงบทบาทสมมติ ตําแหนงหนาที่ มีการสื่อสาร
ระหวางสมาชิก เปนตน
6.2 พลั ง หรื อ การเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลิ ก ภาพของกลุม (Dynamics Of
Syntality) หมายถึงการแสดงกิจกรรมหรือความรวมมือของสมาชิกในกลุมเพื่อจุดมุงหมายอยาง
ใดอยางหนึ่ง การกระทําของสมาชิกจะมีลักษณะ 2 ประการ คือ
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6.2.1 ลักษณะที่ทําใหกลุมรวมตัวกันได หมายถึง ลักษณะของความ
รวมมือในการกระทําของสมาชิกแตละกลุม เพื่อใหความสัมพันธของสมาชิกเปนไปอยางราบรื่น
และกอใหเกิด ความสามัคคี ความรวมแรงรวมใจกัน ซึ่งจะทําใหการรวมกลุมโดยไมมีการแตก
แยก หรือการถอนตัวออกจากกลุมเปนไปไดอยางราบรื่น
6.2.2 ลักษณะที่ทําใหกลุมประสบผลสําเร็จ (Effective Synergy)
หมายถึง กิจกรรมที่สมาชิก กระทําเพื่อใหกลุมบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว
6.3 ทฤษฎีสัมฤทธิ์ผลของกลุม (A Theory of Group Achievement) ซึ่ง
สต็อกดิลล (Stogdill) รวบรวมองคประกอบของทฤษฎีนี้ไว 3 ประการ คือ
– การลงทุนของสมาชิกเมื่อบุคคลมารวมกลุมกันจะมีการแสดงออก
มีปฏิสัมพันธ และมีการคาดหาผลซึ่งเปนการลงทุนของสมาชิกเพื่อใหเกิดผลจากการรวมกลุม
– การแสดงออก หมายถึ ง การโต ต อบ หรื อ การตอบสนอง
(Response) ของสมาชิก อันเปนสวนหนึ่งของการมีปฏิสัมพันธ เชน การตัดสินใจ การเตรียม
การสื่อสาร การรวมมือรวมใจในการทํางานเปนตน
– ความคาดหวัง หมายถึง สิ่งที่ประกอบกันเขาเปนเพื่อชวยเสริมแรง
ใหสมาชิกคาดหวังความพอใจที่จะไดรับจากการรวมกลุม เชน จุดมุงหมายของกลุมการแสดง
บทบาทตางๆ ความมั่นคงของกลุม
– สื่อกลางของการลงทุนของสมาชิก (Mediating Variables) เมื่อ
สมาชิกมีการลงทุนโดยการกระทําหรือมีปฏิสัมพันธรวมทั้งการคาดหวังผลรวมกันแลว สิ่งหนึ่งที่
จะทําใหกลุมบรรลุผลตามจุดมุงหมายตามตองการ คือการกําหนดโครงสรางของกลุมขึ้นเพื่อเปน
สื่อใหการลงทุนของสมาชิกบังเกิดผล โครงสรางของกลุมประกอบดวย
– โครงสรางอยางเปนทางการ (Formal Structure) คือ สิ่งที่คาดหวัง
จากการมีปฏิสัมพันธของ สมาชิก เชน การกําหนดตําแหนงใหแกสมาชิกแตละคนใหมีฐานะ
(Status) และหนาที่ (Functions) ตามที่ควรจะเปน เพื่อใหสมาชิกกระทํา และมีปฏิกิริยาตามที่
คาดหวังไวและ ทําใหผลของการทํางานเปนจริงขึ้นมาได
– โครงสรางเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิก (Role Structure) คือ
โครงสรางของกลุมที่เชื่อวาจะมีอยูภายในตัวสมาชิกแตละคน ซึ่งสมาชิกแตละคนจะมีอิสระที่จะ
แสดงบทบาทของ ตนไดอยางเต็มที่ บทบาทที่กลาวถึง ไดแก ความรับผิดชอบ (Responsibility)
และอํานาจ (Authority) ในการทําตามตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
– ผลของกลุม (Group Outputs)หรือสัมฤทธิ์ผลของกลุม (Group
Achievement) หมายถึง ผลที่จะได รับจากการลงทุนของสมาชิกจากการแสดงออก การมี
ปฏิสัมพันธ และการคาดหวังโดยผานการแสดงออกตามโครงสรางและการกระทําของกลุมที่
กําหนดขึ้น ผลของการทํางานกลุมที่เกิดขึ้นมี 3 ประการ คือ ผลของการทํางาน (Productivity)
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ซึ่งเกิดจากการคาดหวังหรือจุดมุงหมาย และการกระทําเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย และการกระทํา
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว จริยธรรมของกลุม (Group Moral) คือ ขอบเขตการเปนอิสระ
ในการทํางาน หรือการแสดงพฤติกรรมที่จะใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว ถากลุมมีการกําหนด
โครงสรางและปฏิบัติตามโครงสรางนั้น จริยธรรมของกลุมจะมีมากขึ้น เพราะชวยใหกลุมทราบ
เกี่ยวกับผลที่ควรจะไดรับ
– ความสามัคคี (Cohesion) หรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
กลุม (Group Integration)หมายถึงการรักษาระดับการกระทําและโครงสรางของกลุมไวในสภาพ
ที่ตองการ ซึ่งจะปรากฏเปนความพอใจของกลุมหรือการสนองความตองการของสมาชิกในกลุม
6.4 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุม (Exchange Theory) ของ
ธิโบลทและเคลลีย (Thibaut and Kelley) แนวคิดของทฤษฎีนี้พยายามอธิบายความสัมพันธ
ระหวางสมาชิก และกระบวนการของกลุม ซึ่งจะกอใหเกิดผลจากการรวมกลุม แนวคิดจาก
ทฤษฎีนี้จะเปนพื้นฐานของการทําหนาที่ในกลุมไดเปนอยางดีแนวคิดที่สําคัญของทฤษฎีนี้มี 3
ประการ คือ
6.4.1 ในการรวมกลุ ม จะมี ก ารแลกเปลี่ ย นพฤติ กรรมและความ
สัมพันธระหวางสมาชิกนี้จะเกิดจากการที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกันในรูปตางๆ เชน การสื่อสาร
หรื อ การแสดงพฤติ ก รรมที่ บุ ค คลหนึ่ง แสดงตออีกบุคคลหนึ่ง และจะมีอิทธิพลตอการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลนั้นดวย การแสดงพฤติกรรมนี้จะเปนการแสดงออกทางดานการกระทํา
(Motor Acts) หรือการพูด (Verbal Acts) ก็ได เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตองการ
พฤติ กรรมที่ แสดงออกภายในกลุ ม นี้ จะตองเปน พฤติกรรมที่ไดรับการเลือกสรรขัดเกลา
(Behavior Repertoire) หรือพิจารณาแลววาจะแสดงกับใครอยางไรบาง
ดังนั้นแนวคิดประการแรกของทฤษฎีนี้จึงสรุปไดเปนขอๆ ดังนี้
1. สมาชิกมีความสัมพันธกัน (Interpersonal Relationship)
2. สมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกัน (Interaction)
3. การแสดงปฏิสัมพันธและความสัมพันธกันหมายถึงการ
แสดงพฤติกรรมในรูปตาง (Behavior Sequences) ของสมาชิก
4. พฤติกรรมที่แสดงออกภายในกลุมจะเปนพฤติกรรมที่เลือก
สรรแลว (Behavior Repertoire)
6.4.2 การแลกเปลี่ยนพฤติกรรมและความสัมพันธระหวางสมาชิกจะ
กอใหเกิดผลของกลุม (Group Outcomes) ขึ้น จึงเปนผลจากการปฏิสัมพันธของสมาชิก
(Consequences of Interaction) ซึ่งประกอบดวยรางวัล (Reward) จากการมีปฏิสัมพันธ เชน
ความสบายใจ (Pleasurable) ความสนุกสนาน (Enjoyable) ความอิ่มอกอิ่มใจ (Gratifying)
ความพอใจ (Satisfying) และเห็น คุณคาของการพยายามกระทําพฤติกรรมนั้น ใหบรรลุ
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จุดมุงหมายตามที่ตองการรางวัลและคุณคาที่ไดรับจากการแสดงพฤติกรรม จะพิจารณาไดสอง
ลักษณะ คือ
– ลักษณะของแตละบุคคลที่ไมไดเกี่ยวกับความสัมพันธของ
บุคคล (Exogenous Factors) คือ ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล เชน คานิยมทักษะ ความ
ตองการ ฯลฯ ซึ่งจะทําใหบุคคล สามารถแสดงพฤติกรรมไดผลดีมากนอยตางกันและทําให
คุณคาและรางวัลที่บุคคลไดรับตางกันออกไปดวย
– ลั ก ษณะที่ ไ ด รั บ จากความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสมาชิ ก
(Endogenous Factors) หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการมีความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม เชน
ความรวมมือ การรูจักประสานงานกันความสามัคคี ฯลฯ รวมทั้งลักษณะที่ไมมีคุณคา เชน ความ
ไมรูจักพอ (Satiation) ความเหนื่อยลา หรือความเขากันไมได (Incompatible Response) ของ
สมาชิกผลจากความสัมพันธระหวางสมาชิกจะชวยกําหนดคุณคา และรางวัลจากการแสดง
ปฏิสัมพันธของสมาชิก
6.5 ทฤษฎีพื้นฐานความสัมพันธระหวางบุคคล หรือ FIRO (Fundamental
Interpersonal Relations Orientations) ของซุทซ (Schutz) ทฤษฎีนี้จะพิจารณาพฤติกรรม
ระหวางสมาชิกที่พยายามปรับตัวเขาหากัน โดยเชื่อไดวาคนทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะในการ
ปรับตัวใหเขากับผูอื่น ความตองการที่จะมีความสัมพันธกับผูอื่นมี 3 ลักษณะ คือ
6.5.1 ความตองการเชื่อมโยงกับผูอื่น (Inclusion) ไดแก ความ
ตองการอยูรวมกับผูอื่น (Togetherness) ซึ่งบุคคลพยายามจะแสดงออกเพื่อใหเกิดชื่อเสียง
(Prominence) การเปนที่ยอมรับนับถือ (Recognition) และความมีเกียรติ (Prestige) เปนตน
6.5.2 ความตองการในการควบคุม (Control) หมายถึง กระบวนการ
ที่ทุกคนตัดสินใจเพื่อจะมีอิทธิพล (Authority) มีอํานาจ (Power) หรือความตองการจะควบคุม
ผูอื่น ซึ่งอาจจะแสดงออกมาในสองลักษณะ คือ การควบคุมผูอื่น หรือ การถูกผูอื่นควบคุม
ความตองการเปนที่รักใครของผูอื่น (Affection) หมายถึง ความรูสึกและอารมณสวนตัวที่เกิดขึ้น
ระหวางบุคคลสองคน เชน ความรัก ความเปนมิตร การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การสรางความ
ผูกพันทางอารมณ เพื่อใหเกิดความใกลชิดสนิทสนมตอกันเมื่อบุคคลมีความสัมพันธกัน แตละ
คนจะแสดงพฤติกรรมและความตองการเฉพาะตนซึ่งพัฒนาขึ้นจากการไดรับการสนองความ
ต อ งการในวั ย เด็ ก ความสั ม พั น ธ ข องสมาชิ ก ในกลุ ม อาจเป น ในลั ก ษณะที่ เ ข า กั น ได
(Compatibility) หรือเขากันไมได (Incompatibility) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบุคคลที่สัมพันธกันและ
ลักษณะในการแสดงความสัมพันธกันเปนสําคัญลักษณะที่บุคคลพยายามปรับตัวเขากันมี 3
ลักษณะ คือ
– การพยายามปรับตัวเขาหากัน โดยแสดงความรูสึกที่
ตองการ (Interchange Compatibility) โดยบุคคลจะพยายามแสดงความรูสึกที่เปนความ
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ตองการของตน ซึ่งมีอยู 3 ประการ ดังกลาวมาแลว และถาบุคคลมีความตองการคลายกัน ก็จะ
มีความสัมพันธที่ดีตอกัน การพยายามปรับตัวเขาหากันโดยฝายหนึ่งเปนผูริเริ่ม (Originator
Compatibility) จะมีฝายหนึ่งเปนผูแสดงความตองการของตน (Originator) โดยพยายามริเริ่ม
กิจกรรมของกลุม ถา ผูอื่นซึ่งเปนผูรับ (Receiver) ไมตองการจะรวมกิจกรรมนั้น ปฏิสัมพันธนั้น
จะเปนลักษณะที่สมาชิกเขากันไมได
– การปรับตัวโดยการแลกเปลี่ยน ความตองการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ตนปรารถนา (Reciprocal Compatibility) โดยการแสดงความตองการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมใหอีกคนหนึ่งทราบและถาความพอใจของสมาชิกไมตรงกัน หรือบุคคลไมสามารถ
แสดงความตองการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนพอใจใหบุคคลอื่นทราบ คนทั้งคูก็จะเขากันไมได
2.4 ลักษณะกลุมที่ควรศึกษาเพื่อประกอบการจัดกลุม
หลุย จําปาเทศ (2522 : 65 - 74) ไดเสนอแนะลักษณะกลุมที่ควรศึกษาเพื่อ
ประกอบการจัดกลุมไวดวยกัน 7 ลักษณะดังนี้คือ
1) การจัดกลุมแบบซิมโปเซียม (Symposium)
ลักษณะของกลุมซิมโปเซียม ประกอบดวยประมาณ 1 คน เปนผูวางแผน
ดําเนินการประชุม กลาวเปดการประชุมกลาว แนะนําผูเชี่ยวชาญ ตอนรับผูฟงและกลาวปดการ
ประชุม ผูเชี่ยวชาญ ประมาณ 2-5 คน ทําหนาที่เสนอเรื่องตามหัวขอที่กําหนดโดยใชเวลาอยาง
นอยไมเกิน 10 นาที
2) การจัดกลุมแบบการบรรยายเปนคณะ (Panel Discussion)
ลักษณะกลุมประกอบดวย ประธาน 1 คน เปนผูเริ่มเปดการอภิปราย กลาว
ตอนรับผูฟง แนะนําพิธีกรและผูทรงคุณวุฒิ และ กลาวปดการอภิปราย พิธีกร 1 คน ทําหนาที่
เชื่อมโยงการอภิปรายของผูทรงคุณวุฒิแตละคนตะลอมใหมีการอภิปรายอยูในประเด็น สรุป
สาระสําคัญของขอความที่ผูทรงคุณวุฒิแตละคนอภิปราย มอบหมายใหประธานปดพิธีผูทรง
คุณวุฒิ 4 - 5 คน เปนผูมีความรูความสามารถพูดในประเด็นที่อภิปรายทํา หนาที่เตรียมเอกสาร
ประกอบการพูด วางแผนการอภิปรายรวมกับคนอื่นๆ และอภิปรายตามวาระของตน
3) การจัดกลุมแบบซินดิเคท (Syndicate)
ลักษณะของกลุม จุดมุงหมาย เพื่อใหบุคคลรวมศึกษาถึงสภาพ หรือ
ลักษณะของปญหาที่ประสบอยู คนหาสาเหตุของปญหานั้น แลวรวมพิจารณาแนวทางการ
แกปญหานั้น เพื่อหาขอยุติ จํานวนสมาชิก สมาชิกจํานวนมาก วิธีดําเนินการจัดแบงสมาชิกออก
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เปนกลุมยอย ในกลุมยอยใหมีประธานและเลขานุการ กําหนดปญหาของแตละกลุม โดยผูจัด
ประชุมกําหนดให หรือสมาชิกในกลุมกําหนดขึ้นเองก็ได แตละกลุมแยกไปทํางานและอภิปราย
รวมกันเพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นตอไปนี้ สภาพหรือลักษณะของปญหา สาเหตุแหงปญหา และ
แนวทางแกปญหา ซึ่งอาจตองมีการคนควาหาขอมูลจากเอกสารตางๆ ดวยนําขอยุติของกลุม
เขียนเปนรายงานเสนอในที่ประชุมใหญพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่ประชุมใหญจะซักไซรจนเปนที่
พอใจและยอมรับแลว ก็ถือวารายงานนั้นเปนขอยุติได ถาที่ประชุมใหญไมยอมรับ ตองนํากลับ
ไปศึกษาเพิ่มเติมหรือแกไขจนเปนที่พอใจแลวจึงถือเปนขอยุติได
4) การจัดกลุมสัมมนา (Seminar)
มีจุดมุงประสงคดังนี้
– เพื่อกําหนดและสํารวจปญหา
– เพื่อศึกษาคนควาวิจัยที่จําเปนเพื่อแกปญหาใดปญหาหนึ่ง
– เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานการคนควาวิจัยระหวางสมาชิก
– เพื่อรวมกันพิจารณาหาขอสรุปจากผลงานคนควาวิจัยนั้น
โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้
1. จัดทําโปรแกรมสัมมนา
2. ติดตอผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ สถานที่ เตรียมเอกสาร และวัสดุ
อุปกรณตลอด จนยานพาหนะที่ตองใชในการสัมมนา
3. สถานที่ ควรทําใหผูเขารวมสัมมนารูสึกสะดวกสบาย จัดที่นั่งเปนรูปตัว
ยู และปดดานบนของตัวยู ดวยโตะของผูเชี่ยวชาญ ขนาดโตะ จะตองกวางขวางพอที่สมาชิกจะ
วางเอกสารของตนได ขางหองควรมีที่วางเอกสารและหนังสืออางอิงที่จําเปนตองใช
4. ผู เ ชี่ ย วชาญหรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จะให ค วามรูหลักการทางทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่จะอภิปรายกันแกสมาชิกกลุมกอน
5. แบงหัวขอการสัมมนาออกเปนหัวขอยอยใหสมาชิกแยกกลุมยอยกันไป
ศึกษาคนควาวิจัยโดยมีผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือและติชม
ผลงานอยางใกลชิด ในแตละกลุมมีประธานและเลขานุการ
6. นําผลงานศึกษาคนควาของกลุมยอยมาเสนอตอที่ประชุมใหญ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใหขอเท็จจริงเพิ่มเติม
7. ประเมินผลการสัมมนา
สรุปกลาวคือ ขอดีของการจัดกลุมแบบสัมมนาก็คือทําใหสมาชิกมีโอกาสศึกษา
คนควาภายใตการแนะนําควบคุมของผูเชี่ยวชาญ ทําใหสมาชิกมีความแตกฉานในทฤษฎีหรือ
หลักการที่ศึกษาคนควา มีการเสนอเอกสารและขอเท็จจริงใหมๆ
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5) การจัดกลุมแบบระดมสมอง (Brainstorming)
การระดมสมองมีจุดมุงหมาย คือ เพื่อรวบรวมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ใหไดหลายแงหลายมุมมากที่สุดเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดพูดแสดงความคิดเห็นอยาง
ทั่วถึงใชจํานวนสมาชิก 4 - 5 คน
มีวิธีดําเนินการ คือ
1. กําหนดหัวขอหรือปญหาที่ทุกคนตองแสดงความคิดเห็น
2. อภิปรายใหสมาชิกในกลุมทราบจุดมุงหมายของการประชุมรวมทั้งแจง
กติกาใหแตละกลุมไดรับทราบ กติกาที่สําคัญ คือ
2.1 ทุกความคิดไดรับการยอมรับไมมีการโตแยงคัดคาน
2.2 ตองการปริมาณของความคิดมากกวาคุณภาพ
2.3 ใหทุกคนในกลุมนั่งเปนวงกลมใกลชิดกัน ไมมีผูนําอภิปราย มีแต
คนคอยจดบันทึกขอความคิดเห็นทั้งหมด (ในสังคมไทยควรมีคนหนึ่งคอยกระตุนใหสมาชิกที่ยัง
ไมไดพูดแสดงความคิดเห็นไดพูดออกมา)
2.4 นําความคิดทั้งหมดมาผสมผสานกันอีกครั้งหนึ่ง
สรุปประโยชนของการจัดกลุมระดมสมองคือ สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น การเสนอความคิดเห็นโดยไมมีใครโตแยงหรือประเมินความคิดจะชวยใหคนที่ขี้
อายไมมั่นใจกลาแสดงความคิดเห็นออกมา จะไดแนวคิดที่ลึกซึ้งทุกแงทุกมุม
6) การจัดกลุมแบบการอภิปรายกลุม (Group Discussion)
เปนการจัดกลุมเพื่อที่จะใหมีการประชุมพิจารณาถึงปญหาใดปญหาหนึ่งที่
เปนปญหารวมกันของกลุมนั้นๆ โดยสมาชิกหรือกลุมชนกลุมใดกลุมหนึ่ง ลักษณะของการ
ประชุมจะเปนการประชุมแบบกันเอง (Informal) ไมตองมีการเตรียมการใหญแตเปนการประชุม
แบบกันเอง มีลักษณะของการเรียนรูซึ่งชี้ใหเห็นปญหาและเปนการรวบรวมขอมูลตางๆ จากคน
หลายคน การอภิปรายกลุมเปนเรื่องของการแสวงหาขอยุติ ทุกคนจะยอมรับผลสรุปหรือขอยุตินี้
รวมกัน โดยที่สมาชิกที่จะรวมกัน อภิปรายปญ หานี้จะประกอบดวยผูนําอภิปรายและสมาชิก
จํานวนตั้งแต 6 - 20 คน สถานที่ที่จะใชเพื่อประชุมแบบอภิปรายกลุมนี้ ควรเลือกหองประชุมที่มี
ขนาดพอเหมาะกับขนาดของกลุม การจัดโตะประชุมนิยมการจัดเปนแบบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
หรือสามเหลี่ยม หรือแบบตัวยู เพื่อใหผูเขาประชุมทุกคนไดเห็นหนากันและไดยินเสียงพูดชัด
เจน เกาอี้นั่งควรใหสบาย อากาศในหองประชุมถายเทไดสะดวก และมีอุปกรณสําหรับการ
ประชุมใหพรอม
การอภิปรายกลุมมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
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จะตองมีผูนําอภิปราย ซึ่งก็คือประธานของที่ประชุมปกติควรเปนคนที่ไดรับ
การฝกฝนมาในดานการเปนประธานการประชุม หรือเปนผูมีประสบการณเรื่องนี้มาแลว ผูนํา
อภิปรายจะมีห นาที่กลาวนําการอภิปรายการประชุม โดยการกลาวนําถึงปญหาที่จะนํามา
อภิปรายกันกอน จากนั้นผูนําการอภิปรายจะเลือกคนในกลุมคนใดคนหนึ่งซึ่งเปนที่รูจักกันดีวา
เปนผูที่มีความรูดี พูดเกง ใหอภิปรายกอนคนอื่นๆ เมื่อคนแรกเสนอความคิดเห็นแลว ผูนําก็จะ
สรุปความเห็นที่ไดจากนั้นก็กระตุนหรือสงเสริมใหสมาชิกในกลุมไดอภิปรายโดยทั่วกันประโยชน
ที่จะไดรับจากการจัดกลุมแบบนี้การอภิปรายกลุมจะชวยใหสมาชิกไดทราบเรื่องราวและสนใจใน
ปญหาของกลุมหรือชุมชนของเขา สมาชิกแตละคนจะไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของคนโดย
เสรี เปนการเสริมสรางระบบการประชุมกลุมในหมูคณะหรือในองคการ ตลอดจนการเสริมสราง
ความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกดวยกัน นอกจากนี้การอภิปรายกลุมจะทําใหไดขอยุติของปญหา
ซึ่งถือวาเปนผลที่ไดจากความคิดของคนทุกคนโดยที่ทุกคนจะยอมรับผลสรุปหรือขอยุตินี้รวมกัน
7) การจัดกลุมโดยใหแสดงบทบาทสมมุติ (Role playing)
เปนเทคนิคการฝกอบรมแบบหนึ่ง ซึ่งใชในการฝกอบรมดานมนุษยสัมพันธ
และการฝกภาวะในการเปนผูนํา นอกจากนี้ยังเปนการฝกตนใหมีความชํานิชํานาญในดานการ
เผชิญสภาพการณที่เกี่ยวของกับบุคคลอื่น โดยที่มีจํานวนสมาชิก แลวแตประเภทของการแสดง
บทบาทสมมุติ แตไมควรเกิน 9 คน
มีวิธีดําเนินการ การแสดงบทบาทสมมุติแยกออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ
คือ
1. การแสดงบทบาทสมมุติแบบมีการซักซอมลวงหนา แบบนี้ผูฝกอบรม
จะสังเกตการดําเนินเรื่อง แลวมาวิจารณและถกเถียงแลกความเห็นกันวา การแสดงที่ผานไปนั้น
เปนวิธีการที่ดี หรือบกพรองในดานใด และควรแกไขอยางไร ซึ่งจะชวยใหผูอบรมเรียนวิธีการ
หรือเรื่องตางๆ ได
2. การแสดงบทบาทสมมุติแบบทันทีทันใด เปนการแสดงบทบาทของ
ผู เ ข า ฝ ก อบรมในสถานการณ ใ ดสถานการณ ห นึ่ ง โดยไม ต อ งมี ก ารตระเตรี ย มมาก อ น
สภาพการณที่กําหนดขึ้นจะเปนผลมาจากการอภิปรายเรื่องหนึ่งเรื่องใด หลังจากนั้นก็จะใหผูเขา
รับการอบรมวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่แสดงไป
3. การแสดงบทบาทที่มีการควบคุม เปนวิธีแสดงบทบาทโดยกําหนด
สถานการณขึ้นประกอบดวยเนื้อหาเบื้องหลังสวนหนึ่งซึ่งผูแสดงความรูและแสดงตามนั้น อีก
สวนเปนสิ่งที่ผูแสดงจะกําหนดบทบาทเอง นอกจากนี้ยังสามารถใชเทคนิคการแสดงบทบาท
สมมติใชแสดงประกอบการอภิปรายกลุมหรือประกอบการบรรยาย (Case Study) เพื่อแสดงจุด
สําคัญในเรื่องหนึ่งหรือใชเปนจุดเริ่มตนของการอภิปรายการใชเทคนิคจะไดผลดีเมื่อมีการแสดง
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แบบไวอยางรัดกุม ใชและควบคุมวิธีใชอยางระมัดระวังตามสถานการณอันควร และระมัดระวัง
อยาใหผูเขารับการอบรมมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได
ประโยชนของการจัดกลุมแสดงบทบาทสมมุติก็คือ
1. ชวยใหผูรับการอบรมมีโอกาสที่จะนําความรูที่ไดจากการฝกอบรม
มาปฏิบัติจริงๆ เปนการเรียนรูโดยวิธีปฏิบัติ
2. ชวยใหผูรับการอบรมเห็นคุณคา ทัศนะของบุคคลอื่น เชนในกรณีที่
มีการใหแสดงบทบาทกลับจากนายกลายเปนลูกนองและลูกนองกลายมาเปนนาย
3. ชวยใหผูฝกอบรมทราบผลการฝกอบรมทันที
การจัดกลุมแสดงบทบาทสมมุติขอจํากัด ถาผูรับการอบรมตองรับบท
บาทที่ไมถนัด หรือขาดความรูในเรื่องนั้น ทําใหตองฝนแสดงออกไป การแสดงอาจจะขาดรสไป
ดวย นอกจากนี้ในการแสดงบทบาทอาจจะมีการแสดงที่เปนเรื่องกระทบกระทั่งระหวางผูแสดง
ดวยกัน หรือระหวางผูวิพากษวิจารณกับผูแสดงจะทําใหบรรยากาศอบรมอาจเสียไป
2.5 การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning
Methods)

การเรียนแบบรวมมือกัน เปนยุทธวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
จัดใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ โดยทั่วไปจะจัดกลุมละ 4-5 คน นักเรียนแตละคน
ตองมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน มีการชวยเหลือกันในการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม
และชวยกันคิด แลกเปลี่ยนความรูจนทําใหกลุมประสบความสําเร็จ กระบวนการกลุมก็เปน
สวนหนึ่ง ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใหผูเรียนพึ่งพาอาศัยกันอยาง
สม่ําเสมอจะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะและพฤติกรรมการทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได นักการศึกษาอีก
หลายคนไดทําการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือกันดังนี้
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1996 : 18, อางถึงใน อรุณศรี
เหลืองธานี 2542 : 10) ไดกลาวถึงหลักการและแนวคิด ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบร ว มมื อ กั น เรี ย นรู ไ ว ดั ง นี้ คื อ กรรมการสอนแบบร ว มมื อ กั น เรี ย นรู เ ป น วิ ธี ก ารจั ด
ประสบการณการเรียนรูใหนักเรียนเปนกลุมเล็กๆ กลุมละ 3-5 คน สมาชิกในกลุมมีความ
แตกตางกัน เชน เพศ เชื้อชาติ ตลอดจนความสามารถทางการเรียนของนักเรียนแตละกลุมมี
ความแตกตางกันทั้งมีความสามารถสูง ปานกลาง ต่ํา คละกัน สมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธรับฟง
ความคิดเห็น และชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุมทุกคนจะตองรับผิดชอบและประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรวมกัน กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน เปนการปฏิบัติงานรวมกัน
หรือการรวมมือกันเรียนรูระหวางสมาชิกในกลุม ซึ่งประกอบดวยสมาชิก ตั้งแต 2-5 คน มีการ
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ปฏิบัติงานกลุมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู รวมกันแกปญหาใหงานสําเร็จหรือบรรลุ
เปาหมาย ทุกคนในกลุมจะตองมีความรับผิดชอบรวมกัน และผลของการปฏิบัติงานกลุม คือ
ผลงานของทุกคน ซึ่งการปฏิบัติงานรวมกัน ภายในกลุมอาศัยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน
ดังตอไปนี้
1) การจับคูสรุปสาระสําคัญ (Turn – To Your Neighbor Summaries)
2) การจับคูฝกทบทวน (Drill - Review Pairs)
3) การจับคูแกปญหาหรือตอบคําถามที่กําหนด (Problem Solving Pairs)
4) เพื่อนคูคิด(Think Pairs Share)
5) กิจกรรมมุมสนทนา (Corners)
6) กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาคําตอบ (Numbered Heads Together)
7) กลุมรวมมือ (Co-op Co-op)
1) การจับคูสรุปสาระสําคัญ (Turn –To Your Neighbor Summaries)
หมายถึง กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู หรือปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกภายในกลุม
ครูสอนแบบอภิปรายทั้งชั้น แลวตั้งคําถามใหนักเรียนสรุปการเรียน โดยใหนักเรียนหันหนาหา
เพื่อนที่นั่งขางๆ รวมกันคิดหาคําตอบ แลกเปลี่ยนความรูความคิดกัน คําตอบของนักเรียนมา
จาก 2 คนรวมกันคิดและสามารถอธิบายเหตุผลได ครูเพียงแตคอยชวยเหลือดูแลวาแตละคน
รับผิดชอบงานของตนเองอยางถูกตองจริงจัง
2) การจับคูฝกทบทวน (Drill -Review Pairs) หมายถึงกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือกันเรียนรู หรือปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกภายในกลุม ครูจับคูนักเรียน 2 คน นักเรียน
คนแรกคิดและแกปญหาตามที่ครูใหโจทยปญหามา นักเรียนคนที่ 2 ตรวจสอบความถูกตองให
กําลังใจคอยชวยเหลือ หลังจากนั้นนักเรียนทั้งคูสับเปลี่ยนหนาที่กัน และแกปญหาขอที่ 2 เมื่อ
ทั้งคูแกปญหา 2 ขอเสร็จสามารถตรวจสอบคําตอบกับคูอื่นๆ อีก 1 คู ถาเหตุผลไมตรงกันทั้ง 2
คูหาขอสรุปใหตรงกันคลอยตามกัน แลวสงตัวแทนมาอภิปรายหนาชั้นเรียน
3) การจับคูแกปญหาหรือตอบคําถามที่กําหนด (Problem Solving Pairs)
หมายถึง กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู หรือปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกภายในกลุม
จัดกลุมนักเรียน 4 คน ใหนักเรียนที่เรียนดีที่สุดหรือมีความสามารถเดน 1 คน ในแตละกลุม
อานปญหาที่ไดรับมอบจากครูใหเพื่อนฟง นักเรียนคนที่ 2 จดบันทึกการแกไขปญหาของเพื่อน
นักเรียนอีก 2 คนที่เหลือ ชวยกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนอธิบายเหตุผลประกอบ จน
กระทั่งทั้ง 4 คน ชวยกันหาขอสรุปจากคําถามของครู ทายสุดใหกลุมสงตัวแทน 1-2 คนมา
อภิปรายหนาชั้นเรียนเกี่ยวกับการแกปญหาจากคําถามที่ครูกําหนด
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4) เพื่อนคูคิด (Think Pairs Share) หมายถึง กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรู หรือปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกภายในกลุม ครูจะเปนผูตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ
แตกอนตอบผูเรียนจะตองคิดหาคําตอบของตนเองกอน แลวนําคําตอบของตนไปอภิปรายกับ
เพื่อนอีกคนหนึ่งที่นั่งติดกับตน เมื่อมั่นใจวาคําตอบของตนถูกตองหรือดีที่สุด จึงนําคําตอบนั้น
ไปอภิปรายหนาชั้นเรียน
5) กิจกรรมมุมสนทนา (Corners) หมายถึง กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรู หรือปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกภายในกลุม ครูจัดนักเรียนเปนกลุมยอยเขาไปนั่งตาม
มุมหรือจุดตางๆ ของหองเรียน ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบสําหรับโจทยปญหา
ตางๆ ที่ครูหยิบยกมาแลว ใหสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งอธิบาย เรื่องราวที่ตนไดศึกษาใหเพื่อน
กลุมอื่นฟง
6) กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาคําตอบ (Numbered Heads Together)
หมายถึงกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู หรือปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกภายในกลุม
ครูถามคําถามแลวใหนักเรียนในกลุมยอยชวยกันคิดหาคําตอบ หลังจากนั้นครูจึงเรียกใหนัก
เรียนคนใดคนหนึ่งจากกลุมใด กลุมหนึ่งตอบคําถาม
7) กลุมรวมมือ (Co-op Co-op) หมายถึงกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรูหรือปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกภายในกลุม ครูแบงนักเรียนในหองเปนกลุมยอย ซึ่งแต
ละกลุมยอยรวมกันศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยสมาชิกแตละคนจะแบงหนาที่รับผิดชอบหลังจาก
ที่สมาชิกแตละคนทํางานที่ตนไดรับมอบหมายเสร็จ ก็จะนําผลงานมารวมกันเปนงานกลุม แลว
นําผลงานอภิปรายหนาชั้นเรียนซึ่งความสําเร็จของกลุม คือ ความสําเร็จของสมาชิกทุกคนใน
กลุม
2.6 ลักษณะชั้นเรียนของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ในการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู นักเรียนทํางานเปนกลุม หลังจากที่ครูอธิบาย
บทเรียนใหมและแนะนําวิธีการทํางานเปนกลุมแลว ครูสามารถจะนําเทคนิคสื่อการเรียนแบบ
รวมมือการเรียนรูมาใชกับนักเรียนหลายวิธี เชน การจับคูสรุปสาระสําคัญ (Turn–To Your
Neighbor Summaries) การจับคูฝกทบทวน (Drill-Review Pairs) การจับคูแกปญหาหรือตอบ
คําถามที่กําหนด (Problem Solving Pairs) เพื่อนคูคิด (Think Pairs Share) กิจกรรมมุม
สนทนา (Corners) กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาคําตอบ (Numbered Heads Together) และ
กลุมรวมมือ (Co-op Co-op) โดยนักเรียนนั่งหันหนาเขาหากันในกลุมชวยกันแกปญหา
อภิปราย หาคําตอบที่ดีที่สุด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การจัดกลุมมีวิธีการจัดกลุม
เชน
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2 คน 3 คน 4 คน 5 คน

แผนภูมิที่ 2 การจัดกลุม
ที่มา : พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร, “การเรียนแบบทํางานรับผิดชอบรวมกัน,” สารพัฒนาหลักสูตร
10, 95 (กุมภาพันธ 2533) : 35 – 37.
บทบาทของสมาชิกกลุม สมาชิกทุกคนตองมีหนาที่และรับผิดชอบในหนาที่ที่ได
รับมอบหมาย และชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยแตละคนมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. ผูตรวจสอบ (Checker) มีหนาที่ตรวจสอบความเขาใจ ความคิดเห็นที่
สอดคลองกัน
2. ผูสนับสนุน (Encourager) มีหนาที่สนับสนุนความคิด ความพยายามใน
การทํากิจกรรม การใหความชวยเหลือภายในกลุม
3. ผูจดบันทึก (Recorder) มีหนาที่บันทึกความคิดเห็น การตัดสินใจ การ
ดําเนินงานและผลผลิตหรือผลลัพธของการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
4. ผูติดตามการทํางาน (Taskmaster) มีหนาที่กระตุนใหทุกคนในกลุมเอาใจ
ใสกับการทํางานใหเสร็จทันเวลา
5. ผูรักษากติกาของกลุม (Gatekeeper) มีหนาที่ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบ
หมายอยางเต็มใจไมผลักภาระใหเพื่อน
6. ผูร ายงาน (Reporter) มีหนาที่แลกเปลี่ยนผลงานของกลุมกับกลุมอื่น
นําเสนอผลงานตอชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีบทบาทที่ใชในการทํางานกลุม ถากลุมแบง 4 คน
หนาที่ควรมีดังนี้
– ผูนํากลุม ผูดําเนินการ
– ผูอธิบาย จดบันทึก
– ผูตรวจสอบ
– ผูกระตุนเตือนหรือใหกําลังใจ
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2.7 บทบาทของครูในการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
การสอนโดยใชทฤษฎีกลุมสัมพันธ เปนการสอนที่ยึดหลักการเรียนรูที่มุงจะ
สงเสริมคุณสมบัติบางประการในตัวผูเรียน บทบาทของครูนับเปนสวนที่สําคัญมากตอผลสําเร็จ
ตามหลักทฤษฎีนี้ ครูจําเปนตองปรับหรือเปลี่ยนบทบาทบางอยางใหสอดคลองกับลักษณะการ
เรียนการสอนดังกลาวขางตน บทบาทที่สําคัญๆ และจําเปนสําหรับครูที่ใชทฤษฎีกลุมสัมพันธใน
การสอน (ทิศนา แขมมณี 2522 : 200 - 201) รวบรวมไวเปนหัวขอใหญๆ ไดดังนี้
1. บทบาทในการเตรียมการสอนในการสอนตามหลักทฤษฎีนี้ครูผูสอนจําเปน
ตองมีการเตรียมตัวอยางดี กลาวคือ เตรียมแผนการสอนใหละเอียด โดยพยายามจัดลําดับการ
สอนใหเปนไปอยางเหมาะสม คิดกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับทฤษฎี และจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณการสอนใหพรอมที่จะใช โดยเฉพาะในเรื่องของการแบงกลุมและดําเนินกิจกรรมกลุม ครู
ควรจะคิดใหละเอียดรอบคอบถึงขั้นตอนในการดําเนินการ มิฉะนั้นอาจจะเกิดความขลุกขลักใน
ตอนดําเนินกิจกรรมได สรุปไดวา ครูจําเปนตองเตรียมตัวใหพรอม โดยทําความเขาใจในเนื้อหา
ที่จะสอนใหดี และหาวิธีการสอนและวางขั้นตอนในการสอนใหเหมาะสมและละเอียดรอบคอบ
รวมทั้งไมละเลยในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณไวใหเพียงพอและพรอมที่จะนําไปใช
2. บทบาทในการดําเนิน กิจกรรมการสอนเพื่อใหสอดคลองกับหลักทฤษฎี
ดังกลาวเบื้องตน ครูผูสอนควรตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในการสอน โดยพยายามทํา
หนาที่ตางๆ ดังจะกลาวตอไปนี้ใหบรรลุผลสําเร็จ
2.1 จัดการเรียนรูใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได
2.2 รับฟงและสนับสนุน สงเสริมผูเรียนใหมีกําลังใจที่จะเรียนรู
2.3 เปดโอกาสและกระตุนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนโดย
ทั่วถึง
2.4 อํานวยความสะดวกใหกลุมดําเนินงานไปไดอยางราบรื่น
2.5 แสดงความคิดเห็น และใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูเรียนตามวาระ
และโอกาสที่เหมาะสม
2.6 สนับสนุน สงเสริม และนําทางใหแกผูเรียนไดเรียนรูวิธีวิเคราะห
พฤติกรรมการเรียนรู
2.7 ชวยเชื่อมโยงความคิดเห็น ของผูเรียนและสรุปผลการเรียนรูรวมทั้ง
กระตุนใหผูเรียนไดนําการเรียนรูนั้นไปใช
2.8 ควบคุมกระบวนการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
3. บทบาทในการติดตามผลการสอน อันสืบเนื่องมาจากหลักการที่วา การ
เรียนรูจะเกิดประโยชนแกผูเรียนเปนอยางมาก หากผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
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ดังนั้นจึงถือเปนความรับผิดชอบของครูที่จะตองประเมินผลการสอนของตน ซึ่งหมายรวมถึงการ
ประเมินผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การประเมินผลในบางเรื่องหรือบางสวน ทําไดทันทีใน
ขณะที่สอน หรือตอนทายของการสอน แตในบางเรื่อง จําเปนตองคอยติดตามดูผลเปนระยะๆ
การสอนใหไดสอดคลองตามหลักทฤษฎีนี้ ครูไมควรละเลยในการติดตามดูผลการเรียนรูของ
ผูเรียน และคอยสงเสริมใหกําลังใจ หรือ ใหคําแนะนํา แกผูเรียนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
4. คุณสมบัติบางประการที่จําเปนสําหรับครู เพื่อใหบรรลุผลตามหลักทฤษฎี
ดังกลาวแลวเบื้องตน ครูที่ดีพึงพัฒนาคุณสมบัติบางประการที่จําเปนในอันที่จะชวยสงเสริมให
การเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางเปนประโยชนมากที่สุด คุณสมบัติดังกลาวนั้น คือ
4.1 มีความเปนนักประชาธิปไตย ไดแก การมีใจกวางเคารพรับฟงและ
พิจารณาความคิดเห็นของผูเรียน โดยไมยึดถือในความคิดเห็นของตนวาถูกตองเสมอ และ
พยายามใชอํานาจหรือหาวิธีการใดๆ อันเปนการขมขูหรือบังคับใหผูเรียนเชื่อคลอยตามความ
คิดเห็นของตนเอง
4.2 เขาใจและยอมรับในตัวบุคคลโดยมีความเขาใจในเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคล ไมดวนตัดสินคนอยางผิวเผิน หรือประเมินคุณคาผูเรียนโดยไมจําเปน
4.3 มีความเปนมิตร เปนกันเอง กับผูเรียน
4.4 มีความจริงใจตอผูเรียน
4.5 มีความอดทน และเต็มใจชวยเหลือผูเรียนอยูเสมอ
โดยทั่วไปแลว การสอนตามหลักทฤษฎีกลุมสัมพันธสามารถทําได 2 รูปแบบ
คือ
1. การใชหลักทฤษฎีกลุมสัมพันธในการสอนกลุมสัมพันธหรือกลาวงายๆ ก็คือ
การสอนกลุมสัมพันธโดยตรงนั่นเอง
2. การใชหลักทฤษฎีกลุมสัมพันธในการสอนเนื้อหาวิชาตางๆ เชน ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ฯลฯ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา เปนการ
สอนกลุมสัมพันธสอดแทรกเขาไปในเนื้อหาวิชาตางๆ นั่นเองการที่แบงออกเปน 2 รูปแบบนี้
ชวยใหครูสามารถนําเอาหลักการและทฤษฎีนี้ไปใชจริงไดมากขึ้น กลาวคือ ครูคนใดที่สามารถ
จะจัดการสอนกลุมสัมพันธใหแกนักเรียนขึ้นไดโดยตรง ก็จะจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธใหนักเรียน
ไดเลยทันที ซึ่งโดยทั่วไปแลว กิจกรรมกลุมสัมพันธทั้งหลายจะยึดหลักการตามทฤษฎีกลุม
สัมพันธอยูแลว ในบางครั้งครูบางคนไมสามารถจะจัดการสอนกลุมสัมพันธขึ้นโดยตรงได ซึ่งอาจ
จะเนื่องมาจากไมมีเวลาเพียงพอ เพราะจําเปนตองสอนเนื้อหาวิชาที่ตนรับผิดชอบใหทันตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร หรืออาจจะเปนดวยเหตุผลอื่น แตครูเห็นวาเรื่องกลุมสัมพันธนั้นมีความ
สําคัญ และครูมีความประสงคที่จะสอน ครูก็สามารถทําไดโดยไมเสียเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิม โดย
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การพยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาวิชานั้น ตามหลักทฤษฎีกลุมสัมพันธ และ
สอดแทรกเรื่องกลุมสัมพันธเขาไวในกระบวนการเรียนการสอน
อยางไรก็ตาม ไมวาครูจะจัดการสอนออกมาในรูปแบบใดก็ตาม ครูผูสอนจําเปน
ตองเตรียมการสอนในรายละเอียดที่คลายคลึงกันดังนี้
1. การตั้ง จุดมุงหมายเพื่อใหครูไมหลงทางในการจัดการเรียนการสอนครู
จําเปนตองกําหนดจุดมุงหมายของบทเรียนใหชัดเจน โดยกําหนดออกเปน 2 ลักษณะ คือ
จุดมุงหมายทั่วไป และจุดมุงหมายเฉพาะ และสําหรับจุดมุงหมายเฉพาะนั้นควรเปนจุดมุงหมาย
ที่เขียนในเชิงพฤติกรรม (Behavioral or Performance Objectives) นอกจากนั้น จุดมุงหมาย
แตละประเภท อาจแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานความรู (Cognitive) ดานทักษะ (Psychomotor)
และดานทัศนคติ (Affective) ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสมของเนื้อหาและจุดมุงหมายของครู
ผูสอนสําหรับการสอนกลุมสัมพันธโดยตรงนั้น การกําหนดจุดมุงหมายมักจะมีลักษณะดังกลาว
แตถาเปนการใชทฤษฎีกลุมสัมพันธในการสอนเนื้อหาวิชาแลว จุดมุงหมายทั้งทั่วไปและเฉพาะ
ควรประกอบไปดวยจุดมุงหมายที่วาดวยเรื่องเนื้อหาวิชานั้นสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งควรเปน
จุดมุงหมายดานกลุมสัมพันธที่ตองการจะสอดแทรกลงไป
2. การจัดกิจกรรมหรือประสบการณการเรียนรู ในการสอนตามหลักทฤษฎี
กลุมสัมพันธ โดยสวนใหญแลว มักจะประกอบไปดวยขั้นตอนในการสอนดังนี้ คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา คือ การปูพื้นผูเรียนใหมีความพรอมในการเรียนหรือการ
สรางบรรยากาศใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูที่จะตามมา
ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรม คือ การใหผูเรียนลงมือทําอะไรอยางใดอยางหนึ่งเปน
การใหผูเรียนลงมือปฏิบัติต ามกิจกรรมที่เตรียมไว เพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณตรงที่จะ
สามารถนํามาอภิปรายและวิเคราะหไดในภายหลัง
ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปราย วิเคราะห คือ การใหผูเรียนไดมีโอกาสไดแสดง
ความรูสึก ความคิดเห็นหลังจากที่ไดทํากิจกรรมเสร็จไปแลวในขั้นนี้ ครูจะตองเปนผูนําทาง ชวย
ใหผูเรียนไดวิเคราะหพฤติกรรมตางๆ และอภิปรายรวมกัน จนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่
ตั้งไว
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใชและสรุป หลังจากที่ผูเรียนไดอภิปรายกันจนเกิด
ความเขาใจตามที่ตองการแลว ครูจะตองชวยกระตุนใหผูเรียนคิดตอไปถึงการนําเอาการเรียนรูที่
ไดรับไปใชในชีวิตจริงเสร็จแลว ครูและผูเรียนจึงจะชวยกันสรุปถึงการเรียนรูทั้งหมดที่เกิดขึ้น
สําหรับการสอนกลุมสัมพันธโดยตรงนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมักจะเปนไปตาม
ลําดับขั้นตอนดังกลาว แตถาเปนการใชทฤษฎีกลุมสัมพันธในการสอนเนื้อหาวิชาแลว ในขั้นการ
อภิปราย วิเคราะห และขั้นประยุกตใชและสรุป นั้น ครูไมควรลืมที่จะแบงการอภิปรายออกเปน
2 ดาน คือ ดานเนื้อหาวิชาสวนหนึ่ง และดานกลุมสัมพันธอีกสวนหนึ่ง
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3. การประเมินผล การประเมินผลเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนในกิจกรรมแทบ
ทุกอยาง ในการเรียนการสอนนี้ก็เชนกัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอนแลวครูจําเปนตองประเมินผล
ดู ว า ผู เ รี ย นได บ รรลุ ต ามจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม ในชั้น นี้ครูจะตองตรวจสอบดูเสมอวา
จุดมุงหมายนี้มีอะไรบาง การวัดผลก็จะตองวัดใหตรงตามจุดมุงหมาย นอกจากนั้น ครูจะตอง
กําหนดลงไปใหชัดเจนวา จะใชวิธีการอะไรในการประเมินผลจุดมุงหมายแตละขอ ทั้งนี้ครูจะ
ตองไมลืมวาควรจะหาทางประเมินผลจุดมุงหมายทุกขอ โดยเฉพาะการใชทฤษฎีกลุมสัมพันธใน
การสอนเนื้อหาวิชานั้น จุดมุงหมายจะมีอยู 2 ดาน คือ ดานเนื้อหาวิชา และดานกลุมสัมพันธ ครู
จําเปนตองประเมินผลใหครบทั้ง 2 ดาน และจุดมุงหมายใดที่จําเปนตองใชการติดตามผลระยะ
ยาว เปนวิธีการในการประเมินผล ครูก็ไมควรละเลยที่จะปฏิบัติใหบรรลุผลตามที่กําหนดไว หลัก
การเรียนรูตามทฤษฎีกระบวนการกลุมทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
(Active Participation) จากการมีปฏิสัมพันธ กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมยอย และทําให ผูเรียนมี
สวนรวมในการวิเคราะหกระบวนการเรียนรู เนื้อหา และความสัมพันธของสมาชิก ในกลุม
2.8 หลักการสอนตามทฤษฎีกลุม
ทิศนา แขมมณี (2522 : 200 - 201) ไดกลาวถึงหลักการสอนโดยอาศัยทฤษฎี
กระบวนการกลุม มีหลักการที่ครูผูสอนจะนําไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนไดดังนี้
1) การจัดตั้งจุดมุงหมาย ของการเรียนการสอน (Objectives)
การเรียนการสอนโดยทั่วไปจะเริ่มที่จุดมุงหมายเสมอ เพราะจุดมุงหมาย
เปนสิ่งสําคัญ ที่จะกําหนดจุดหมายปลายทาง และชวยใหการเรียนการสอนเกิดผลสําเร็จตามที่
ตองการได ดังนั้น หลักการขอที่ 1 ของการสอนตามทฤษฎี กระบวนการกลุมสัมพันธ คือ การ
กําหนดจุดมุงหมายของบทเรียน การกําหนดจุดมุงหมาย ควรใหสอดคลอง กับหลักการ การ
เรียนรู ของทฤษฎีดังกลาวมาแลว และตรงตามความตองการทางการศึกษา กลาวคือ สงเสริม
พัฒนาการของผูเรียน ทั้งดานรางกาย อารมณ ความรูสึก หรือทางดานจิตใจ สังคม และสติ
ปญญา ไปพรอมๆ กันทุกๆ ดาน ทั้งนี้ เพราะองคประกอบตางๆ เหลานั้นจะมีความสัมพันธ
อยางใกลชิด
2) การจัดประสบการณการเรียนรู (Learning Experiences)
เมื่อกําหนดจุดมุงหมายของการสอนแลว ขั้นตอไปคือการจัดประสบการณ
การเรี ย นรู ใ ห กั บ ผู เ รี ย น โดยประสบการณนั้นควรเปน ประสบการณตรง (First Hand
Experiences) ที่ผูเรียนสามารถเขาใจไดอยางถองแทดวยตนเอง (Insight) ซึ่งจะเกิดขึ้นไดเมื่อ
เรียนเปน ผูลงมือวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเปน อยางดีในทุกๆ ดานเมื่อบุคคลมีสวนในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูกับผูอื่น จึงกลาวไดวา หลักการในการจัดประสบการณการ
เรียนรูตามทฤษฎีกระบวนการกลุมสัมพันธมีดังนี้คือ
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2.1) ผูเรียนจะเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง โดย
กิจกรรมนั้นจะชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาองคประกอบ ดังกลาวของผูเรียนในทุกดานไปพรอมๆ กัน
2.2) มีการแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอยๆ เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวม
แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและการทํางานตางๆ รวมกัน การมีปฎิสัมพันธทางสังคม
ดังกลาวนี้ ผูเรียนจะพัฒนาวิธีการทํางานและการอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคม ตลอดจนการมี
มนุษยสัมพันธที่ดี และการเปนผูนําผูตามที่ดีในกลุมไดอยางเหมาะสม
3) การพัฒนาความสามารถทางปญญา (Intellectual Development) และ
มนุษยสัมพันธ (Human Relationship)
การเรียนการสอนแตละครั้ง เมื่อผูเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรมการเรียนรู
เขาจะเกิดความรูสึกเกี่ยวกับสิ่งที่กระทําลงไปนั้น ความรูสึกนี้จะใหผูเรียนสามารถรับรูแนวคิด
ของแต ล ะบทเรี ย น แต ก ารรั บ รู ข องแต ละบุ ค คลจะแตกต า งกั น ไปตามประสบการณเดิม
สติปญญา ความสามารถ ของแตละบุคคล วิธีที่จะชวยใหผูเรียนมีการรับรูที่ตรงกัน และมีโอกาส
พัฒนาความเขาใจในสิ่งที่ตองการรับรูนั้นใหถูกตองเหมาะสมและกวางขวางยิ่งขึ้น และสามารถ
นําสิ่ง ที่รับรูมาผสมผสานเขาเปน แนวคิดของแตละบุคคล จะทําไดโดยผูเรียนรวมวิเคราะห
ประสบการณการเรียนรู โดยใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนไดพบ ไดประสบ
และไดรูสึกระหวางการทํางานในกลุม อันจะนําไปสูการพัฒนาความคิดและ สติปญญา หรือ
ความเห็นจริงในสิ่งที่เรียน ซึ่งอาจกลาวไดวา ผูเรียนเปนผูคนพบสิ่งที่ตองการเรียนรูนั้นดวย
ตนเอง และชวยใหเขาใจถึงกระบวนการประชาธิปไตยตลอดจนความสัมพันธและมนุษยสัมพันธ
ในกลุมอีกดวย
สรุปไดวา หลักการขอที่ 3 ของการสอนตามทฤษฎีนี้คือ การใหผูเรียนได
วิเคราะหประสบการณการเรียนรวม หลักการในการวิเคราะหการเรียนรูแบงออกไดดังนี้
3.1) การวิเคราะหกระบวนการเรียนรูจะเริ่มตนที่ตัวบุคคลหรือสมาชิก
แตละคนในกลุม ตลอดจนความสัมพันธระหวางสมาชิกที่มีตอกัน ถากลุมมีความสามัคคี และ
สมาชิกมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ยอมจะทําใหการทํางานของกลุม ดําเนินไปอยางราบรื่น และ
ประสบความสําเร็จดวยดีผลของการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูและความสัมพันธสามารถสรุป
ไดดังนี้
– ชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง สามารถประเมินผลการเรียนรูและ
นําความรู ที่ ไ ดรับไปเปน แนวทางในการปรับปรุง บุคลิกภาพและพฤติกรรม ตลอดจนการ
เสริมสรางแนวคิดและคานิยมของตนใหเหมาะสม
– ชวยใหเขาใจผูอื่น โดยผูเรียนจะสามารถพัฒนามนุษยสัมพันธ
และความเปนผูนํากลุม
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– การใหผูเรียนมองเห็นปญหา และวิธีการทํางานที่เหมาะสม
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการทํางานในครั้งตอๆ ไป ใหดีขึ้น
3.2) การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ครูจะชวยใหผูเรียนวิเคราะหเนื้อหาไดโดยการสงเสริมใหผูเรียนได
คิดและแสดงขอคิดที่ตนพบจากการทํางานในกลุมใหผูอื่นไดมีโอกาสรับรู
สรุปและนําหลักการไปประยุกตใช (Application in Real Life) เมื่อผูเรียน
ได รั บ แนวคิ ด ที่ ถู กต อ งเหมาะสมแล ว หลักการขั้นตอไปคือ ชวยใหผูเรียนสามารถสรุป
รวบรวมแนวคิดเหลานั้นเขาเปนหมวดหมู และเปนกฎเกณฑที่เหมาะสมสําหรับแตละบุคคล โดย
ครูจะตองแนะแนวทางใหผูเรียนอภิปรายเพื่อหาขอสรุปหลักการของสิ่งที่เรียนมา หลังจากนั้น ก็
ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดคน เพื่อนําหลักการที่มีอยูไ ปประยุกตใหเขากับตนเอง เพื่อใช
ปรับปรุงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของตนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และนําไปใชเพื่อแกปญหา หรือ
สรางสรรคสิ่งใหมๆ ตอไปในอนาคตซึ่งสามารถ นําหลักการไปประยุกตนี้จะทําไดใน 5 ลักษณะ
คือ
1. การประยุกตใหเขากับตนเอง (Backhome Situation) คือ ผูเรียนนํา
ความรูที่ไดไปปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองในที่ตางๆ นอกเหนือจากหองเรียน
2. การประยุกตใชกับผูอื่น (Application for Other) คือ การนําเอา
หลักการที่ไดรับไปใชในการอยูรวมกัน หรือใชกับการปรับตัวเขากับผูอื่น มีความเห็นอกเห็นใจ
กัน เขาใจกัน มีความเคารพในสิทธิของกันและกัน
3. การประยุกตเพื่อแกปญหาในอนาคต (Problem Solving) ผูเรียน
สามารถประยุกตหลักการที่เรียนรูเพื่อใชสําหรับแกปญหาดานบุคลิกภาพ ความสัมพันธ และวิธี
การทํางาน ของตนเอง ของผูอื่น ของกลุม และของสังคมได
4. การประยุกตเพื่อใชในสังคม (Social Development) ผูเรียนสามารถนํา
เอาหลักการที่ไดรับไปใช เพื่อแกปญหาของสังคม เพื่อปรับปรุงสังคมใหดีขึ้น และเพื่อสรางสรรค
สิ่งใหมที่เปนประโยชนในสังคมได
5. การประยุกตเพื่อสรางสรรคสิ่งใหม (Invention) ผูเรียนสามารถนํา
หลักการที่ไดรับไปประยุกตเพื่อการสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอตนเอง ตอกลุม ตอ
สังคม และตอผูอื่น
2.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานกลุม
สิ่งสําคัญที่ขาดเสียมิไดในการจัดการเรียนการสอน คือ การประเมินผลการ
เรียนรู (พิสมัย แทนหลาบ 2541 : 42) ไดกลาวถึงการประเมินผลจะเปนหนทางที่จะทําใหทราบ
ผลของการเรียนการสอนวาตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงไรการประเมินผลจะ
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ชวยใหทราบถึงพัฒนาการของผูเรียน ความรูความเขาใจในเนื้อหาและวิธีการเรียนรู ตลอดจน
ชวยใหผูสอนสามารถประเมินผลการสอนของตนวาไดประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงไร
วิธีการประเมินผลการเรียนรูที่ดีวิธีหนึ่งคือ การใหผูเรียนไดประเมินผลการเรียนรู
ของตนเอง (Self Evaluation) ซึ่งครูผูสอนควรสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนไดโอกาสประเมิน ผล
การเรียนรูของตน ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูมีความหมาย และมีประโยชนตอตัวผูเรียนเปนอยาง
ยิ่ง
ดังนั้น หลักการของทฤษฎีกระบวนการกลุมสัมพันธขอสุดทาย คือ ใหผูเรียน
เรียนรูรวมกัน ประเมินผลการเรียนรูของตนจากการทํางานรวมกัน ซึ่งจะมีวิธีการประเมินผลได
ใน 2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม (Group Achievement) ผลสัมฤทธิ์ของ
กลุมจะประกอบดวย ผลการทํางานของกลุม (Group Productivity) ความสามัคคี หรือความเปน
อันหนึ่งอันเดียวของกลุม (Group Cohesion) และคุณธรรมหรือคานิยม (Moral) ของกลุมจาก
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุมจะชวยใหเขาใจผลสัมฤทธิ์และวิธีการทํางานของสมาชิกแตละ
บุคคลได 2) การประเมินผลความสัมพันธในกลุม (Intergroup Relations) จากการใหสมาชิกให
ขอติช ม (Feedback) หรือขอวิจารณแกกันโดยปราศจากอคติ จะชวยใหผูเรียนสามารถ
ประเมิน ผลพฤติกรรมของตนเองและความสัมพันธที่มีตอผูอื่นได และผลจากการใหผูเรียน
ประเมินผลตนเอง จะชวยใหผูสอนสามารถเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูเรียนไดเปนอยางดี อัน
จะเปนแนวทางที่ครูผูสอนจะหาทางชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหา และนําไปพิจารณาในการจัด
ประสบการณการเรียนการสอนที่เหมาะสมแกสติปญญาและความสามารถของผูเรียนแตละกลุม
เพื่อชวยใหผูเรียนพัฒนาการไปไดอยางเต็มความสามารถอีกดวย
2.10 การเรียนตามทฤษฎีกระบวนการกลุม
เยาวพา เดชะคุปต (2522 : 228 - 231) ไดกลาวถึงการเรียนตามทฤษฎี
กระบวนการกลุมสัมพันธดังกลาว แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การมีสวนรวม (ParticipationหรือInvolvement Stage) การเรียนรู
จะเริ่มตนจากการที่ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหการเรียนรู
เปนประสบการณที่เต็มไปดวยความมีชีวิตชีวา เราใจ ไมเฉื่อยชา (Activelearning) นอกจากนี้
การเรียนรูจะเปนประสบการณที่มีคุณคาและมีความหมายตอตัวผูเรียนมากขึ้น ถาผูเรียนเขามา
มีบทบาทหรือมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุม (Group
Participation) ระยะมีสวนรวมนี้ ผูเรียนจะเขามามีสวนรวมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในกลุม และ
เปนผูลงมือปฏิบัติ หรือคิดคนแสวงหา (Inquiry) สิ่งที่ตองการเรียนรูนั้นดวยตนเอง อาจกลาวได
วาผลของการเรียนรูจะเกิดจากตัวผูเรียนโดยตรง ซึ่งถาใครมีสวนรวมมากเทาใดก็จะไดรับผล
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จากการเรียนรูมากขึ้น การมีสวนรวมของผูเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนรู จะเนนการมี
สวนรวมในทุกๆ ดาน (Self-Involvement) ดังนี้ คือ
1. การมีสวนรวมทางดานรางกาย (Physical Involvement) การมีสวนรวมใน
ดานนี้ ไดแก การที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติหรือกระทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (Learning by
Doing)
2. การมีสวนรวมทางดานจิตใจ (Ego หรือ Emotional Involvement) การ
เรียนที่ประสบผลสําเร็จนั้น ผูเรียนจะตองเกิดความรูสึกเกี่ยวกับสิ่งที่ไดลงมือปฏิบัตินั้นอยาง
แทจริงความรูสึกและอารมณตางๆ เกี่ยวกับสิ่งที่กระทํานั้นจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนมีสวนรวมใน
กลุม ความรูสึกที่เกิดขึ้นนี้จะนําไปสูการรับรูแนวคิดและการเรียนรูทางดานเนื้อหาวิชาไดเปน
อยางดี และชวยใหผูเรียนสามารถจดจําเนื้อหาวิชาไดนานอีกดวย
3. การมีสวนรวมทางดานปญญาหรือสมอง (Intellectual หรือ Mental
Involvement) การมีสวนรวมทางดานนี้ คือการที่ผูเรียนเกิดการเห็นจริงหรือประจักษแจง มีการ
คนพบสิ่งที่ตองการเรียนรู และการสรางแนวคิดจากสิ่งที่ไดรับรูนั้น ซึ่งจะทําใหการเรียนมีความ
หมายตอตัวผูเรียนมากขึ้น และเปนแนวทางในการพัฒนาความคิดและเหตุผลในการพิจารณา
ไตรตรองในการทํางาน การตัดสินใจ การวิเคราะห และสรุปสิ่งที่เรียนรูนั้นดวยตนเอง
4. การมีสวนรวมทางสังคม (Social Involvement) การเรียนรูโดยการแบง
กลุมยอยตามหลักกระบวนการกลุมสัมพันธนี้ เมื่อผูเรียนเขามามีสวนรวมในกลุม หรือเปน
สมาชิกของกลุม ก็จะมีความสัมพันธกับผูอื่น กลาวคือ จะเกิดปฏิสัมพันธ (Interaction) หรือการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูสึกนึกคิด คานิยม ความเชื่อ ฯลฯ ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูเปน
ไปอยางกวางขวางและเกิดผลดีอีกดวย
ระยะที่ 2 การวิเคราะห (Analysis Stage)
เมื่อผูเรียนคนพบสิ่งที่ตองการเรียนดวยตนเอง ผูเรียนจะรวบรวมแนวคิดที่ตน
พบและแนวคิดที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น แลวสรุปเปนหลักการของตนเอง
การเรียนรูนั้น นอกจากจะเรียนรูเพื่อแกปญหาในปจจุบันแลว เรายังเรียนเพื่อแกปญหาและเพื่อ
สรางสรรคสิ่งใหมขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงเปนที่เชื่อถือไดวา เมื่อผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและ
เขาใจ หลักการของเรื่องหนึ่งๆ แลว เขาจะสามารถนําหลักการนั้นไปประยุกตใชอนาคต หรือ
ประยุกตใชเขากับตนเองได การประยุกตนั้นจะทําไดสองลักษณะ คือการประยุกตเพื่อการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพหรือการพัฒนาตนเอง (Self-development) ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
ปรับตัวใหเขากับผูอื่น ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธกับผูอื่น (Interpersonal Relations)
หรือการมีมนุษยสัมพันธอันดีตอผูอื่น
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1. การประยุกตเพื่อใชในการแกปญหา (Problem-Solving) ตางๆ ในอนาคต
และเพื่อใชในการปรับปรุงและควบคุมธรรมชาติและสังคมใหดีขึ้นกวาเดิม ตลอดจนชวยในการ
คิดคนและประดิษฐสิ่งใหมๆ ขึ้น
ระยะที่ 3 การประเมินผล (Evaluation Stage)
จากหลักการที่กลาวมาแลวทั้งหมดจะเห็นไดวา การเรียนรูเกิดจากตัวผูเรียน
โดยตรง และเกิดจากการเรียนรูรวมกันในกลุมยอย ดังนั้น ผูเรียนยอมจะทราบผลการเรียนของ
ตนและของกลุมไดเปนอยางดี การประเมินผลการเรียนรูตามทฤษฎีกระบวนการกลุมสัมพันธ
ถือวาผูเรียนจะเปนผูประเมินผลการเรียนรูของตนและของกลุม จากการอภิปรายใหขอเสนอแนะ
และติชมรวมกับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมหลักการเรียนที่สอนตามหลักการทฤษฎีกระบวนการ
กลุมสัมพันธดังกลาวมา จะสงเสริมบรรยากาศแบบประชาธิปไตย ตลอดจนการพัฒนา คุณคา
ของความเปนมนุษย (Manhood) คือสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน และความสัมพันธอันดี
ระหวางผูเรียน ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา มีโอกาสพัฒนาสติปญญาและอารมณ
โดยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูเปนสิ่งที่มีความหมายและใกลเคียงกับความเปน
จริง (Self and Social Reality) มากยิ่งขึ้น
3. วิธีสอนแบบปกติ
วิธีส อนแบบปกติเปน กระบวนการสอนของกรมวิช าการ กระทรวงศึกษาธิการ
(2533 : 24) ซึ่งกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ประกอบดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ มีการนําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิม แจงจุดประสงคการ
เรียนรู และดึงผูเรียนสูเนื้อหาใหม
2. ขั้นสอน ประกอบดวย การเสนอเนื้อหาการเรียนใหกับผูเรียน โดยครูผูสอน ใช
การอธิบายการสนทนาซักถาม โตตอบปากเปลา อภิปราย การทําแบบฝกหัด การใชหนังสือ
รูปภาพประกอบการสอน
3. ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระ หลักการรวมกัน
4. ขั้ น วั ด ผลและประเมินผล เปน การตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยวานักเรียนบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม ถานักเรียนยังไมบรรลุตามจุดประสงคก็จะไดรับการ
สอนซอมเสริมกอนเรียนเนื้อหาตอไป โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
การตอบคําถาม การตรวจแบบฝกหัด และการตรวจแบบทดสอบ
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3.1 รูปแบบแผนการสอนและเมาอใบชวยสอนของกรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา (2537 : 23-24) ไดเสนอแนวการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือการเรียนสายวิช าชีพมักเนนการฝกทักษะซึ่งมีขั้น ตอนดังนี้
1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นสาธิต/หรือยกตัวอยาง 3) ขั้นปฏิบัติหรือฝกหัด 4) ขั้นตรวจผลการฝกหัด
5) ขั้นฝกฝนอยางตอเนื่อง 6) ขั้นสรุปและประเมินผล
ขั้น ที่ 1 ขั้น เตรียม ครูแนะนําทักษะการเรียนรูรวมกัน แบงกลุมนักศึกษา
แนะนําระเบียบ การทํางานกลุม บทบาทหนาที่ วัตถุประสงคของบทเรียน การทํากิจกรรม
รวมกัน การฝกฝนทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับกลุม
ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิต/หรือยกตัวอยาง ประกอบการสอน ครูแนะนําเนื้อหา
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติหรือฝกหัด นักศึกษาทํากิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหา
การเรียนการสอน ในรายจุดประสงคการเรียนรู เชน การทําแบบฝกหัด ทําใบงานเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ตามหลักสูตร
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจผลการฝกหัด ตรวจสอบผลงาน ครูสังเกตนักศึกษาแตละคนมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูหรือไม และครูไดสังเกตตรวจสอบความเขาใจ นักศึกษาทั้งชั้น
โดยการใชคําถามและการประเมินจากคําตอบ
ขั้นที่ 5 ขั้นฝกฝนอยางตอเนื่อง ใหนักศึกษาฝกการทํางานยอย เชน การจะทํา
ใหเกิดทักษะการพิมพดีด ตองทําการฝกพิมพบอยๆ
ขั้น ที่ 6 ขั้น สรุปบทเรียนและประเมินผลการเรียนรูจากการทํางานกลุม ครู
นักศึกษาชวยกับสรุปประเมินผล พิจารณาจุดเดนหาขอบกพรอง สิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อใหเกิด
ผลงาน
4. บริบททางการศึกษาของโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ กาญจนบุรี
4.1 ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี (Kanchanaburi Institute of
Commerce and Technology, KOMTECH) มีชื่อยอภาษาไทยวา ทบก. ตั้งอยูที่ 293/2 เยื้อง
โรงงานน้ําตาลวังขนาย ถ. แสงชูโต อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี โทรศัพท (034) 611658, 647519 โทรสาร (034) 611658
เปาหมายของการศึกษาโดยทั่วไปนั้น ตองการใหนักเรียนนักศึกษาเปนคนดีมี
ความรูมีอาชีพประกอบการงานและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได โรงเรียนเทคโนโลยีบริหาร
ธุรกิจกาญจนบุรี ไดตระหนักถึงสิ่งเหลานี้ เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งที่จะผลิตทรัพยากรมนุษยที่มี
ประสิทธิภาพออกไปอยูในสังคม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในที่สุดประเทศ
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จะเจริญกาวหนาไดดีเพียงใดขึ้นอยูกับประชากรของชาติถาทุกคนมีการศึกษาอยูดีกินดี ก็ยอม
จะทําใหสังคมนั้น ประเทศนั้นเจริญ รุงเรืองไปดวย
อาจารยเอกมล แสงหิรัญ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนและเปนเจาของ
โรงเรียน และอาจารยภัทราภรณ แสงหิรัญ ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน ทานทั้งสอง
เปนผูกอตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ทานทั้งสองจบการศึกษาระดับปริญญา
โทจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ จากสหรัฐอเมริกา เมื่อป พ.ศ. 2533 เปนผูหนึ่งที่มีเจตนารมย อัน
แนวแนตอการศึกษาของชาติดวยดีเสมอมาซึ่งอาจารยเอกมล ทานมีชีวิตที่คลุกคลีกับการศึกษา
มาตลอด โดยมีคุณพอและคุณแมกอตั้งโรงเรียน ดําเนินธุรกิจการจัดการศึกษาใหแก เยาวชนซึ่ง
มีโรงเรียนในเครือทั้งหมด 6 โรงเรียน ไดแก
1. โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
2. โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
3. โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง
4. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
5. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
6. โรงเรียนพณิชยการตะวันออก
จากประสบการณที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษานี้เองที่ปลูกฝงใหทาน
อาจารยเอกมล มีจิตใจรักที่จะสรางคนดวยการใหความรูและทักษะวิชาชีพดวยความพรอมทาง
ดานวิชาการ การบริหาร และความพรอมดานเครื่องมือในการเรียนการสอนกอปรกับอาจารย
ภัทราภรณเปนลูกหลานชาวจังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น ทานทั้งสองจึงมีความคิดวานาจะทําอยาง
ไรที่จะสามารถใหความรู และพัฒนาลูกหลานได และเปนการเพิ่มโอกาสใหเด็กไดเรียนใกลบาน
แตมีคุณภาพเหมือนเรียนในกรุงเทพฯ กลาวคือ ตองการจะพัฒนาในทุกดานไมวาจะเปนดาน
วิชาการ ดานทักษะ ดานคุณธรรม และดานบุคลิกภาพ เพื่อใหนักเรียนทุกคนที่จบจากสถาบันมี
ความมั่นใจวามีพื้นฐานความรูที่มั่นคง พรอมที่จะกาวเขาสูโลกธุรกิจดวยความ มั่นใจ ทานทั้ง
สองจึงเปดโรงเรียนแหงที่ 4 ที่ อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
กาญจนบุรีจัดตั้งและเปดทําการสอนในปการศึกษา 2539 โดยในปแรกไดเปดการสอนสายวิชา
บริหารธุรกิจในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเปด
สอนสายวิชาชางอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งนี้โรงเรียนไดกําหนดแผนใน
การขยายทั้งในระดับการเรียนที่สูงขึ้นและการขยายแผนกชางอุตสาหกรรม และแผนกบริหาร
ธุรกิจตอไป ปจจุบันเปดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงดังนี้
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ระดับปวช. (รับผูจบ ม.3, กศน. ม.3)
สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม
- แผนกชางยนต
- แผนกชางไฟฟากําลัง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- แผนกการบัญชี
- แผนกการขาย
- แผนกการเลขานุการ
- แผนกคอมพิวเตอร
ระดับ ปวส. (รับผูจบ ปวช., ม.6, กศน. ม. 6)
สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- แผนกชางยนต
- แผนกการบัญชี
- แผนกชางไฟฟากําลัง
- แผนกการตลาด
- แผนกการเลขานุการ
- แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ

เนื่องจากผูจัดตั้งมีแนวนโยบายและเจตจํานงอันแนวแนตอการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ ดังนั้นเชื่อวาผลการศึกษาก็จะเปนไปตามเจตจํานงที่ไดตั้งไวทุกประการ
4.2 สภาพปจจุบันและปญหาของโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
การจัดการเรียนการสอนไดมุงพัฒนาผูเรียน ใหรูจักคิดวิเคราะหไดลงมือปฏิบัติ
แสวงหาความรูดวยตนเอง สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียนนักศึกษา แตยังไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาความรูและแนวทางในการจัดกิจกรรม
ใหทันตอความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว การเรียนการสอนดานวิชา
พื้นฐานเชน วิชาหลักการตลาดนักเรียนยังขาดทักษะ กระบวนการเรียนรูแบบกลุม ขาดการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนอยูในระดับที่ไมนาพอใจ
วิชาการตลาด (Principles of Marketing) เปนวิชาพื้นฐานสําหรับผูเริ่มศึกษาใน
สาขาวิชาการตลาด การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจและการ
ตลาด การปูพื้นฐานที่ถูกตอง ถือวาเปนสิ่งสําคัญ เปรียบเสมือนการสรางบานที่ตองมีการลงเสา
บานที่แข็งแรง บุคคลสวนใหญเขาใจวาวิชาพื้นฐานการตลาดเปนวิชาการงายๆ แตที่แทจริงการ
เขาใจใหถูกตองและลึกซึ้งเปนสิ่งที่ทําไดยาก การเขาใจในพื้นฐานหลักการตลาดที่ถูกตองจะทํา
ใหนักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีตอสาขาการตลาดอันจะนําไปสูการเรียนในวิชาตอไปที่ดี รวมทั้ง
สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพสวนตัวในอนาคตได คณะครูอาจารยและ
ผูบริหารจึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเจริญกาวหนา ไดระดับ
เกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่สูงขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาเทคนิควิธีสอนตางๆ มาชวย
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอนยังผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเนนทักษะ
กระบวนการกลุม ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใหสอดคลอง
กับเนื้อหาวิชา ซึ่งจะเปนแนวทางใหคณะครูอาจารยไดนํามาปรับใชกับการจัดการเรียนการสอน
ตอไป
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักการตลาด ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่จัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งจากงานวิจัยที่คนควาคําวา “กระบวนการกลุม
กับกลุมสัมพันธมีความหมายและเปาหมายเดียวกัน โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการทํางานกลุมหรือกระบวนการกลุมมีดังนี้
กระบวนการกลุมนี้นักการศึกษาในประเทศไดทําการศึกษา และวิจัยไวหลาย
ทาน ซึ่งปรากฏผลดังนี้
วิไลวรรณ สันถวะโกมล (2520 : 45) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนวิชา
วรรณคดีไทยเรื่องลิลิตตะเลงพาย โดยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธและกระบวนการสอนแบบครู
เปน ศูน ยกลางในชั้น ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ผลปรากฏวานักเรียนทั้ง 2 กลุม มี
พัฒนาการทางดานการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของทั้ง 2 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และนักเรียนกลุม
ทดลองมีความเห็นวาการเรียนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธทําใหบรรยากาศในการเรียนสนุน
สนานไมนาเบื่อหนาย
สะอาด เลิศหิรัญ (2523 : 57 - 58) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนวิชาภาษา
ไทย เรื่องลูกนอยหอยสังข ชั้นประถมปที่ 4 โดยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธกับวิธีสอนแบบ
ธรรมดาผลปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้ง 2 กลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 แตนักเรียนที่เรียนดวยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธแสดงความเห็นวา
บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน ไดฝกคุณสมบัติในการแกปญหาดวยตนเอง และรูจักการ
ทํางานกับผูอื่น
จารุลักษณ พินพรหมราช (2529 : 54) ไดศึกษาเรื่องผลของกิจกรรมกลุมที่มี
ตอการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการฝกดวยกิจกรรมกลุมมีพฤติกรรมการเรียน
สูง ขึ้น กวากอนไดรับการฝกดวยกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนที่ไดรับการฝกดวยกิจกรรมกลุมมีพฤติกรรมการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับขอสนเทศ
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และนักเรียนที่ไดรับการฝกดวยกิจกรรมกลุมมีพฤติการการ
เรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับขอสนเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
วรรณี กรวยสวัสดี (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและความมีวินัยในตนเอง กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยกิจกรรมกลุมสัมพันธกับการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา กลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พาส โคตรบาล (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
ปฏิบัติกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ : การปลูกถั่วฝกยาวไรคางเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ โดยเนน
กระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทั้ง 8 กลุม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการปลูกถั่วฝกยาวไรคาง มข. 25 เพื่อเก็บเมล็ดพันธุโดยเนน
กระบวนการกลุมสูงกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และใน
การปฏิบัติทักษะกระบวนการกลุม นักเรียนทั้ง 8 กลุม ไดปฏิบัติตาม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เริ่มจาก
การเลือกผูนํา ประชุมวางแผนแบงหนาที่รับผิดชอบในการทํางานรวมกันทุกกิจกรรม นักเรียน
จะประชุมวางแผนงาน กอนปฏิบัติกิจกรรมตลาด โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัยเปนผูวัดทักษะการ
ปฏิบัติงานกลุม โดยใชแบบวัดทักษะกระบวนการกลุม แลวหาคาเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติงานของ
นักเรียน
พิสมัย แทนหลาบ (2541 : 8) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องพลังงานและสารเคมี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการ
สอนโดยการใชกระบวนการกลุมสัมพันธกับการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียน
โดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอน
ตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีขั้นตอนการเรียนการสอนโดยการใช
กระบวนการกลุมสัมพันธ ดังนี้ 1) กิจกรรมนํา 2) ปฏิบัติกิจกรรม 3) สรุปวิเคราะหเนื้อหา และ
กระบวนการทํางานรวมกัน 4) ประยุกตใชและสรุป 5) ประเมินผลดานเนื้อหา และกระบวนการ
ทํางานรวมกัน
รัชนี ศิลปศร (2542 : 78 - 81) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝกอาน
ออกเสียงรอยกรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา จังหวัด
สมุทรสาคร ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงรอยกรองภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและรวมภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมทดลองที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และมีขั้นตอนการเรียนการสอนโดยการใชกระบวนการกลุมสัมพันธ ดังนี้
1) ปฐมนิเทศนักเรียนทั้ง 2 กลุม แจงจุดประสงคการเรียนรูและวัดและประเมินผลการอานออก
เสียงรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ กาพยฉบัง 16 และกลอนสุภาพ 2) ทดสอบกอนเรียน
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3) ครูบรรยายเนื้อหาและกระบวนการทํางานรวมกัน 4) ทดสอบหลังเรียน 5) ตรวจสอบวัดและ
ประเมินผล และกระบวนการทํางานรวมกัน
วรรณวิศา หนูเจริญ (2544 : 95) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยการเรียน
แบบรวมมือกันและการสอนตามแนวคูมือครู พบวา นักเรียนที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกัน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่สอนดวยการสอนตามแนวคูมือครู อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ในงานวิจัยยังพบวาการเรียนแบบรวมมือกันมีหลักการของการ
จัดกลุม การจัดกิจกรรมใหผูเรียน เรียนรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ทักษะ และความคิดรวบยอดตางๆ
โดยจัดนักเรียนเปนกลุมยอย และนักเรียนที่เปนสมาชิกทุกคนในกลุมมีบทบาทหนาที่กันทุกคน
ทําใหเขาใจเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น
วัสริน ประเสริฐศรี (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยการเรียน
แบบรวมมือกัน กับการสอนตามแนวคูมือครู ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่องเศษสวน ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันสูงกวาการสอนตามแนวคูมือครู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สุพัฏรา อนลําพูล (2544 : 74) ไดศึกษาการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนา
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ผลการวิจัยพบ
วา ความรับผิดชอบของนักเรียนกอนใชกิจกรรมกลุมและหลังใชกิจกรรมกลุมสัมพันธแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังใชกิจกรรมกลุมสูงกวากอนใชกิจกรรมกลุม
สัมพันธ
อารยา กลาหาญ (2544 : 121) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต หนวยการเมือง การปกครอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่
เรียน ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใช
การสอนตามคูมือครู
จินตนา กิจบํารุง (2545 : 117) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยและศึกษาทักษะการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามคูมือครู พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
แมคโคแมน (Maccoleman 1975, อางถึงใน รัชนี ศิลปศร : 109 - A) ไดทํา
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการใชชุดการสอนกิจกรรมกลุมในการสอนวิชาสังคมศึกษา
กับนักเรียนระดับ 9 จํานวน 24 หอง เรียน โดยการจัดการสอนออกเปนหองละ 3 กลุม รวม 72
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กลุม การแบงกลุมตามระดับสติปญญา อายุ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทัศนคติตอ
โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา นกเรียนที่ใชชุดการสอนรวมกับการอภิปรายเปนกลุมเล็กๆ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ใชชุดการสอนเพียงอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ใชชุดการสอนเพียงอยางเดียวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เล็กซ (Lex, อางถึงใน วรรณี กรวยสวัสดิ์ 2537 : 32) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติของนักศึกษาดวยวิธีการสอนแบบกลุมสัมพันธ กับกลุมตัวอยางนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ในมลรัฐอินเดียนา โดยแบงกลุมตัวอยางเปน สองกลุม กลุมทดลองสอนดวยกลุม
สัมพันธ กลุมควบคุมใชวิธีสอนแบบเกา พบวา การพัฒนาดานจิตใจทางดานศาสนาของผูเรียน
ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกัน แตจากรายงานของกลุมทดลองพบวา นักศึกษาพอใจกับ
ประสบการณที่ไดรับ ยินดีรวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ และอยากเรียนแบบกลุมสัมพันธอีก
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการกลุมหรือกลุมสัมพันธและการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน ทําใหทราบไดวาการใชกระบวนการกลุมในการเรียนการสอนจะสามารถ
พัฒนาทักษะและพฤติกรรมการทํางานกลุมของผูเรียนใหดีขึ้น มีความรับผิดชอบ รูจักทํางาน
รวมกัน รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน หลักการดังกลาวสอดคลองกับคํากลาวของทิศนา แขมมณี
และเยาวพา เดชะคุปต (2522 : 1) อาจารยผูเชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเชื่อวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม จะ
สามารถแกปญหาการเรียนการสอนในวิชาหลักการตลาด จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาใหสูงขึ้นชวยใหนักศึกษากลาแสดงออก ในทางที่ถูกตองมีการปฏิบัติกิจกรรมรวม
กันนักศึกษารูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน กอใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูที่ดี ทําใหนักศึกษามี
ความสนุกสนานกับการเรียน สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาตามหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พุทธศักราช 2536 (ฉบับปรับปรุง 2543) โดยอาศัยกิจกรรม การเรียนรูแบบรวมมือ
กัน 7 กิจกรรมมาจัดกลุมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูเชื่อมโยงความคิดในเนื้อหาสาระการเรียนรู
แลวนํามาเปรียบเทียบกับวิธีสอนแบบปกติ โดยอาศัยกลุมตัวอยางของโรงเรียนเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจกาญจนบุรีเปนหนวยวิเคราะห

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและ
วิธีสอนแบบปกติ” เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัย แบบ
Randomized Control Group Pretest Posttest Design โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียด
และขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
การดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงกําหนดรายละเอียด
ของการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ
ปญหา วรรณกรรม และการสัมภาษณ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสรางเครื่องมือ ไดแก
แผนการสอนแบบทดสอบของแตละแผนการสอน แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม แบบ
ประเมิน พฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตทักษะการทํางานกลุม และแบบสอบถามความ
คิดเห็น การตรวจสอบคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ และเสนอขอความเห็นของ
การดําเนินงานการทําวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานตามงานการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ
ที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองสอนและรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง นํามาตรวจสอบความ
ถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้น ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัยเปน ขั้นตอนรายงานผลการวิจัยตอคณะ
กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับราง
ปรับปรุง แกไ ขตามที่ คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะและสงผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผู
วิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัย ประกอบดวย ประชากร และตัวอยาง ตัวแปร
ที่ศึกษาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม ขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติที่ใช ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปที่ 1 (ปวส.1) ของโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 158 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้ น ป ที่ 1 (ปวส.1) ของโรงเรียนเทคโนโลยีบริห ารธุร กิจกาญจนบุรี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี ที่กําลังศึกษาวิชาหลักการตลาด (รหัส 05-000102, 05-220-103) เรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาด ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งไดมาจาก
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยมีรายละเอียดของวิธีการไดมาของกลุม
ตัวอยางดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทําการสุมตัวอยางนักศึกษาจาก 5 หองเรียน โดยวิธีการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) โดยใชวิธีการจับฉลากจํานวน 2 หองเรียน แลวนําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรูพื้นฐานดานการตลาด จํานวน 10 ขอ ซึ่งผูวิจัยได
ปรับปรุงมาจากแบบทดสอบรายวิชาการตลาด ของหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นําไป
ทดสอบกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 หองเรียนนําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบมาวิเคราะห
ความแตกตางโดยการทดสอบคาที (t - test) แบบ Independent โดยไดนักศึกษาหองชั้น ปวส.
1/6 ไดคาเฉลี่ย ( X ) = 8.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 3.28 ปวส.1/7 ไดคาเฉลี่ย ( X ) =
7.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 3.15 ผลการทดสอบคาที (t.05 df 58) ไดคาที (t - test)
= 1.48 สรุปไดวานักศึกษาทั้ง 2 หองเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน (รายละเอียด
ในภาคผนวก ค ตารางที่ 29 หนา 127)
ขั้นตอนที่ 2 จากขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยทําการสุมโดยวิธีจับฉลากเพื่อหากลุมควบคุม
และกลุมทดลอง 1 หองเรียนและกลุมควบคุม 1 หองเรียน หองเรียนละประมาณ 30 คน ได
นักศึกษาชั้น ปวส.1/6 เปนกลุมทดลองที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและ ปวส.
1/7เปนกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ
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สําหรับรายละเอียดของจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ในแตละ
ขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 3
ขั้นที่ 1

ประชากรที่ใชในการวิจัย
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีจํานวน 5 หองเรียน
รวมทั้งสิ้น 158 คน
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ปวส. 1/6 และ ปวส. 1/7

กลุมทดลอง
ปวส.1/6
ที่จัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการ
กลุม

กลุมควบคุม
ปวส.1/7
วิธีสอนแบบปกติ

30 คน

30 คน

แผนภูมิที่ 3

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

รูปแบบการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยใชการวิจัยรูปแบบ Randomized Control
Group Pretest Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 65) ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รูปแบบการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest Posttest Design
กลุม
RE
RC

สอบกอนเรียน
T1
T1

ทดลอง
X
~X

สอบหลังเรียน
T2
T2
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R
E
C
X
~X
T1
T2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การไดมาของกลุมตัวอยางโดยการสุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
วิธีสอนแบบปกติ
การทดสอบกอนเรียน
การทดสอบหลังเรียน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้ คือ
1. แผนการสอนซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมจํานวน 4 แผน
ประกอบดวยขั้นตอนการสอนดังนี้ ขั้นที่ 1) ขั้นเตรียม ขั้นที่ 2) ขั้นสอน ขั้นที่ 3) ขั้นทํากิจกรรม
ขั้นที่ 4) ขั้นตรวจสอบผลงาน ขั้นที่ 5) ขั้นสรุปบทเรียน
2. แผนการสอนซึ่งใชวิธีสอนแบบปกติของวิชาหลักการตลาด จํานวน 4 แผน
ประกอบดวยขั้นตอนการสอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการสอน 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป 4) ขั้นวัดและ
ประเมินผล
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการตลาด เรื่องลักษณะและ
พฤติกรรมการซื้อของตลาด ประกอบดวยเรื่อง ตลาด พฤติกรรมผูบริโภค ผลิตภัณฑ แนวทาง
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดการ
ใหคาคะแนน คือถูกได 1 คะแนนผิดได 0 คะแนน จํานวน 40 ขอ
4. เครื่องมือเกี่ยวกับการประเมินทักษะการทํางานกลุม และพฤติกรรมการทํางาน
กลุม ผูวิจัยนํามาจากแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ใชใน
งานวิจัยของอารยา กลาหาญ (2545 : 116) และจินตนา กิจบํารุง (2545 : 167 - 170) ซึ่งสราง
โดยวัชรา เลาเรียนดี (2545 : 201 - 205) และผูวิจัยเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจ
สอบความเหมาะสมอีกครั้ง และใชเปนแบบประเมินประเมินทักษะการทํางานกลุมดานการ
ทํางานรวมกันและพฤติกรรมการทํางานกลุม
4.1 แบบประเมินประเมินทักษะการทํางานกลุมดานการทํางานรวมกัน การ สื่อ
สารสื่อความหมาย การยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน และการขจัดขอขัดแยงซึ่งเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ เปนขอคําถามเชิงนิมาน
(Positive)
4.2 แบบสังเกตทักษะการทํางานกลุมเปนแบบสังเกตเชิงคุณภาพ บันทึกตาม
ประเด็นคําถาม (Focused Questionnaire Observation) จํานวน 4 ขอ
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4.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดยนักศึกษาเปนกลุม
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 10 ขอ
4.4 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดยนักศึกษาเปนราย
บุคคลเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 10 ขอ
5. แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน โดยใช
กระบวนการกลุม และวิธีสอนแบบปกติ เปนคําถามปลายเปด สอบถามในดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานบรรยากาศในการเรียนการสอน ดานพฤติกรรมการทํางานกลุมพรอมทั้ง
ใหระบุดานปญหาและขอเสนอแนะ จํานวน 1 ฉบับ มีจํานวน 8 ขอ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การสรางแผนการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ ทั้งหมด 4 แผน มีขั้นตอนการสราง
ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ตํารา ขอบขายเนื้อหาและคําอธิบายรายวิชา เรื่อง
ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาด ประกอบดวยเรื่อง ตลาด พฤติกรรมผูบริโภค
ผลิตภัณฑ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ
หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2536 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543) ทั้งหมด 12 คาบ
1.2 ศึกษาการสรางแผนการสอน ตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการและ
ใบชวยสอนของกรมอาชีวศึกษา วิชาหลักการตลาด (รหัส 05-000-102, 05-220-103)
1.3 ดําเนินการเขียนแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการและ
ใบชวยสอนของกรมอาชีวศึกษา
1.4 เสนอแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการและใบชวย
สอนของกรมอาชีวศึกษา วิช าหลักการตลาด (รหัส 05-000-102, 05-220-103) ตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิท ยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุง แกไขให
กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.5 นําแผนการสอนที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานเนื้อหาและ
ดานการวัดผลจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ
1.6 นําแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4
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ขั้นที่ 1

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคและเนื้อหา
วิชาหลักการตลาด เรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาด

ขั้นที่ 2

ศึกษาการสรางแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู
และใบชวยสอนของกรมอาชีวศึกษา

ขั้นที่ 3

ดําเนินการเขียนแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ

ขั้นที่ 4

เสนอแผนการสอนตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 5

นําแผนการสอนใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานเนื้อหาดานการวัดผล
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบการใชภาษาและความถูกตอง (IOC=1)

ขั้นที่ 6

นําแผนการสอนไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 4

ขั้นตอนการสรางแผนการสอนแบบปกติ

2. การสรางแผนการสอนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม จํานวน 4
แผน มีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้
2.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร จุดประสงค คําอธิบายรายวิชาหลักการตลาด
เนื้อหาเรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาด ประกอบดวยเรื่อง ตลาด พฤติกรรม
ผูบริโภค ผลิตภัณฑ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
2.2 ศึกษาการสรางแผนการสอนวิชาหลักการตลาด ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการกลุมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ ทั้งนี้ในการจัดนักศึกษาเขา
กลุม และทํากิจกรรมกลุมอาศัยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน ตามแนวคิดของสลาวิน และ
คณะ Slavin and Others (1984) และแนวคิดกลุมรวมมือ (Co-op Co-op) ของจอหนสันและ
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จอหนสัน (Johnson and Johnson 1996 : 18) ประกอบดวยกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู 7
กิจกรรม ดังนี้ คือ 1) การจับคูสรุปสาระสําคัญ (Turn – To Your Neighbor Summaries)
2) การจับคูฝกทบทวน (Drill - Review Pairs) 3) การจับคูแกปญหาหรือตอบคําถามที่กําหนด
(Problem Solving Pairs) และ 4) การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันแบบเพื่อนคูคิด
(Think Pairs Share) 5) กิจกรรมมุมสนทนา (Corners) 6) กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหา
คําตอบ (Numbered Heads Together) และ 7) กิจกรรมกลุมรวมมือ (Co-op Co-op )
2.3 ดําเนินการเขียนแผนการสอน โดยยึดหลักวิธีสอนโดยใชกระบวนการกลุม
โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันดังกลาวขางตน แบงเนื้อหาออกเปน 4 เรื่องดังนี้
เรื่องตลาดพฤติกรรมผูบริโภค ผลิตภัณฑ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม รวม 12 คาบๆ ละ
50 นาที รวม 4 แผนการสอน
2.4 เสนอแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม โดย
อาศัยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน 7 กิจกรรม เสนอผูควบคุมวิทยานิพนธ
2.5 นําแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมโดยอาศัย
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน 7 กิจกรรม ที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดาน
เนื้อหาและดานการวัดผลจํานวน3ทาน ตรวจสอบเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของ
เครื่องมือ (IOC = 1)
2.6 นําแผนการสอนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม โดยอาศัย
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน 7 กิจกรรม ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ดังรายละเอียดใน
แผนภูมิที่ 5
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ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคและเนื้อหา
วิชาหลักการตลาด เรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาด
ศึกษาการสรางแผนการสอนที่จัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการกลุมอาศัยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน
7 กิจกรรม

ขั้นที่ 3

สรางแผนการสอนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
อาศัยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน 7 กิจกรรม

ขั้นที่ 4

เสนอแผนการสอนตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 5

นําแผนการสอนใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานเนื้อหา ดานการวัด
ผลจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบการใชภาษาและความถูกตอง
IOC = 1

ขั้นที่ 6

นําแผนการสอนไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 5

ขั้นตอนการสรางแผนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม อาศัยกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน 7 กิจกรรม

3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการตลาดเพื่อใชเปน
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเปนขอสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดการใหคาคะแนน
ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 1 ฉบับ มีจํานวนขอสอบทั้งหมด 50 ขอ
มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึ ก ษาหลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ของหลั กสู ต รสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2536 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543) รายละเอียดวิชาหลักการตลาด
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3.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการเขียนและการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย
3.3 วิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงค โดยพิจารณาจากความสําคัญ ของ
จุดประสงคปลายทาง จุดประสงคการเรียนรู ใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาหลักการตลาด เรื่อง
ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาด
3.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการตลาด เรื่อง
ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาด โดยมีแนวคิดในการสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
3.5 เสนอแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งลั ก ษณะและ
พฤติกรรมการซื้อของตลาด ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธิ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และปรับปรุงแกไข
3.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตารางวิเคราะหแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาดไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง ขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) แลวเลือกขอที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต .5 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้
+ 1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้นหรือไม
- 1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น
3.7 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปที่ 2 ของโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ซึ่งกําลังเรียนอยู ปวส. 2 ซึ่งนัก
ศึกษากลุมนี้ไมใชกลุมตัวอยาง แตไดผานการเรียนเนื้อหา เรื่อง ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อ
ของตลาดมาแลว
3.8 นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ ดังนี้
3.8.1 ตรวจสอบคาความยากงาย (Difficulty) คือ สัดสวนระหวางจํานวน
ผูตอบขอสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง
.20 - .80 (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 129) แตเนื่องจากมีขอสอบเกินจํานวน 40 ขอ ผูวิจัยจึงคัด
เลือกขอสอบโดยใชเกณฑดังนี้ 1) มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและให
กระจายครบทุกจุดประสงค 2) มีคาความยากงาย (p) ใกลเคียง 0.5 มากที่สุด ผลการตรวจสอบ
ความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อ
ของตลาด ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.33 - 0.79 คัดเลือกขอสอบ
ตามเกณฑใหเหลือจํานวน 40 ขอ (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 20 หนา 126)
3.8.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ การตรวจสอบ
คะแนนระหวางคนที่ไดคะแนนในกลุมสูง และกลุมต่ํา โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20
ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 130) แตเนื่องจากมีขอสอบเกินจํานวน 40 ขอ ผูวิจัยจึง
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คัดเลือกขอสอบโดยใชเกณฑดังนี้ 1) มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและให
กระจายครบทุกจุดประสงค 2) มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 - 0.80 ผลการตรวจสอบคา
อํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อ
ของตลาด ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.25 - 0.58 คัดเลือกขอสอบ
ตามเกณฑใหเหลือจํานวน 40 ขอ (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 19 หนา 124)
3.8.3 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) คือ ตรวจสอบผลการวัดที่
สม่ําเสมอและคงที่ โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ ไดจํานวนขอสอบ 40 ขอ นํามาหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชวิธีการของคูเดอร –ริชารดสัน จากสูตร KR – 20 (Kuder
Richardson - 20 ลวน สายยศและอังคณา สายยศ 2539 : 215) โดยใชเกณฑคาความเชื่อมั่น
ตั้งแต .08 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.84 แสดง
ว า ข อ สอบมี ค า ความเชื่อมั่น สูงสามารถนําไปใชไดอยางมั่นใจและผลการวัดสม่ําเสมอคงที่
(รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 20 การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น หนา 126) ซึ่งราย
ละเอียดการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังแผนภูมิที่ 6 หนา 65
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ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2

ศึกษาหลักสูตร
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือ
วัดผลการศึกษา

ขั้นที่ 3

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค และสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

ขั้นที่ 4

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะและ
พฤติกรรมการเลือกซื้อของตลาด จํานวน 50 ขอ

ขั้นที่ 5

เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 6

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานใช
ดุลยพินิจเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ

ขั้นที่ 7

นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักศึกษา ปวส. 2 โรงเรียน
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 1 หองเรียน

ขั้นที่ 8

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงายระหวาง
(0.33 - 0.79) และคาอํานาจจําแนกระหวาง (0.20 - 0.80) คัดแบบ
ทดสอบตามเกณฑใหเหลือ 40 ขอ และหาคาความเชื่อมั่น KR - 20

แผนภูมิที่ 6

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะและ
พฤติกรรมการเลือกซื้อของตลาด
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4. การประเมินทักษะการทํางานกลุม และพฤติกรรมการทํางานกลุม ผูวิจัยนํามา
จากแบบประเมิน ทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่ใชในงานวิจัยของ
อารยา กลาหาญ (2545 : 116) และจินตนา กิจบํารุง (2545 : 167 - 170) ซึ่งสรางโดย วัชรา
เลาเรียนดี (2545 : 201 - 205) และผูวิจัยเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความ
เหมาะสมอีกครั้ง และพัฒนาเปนแบบประเมินประเมินทักษะการทํางานกลุมดานการทํางานรวม
กัน
4.1 แบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครู ใชประเมินหลังเรียนเปน
แบบมาตราสวนประมวลคา (Rating Scale) มี 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
นอยที่สุด จํานวน 20 ขอ ซึ่งถามใน 4 ประเด็น ที่กลาวถึงทักษะการทํางานกลุมที่สําคัญสําหรับ
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูการจัดกิจกรรมแบบกระบวนการกลุม 4 ดานดังนี้ การทํางานกลุม
การสื่อสาร การยกยองใหกําลังใจ การขจัดความขัดแยง ประเด็นละ 5 คําถาม ซึ่งเปนคําถาม
เชิงนิมาน (Positive) การแปลความหมายของคําถามที่มีลักษณะเปนเชิงนิมาน (Positive)
กําหนดคาระดับการปฏิบัติเปน 5 ระดับ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑการกําหนดคาระดับการปฏิบัติ
ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบัติมากที่สุด
ปฏิบัติมาก
ปฏิบัติปานกลาง
ปฏิบัตินอย
ปฏิบัตินอยที่สุด

เชิงนิมาน (Positive) (คะแนน)
5
4
3
2
1

สําหรับการใหความหมายคาที่วัดได ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความ
หมายโดยพัฒนามาจากแนวคิดของเบสท (Best 1981 : 182) โดยมีคาระดับคาเฉลี่ย (การ
ปฏิบัติ) เชิงนิมาน (Positive) ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 เกณฑการแปลความหมายของคาการปฏิบัติ
คาเฉลี่ย
1.00 - 1.49
1.50 - 2.49
2.50 - 3.49
3.50 - 4.49
4.50 - 5.00

ระดับการปฏิบัติ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

4.2 แบบประเมินประเมินทักษะการทํางานกลุมดานการทํางานรวมกัน การ สื่อ
สาร สื่อความหมาย การยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน และการขจัดขอขัดแยงซึ่งเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ เปนขอคําถามเชิงนิมาน
(Positive)
4.3 แบบสังเกตทักษะการทํางานกลุมเปนแบบสังเกตเชิงคุณภาพ บันทึกตาม
ประเด็นคําถาม (Focused Questionnaire Observation) จํานวน 4 ขอ
4.4 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดยนักศึกษาเปนกลุม
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 10 ขอ
4.5 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดยนักศึกษาเปนราย
บุคคล เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 10 ขอ
5. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ
กลุมและวิธีสอนแบบปกติซึ่งเปนแบบสอบถามปลายเปด 4 ประเด็น คือ 1) ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 2) ดานบรรยากาศในการเรียน 3) ดานพฤติกรรมการทํางานกลุม และ
ดานปญหาและขอเสนอแนะ จํานวน 1 ฉบับ มีจํานวน 8 ขอ และมีขั้นตอนในการพัฒนา
แบบสอบถามดังนี้
5.1 ศึกษารูปแบบการทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนวิชาหลักการตลาดและสรางแบบสอบถามปลายเปด
5.2 สร า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ กษาที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
5.3 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขขอความใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอบถาม
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5.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ
ดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผล จํานวน 3 ทาน ใชดุลยพินิจเพื่อนําไปหาคาดัชนีความ
สอดคลองของเครื่องมือซึ่งปรากฏคาดัชนี IOC = 1 แตมีการปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็น
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง ตารางที่ 31 หนา 140)
5.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยดังรายละเอียด
แผนภูมิที่ 7
ขั้นที่ 1

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาหลักการตลาด

ขั้นที่ 2

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ

ขั้นที่ 3

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเสนอตอคณะกรรมที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 4

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ปรับปรุงแลวให
ผูเชี่ยวชาญ หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC = 1)

ขั้นที่ 5

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 7

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น

การดําเนินการทดลองในการวิจัย
ในการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนการทดลองสอน เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตางๆ
1.1 ผูวิจัยสรางเครื่องมือ คือ แผนการสอน 2 วิธี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
แบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครู แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
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ประเมินโดยนักศึกษาเปนกลุมและรายบุคคล แบบสังเกตทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครู
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
1.2 ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับนักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
1.3 ใหนักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อ
ทดสอบความรูพื้นฐานกอนเรียนของทั้งสองกลุม
2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตามแผนการสอนที่สรางไวเพื่อปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอน อันเนื่องมาจากตัวครู เชน
ประสบการณในการสอน โดยไดดําเนินการทดลองสอนโดยใชเครื่องมือที่จัดเตรียมไว ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 ระยะเวลาทดลองเริ่มทําการทดลอง วันที่ 10 ตุลาคม 2545 ถึง วันที่ 24
ธันวาคม 2545
2.2 เวลาที่ใชในการทดลองสอน ทําการทดลองสอนจํานวน 4 สัปดาห สัปดาห
ละ 2 วัน วันละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 12 คาบ ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง
ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2.3 การจัดชวงเวลาในการทดลองสอน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กําหนดใหใชเวลา 9.45 - 12.05 และ 12.55 - 14.35 น. หมุนเวียนกันทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การจัดชวงเวลาในการทดลองสอน
เวลา

วัน
วันอังคาร

8.30 - 11.15

พัก

11.15 - 12.05

ทดลอง ส.1/6

12.05 - 14.35
ควบคุม ส.1/7

พักกลางวัน
วันพฤหัสบดี

ควบคุม ส.1/7

ทดลอง ส.1/6

2.4 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดการเรียนการสอน 2 วิธีไดแก กลุมทดลองจัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม และกลุมควบคุมใชวิธีสอนแบบปกติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.4.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ครูแนะนําทักษะการเรียนรูรวมกัน แบงกลุม
นักศึกษา จะจัดกลุมคละความสามารถ 1 : 2 : 1 โดยพิจารณาจากผลคะแนนวัดพื้นฐานความรู
ของนักศึกษา (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 129) ในการจัดเรียนการสอนแตละครั้งจะ
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แบงกลุมนักศึกษาตามกิจกรรมกลุมอาศัยเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือตามแผนการสอนทั้ง 4
แผน (ดังรายละเอียดของแผนการสอนตารางที่ 7 หนา 73 - 74) โดยมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิก
กลุม นักศึกษาจะไดรับการดูแลการปฏิบัติงานรวมกันในกลุม จากครูผูสอนโดยตลอด จากนั้นครู
แนะนําระเบียบ การทํางานกลุมบทบาทหนาที่วัตถุประสงคของบทเรียน การทํากิจกรรมรวมกัน
การฝกฝนทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับกลุม
ขั้ น ที่ 2 ครู นํา เข า สู บ ทเรี ย น แนะนําเนื้ อ หา แหล ง ข อ มู ล
มอบหมายงานกลุมและกําหนดเวลาในการปฏิบัติงานกลุม
ขั้นที่ 3 ขั้นทํากิจกรรม นักศึกษาเรียนรูรวมกันและรับผิดชอบ
รวมกัน ตอผลงานกลุมโดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันคือ การจับคูสรุปสาระสําคัญ
(Turn–To Your Neighbor Summaries) การจับคูฝกทบทวน (Drill - Review Pairs) การจับคู
แกปญหาหรือตอบคําถามที่กําหนด (Problem Solving Pairs) เพื่อนคูคิด (Think Pairs Share)
กิจกรรมมุมสนทนา (Corners) กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาคําตอบ (Numbered Heads
Together) และกลุมรวมมือ (Co-op Co-op) เพื่อจะไดการจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมบรรลุตามวัตถุประสงค
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลงาน (ครู/นักเรียน) นักศึกษาตรวจสอบ
วาผลการปฏิบัติงานกลุมเปนอยางไร แตละคนมีสวนรวมในกิจกรรมและปฏิบัติตามบทบาทหนา
ที่หรือไม สวนของครู ครูสังเกต ตรวจสอบความเขาใจ นักศึกษาทั้งชั้นโดยการใชคําถามและการ
ประเมินจากคําตอบ
ขั้ น ที่ 5 ขั้ น สรุ ป บทเรี ย นและประเมิ น ผลการเรี ย นรู จ ากการ
ทํางานกลุม ครูและนักศึกษาชวยกันสรุปประเมินผล พิจารณาจุดเดนหาขอบกพรอง สิ่งที่ควร
ปรับปรุง เพื่อใหเกิดผลงานกลุมและการปฏิบัติงานกลุม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในกิจกรรมครั้ง
ตอไป
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รายละเอียดขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนสอนโดยใชกระบวนการกลุม
สรุปเปนแผนภูมิดังตอไปนี้
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม

ขั้นเตรียม

- ครูแนะนําทักษะการเรียนรูรวมกัน
- แบงกลุมนักศึกษา
- แนะนําวัตถุประสงคการทํากิจกรรม

ขั้นสอน

- ครูนําเขาสูบทเรียน แนะนําเนื้อหา มอบ
หมายงานกลุมและกําหนดเวลาในการ
ปฏิบัติงานกลุม

ขั้นทํากิจกรรม

- นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมที่จัดการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการกลุม
(Think - Pair Share / Numbered
Heads Together and Co–op Co-op)

ขั้นตรวจสอบผลงาน
ครู/นักศึกษา

- นักศึกษาตรวจสอบวาผลการปฏิบัติงาน
กลุมเปนอยางไร
- ครู สั ง เกตตรวจสอบความเข า ใจใน
เนื้อหาบทเรียน

ขั้นสรุปบทเรียน

- ครูและนักศึกษาชวยกันสรุปเนื้อหา บท
เรียนและประเมินผลการปฏิบัติงานกลุม
เพื่อหาขอบกพรองและนํามา ปรับปรุง
การเรียนการสอนตอไป

แผนภูมิที่ 8

ขั้นตอนวิธีสอนโดยใชกระบวนการกลุม
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การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม มีเนื้อหาในวิชาหลักการตลาด
เรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาดประกอบดวย เรื่องตลาด พฤติกรรมผูบริโภค
ผลิตภัณฑ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการสอนดังตารางที่ 7
และ 8

ตารางที่ 7 ขอบขายการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
จุดประสงค
1. มีความรูความเขาใจเรื่อง “ตลาด”
1.1 บอกความหมายของ”การตลาด”
ได
1.2 จําแนกประเภทและลักษณะของ
ตลาดผูบริโภคได
1.3 เปรียบเทียบหลักเกณฑการแบง
สวนตลาดได
1.4 อธิบายประเภทและลักษณะของ
ตลาดอุตสาหกรรมได
1.5 จําแนกการแบงประเภทของตลาด
ได
2. มีความรูความเขาใจเรื่อง “พฤติกรรมผู
บริโภค”
2.1 บอกความหมายและความแตก
ตางของผูบริโภคและลูกคาได
2.2 แยกประเภทของแรงจูงใจซื้อได
2.3 อธิบายถึงกระบวนการซื้อได
2.4 วิเคราะหแนวโนมเกี่ยวกับนิสัย
การซื้อของผูบริโภคในปจจุบัน

เนื้อหา
หนวยเรียนที่ 3
เรื่อง ตลาด ประกอบดวย
- ความหมายของการตลาด
- ประเภทและลักษณะของ
ตลาดผูบริโภค
- หลักเกณฑในการแบงสวน
ตลาดผูบริโภค
- ประเภทและลักษณะของ
ตลาดอุตสาหกรรม
- การแบงประเภทของตลาด
โดยพิจารณาจากการแขงขัน
ตามหลักเศรษฐศาสตร
เรื่องพฤติกรรมผูบริโภค
ประกอบดวย
- ความหมายและความแตกตาง
ของผูบริโภคและลูกคา
- ประเภทของแรงจูงใจซื้อ
- กระบวนการซื้อ
- แนวโน มเกี่ ย วกั บ นิ สั ยการซื้อ
ของผูบริโภคในปจจุบัน

กิจกรรม

ประเมินผล
-

การจับคูสรุปสาระสําคัญ
และ
การจับคูฝกทบทวน
(Turn - To Your Neighbor
Summaries), (Drill - Review Pairs)

กิจกรรมระดมความคิด
หาคําตอบและกลุมรวมมือ
(Numbered Head Together
( Co-op Co-op)

- นักศึกษามีความรูความ
เขาใจเรื่องตลาด
- โดยการซักถาม
โตตอบ
- แบบทดสอบยอย
-

เทคนิคการสอน
ครู ส อนอภิ ป รายทั้ ง ชั้ น แล ว ตั้ ง คํา
ถามใหนักศึกษาสรุป
นักศึกษาหันหนาเขาหาเพื่อนขางๆ
ชวยหาคําตอบชวยกันคิด ครูเพียง
คอยชวยเหลือ ครูจับคูนักศึกษา 2
คน
คนแรก แกปญหาตามโจทยปญหา
ที่ครูใหมา
คนที่สองแกปญหาโจทยขอ 2 สลับ
กันแลวสงตัวแทนอภิปรายหนาชั้น
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- นักศึกษาดีความรูความ - ครู ถ ามคํา ถามใหนักศึกษาในกลุม
ยอยชวยกันคิดหาคําตอบ
เขาใจเรื่องพฤติกรรมผู
บริโภค
- จากนั้นผูเรียน นักศึกษา 1 คน ใน
- โดยการซักถามโตตอบ
กลุม ตอบ
- แบบทดสอบยอย
- ครูตั้งคําถามใหนักศึกษาตอบ
- ก อ นตอบนั ก ศึ กษาตองหาคําตอบ
ของตนเองกอน แลวนําคําตอบไป
อภิ ปรายกับเพื่อนที่นั่งติดกันนําคํา
ตอบไปอภิปรายหนาชั้นเรียน

ตารางที่ 7 (ตอ)
จุดประสงค
3. มีความรูความเขาใจเรื่อง
“ผลิตภัณฑ”
3.1 บอกความหมายของ
ผลิตภัณฑและสินคาได
3.2 อธิบายองคประกอบและสวน
ประสมของผลิตภัณฑได
3.3 วิเคราะหกลยุทธการใชตรา
สินคาและปายฉลากได
3.4 อธิบายถึงบรรจุภัณฑและปาย
ฉลากได
4 มีความรูความเขาใจเรื่อง “แนวทาง
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม”
4.1 บอกความหมายและความสําคัญ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑได
4.2 อธิบายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
4.3 อธิบายกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม
4.4 อธิบายการแบงกลุมผูนํา
ผลิตภัณฑใหมไปใชได

เนื้อหา
เรื่อง ผลิตภัณฑ ประกอบดวย
- ความหมายของผลิตภัณฑและ
สินคา
- องคประกอบและสวนประสม
ของผลิตภัณฑ
- กลยุทธการใชตราสินคาและปาย
ฉลาก
- บรรจุภัณฑและปายฉลาก
เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิต
ภัณฑใหม” ประกอบดวย
- ความหมายและความสําคัญของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ
- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ
- กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม
- การแบงกลุมผูนําผลิตภัณฑใหม
ไปใช

กิจกรรม

มุมสนทนา
และ
กลุมรวมมือ
(Co - op Co - op)

การจับคูแกปญหาหรือตอบ
คําถามที่กําหนด
และ
เพื่อนคูคิด
(Problem Solving Pairs),
(Think Pairs Share)

ประเมินผล
- นักศึกษามีความรูความ
เขาใจเรื่อง ผลิตภัณฑ
- โดยการซักถาม โตตอบ
- แบบทดสอบ

-

เทคนิคการสอน
ครูแบงกลุมนักศึกษา
ใหนักศึกษานั่งเปนกลุมตามมุมตางๆหรือจุดตางๆใน
หองเรียน
ครูตั้งคําถามแจกโจทยปญหา
นักศึกษาภายในกลุมคิดหาคําตอบชวยกันคิด ครู
เพียงคอยชวยเหลือ นักศึกษาแตละกลุม
นักศึกษาแตละกลุมสงตัวแทนอภิปรายหนาชั้น
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- นักศึกษามีความรูความ - แบงกลุมนักศึกษา 4 คน ใหนักศึกษาที่เรียนดีที่สุด
เข า ใจเรื่องแนวทางการ
หรือมีความสามารถเดน 1 คน ในแตละกลุม อาน
พัฒนาผลิตภัณฑใหม
ปญหาที่ไดรับมอบจากครูใหเพื่อนฟง นักศึกษาคนที่
- โดยการซักถาม
2 จดบันทึกการแกไขปญหาของเพื่อน นักศึกษาอีก 2
โตตอบ
คนที่เหลือ ชวยกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
- แบบทดสอบ
อธิบายเหตุผลประกอบจนกระทั่งทั้ง 4คน
- ชวยกันหาขอสรุปจากคําถามของครูทายสุดใหกลุมสง
ตัวแทน 1 - 2 คนมาอภิปรายหนาชั้นเรียนเกี่ยวกับ
การแกปญหาจากคําถามที่เกี่ยวกับการแกปญหาจาก
คําถามที่ครูกําหนด
- ครูตั้งคําถามใหนักศึกษาตอบกอนตอบนักศึกษาตอง
หาคํา ตอบ ของตนเองก อ น แล ว นําคําตอบไป
อภิ ป รายกั บ เพื่ อนที่นั่งติดกันนําคําตอบไปอภิปราย
หนาชั้นเรียน

ตารางที่ 8 ขอบขายวิธีสอนแบบปกติ
จุดประสงค
1. มีความรูความเขาใจเรื่อง “ตลาด”
1.1 บอกความหมายของ”การตลาด” ได
1.2 จํ า แนกประเภทและลั ก ษณะของ
ตลาดผูบริโภคได
1.3 เปรี ย บเที ยบหลั ก เกณฑ ก ารแบ ง
สวนตลาดได
1.4 อธิ บ ายประเภทและลั ก ษณะของ
ตลาดอุตสาหกรรมได
1.5 จําแนกการแบงประเภทของตลาด
ได

2. มีความรูความเขาใจเรื่อง “พฤติกรรมผู
บริโภค”
2.1 บอกความหมายและความแตกตาง
ของผูบริโภคและลูกคาได
2.2 อธิบายประเภทของแรงจูงใจซื้อได
2.3 อธิบายถึงกระบวนการซื้อได
2.4 วิเคราะหแนวโนมเกี่ยวกับนิสัยการ
ซื้อของผูบริโภคในปจจุบัน

เนื้อหา
หนวยเรียนที่ 3
เรื่อง ตลาด ประกอบดวย
- ความหมายของการตลาด
- ประเภทและลักษณะของตลาดผูบริโภค
- หลักเกณฑในการแบงสวนตลาด
ผูบริโภค
- ประเภทและลักษณะของตลาด
อุตสาหกรรม
- การแบงประเภทของตลาดโดยพิจารณา
จากการแขงขันตามหลักเศรษฐศาสตร

เรื่องพฤติกรรมผูบริโภค ประกอบดวย
- ความหมายและความแตกตางของผู
บริโภคและลูกคา
- ประเภทของแรงจูงใจซื้อ
- กระบวนการซื้อ
- แนวโนมเกี่ยวกับนิสัยการซื้อของผู
บริโภคในปจจุบัน

กิจกรรม

ประเมินผล

เทคนิคการสอน

- ครูอธิบาย
- นั ก ศึ ก ษามี ค วามรูความเขาใจ - การสอนแบบบรรยาย
- สนทนาซักถามนักศึกษา
เรื่องตลาด
และอภิปรายกลุม
- นั ก ศึ ก ษาทํ า แบบฝ ก หั ด - โดยการซักถาม โตตอบ
ทายบทเรียน
- แบบทดสอบ

- ครูอธิบาย
- นั ก ศึ ก ษามี ค วามรูความเขาใจ - การสอนแบบบรรยาย
- สนทนาซักถามนักศึกษา
เรื่องพฤติกรรม ผูบริโภค
และอภิปรายกลุม
- นั ก ศึ ก ษาทํ า แบบฝ ก หั ด - โดยการซักถาม โตตอบ
ทายบทเรียน
- แบบทดสอบ
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ตารางที่ 8 (ตอ)
จุดประสงค
3. มีความรูความเขาใจเรื่อง “ผลิตภัณฑ”
3.1 บอกความหมายของผลิตภัณฑและ
สินคาได
3.2 อธิบายองคประกอบและสวน
ประสมของผลิตภัณฑได
3.3 วิเคราหกลยุทธการใชตราสินคา
และปายฉลากได
3.4 อธิบายถึงบรรจุภัณฑและปาย
ฉลากได

เนื้อหา
เรื่อง ผลิตภัณฑ ประกอบดวย
- ความหมายของผลิตภัณฑและสินคา
- องคประกอบและสวนประสมของ
ผลิตภัณฑ
- กลยุทธการใชตราสินคาและปายฉลาก
- บรรจุภัณฑและปายฉลาก

4. มีความรูความเขาใจเรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม”
4.1 บอกความหมายและความสําคัญ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑได
4.2 อธิบายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
4.3 อธิบายกระบวนการพัฒนาผลิต
ภัณฑใหม
4.4 อธิบายการแบงกลุมผูนําผลิตภัณฑ
ใหมไปใชได

เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ
ใหม” ประกอบดวย
- ความหมายและความสําคัญของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ
- กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
- การแบงกลุมผูนําผลิตภัณฑใหมไปใช

กิจกรรม

ประเมินผล

เทคนิคการสอน

- ครูอธิบาย
- สนทนาซักถามนักศึกษา
- นักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบทเรียน

- นั ก ศึ ก ษามี ค วามรูความเขาใจ - การสอนแบบบรรยาย
เรื่อง ผลิตภัณฑ
และอภิปรายกลุม
- โดยการซักถาม โตตอบ
- แบบทดสอบ

- ครูอธิบาย
- สนทนาซักถามนักศึกษา
- นักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบทเรียน

- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เรื่องแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม
- โดยการซักถาม โตตอบ
- แบบทดสอบ

- การสอนแบบบรรยาย
และอภิปรายกลุม
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2.4.2 วิธีสอนแบบปกติมีขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นเตรียมการ มีการนําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิม แจง
จุดประสงคการเรียนรู การจัดกลุมนักศึกษา จะจัดกลุมนักศึกษาในหนวยเรียนตามแผนการสอน
(ดังรายละเอียดของแผนการสอนตารางที่ 8 หนา 75 - 76) โดยมีการแบงกลุมละประมาณ 4 - 5
คนรวมกลุมกัน นักศึกษาจะมีการแบงกลุมตามความพอใจ และสมาชิกกลุมแตละกลุมจะมีการ
เปลี่ยนกลุมนอยมาก สังเกตจากนักศึกษาที่มาสาย ครูจะจัดกลุมให และนักศึกษาจะไดรับการ
ดูแลการปฏิบัติใหงานสําเร็จตามเวลา
2) ขั้นสอน ประกอบดวย การเสนอเนื้อหาการเรียนใหกับผูเรียน
โดยครูผูสอน ใชการอธิบายการสนทนาซักถาม โตตอบ อภิปราย การทําแบบฝกหัด การใช
หนังสือรูปภาพประกอบการสอน
3) ขั้น สรุปบทเรียน ครูและนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระ
หลักการรวมกัน
4) ขั้น วัดผลและประเมินผล เปนการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยวา
นักศึกษาบรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม ถานักศึกษายังไมบรรลุตามจุดประสงค
ก็จะไดรับการสอนซอมเสริมกอนเรียนเนื้อหาตอไป โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม การตอบคําถาม การตรวจแบบฝกหัด และการตรวจแบบทดสอบ รายละเอียด
ขั้นตอนวิธีสอนแบบปกติ สรุปเปนแผนภูมิดังตอไปนี้
ขั้นตอนวิธีสอนแบบปกติ

ขั้นเตรียมการ

แจงจุดประสงคการเรียนรู

ขั้นสอน

ครูเสนอเนื้อหาและแบงกลุมทํากิจกรรม

ขั้นสรุป

ครูและนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา

ขั้นวัดผล

ทําแบบฝกหัด แบบทดสอบยอย

แผนภูมิที่ 9

ขั้นตอนวิธีสอนแบบปกติ
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3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการทดลองสอน ผูวิจัยนําแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนทดสอบกลุมทดลองและกลุมควบคุม
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical Package for the
Social Sciences Personal Computer Plus) โดยสถิติที่ใชมีดังนี้
1. การหาคาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดําเนินการ
ดังนี้
1.1 หาคาความเที่ยงตรง (Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC :
Index of Item Objective Congruence) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชสูตร
IOC (รายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 122)
1.2 หาคาความยากงาย (P)และคาอํานาจจําแนก (r) โดยการวิเคราะหขอสอบ
รายขอ (รายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 124 - 125)
1.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชวิธีการของคูเดอร ริชารดสัน จาก
สูตร KR – 20 (Kuder Richardson - 20 ) (รายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 126)
2. ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ โดยใชคาดัชนีความสอดคลองใชสูตร IOC (รายละเอียด
ในภาคผนวก ข หนา140)
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาหลักการ
ตลาด เรื่ อ งลั กษณะและพฤติ กรรมการเลื อ กซื้ อ ของตลาดที่ จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ใชการทดสอบคาที (t - test) แบบ dependent (รายละเอียด
ในภาคผนวก ข หนา 131)
4. ขอมูลจากแบบประเมินทักษะการทํางานกลุม ประเมินโดยครูวิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5. ขอมูลจากแบบประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมประเมินโดยนักศึกษา
ประเมินเปนกลุมวิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ (%)
6. ขอมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดยนักศึกษา
ประเมินเปนรายบุคคลวิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ (%)
7. ขอมูลจากแบบสังเกตทักษะการทํางานกลุมโดยครู วิเคราะหขอมูลโดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

79
8. ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอน 2 วิธี วิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และจัดกลุมหาคารอยละ (%)

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการตลาดของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและ
วิธีส อนแบบปกติ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน แบงเปนกลุม
ทดลองที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมจํานวน 30 คนและกลุมควบคุมที่สอนโดย
วิธีสอนแบบปกติจํานวน 30 คน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนและประเมินทักษะ
การทํางานกลุมโดยครู ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยนักศึกษาเปนผูประเมินรายกลุม
และรายบุคคล รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา 2 กลุมดวยตนเองเพื่อเปนการตอบ
วัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจัยผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าหลั ก การตลาดของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัต รวิช าชีพชั้นสูงที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบ
ปกติ มีความแตกตางกันหรือไม
ตอนที่ 2 ทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัต รวิช าชีพชั้นสูงที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบ
ปกติอยูในระดับใดและเปนอยางไร
ตอนที่ 3 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นอยางไรตอ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
สําหรับรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอนมีดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน วิชาหลักการตลาดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่จัดการเรียนการ
สอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติมีความแตกตางกันหรือไม ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 9, 10, 11 และตารางที่ 12

80

81
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) ระหวางกลุมทดลองที่
จัดการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการกลุมและกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอน
แบบปกติ
วิธีสอน

N
30

การจัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการกลุม
วิธีสอนแบบปกติ

คะแนนรวม
กอนเรียน
259

X

S.D.

8.63

3.28

t-test

1.48**

30
222
7.40
3.15
* t (0.01,df = 58) = 2.66
NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตารางที่ 9 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ( Pretest) วิชาหลักการตลาด
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
มีคะแนนรวมกอนเรียน 259 มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.63 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.28 สวน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อ นเรี ย น (Pretest) วิ ช าหลั ก การตลาดของนั ก ศึ กษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ มีคะแนนรวมกอนเรียน 222 คาเฉลี่ย
เทากับ 7.40 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.15 เมื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย
การทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent พบวาคา “ t ” 1.48 ซึ่งนอยกวาที่เปดไดจากตาราง
แสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวานักศึกษาที่เปนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมกอนเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาการตลาดไมแตกตางกัน
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest)และหลังเรียน
(Posttest) ของกลุมที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
วิธีสอน

N

การจัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการกลุม

30

คะแนนรวม คะแนนรวม
กอนเรียน หลังเรียน
259

617

ΣD

ΣD2

365

4933 15.71**

* t (0.01,df = 29) = 2.75 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

t-test
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จากตารางที่ 10 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน
(Posttest) วิ ช าหลั ก การตลาด ของนักศึกษากลุมทดลองที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม มีคะแนนรวมกอนเรียน 259 คะแนน คะแนนรวมหลังเรียน 617 คะแนน คา
ΣD = 365 ΣD2 = 4933 เมื่อทดสอบความแตกตางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนของกลุมทดลองโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent พบวาคาที (t-test) = 15.71
ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลังจากที่จัดการเรียนการการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นจากเดิม
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest)และหลังเรียน
(Posttest) ของกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ
คะแนนรวม คะแนนรวม
2
t-test
ΣD
ΣD
กอนเรียน หลังเรียน
วิธีสอนแบบปกติ 30
30
222
474
271 2879 12.56**
* t (0.01,df = 29) = 2.75 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
วิธีสอน

N

จากตารางที่ 11 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกอนเรียน (Pretest) และ
หลังเรียน (Posttest) วิชาหลักการตลาด ของนักศึกษากลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ
มีคะแนนรวมกอนเรียน 222 คะแนน คะแนนรวมหลังเรียน 474 คะแนน คา ΣD = 271 ΣD2 =
2879 เมื่อทดสอบความแตกตางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง
โดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent พบวาคาที (t-test) = 12.56 ซึ่งมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงใหเห็นวาวิธีสอนแบบปกติทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สูงขึ้นจากเดิม
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ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) ระหวางกลุมทดลอง
ที่จัดการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการกลุมและกลุมควบคุม ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบปกติ
คะแนนรวม
t-test
วิธีสอน
N
ΣD
ΣD2
617
20.56
2.28
การจัดการเรียนการสอน 30
โดยใชกระบวนการกลุม
6.07**
วิธีสอนแบบปกติ
30
474
15.73
3.71
* t (0.01,df = 58) = 2.66 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 12 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) วิชาหลักการ
ตลาดของนักศึกษากลุมที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีคะแนนรวม 617
คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 20.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.28 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน (Posttest) วิชาหลักการตลาดของนักศึกษากลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ มี
คะแนนรวม 474 คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 15.73 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.71 เมื่อ
ตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent พบวาคา
(t –test) = 6.07 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษากลุมที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและ
กลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติมีความแตกตางกัน กลาวคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
วิชาหลักการตลาดของนักศึกษากลุมที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีคาสูงกวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งยอมรับตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติมีความ
แตกตางกัน
โดยมีขอสังเกต คือ กลุมทดลองที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานต่ํากวากลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุมที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีการกระจายของขอมูลนอยกวา
กลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 ทักษะการทํางานกลุม
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
และวิธีสอนแบบปกติ อยูในระดับใดและเปนอยางไร
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1. การประเมินทักษะการทํางานกลุมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม และวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งประเมินโดยครู
แลวนําผลการประเมินมาวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) รายละเอียดดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการประเมินทักษะการทํางานกลุมของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งประเมินโดยครู

พฤติกรรม
การทํางานรวมกัน
1
ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
2
ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
3
พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง
4
เคารพ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5
ตั้งใจในการทํางานรวมกันเปนอยางดี
รวม
การสื่อสารสื่อความหมาย
6
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
7
อธิบายใหแกเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน
8
ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
9
มีสวนรวมในการอภิปรายกลุม
10 แนะนํา ช ว ยเหลื อ เพื่ อ นสมาชิ ก เป น ราย
บุคคลในกลุม
รวม
การยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
11 มีการพูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
12 พูดสนับสนุนความคิดของสมาชิกคนอื่นที่
เราเห็นดวย
13 ชวยเหลือเพื่อนขณะไดรับมอบหมายงาน
ไปแลว
14 เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูด ได
แสดงออก
15 เสียสละแบงปนอุปกรณบางอยาง เชน
เครื่องเขียนที่ใชในการทํางานกลุม
รวม

การสอนโดยใชกระบวนการกลุม
ระดับ
ลําดับ
ที่
X S.D. การ
ปฏิบัติ

X

วิธีสอนแบบปกติ
ระดับ ลําดับ
S.D.
การ
ที่
ปฏิบัติ

3.94
3.86
3.78
3.69
3.71
3.79

0.48
0.73
0.81
0.77
0.93
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
3
5
4
3

3.33
3.23
3.19
3.22
2.63
3.12

0.93
0.78
0.76
0.83
0.82
0.82

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1
2
4
3
5
4

4.14
4.14
3.91
4.10
4.31

0.46
0.69
0.74
0.66
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

2
3
5
4
1

3.04
3.50
4.00
3.36
3.54

0.77 ปานกลาง
0.81
มาก
0.62
มาก
0.93 ปานกลาง
0.83
มาก

5
3
1
4
2

4.12 0.60 มากที่สุด

2

3.49 0.79

4.23 0.69 มากที่สุด
4.20 0.63 มากที่สุด

2
3

3.04 0.77 ปานกลาง
3.50 0.81
มาก

5
4

3.94 0.68

5

3.71 0.83

มาก

2

4.26 0.56 มากที่สุด

1

3.80 0.95

มาก

1

4.20 0.58 มากที่สุด

4

3.54 0.83

มาก

3

4.16 0.63 มากที่สุด

1

3.52 0.83

มาก

1

มาก

มาก

2
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ตารางที่ 13 (ตอ)
พฤติกรรม

16
17
18
19
20

การขจัดขอขัดแยง
ใชเหตุผลในการแกปญหา
ใชมติสวนใหญของกลุม
ขอความเห็นจากบุคคลอื่นในเรื่องนั้นๆ
ใชความประนีประนอมในการแกปญหา
กระตุ น ให เ พื่ อ นแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม

รวม
รวมทุกขอ

การสอนโดยใชกระบวนการกลุม
ระดับ
ลําดับ
ที่
X S.D. การ
ปฏิบัติ
4.06
3.63
3.77
3.63
3.80

0.84 มากที่สุด
0.91
มาก
0.88
มาก
0.84
มาก
0.76
มาก

3.78 0.85
3.96 0.71

มาก
มาก

X

วิธีสอนแบบปกติ
ระดับ ลําดับ
S.D.
การ
ที่
ปฏิบัติ

1
4
3
5
2

3.51
3.71
3.36
3.44
3.04

0.92
มาก
0.84
มาก
0.81 ปานกลาง
0.71 ปานกลาง
0.77 ปานกลาง

3
1
4
2
5

4

3.41 0.81 ปานกลาง
3.38 0.81 ปานกลาง

3

ตารางที่ 13 ผลการประเมิ น ทั ก ษะการทํ า งานกลุ ม ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช ก ระบวนการกลุมและวิธีส อน
แบบปกติ ซึ่งประเมินโดยครู โดยภาพรวมพบวานักศึกษากลุมที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมมีทักษะการทํางานกลุมเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก ( X = 3.96 S.D. =
0.71) สวนนักศึกษา ไดรับจากการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ มีทักษะการทํางานกลุมเฉลี่ยรวม
ทั้ง 4 ดานอยูในระดับปานกลาง ( X - = 3.38 S.D. = 0.81)
เมื่อจัดเรียงลําดับทักษะการทํางานกลุม เฉลี่ยรวมในแตละดานของนักศึกษาที่
ประเมินโดยครู ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติมีผลดังนี้ ใน
ดานการยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกันมีคาเฉลี่ยรวมเปนลําดับแรก อยูในระดับมากที่สุด ( X =
4.16 S.D. = 0.63) สวนวิธีสอนแบบปกติมีคาเฉลี่ยรวมเปนลําดับแรกเชนเดียวกันแตอยูในระดับ
มากเทานั้น ( X = 3.52 S.D. = 0.83)
ลําดับที่สองการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม มีคาเฉลี่ยรวมในดาน
การสื่อสารสื่อความหมายเปนลําดับที่สองโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.12 S.D. =
0.60) สวนกลุมที่ใชวิธีสอนแบบปกติมีคาเฉลี่ยรวมเปนลําดับสองเชนเดียวกันแตอยูในระดับมาก
เทานั้น ( X = 3.49 S.D. = 0.79)
ลําดับที่ส ามการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ในดานการ
ทํางานรวมกันเปนลําดับที่สามมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.79 S.D. = 0.74) สวน
กลุมที่ใชวิธีสอนแบบปกติลําดับสี่ ไดแก ในดานการขจัดขอขัดแยงมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( X = 3.12 (S.D. = 0.82)
ลําดับสุดทายลําดับที่สี่ การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ไดแก
ดานการขจัดขอขัดแยงมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.78 S.D. = 0.85) สวนกลุมที่ใชวิธี
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สอนแบบปกติ ไดแก ดานการทํางานรวมกันมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.41
S.D. = 0.81)
ขอสัง เกตจากการจัดเรียงลําดับทักษะการทํางานกลุมเฉลี่ยรวมในแตละดาน
ของนักศึกษาที่ประเมินโดยครู ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบ
ปกตินั้น จะเห็นไดวา กลุมที่ใชวิธีสอนแบบปกติมีคาเฉลี่ยรวมดานการทํางานรวมกันเปนลําดับ
สุดทายคือที่สี่ แสดงวา นักศึกษามีทักษะการทํางานกลุมนอยกวานักศึกษาที่สอนโดยใช
กระบวนการกลุม
เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา นักศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต่ํากวานักศึกษาที่สอนดวย
วิธีสอนแบบปกติ แสดงใหเห็นวาทักษะการทํางานกลุมของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดย
ใชกระบวนการกลุม มีการกระจายของขอมูลนอยกวานักศึกษาที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ
สรุปในภาพรวมจากการศึกษาทักษะการทํางานกลุมของนักศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ดานการทํางานกลุมรวมกันอยูในระดับมาก ดานการ
สื่อสารสื่อความหมาย อยูในระดับมากที่สุด ดานการยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกันอยูในระดับ
มากที่สุด และดานการขจัดขอขัดแยงอยูในระดับมาก
สวนทักษะการทํางานกลุมของนักศึกษาที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติพบวาดาน
การทํางานกลุมรวมกันอยูในระดับปานกลาง ในดานการสื่อสารสื่อความหมายอยูในระดับมาก
ด า นการยกย อ งใหกําลังใจซึ่งกัน อยูใ นระดับมาก และดานการขจัดขอขัดแยง อยูใ นระดับ
ปานกลาง
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งประเมินโดยนักศึกษาเปนกลุมวิเคราะหขอมูล
โดยใชคารอยละ (%) รายละเอียดดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติซึ่งประเมินโดยนักศึกษาเปนกลุม
วิธีสอนโดยใช
วิธีสอนแบบปกติ
กระบวนการกลุม
ลําดับ
ลําดับ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม
คารอยละของความถี่
ที่
คารอยละของความถี่
ที่
บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคย
บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคย
1. กลุ ม ของเรามีการตรวจสอบความรู 77.50 22.50
4 54.50 32.50 13.00 3
ความเข า ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกทุกคนในกลุม
2. กลุมของเรามีการตอบคําถามทุกครั้ง
ที่มีการถามคําถาม
3. กลุ ม ของเรามีการอธิบายหรือเสนอ
แนวคิ ด ในเรื่ อ งที่ ส มาชิ ก กลุ ม รู แ ละ
สามารถอธิบายได
4. กลุมของเรามีการสรุปขอความคําพูด
ของสมาชิ ก ทุ ก คนเพื่ อ ใหแนใจและ
เขาใจตรงกัน
5. กลุ ม ของเรามี ก ารทํ า งานดี ต าม
กระบวนการกลุม
6. กลุ ม ของเราดํ า เนิ น งานตามเป า
หมายของกลุม
7. กลุ ม ของเรามีการชวยเหลือสมาชิก
กลุมในการเรียนรูหรือการฝกปฏิบัติ
8. สมาชิกทุกคนในกลุมที่ประสบปญหา
ในการทําความเขาใจหรือฝกปฏิบัติ
ในทุกเรื่องจะไดรับการชวยเหลือแนะ
นําเสมอ
9. สมาชิกในกลุมมีการคนควาเพิ่มเติม
ในเรื่องที่จําเปนตอการทํางาน
10. ผลงานของกลุมเกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกภายในกลุม

รวม

87.50 12.50

-

2

25.00 65.00

10.00

9

60.00 40.00

-

9

48.00 40.00

12.00

7

70.00 30.00

-

6

57.00 23.00

20.00

2

78.00 22.00

-

3

49.00 47.00

4.00

6

75.00 25.00

-

5

52.00 48.00

10.00

5

61.67 35.83

-

8

43.00 48.00

9.00

8

65.00 35.00

-

7

54.00 23.00

23.00

4

23.00 72.00

5.0

10

25.00 55.00

20.00

10

91.17 8.83

-

1

62.00 37.17

0.83

1

68.89 30.37

0.5

46.95 40.87

12.18

จากตารางที่ 14 ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักศึกษาที่จัด
การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งประเมินโดยนักศึกษาเปน
กลุ ม โดยภาพรวมพบว า นั ก ศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช ก ระบวนการกลุ ม มี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ทุกพฤติกรรมในระดับบอยครั้งคิดเปนรอยละ 68.89 บางครั้ง
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รอยละ 30.37 ไมเคยรอยละ 0.5 สวนนักศึกษาที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุมทุกพฤติกรรมในระดับบอยครั้งคิดเปนรอยละ 46.95 บางครั้งรอยละ 40.87 และ
ไมเคยรอยละ 12.18
เมื่อพิจารณาเปน รายพฤติกรรม พบวานักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมบอยครั้ง บางครั้ง และไมเคย เรียงลําดับดังนี้
ผลงานของกลุมเกิดจากความรวมมือของสมาชิกภายในกลุมทุกคนคิดเปนรอยละ 91.17 บาง
ครั้งรอยละ 8.83 กลุมของเรามีการตอบคําถามทุกครั้งที่มีการถามคําถามคิดเปนรอยละ 87.50
บางครั้งรอยละ 12.50 กลุมของเรามีการทํางานดีตามกระบวนการกลุมคิดเปนรอยละ 78.00
บางครั้งรอยละ 22.00 กลุมของเรามีการตรวจสอบความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกทุกคนในกลุมคิดเปนรอยละ 77.50 บางครั้งรอยละ 22.50 กลุมของเราดําเนินงาน
ตามเปาหมายของกลุมคิดเปนรอยละ 75.00 บางครั้งรอยละ 25.00 กลุมของเรามีการสรุป
ขอความคําพูดของสมาชิกทุกคนเพื่อใหแนใจและเขาใจตรงกันคิดเปนรอยละ 70.00 บางครั้ง
รอยละ 30.00 สมาชิกทุกคนในกลุมที่ประสบปญหาในการทําความเขาใจหรือฝกปฏิบัติในทุก
เรื่องจะไดรับการชวยเหลือแนะนําเสมอคิดเปนรอยละ 65.00 บางครั้งรอยละ 35.00 กลุมของเรา
มีการชวยเหลือสมาชิกกลุมในการเรียนรูหรือการฝกปฏิบัติคิดเปนรอยละ 61.67 บางครั้งรอยละ
35.83 กลุมของเรามีการอธิบายหรือเสนอแนวคิดในเรื่องที่สมาชิกกลุมรูและสามารถอธิบายได
คิดเปนรอยละ 60.00 บางครั้งรอยละ 40.00 สมาชิกในกลุมมีการคนควาเพิ่มเติมในเรื่องที่จําเปน
ตอการทํางานคิดเปนรอยละ 23.00 บางครั้งรอยละ 72.00 และไมเคยรอยละ 5.0
สวนนักศึกษาที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมที่ปฏิบัติ
บอยครั้ง บางครั้งและไมเคยเรียงลําดับดังนี้ ผลงานของกลุมเกิดจากความรวมมือของสมาชิก
ภายในกลุมคิดเปนรอยละ 62.00 บางครั้งรอยละ 37.17 และไมเคยรอยละ 0.83 กลุมของเรามี
การสรุปขอความคําพูดของสมาชิกทุกคนเพื่อใหแนใจและเขาใจตรงกันคิดเปนรอยละ 57.00
บางครั้งรอยละ 23.00 และไมเคยรอยละ 20.00 กลุมของเรามีการตรวจสอบความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกทุกคนในกลุมคิดเปนรอยละ 54.50 บางครั้งรอยละ 32.50
และไมเคยรอยละ 13.00 สมาชิกทุกคนในกลุมที่ประสบปญหาในการทําความเขาใจหรือฝก
ปฏิบัติในทุกเรื่องจะไดรับการชวยเหลือแนะนําเสมอ คิดเปนรอยละ 54.00 บางครั้งรอยละ
32.50 และไมเคยรอยละ 13.00 กลุมของเราดําเนินงานตามเปาหมายของกลุมคิดเปนรอยละ
52.00 บางครั้งรอยละ 48.00 และไมเคยรอยละ 10.00 กลุมของเรามีการทํางานดีตามกระบวน
การกลุมคิดเปนรอยละ 49.00 บางครั้งรอยละ 47.00 และไมเคยรอยละ 4.00 กลุมของเรามีการ
อธิบายหรือเสนอแนวคิดในเรื่องที่สมาชิกกลุมรูและสามารถอธิบายไดคิดเปนรอยละ 48.00 บาง
ครั้งรอยละ 40.00 และไมเคยรอยละ 12.00 กลุมของเรามีการชวยเหลือสมาชิกกลุมในการเรียน
รูหรือการฝกปฏิบัติคิดเปนรอยละ 43.00 บางครั้งรอยละ 48.00 และไมเคยรอยละ 9.00 กลุม
ของเรามีการตอบคําถามทุกครั้งที่มีการถามคําถามคิดเปนรอยละ 25.00 บางครั้งรอยละ 65.00

89
และไมเคยรอยละ 10.00 สมาชิกในกลุมมีการคนควาเพิ่มเติมในเรื่องที่จําเปนตอการทํางานคิด
เปนรอยละ 25.00 บางครั้งรอยละ 55.00 และไมเคยรอยละ 20.00
สรุปในภาพรวมการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักศึกษาที่จัด
การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติซึ่งประเมินโดยนักศึกษาเปนกลุม
พบวา ทั้งสองวิธีสอนมีผลงานของกลุมเกิดจากความรวมมือของสมาชิกภายในกลุมมีคารอยละ
ของความถี่เปนลําดับที่ 1 โดยที่กลุมซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีคารอยละ
ของความถี่ในการปฏิบัติสูงถึงรอยละ 91.17 สวนกลุมที่ใชวิธีสอนแบบปกติมีคาความถี่รอยละ
62.00 และพฤติกรรมดานสมาชิกในกลุมมีการคนควาเพิ่มเติมในเรื่องที่จําเปนตอการทํางานมี
คารอยละของความถี่เปนลําดับสุดทาย คือ ลําดับที่ 10 ทั้งสองวิธีโดยที่การจัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการกลุมมีคาความถี่รอยละ 23.00 บางครั้ง 72.00 ไมเคย 5.0 และวิธีสอนแบบ
ปกติมีคาความถี่รอยละ 25.00 บางครั้งรอยละ 55.00 และไมเคยรอยละ 20.00 จะเห็นไดวาทั้ง
สองวิธีสอนนักศึกษายังขาดการคนควาหาความรูเพิ่มเติม และการชวยเหลือสมาชิกกลุมในการ
เรี ย นรู ห รื อ การฝ ก ปฏิ บั ติ ยั ง มี ก ารปฏิ บั ติ น อ ยอยู เ ช น กั น ทั้ ง สองวิ ธี ส อน นอกจากนั้ น
พฤติกรรมการอธิบายหรือเสนอแนวคิดในเรื่องที่สมาชิกกลุมรูและสามารถอธิบายได สําหรับ
กลุมที่สอนโดยใชกระบวนการกลุมยังมีการปฏิบัตินอย สวนกลุมที่ใชวิธีสอนแบบปกติ พบวา
พฤติกรรมการตอบคําถามทุกครั้งที่มีการถามคําถามยังมีการปฏิบัตินอยเชนกัน
3. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งประเมินโดยนักศึกษาเปนรายบุคคล แลวนําผล
การประเมินมาวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายในกลุม ของนักศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติซึ่งประเมินโดยนักศึกษาเปน
รายบุคคล
วิธีสอนโดยใชกระบวนกลุม
วิธีสอนแบบปกติ
ลําดับ
ลําดับ
คารอยละของความถี่
คารอยละของความถี่
ที่
ที่
บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคย
บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคย
1.นั ก ศึ ก ษาตั้ ง ใจฟ ง คนอื่ น พู ด รั บ ฟ ง 73.33 26.67
2
53.33
46.66
2
ความคิดเห็นของผูอื่น
2.นักศึกษายอมรับการตัดสินใจในมติ 73.33 26.67
3
46.66
53.34
4
ของกลุม
3. นักศึกษาพยายามแลกเปลี่ยนความ 60.00 40.00
7
36.00
64.00
7
คิดเห็น
พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม
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ตารางที่ 15 (ตอ)
วิธีสอนโดยใชกระบวนกลุม
วิธีสอนแบบปกติ
ลําดับ
ลําดับ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม
คารอยละของความถี่
คารอยละของความถี่
ที่
ที่
บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคย
บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคย
4.นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการเรี ย นรู 66.66 33.33
4
26.66
36.00
33.33
9
และอภิปรายภายในกลุม
5.นักศึกษาแสดงออกดวยการตั้งใจฟง 63.33 26.66
10.00
5
20.00
56.66
23.33 10
โดยการพยักหนาแสดงความสนใจตอ
การพูดของเพื่อนสมาชิก
6.นั ก ศึ ก ษามี ก ารพู ด ชมเชยเพื่ อ น 50.00 33.33
16.66 10
43.33
56.66
5
สมาชิกในกลุม
7.นั ก ศึ ก ษาถามคําถามเพื่อนสมาชิก 56.66 43.34
9
62.66
37.34
1
ในเรื่องที่ศึกษารวมกัน
8.นั ก ศึ ก ษาฟ ง และพยายามตอบคํา 86.66 13.33
1
36.66
54.00
13.34
8
ถามของสมาชิกโดยใชเหตุผลในการ
แกปญหา
9.นักศึกษาใชความประนีประนอมใน 63.33 26.66
10.00
6
33.33
66.66
6
การแกปญหา
10 นักศึกษากระตุนใหเพื่อนแสดง
60.00 40.00
8
50.00
50.00
3
ความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุม
รวม

56.79

30.99

12.22

40.86

35.81

23.33

จากตารางที่ 15 ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักศึกษาที่จัด
การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งประเมินโดยนักศึกษาเปนราย
บุ ค คล โดยภาพรวม พบว า นั ก ศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมทุกพฤติกรรมเฉลี่ยในระดับบอยครั้งคิดเปนรอยละ 56.79 บางครั้ง
ร อ ยละ 30.99 และไมเคยรอยละ 12.22 สวนนักศึกษาที่ส อนดวยวิธีส อนแบบปกติมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมทุกพฤติกรรมเฉลี่ยในระดับบอยครั้งคิดเปนรอยละ 40.86 บางครั้ง
รอยละ 35.81 และไมเคยรอยละ 23.33
เมื่อพิจารณาเปน รายพฤติกรรมพบวา นักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมที่ปฏิบัติบอยครั้งเรียงลําดับ ดังนี้ นักศึกษาฟง
และพยายามตอบคําถามของสมาชิกโดยใชเหตุผลในการแกปญหาบอยครั้ง คิดเปน รอยละ
86.66 นักศึกษาตั้งใจฟงคนอื่นพูด รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น บอยครั้งคิดเปนรอยละ 73.33
นักศึกษายอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม บอยครั้งคิดเปนรอยละ 73.33 นักศึกษามีสวนรวม
ในการเรียนรู และอภิปรายภายในกลุมบอยครั้งคิดเปนรอยละ 66.66 นักศึกษาแสดงออกดวย
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การตั้งใจฟง โดยการพยักหนาแสดงความสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก บอยครั้งคิดเปนรอย
ละ 63.33 นักศึกษาใชความประนีประนอมในการแกปญหาบอยครั้งคิดเปนรอยละ 63.33 นัก
ศึกษาพยามยามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุม บอยครั้งคิดเปนรอยละ 60.00
นักศึกษากระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม บอย
ครั้งคิดเปนรอยละ 60.00 นักศึกษาถามคําถามเพื่อนสมาชิกในเรื่องที่ศึกษารวมกัน บอยครั้งคิด
เปนรอยละ 56.66 นักศึกษามีการพูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม บอยครั้งคิดเปนรอยละ 50.00
และไมเคยเลยมากที่สุดคิดเปนรอยละ 16.66
สวนนักศึกษาที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมที่ปฏิบัติ
บอยครั้ง เรียงลําดับดัง นี้ นักศึกษาถามคําถามเพื่อนสมาชิกในเรื่องที่ศึกษารวมกันบอยครั้ง
คิดเปนรอยละ 62.66 นักศึกษาตั้งใจฟงคนอื่นพูด รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นบอยครั้งคิดเปน
รอยละ 53.33 นักศึกษากระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุม บอยครั้งคิดเปนรอยละ 50.00 นักศึกษายอมรับการตัดสินใจในมติของกลุมบอยครั้ง
คิดเปนรอยละ 6.66 นักศึกษามีการพูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม บอยครั้งคิดเปนรอยละ
43.33 นักศึกษาฟงและพยายามตอบคําถามของสมาชิกโดยใชเหตุผลในการแกปญหา บอยครั้ง
คิดเปนรอยละ 33.33 นักศึกษาพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุมบอยครั้ง
คิดเปนรอยละ 36.00 นักศึกษาใชความประนีประนอมในการแกปญหา บอยครั้งคิดเปนรอยละ
36.66 และไมเคยรอยละ 13.34 นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรูและอภิปรายภายในกลุม
บอยครั้งคิดเปนรอยละ 26.66 และไมเคยรอยละ 33.33 นักศึกษาแสดงออกดวยการตั้งใจฟงโดย
การพยักหนาแสดงความสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิกบอยครั้งคิดเปนรอยละ 20.00 และไม
เคยรอยละ 23.33
สรุปในภาพรวมการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษาเปนรายบุคคลที่
จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติซึ่งประเมินโดยนักศึกษาเปน
รายบุคคล พบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมนักศึกษาสวนใหญฟงและ
พยายามตอบคําถามของสมาชิกโดยใชเหตุผลในการแกปญหาบอยครั้งสูงถึงรอยละ 86.66 และ
บางครั้งรอยละ 13.33 เปนลําดับที่ 1 และนักศึกษามีการพูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุมเปน
ลําดับที่ 10 มีคาความถี่บอยครั้งรอยละ 50.00 บางครั้งรอยละ 33.33 และไมเคยรอยละ 16.66
ซึ่งมีลําดับในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายในกลุมแตกตางกันกับวิธีสอนแบบปกติ
ซึ่งลําดับที่ 1 ไดแก นักศึกษาถามคําถามเพื่อนสมาชิกในเรื่องที่ศึกษารวมกันมีคาความถี่บอย
ครั้งรอยละ 62.66 บางครั้งรอยละ 37.34 และลําดับสุดทายนักศึกษาแสดงออกดวยการตั้งใจฟง
โดยการพยักหนาแสดงความสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิกบอยครั้งคิดเปนรอยละ 20.00
บางครั้งรอยละ 56.66 และไมเคยรอยละ 23.33 นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรูและอภิปราย
ภายในกลุมบอยครั้งคิดเปนรอยละ 26.66 บางครั้งรอยละ 36.00 และไมเคยรอยละ 33.33
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แสดงใหเห็นวาการที่ใหนักศึกษามองตนเองเปนรายบุคคล พบวาในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมนักศึกษาสวนใหญมีความสนใจพยายามตอบคําถามตั้งใจ
ฟงและยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม มีเหตุผล ใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุมเปนอยางดี และขอดอยที่พบคือ นักศึกษามีการพูดชมเชยเพื่อนสมาชิกใน
กลุมนอย ถามคําถามเพื่อนในกลุมนอยและพยายามใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นนอย ทําใหมีนักศึกษาบางคนไมสนใจที่จะถามไมใสใจกับเนื้อหาที่ศึกษารวมกัน มี
การพูดคุยกันเองกับเพื่อนมากกวา นอกจากนั้นนักศึกษาบางคนไมสนใจ ใสใจตอเพื่อนที่เรียน
ดวยกันพูดคุยกันเองกับเพื่อนเสียมากกวา ครูควรคอยดูแลใหนักศึกษาถามคําถาม แสดงความ
คิดเห็นใหมีการยกยองชมเชย ใหกําลังใจกันมากขึ้น จะทําใหบางคนใสใจตอบเพื่อนในกลุมให
มากขึ้น รูจักใหความรวมมือ ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน สังเกตไดจากผลงานที่
นักศึกษาปฏิบัติซึ่งสอดคลองกับแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของผลการประเมินของ
นักศึกษาเอง
สวนวิธีสอนแบบปกติ นักศึกษามองตนเองเปนรายบุคคล พบวา นักศึกษาถาม
คําถามเพื่อนสมาชิกในเรื่องที่ศึกษารวมกันมากที่สุด เพราะครูใหโอกาสนักศึกษาจัดกลุมเอง
ตามความพอใจ ไมไดคอยติดตามดูแลการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกลุมโดยตลอด ซึ่งครูไมได
เนนการปฏิบัติงานรวมกันอยางทั่วถึงกันทุกคน ไมไดดูแลอยางใกลชิดเหมือนการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการกลุม แตการปฏิบัติงานตองสําเร็จตามเวลา ดังนั้นการรวมมือกัน
เรียนรูและการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันของสมาชิกภายในกลุม นักศึกษาจึงมองตนเองวาขาดการ
ปฏิบัติงานรวมกัน การแสดงออกดวยการตั้งใจฟงโดยการพยักหนาแสดงความสนใจตอการพูด
ของเพื่อนสมาชิกมีการปฏิบัติพอควรเปนลําดับทายสุด
4. การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตทักษะการทํางานกลุม ของนักศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) รายละเอียดดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตทักษะการทํางานกลุม ของนักศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ โดยครู เปนผูสังเกต
การทํางานกลุมของนักศึกษา
ทักษะการทํางานกลุม
1. การทํางานกลุมรวมกัน

2. การสื่อสารสื่อความหมาย

3. การยกยองใหกําลังใจซึ่งกัน
และกัน
4. การขจัดขอขัดแยงถามีขอขัด
แยงในกลุม

การจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม
มีการปฏิบัติง านรวมกัน วางกฎ
เกณฑของกลุมในการทํางานกลุม
นักศึกษายิ้มแยมพูดคุยกัน
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น อย า ง
ทั่ ว ถึ ง อธิ บ ายซั กถามงานกั บ ทุ ก
คนมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม
มี ก ารแบ ง หน า ที่ กั น ทํางานช ว ย
เหลือซึ่งกันและกันใหยืมอุปกรณ
การเรียน
ใชความประนีประนอมใชมติสวน
ใหญของกลุม

วิธีสอนแบบปกติ
ยิ้มแยมพูดคุยกัน
ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม
นักศึกษาถามคําถามกับครูผูสอน
การรว มกันอภิปรายโดยมากเปน
นักศึกษาที่เรียนดี
มีการแบงหนาที่กันทํางาน
บางคนก็ไมใสใจไมมีปากกาสมุด
หนังสือมาเรียน
ใชความประนีประนอมใชมติสวน
ใหญของกลุม

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตทักษะการทํางานกลุม ของ
นักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ โดยครูเปนผู
สังเกต พบวานักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม มีพฤติกรรมที่
สังเกตไดดังนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับการทํางานกลุมรวมกัน นักศึกษามีการปฏิบัติงานรวมกัน มี
การวางกฎเกณฑของกลุมในการปฏิบัติงานกลุม และนักศึกษายิ้มแยมพูดคุยกัน ในประเด็น
เกี่ยวกับการสื่อสารสื่อความหมายนักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางทั่วถึง อธิบายซักถาม
งานกัน ทุกคนมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม ในประเด็นการชวยเหลือสนับสนุนยกยองใหกําลัง
ใจซึ่งกันและกันนักศึกษามีการแบงงานกันทํา ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหยืมอุปกรณการเรียน
ในประเด็นการขจัดขอขัดแยง ถามีขอขัดแยงในกลุมนักศึกษาใชความประนีประนอม และใชมติ
สวนใหญของกลุมนักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติมีพฤติกรรมที่สังเกตไดดังนี้ คือ
ในประเด็นเกี่ยวกับการทํางานรวมกัน นักศึกษายิ้มแยมพูดคุยกัน ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม
ในประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารสื่อความหมาย นักศึกษาถามคําถามกับครูผูสอน การอภิปราย
โดยมากเปนนักศึกษาที่เรียนดี ในประเด็นการชวยเหลือสนับสนุนยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและ
กันนักศึกษามีการแบงงานกันทํา บางคนก็ไมใสใจ ไมมีสมุดหนังสือประกอบการเรียน ใน
ประเด็นการขจัดขอขัดแยง ถามีขอขัดแยงในกลุมนักศึกษาใชความประนีประนอม และใชมติ
สวนใหญของกลุม
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ขอสังเกตเพิ่มเติมจากการดําเนินการสอนและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีการทํางานเปนระบบมากขึ้น รูจักวางแผนในการ
ทํางาน แบงงานกันทําเอื้อเฟอเผื่อแผกัน มีความรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะกลุมที่สอนโดยใช
กระบวนการกลุม
ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ตอบคํา ถามข อ ที่ 3 นั ก ศึ กษาระดั บ
ประกาศนียบัต รวิช าชีพชั้นสูง มีความคิดเห็น อยางไร ตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติโดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และจัดกลุมเปนคารอยละ ดังรายละเอียดตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
ความคิดเห็น

การจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม
1. กิ จ กรรมการ 1.การแบงกลุมกันทํางานไดแลกเปลี่ยน
เรียนการสอน ความคิดเห็น
2.สามารถสรุปใจความสําคัญของใบ
ความรูได
3. นักศึกษาชอบกิจกรรม และใบ
ความรู
4. ในการทํางานกลุม มีเพื่อนคอยชวย
เหลือ
5.นักศึกษามั่นใจในผลงานของกลุม
วามีความถูกตอง เพราะชวยกันศึกษา
เปนกลุม

รอยละ

90.00 1. มี แ บบฝ ก หั ด ท า ยบทและ
แบบทดสอบย อ ยทํ า ให นั ก
83.33
ศึ ก ษาได ฝ ก ฝนตนเองมาก
ขึ้น
76.66 2. นักศึกษามีโอกาสซักถามครู
ไดตลอดเวลา
73.38 3. นักศึกษามีโอกาสแสดงความ
คิดในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น
50.00

73.38

รวม
2. บรรยากาศใน 1. นักศึกษามีความกระตือรือรน สนุก
สนานมีความสุขในการเรียน
การเรียน
2. ทุกคนมีสวนรวมในการเรียนมีหนา
ที่รับผิดชอบ
3. นักศึกษารูสึกดีวาตัวเองมีคาและเปน
ที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีความชวย
เหลือซึ่งกันและกันกอใหเกิดความ
สามัคคีมี
4. นักศึกษารูสึกผอนคลาย ไมเบื่อ
หนายในเนื้อหา การเรียนการสอน
รวม

74.67
93.33 1. นักศึกษามีความสนุกสนาน
ในการเรียน
80.00 2. ครูมีความเปนกันเองกับ
นักศึกษา
76.66 3. นักศึกษาไดรวมกัน
ปรึกษาหารือ
4. ในการเรียนมีอิสระในการพูด
การคิดมากขึ้น
56.66

71.12
76.66

76.66

69.16

3. พฤติกรรมการ 1. นักศึกษารวมมือสามารถทํางานไดทัน
ทํางานกลุม
ตามเวลาที่ กํา หนด มี ก ารกระตุ น ให
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
2. นักศึกษาสวนใหญใหความรวมมือใน
การทํางานกลุ ม มีการชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
3. นั ก ศึ ก ษามี ก ารแบ ง งานกั น ทําตาม
ความสามารถ
รวม
4.ปญหาและขอ
เสนอแนะ
รวม

95.00
80.00

75.00
83.33
30.00
30.00

วิธีสอนแบบปกติ

1. นักศึกษา สามารถทํางานไดตาม
เวลาที่กําหนด
2. นักศึกษา มีการชวยเหลือในการ
ทํางานกลุม
3.นั ก ศึ ก ษาแบ ง งานกั น ทํา ตาม
ความสามารถ
3.นั ก ศึ ก ษามี ก ารเข า กลุ มกันชวย
กันทํากิจกรรมตามความสมัครใจ

รอยละ

76.66

63.33

76.66
63.33
60.00

70.00
60.00
50.00
60.00
60.00

นักศึกษาบางคนไมกระตือรือรนเทา
ที่ควร
65.00
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จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีตอการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน พบวา
นักศึกษาตอบแสดงความคิดเห็นในดานพฤติกรรมการทํางานกลุมมากที่สุด นักศึกษารวมมือ
สามารถทํางานไดทันตามเวลาที่กําหนด มีการกระตุนใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น คิดเปน
รอยละ 95.00 รองลงมา คือ ดานบรรยากาศในการเรียน นักศึกษามีความกระตือรือรน
สนุกสนานมีความสุขในการเรียนคิดเปนรอยละ 93.33 และดานกิจกรรมการเรียนการสอน การ
แบงกลุมกันทํางานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคิดเปนรอยละ 90.00
สําหรับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีสอนแบบปกติ พบวา นักศึกษาตอบ
แสดงความคิดเห็นในดานกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด คือ นักศึกษามีโอกาสซักถามครู
ไดตลอดเวลา คิดเปนรอยละ 76.66 รองลงมา คือ ดานบรรยากาศในการเรียน นักศึกษามีความ
สนุกสนานในการเรียนและครูมีความเปนกันเองกับนักศึกษา คิดเปนรอยละ 76.66 และดาน
พฤติกรรมการทํางานกลุม นักศึกษาสามารถทํางานไดตามเวลาที่กําหนด คิดเปนรอยละ 70.00
ที่นาสังเกต คือ นักศึกษาตอบแสดงความคิดเห็น ดานปญหาและขอเสนอแนะ นักศึกษาบางคน
ไมกระตือรือรนเทาที่ควร คิดเปนรอยละ 65.00 การตอบประเด็นนี้คิดเปนคารอยละที่สูงกวากลุม
ที่สอนโดยใชกระบวนการกลุม มีนักศึกษาเพียงรอยละ 30.00 ตอบคําถามวาบางคนมาสาย ทํา
ใหกลุมขาดกําลังในการปฏิบัติงานกลุม

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด เรื่อง
ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่จัด
การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดเรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อ
ของตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ พรอมทั้งเพื่อศึกษาทักษะการทํางานกลุมและศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอน
แบบปกติ ประชากรที่ใชในศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงป
ที่ 1 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
จํานวน 128 คน จาก 5 หองเรียน โดยการสุมหองเรียนอยางงาย (Simple Random Sampling)
โดยวิธีจับฉลากจํานวน 2 หองเรียน เปนกลุมตัวอยาง แลวนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องความรูพื้นฐานดานการตลาด จํานวน 10 ขอ ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากแบบทดสอบ
รายวิชาการตลาด ของหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางทั้ง 2
หองเรียนนําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบมาวิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบ
คาที (t-test) แบบ Independent ไดนักศึกษาหอง ปวส. 1/6 เปนกลุมทดลองที่จัดการเรียนการ
สอนโดยใชกระบวนการกลุม มีคาเฉลี่ย ( X ) = 8.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 3.28
และหอง ปวส. 1/7 เปนกลุมควบคุมที่ใชวิธีสอนแบบปกติ มีคาเฉลี่ย ( X ) = 7.40 สวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D.) = 3.15 ไดคาที (t-test) = 1.48 ผลการทดสอบทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดแก แผนการสอน
เรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาด ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและ
วิธีสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อ
ของตลาด เปนแบบทดสอบ ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความยากงาย
(p) ระหวาง 0.20 - 0.80 มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.20 - 0.85 มีคาความเชื่อมั่น = 0.84
เครื่องมือที่ใชสําหรับการประเมินทักษะการทํางานกลุม และพฤติกรรมการทํางานกลุม ผูวิจัยนํา
มาจากแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่ใชในงานวิจัยของ
อารยา กลาหาญ (2545 : 116) และจินตนา กิจบํารุง (2545 : 167 - 170) ซึ่งสรางโดย
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วัชรา เลาเรียนดี (2545 : 201 - 205) และผูวิจัยเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ
ความเหมาะสมอีกครั้ง และพัฒนาเปนแบบประเมินประเมินทักษะการทํางานกลุมดานการ
ทํางานรวมกัน การสื่อสารสื่อความหมาย การยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน และการขจัดขอ
ขัดแยงซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ เปนขอคํา
ถามเชิงนิมาน (Positive) แบบสังเกตทักษะการทํางานกลุมเปนแบบสังเกตเชิงคุณภาพ บันทึก
ตามประเด็นคําถาม (Focused Questionnaire Observation) จํานวน 4 ขอ สังเกตโดยผูวิจัย
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดยนักศึกษาเปนกลุมเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จํานวน 10 ขอ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดย
นักศึกษาเปนรายบุคคล เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 10 ขอ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นโดยใชคําถามปลายเปดและการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) แบบแผนการวิจัยแบบ True Experimental Design แบบ Randomized Control
Group Pretest Posttest Design
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติใชสูตร t-test แบบ
Independent การศึกษาวิเคราะหแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครู แบบ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยนักศึกษาประเมินเปนกลุมและประเมินโดยนักศึกษาเปน
รายบุคคล แบบสังเกตทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครู ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ (%) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สวน
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีสอนทั้ง 2 วิธี ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
และจัดกลุมเปนคารอยละ (%)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด เรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อ
ของตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
นักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักศึกษาที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่วาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่จัดการเรียนการสอนโดย
ใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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2. ทักษะการทํางานกลุมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่
จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ซึ่งประเมินโดยครู พบวานักศึกษากลุมที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีทักษะการทํางานกลุมเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก สวน
นักศึกษาไดรับจากการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ มีทักษะการทํางานกลุมเฉลี่ยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อจัดเรียงลําดับทักษะการทํางานกลุมของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม พบวา การยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกันมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเปน
ลําดับแรก และลําดับสุดทายไดแกการขจัดขอขัดแยงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
สวนวิธีสอนแบบปกติ เมื่อจัดเรียงลําดับทักษะการทํางานกลุมที่ประเมินโดยครู
การยกยองใหกําลังใจซึ่งกัน และกันมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และลําดับสุดทายการทํางาน
รวมกันมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานภายในกลุมของนักศึกษาที่การจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม ซึ่งประเมินโดยนักศึกษาเปนกลุมพบวามีพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายในกลุม
ของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติซึ่งประเมินโดย
นักศึกษาเปนกลุม พบวา ทั้งสองวิธีสอนมีผลงานของกลุมเกิดจากความรวมมือของสมาชิกภาย
ในกลุมมีคารอยละของความถี่เปนลําดับที่ 1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
และสมาชิกในกลุมมีการคนควาเพิ่มเติมในเรื่องที่จําเปนตอการทํางานเปนลําดับสุดทาย คือ
ลําดับที่ 10 ทั้ง สองวิธี จะเห็นไดวาทั้งสองวิธีสอนนักศึกษายังขาดการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาที่ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม ซึ่งประเมินโดยนักศึกษาเปนรายบุคคล พบวา นักศึกษามองตนเองเปนราย
บุ ค คลในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมนักศึกษาสวนใหญมีความสนใจ
พยายามตอบคําถาม มีเหตุผล ใหความรวมมือในการทํางานกลุมเปนอยางดี และขอดอยคือ มี
นักศึกษาบางคนไมสนใจที่จะถาม ไมใสใจกับเนื้อหาที่ศึกษารวมกัน มีการพูดคุยกันเองกับเพื่อน
มากกวา
สวนวิธีสอนแบบปกติ นักศึกษามองตนเองเปนรายบุคคล พบวา นักศึกษาถามคํา
ถามเพื่อนสมาชิกในเรื่องที่ศึกษารวมกันมากที่สุด เพราะนักศึกษาขาดการชี้นําแนะนําการรวม
กันเรียนรูจากครูซึ่งการสอนดวยวิธีแบบปกติครูไมไดเนนดานการปฏิบัติงานรวมกันอยางทั่วถึง
กันทุกคน ไมไดดูแลอยางใกลชิดเหมือนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม และ
นักศึกษามองตนเองวาขาดการปฏิบัติงานรวมกัน การแสดงออกดวยการตั้งใจฟงโดยการพยัก
หนาแสดงความสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิกมีการปฏิบัติเปนลําดับทายสุด
การสั ง เกตทักษะการทํางานกลุม ของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม พบวาในดานการทํางานกลุมรวมกัน นักศึกษายิ้มแยมพูดคุยกัน มีการวาง
กฎเกณฑของกลุมในการปฏิบัติงาน ในดานการสื่อสารสื่อความหมาย นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอยางทั่วถึงอธิบายซักถามงานกันทุกคนมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม ในดานการ
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ช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ยกย อ งให กําลั ง ใจซึ่ ง กั น และกั น นั ก ศึ ก ษามี ก ารแบ ง หน า ที่ กั น ทํางาน
ชวยเหลือซึ่งกันและกันใหยืมอุปกรณการเรียน การขจัด ขอขัดแยงถามีขอขัดแยงถามีขอขัดแยง
ในกลุมนักศึกษาใชความประนีประนอมใชมติสวนใหญของกลุมสวนนักศึกษาที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีสอนแบบปกติ พบวา ในดานการทํางานกลุมรวมกัน นักศึกษายิ้มแยมพูดคุยกันมีการ
ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม ในดานการสื่อสารสื่อความหมาย นักศึกษาถามคําถามกับครูผูสอน
การอภิปรายโดยมากเปนนักศึกษาที่เรียนดี ในดานการชวยเหลือสนับสนุนยกยองใหกําลังใจซึ่ง
กันและกัน นักศึกษามีการแบงหนาที่กันทํางาน บางคนก็ไมใสใจไมมีอุปกรณการเรียน ปากกา
สมุด หนังสือบทเรียน การขจัดขอขัดแยงถามีขอขัดแยงถามีขอขัดแยงในกลุมนักศึกษาใชความ
ประนีประนอมใชมติสวนใหญของกลุม
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ
กลุมใน 3 ประเด็นแรก คือ กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียน และพฤติ
กรรมการทํางานกลุม พบวา ความคิดเห็นในทางที่ดีมีคารอยละรวมมากกวาวิธีสอนแบบปกติ
คือ นักศึกษามีการตอบในทุกประเด็นมากกวากลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ แสดงใหเห็นวา
นักศึกษาความรูสึกที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมากกวาวิธีสอนแบบ
ปกติ ในทุกประเด็น สวนปญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ไดแก
นักศึกษามาสาย ขาดสมาชิกในการชวยเหลือการทํางานกลุมอยางตอเนื่อง สําหรับวิธีสอนแบบ
ปกติ ปญหาคือ นักศึกษาบางคนไมกระตือรือรน ขาดความใสใจ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการ
ตลาด เรื่องลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปที่ 1 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ มีประเด็น
สําคัญที่ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอน
แบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนโดยใชกระบวนการกลุมในการวิจัยครั้งนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบปกติซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการ
เรี ย นการสอนโดยใชกระบวนการกลุมเปน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่อาศัยการจัด
กิจกรรมโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน ตามแนวคิดของสลาวินและคณะ (Slavin and
Others 1984) และ จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson 1996 : 18) ดังนี้ คือ

101
1) การจับคูสรุปสาระสําคัญ (Turn –To Your Neighbor Summaries) 2) การจับคู-ฝกทบทวน
(Drill-Review Pairs) 3) การจับคูแกปญหาหรือตอบคําถามที่กําหนด (Problem Solving Pairs)
และ 4) การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันแบบเพื่อนคูคิด (Think Pairs Share)
5) กิจกรรมมุมสนทนา (Corners) 6) กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาคําตอบ (Numbered Heads
Together) และ 7) กลุมรวมมือ (Co-op Co-op)
เนื่องจากการจัดการเรียนรูทั้ง 7 ประเภท นักศึกษาจะไดเขากลุมกันรวมมือกัน
ปฏิบัติงานในหลายลักษณะ มีบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ไมเบื่อหนายไดรวมมือกันคิดปฏิบัติ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยที่ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุมอยางใกลชิดตลอดเวลา ซึ่ง
การปฏิบัติในลักษณะตางๆ ดังกลาวชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาได โดย
เฉพาะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบจับคูแกปญหาหรือตอบคําถามที่กําหนด
(Problem Solving Pairs) กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาคําตอบ (Numbered Heads Together)
ทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรน สนุกสนานไมเบื่อหนายการเรียน มีความสุขในการเรียน
นักศึกษาสวนใหญมีความรับผิดชอบในหนาที่ ตั้งใจศึกษาเลาเรียนมากขึ้น มีการแบงกลุมกัน
ทํางานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทุกคนมีสวนรวมในการเรียนและการทํางานกลุมนักศึกษา
เห็นคุณคาของตนเอง ดังที่สลาวิน (Slavin 1989,1990 : 32, อางถึงใน วรรณวิศา หนูเจริญ :
33) คาแกน (Kagan 1994 : 1 – 4, อางถึงใน พิมพันธ เดชะคุปต 2542 : 80 - 81) จอหนสัน
และจอหนสัน (Johnson and Johnson 1990, อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี 2545 : 197) ไดกลาว
เสนอแนะวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู นอกจากจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
ของผูเรียนไดและยังสามารถพัฒนาสติปญญา พัฒนาทักษะการทํางานกลุม ชวยใหผูเรียนได
พัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น และสอดคลองกับ
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2545 : 142 - 148) ที่กลาวไววา การเรียนโดยใชวิธีสอนแบบกลุม
สัมพันธหรือกระบวนการกลุม เปนการเรียนที่ฝกใหผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนของตน โดยการเรียนรูนั้น ผูเรียนจะเปนผูคนพบ
คําตอบดวยตนเอง ขณะเดียวกันก็ยึดกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญโดยเปดโอกาสใหผูเรียนได
เรียนรูที่จะปรับตัวใหทํางานรวมกับผูอื่นไดดียิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ
ธวัชไชย แสงจักร (2525 : 44) ที่ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติตอ
วิชาสังคมศึกษาเรื่องสิทธิและหนาที่ของพลเมืองในสังคมไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยวิธี
กระบวนการกลุมสัมพันธ ซึ่งผลการศึกษาปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิช าสัง คมศึกษาของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สงา วุฒิประจักษ (2531
: 76) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการใชเหตุผล
เชิ ง จริ ย ธรรมในการสอนจริ ย ธรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการสอนแบบ
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กระบวนการกลุมสัมพันธกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จริยธรรมของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนตามคูมือครู ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชพร วรรณคํา (2544 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาความเปนผูนําแบบ
ประชาธิปไตยกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5 โดยใชการ
สอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธกับการสอนปกติผลการวิจัย พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชวิธี
การสอนดวยกระบวนการสัมพันธมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความเปนผูนําแบบประชาธิปไตย
แตกตางจากนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พาส โคตรบาล (2540 : บทคัดยอ) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติกลุมการ
งานและพื้นฐานอาชีพ : การปลูกถั่วฝกยาวไรคางเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ โดยเนนกระบวนการกลุม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทั้ง 8 กลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการปลูกถั่วฝกยาวไรคาง เพื่อเก็บเมล็ดพันธุโดยเนนกระบวนการกลุมสูงกวารอยละ
80 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในการปฏิบัติทักษะกระบวนการ
กลุม นักเรียนทั้ง 8 กลุม ไดปฏิบัติตาม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เริ่มจากการเลือกผูนําประชุมวางแผน
แบงหนาที่รับผิดชอบในการทํางานรวมกันทุกกิจกรรม นักเรียนจะประชุมวางแผนงาน กอน
ปฏิบัติกิจกรรมตลาด โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัยเปนผูวัดทักษะการปฏิบัติงานกลุม โดยใชแบบวัด
ทักษะกระบวนการกลุม แลวหาคาเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน นอกจากนี้ยังสอด
คลองกับรัชนี ศิลปศร (2542 : 78 - 81) ซึ่งไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝกอานออก
เสียงรอยกรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา จังหวัด
สมุทรสาคร ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงรอยกรองภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและรวมภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ทดลองที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับแมคโคแมน (Maccoleman 1975 : 109 – A, อางถึงใน
รัชนี ศิลปศร 2542 : 40) ไดทําการวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางการใชชุดการสอนกิจกรรม
กลุมในการสอนวิชาสังคมศึกษากับนักเรียนระดับ 9 จํานวน 24 หองเรียน โดยการจัดการสอน
ออกเปนหองละ 3 กลุม รวม 72 กลุม การแบงกลุมตามระดับสติปญญา อายุ เพศ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทัศนคติตอโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ใชชุดการสอนรวมกับการ
อภิปรายเปนกลุมเล็กๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ใชชุดการสอนเพียงอยาง
เดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ใชชุดการสอนเพียงอยางเดียวมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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โดยที่ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช ก ระบวนการกลุ ม เป น การเรี ย นที่ มี
วัตถุประสงคใหนักเรียนนักศึกษาไดมีโอกาสฝกทักษะในดานตางๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิต
ดวยการชวยกันคิดและรวมทํางานกับผูอื่นไดตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย สงเสริมทักษะใน
การคิดและแกปญหาตางๆ อยางมีเหตุผล ชวยสรางสรรคใหเกิดความรักความเขาใจ ความเห็น
อกเห็นใจ ความสามัคคี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งมีความชวยเหลือ
รวมมือซึ่งกันและกัน ซึ่งสงผลตอการพัฒนาการเรียนรู ความคิดและทักษะทางสังคมมากที่สุด
2. จากผลการวิจัยพบวาทักษะการทํางานกลุมของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ โดยใชแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมซึ่ง
ประเมินโดยครู โดยภาพรวมพบวา นักศึกษากลุมที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ
กลุมมีทักษะการทํางานกลุมเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก สวนนักศึกษาไดรับจากการ
สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ มีทักษะการทํางานกลุมเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับปานกลาง
ขอสัง เกตจากการจัดเรียงลําดับทักษะการทํางานกลุมเฉลี่ยรวมในแตละดาน
ของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติซึ่งประเมินโดย
ครู พบวา กลุมที่ใชวิธีสอนแบบปกติมีคาเฉลี่ยรวมดานการทํางานรวมกันเปนลําดับสุดทายคือที่
สี่ แสดงวานักศึกษามีทักษะการทํางานกลุมนอยกวานักศึกษาที่เรียนโดยใชกระบวนการกลุม
และเมื่อพิจารณาเปน รายดานพบวานักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม มีพฤติกรรมการทํางานรวมกัน การสื่อสารสื่อความหมาย การยกยองให
กําลังใจซึ่งกัน และพฤติกรรมการขจัดขอขัดแยงอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงถึงการมีสวนรวมใน
การเรียนรูและอภิปรายคอนขางมาก สวนนักศึกษาที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติมีพฤติกรรมการ
สื่อสาร สื่อความหมาย การยกยองใหกําลังใจซึ่งกันอยูในระดับมากพฤติกรรมการทํางานรวมกัน
การขจัดขอขัดแยง อยูในระดับปานกลาง นอกจากนั้นคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
นักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมต่ํากวานักศึกษาที่สอนดวยวิธีสอน
แบบปกติ แสดงใหเห็น วาทักษะการทํางานกลุมของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม เกิดขึ้นกับนักศึกษาสวนมากของหองเรียน เพราะมีการกระจายของขอมูลนอย
อาจเนื่องมาจากการติดตามคอยดูแลการปฏิบัติงานกลุมของนักศึกษาตลอดเวลา แตนักศึกษาที่
สอนดวยวิธีสอนแบบปกติมีการกระจายของขอมูลมาก แสดงวาทักษะการทํางานกลุมเกิดขึ้นกับ
นักศึกษาสวนนอย สอดคลองกับแนวคิดของ สลาวิน (Slavin 1995 : 1 - 11) กลาวถึง แนวคิด
ที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ซึ่งกระบวนการกลุมเปนกิจกรรมหนึ่งของการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning Method) ซึ่งมุงเนนใหนักเรียนนักศึกษาตอง
ทํางานเพื่อเรียนรูรวมกันและตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและของเพื่อนๆ ในกลุมดวย
นอกจากนี้ การเรียนรวมกันเปนทีม จะทําใหนักศึกษาไดชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สอดคลองกับจอนหสันและคณะ (Johnson et al. 1984, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545) ที่
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กลาวสรุปไดวา กระบวนการกลุม (Group Processing) การปฏิบัติงานกลุมหรือกระบวนการ
กลุม เปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันองคประกอบหนึ่ง กระบวนการจะ
ปรากฏเมื่อสมาชิกรวมกันอภิปราย จนบรรลุตามเปาหมายของกลุมโดยที่สมาชิกทุกคนมีความ
สัมพันธที่ดีตอกัน การทํางานกลุมรวมกันทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายและเปนกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเนื่องทําใหเกิดประสิทธิภาพของสมาชิกและบุคคลภายในกลุม นอกจากนี้ยังสอด
คลองกับบทความเอกสารและงานวิจัยของยัง (Young 1972 : 623, อางถึงในรัชนี ศิลปศร
2542 : 40) ซึ่งสรุปถึงประโยชนของการเรียนการสอนโดยวิธีกลุมสัมพันธดังนี้ 1. ครูมีโอกาสนํา
พลังของนักศึกษามาใชประโยชนในการเรียนการสอน ทําใหครูมีเวลาในการชวยเหลือนักศึกษา
แตละคนมากขึ้น 2. การทํางานของครูมีความคลองตัวมากขึ้น เพราะเมื่อแบงกลุมแลวครูจะตอบ
ปญหานักศึกษาเปนรายกลุมแทนรายบุคคล 3. บรรยากาศในการเรียนมีความเปนกันเองมาก
ขึ้นนักศึกษาไมเครงเครียดเมื่อมีการทํางานเปนกลุม 4. ชวยแกไขนิสัยขี้อายใหกับนักศึกษาบาง
คน เพราะการทํางานรวมกันจะทําใหทุกคนรูสึกวาตนมีความสําคัญตอกลุมเทากัน ความเชื่อมั่น
ในตนเองจะถูกกระตุนใหมีมากขึ้น 5. การเรียนเปนกลุมชวยลดปญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยของ
นักศึกษา 6. การเรียนเปนกลุมเปนการชวยเสริมสรางความสามัคคี 7. ฝกใหผูเรียนคนพบในสิ่ง
ที่เรียนและเรียนรูดวยตนเอง 8. ฝกใหนักศึกษารูจักการอภิปราย การเสนอแนะและการซักถาม
ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2522 : 199-200) ไดกลาวถึงคุณคาของการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชกระบวนการกลุมไววา สามารถ สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางครูและนักศึกษา
และระหวางนักศึกษากับนักศึกษา นอกจากนี้จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson
1990 : 105 – 107, อางถึงใน วรรณวิศา หนูเจริญ : 38) กลาวถึง กระบวนการกลุม (Group
Processing) ไววา ทุกคนในกลุมตองรูจักชวยกันทํางานกลุม อภิปราย ออกความคิดเห็น เมื่อ
งานเสร็จแลวนักศึกษาในกลุมสามารถบอกที่มาของผลลัพธได สามารถวิเคราะหการทํางานของ
กลุม และหาวิธีปรับปรุงการทํางานกลุมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเขากลุมรวมกันทํางานจะ
สรางความรูสึกพึ่งพากันใหเกิดขึ้นในกลุม ความรูสึกพึ่งพากันจะเกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาทุกคนมี
หนาที่และตระหนักถึงหนาที่ของตนวาตองทําอะไรบางในการเรียนครั้งนั้นๆ อีกทั้งยอมรับใน
ความแตกตางระหวางเพื่อนสมาชิกและรับรูวาทุกคนเทาเทียมกัน ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับ
สมาชิกทุกคนภายในกลุม และสอดคลองกับงานวิจัยของอารยา กลาหาญ (2545 : 126) ใน
สวนของการศึกษาทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
และวิธีสอนตามคูมือครู พบวาทักษะการทํางานกลุมดานการสรางความคุนเคย ไววางใจยอมรับ
ซึ่งกันและกัน, การขจัดความขัดแยงอยูในระดับมาก พฤติกรรมดานการสื่อสาร สื่อความหมาย
การชวยเหลือสนับสนุนยกยองใหกําลังใจ อยูในระดับปานกลาง และเนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการกลุมเปนสวนหนึ่งของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่เนนการทํางาน
กลุม ใหผูเรียนเกิดทักษะการทํางานกลุม มีทักษะทางสังคม โดยครูตองติดตามดูแลการปฏิบัติ
ตนอยางถูกตองเหมาะสมของสมาชิกกลุมอยางทั่วถึง ซึ่งแตกตางกับวิธีสอนแบบปกติที่มีการ
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เขากลุมแตครไมไดจัดกลุมให นักศึกษาจัดกลุมตามความสมัครใจ หรือเขากลุมกับนักศึกษาที่นั่ง
ใกลๆ กันและครูไมไดคอยติดตามดูแลการทํางานของกลุมอยางใกลชิดตลอดเวลา ซึ่งสงผลให
นักศึกษา ใหความสนใจใสใจตอการทํางานกลุมไมทั่วถึง
ในการวิจัยครั้งนี้ นอกจากจะไดขอคนพบตามวัตถุประสงคหลักของการวิจัย
แลว ผูวิจัยยังไดขอคนพบที่เปนประโยชนหลายประการ ไดแก ในดานการสังเกต ทักษะการ
ทํางานกลุมอีกวา ผูสังเกตตองมีความรู ความเขาใจในพฤติกรรมที่จะสังเกตอยางแทจริง เพื่อให
ข อ มู ล ที่ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการสั ง เกตและตรงกับพฤติกรรมที่ควรสัง เกต แลวนํา
พฤติกรรมที่ไดมาตีความและบันทึกใหตรงประเด็นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวัชรา เลาเรียนดี
(2544 : 8) ที่กลาววา ขอควรระวังในการสังเกตการสอนนั้น ควรระวังวาอาจจะเปนการสังเกต
บันทึกที่สลับซับซอนละเอียดมากจนเกินไป เพราะพฤติกรรมการสอนตางๆ ยอมเกิดขึ้นภายใต
บริบทของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นควรบันทึก แตประเด็นที่ผูวิจัยมุงสังเกตตามเปาหมาย
การสังเกตที่กําหนดไวเทานั้น
ในดานการจัดกลุมนักศึกษา พบวา จะใชเวลามาก ตองอธิบายเหตุผลการจัด
กลุม เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานกลุม ดังนั้นผูวิจัยไดมีการจัดแบงกลุมนักศึกษาเปนหมาย
เลขเพื่อใหสะดวกในการเขากลุมและสับเปลี่ยนเวียนการเขากลุม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 43) ที่กลาววา วิธีการสําคัญที่จะทําใหเกิดการเรียนรูแบบมีสวน
รวมในทุกๆ องคประกอบ คือ กระบวนการกลุม ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหผูเรียนแลกเปลี่ยนและแบง
บัน ประสบการณ ไดสะทอนความคิดและอภิปรายไดสรุปความคิดเห็นรวบยอดตลอดจนได
ทดลองหรือประยุกตแนวคิดกระบวนการกลุมจะทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมสูงสุด
และขอคนพบจากการสังเกตการสอนอีกประการหนึ่ง คือ ในการอภิปรายกลุม
นักศึกษาไมกลาออกมาหนาชั้นเรียน ครูตองใหการเสริมแรง สรางความรูสึกเปนกันเอง สราง
บรรยากาศที่ไมเปนทางการสอดคลองกับแนวคิดของ สุรพล พยอมแยม (2544 : 103) กลาว
วา การเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีหรือการมีกลุมเพื่อนเพื่อการเรียนรู ผูสอนจะตองทําใหผูเรียน
แตละคนตระหนักถึงความเปนอยูรวมกันเปนกลุมใหประโยชนที่เกิดขึ้นและรูจักที่จะชวยเหลือ
เพื่อนๆ โดยเฉพาะดานการเรียน และตองจัดบรรยากาศหรือสรางโอกาสใหผูเรียนทํากิจกรรม
รวมกันใหมากที่สุด
3. จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชกระบวนการกลุม ที่ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันทั้ง 7 กิจกรรมวาทําใหนักศึกษามี
ความกระตือรือรน สนุกสนานไมเบื่อหนายการเรียน มีความสุขในการเรียน นักศึกษาสวนใหญมี
ความรับผิดชอบในหนาที่ ตั้งใจศึกษาเลาเรียนมากขึ้นมีการแบงกลุมกันทํางานไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ทุกคนมีสวนรวมในการเรียนและการทํางานกลุม นักศึกษาเห็นคุณคาของตนเอง
ซึ่งสอดคลองกับ พัชนี วรกวิน (2522 : 149 - 150) กลาวอางถึงผลการศึกษาของ รัชนี
ศิลปศร กิจกรรมกลุมมีผลในดานทัศนคติตอตนเอง การไดเขารวมกลุมเปนการแสดงถึงการ
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ยอมรับจากกลุม ทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ ความอบอุนและรูสึกวาตนเองมีคุณคา ทําใหเกิด
ความรูสึกเปน พวกเปน กลุมของตนจะรวมมือและสามัคคีกัน ดัง นั้น กระบวนการกลุมจึงมี
ประโยชนในดานการยอมรับและเห็นคุณคาของตนเอง มีทัศนคติที่ดีตอผูอื่นและมีการแกปญหา
โดยการทํางานเปนกลุมทําใหเกิดความรวมมือและความสามัคคี ซึ่งสอดคลองกับ รุง แกวแดง
(2541 : 29) ไดกลาววาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมหลากหลาย สนุก
สนาน จะทําใหนักศึกษาเกิดความสนใจและเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมใน กิจกรรม
นักศึกษาชอบการทํางานกลุม เพราะไดทํากิจกรรมตางๆ ไดปรึกษาหารือและชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สะอาด เลิศหิรัญ (2523 : 57-58) ซึ่งศึกษา
เปรียบเทียบผลการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง ลูกนอยหอยสังข ชั้นประถมปที่ 4 โดยวิธีกระบวน
การกลุมสัมพันธกับวิธีสอนแบบธรรมดา ผลปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้ง 2 กลุม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตนักเรียนที่เรียนดวยวิธีกระบวนการก
ลุมสัมพันธแสดงความเห็นวา บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน ไดฝกคุณสมบัติในการแก
ปญหาดวยตนเองและรูจักการทํางานรวมกับอื่น
สวนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีสอนแบบปกตินักศึกษาแสดงความคิดเห็น
วามีอิสระมีโอกาสในการพูด การถาม การคิดรวมกันมากขึ้นนักศึกษามีการเขากลุม มีการชวย
กันทํากิจกรรมตามความสมัครใจ ขอดอยคือ นักศึกษาบางคนไมกระตือรือรน ขาดความใสใจ
เทาที่ควร อาจจะเนื่องมาจากการเขากลุมกันเรียน ตามความพอใจ ซึ่งบางคนครูตองจัดกลุมให
บางกลุมอาจไดไดสมาชิกที่ขาดความสนใจ ขาดความกระตือรือรน เนื่องจากลักษณะการสอน
แบบปกติไมไดเนนลักษณะการเขากลุมของผูเรียนโดยตลอด
ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบของการวิจัยและการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของผูวิจัยมีแนวคิดที่จะ
เสนอแนะใน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไปดัง
รายละเอียดตอไปนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยที่พบวา นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่จัด
การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะทาง
สังคมสูงกวานักศึกษาที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ ดังนั้นผูวิจัยใหขอเสนอแนะดังนี้
1. โรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชกระบวนการกลุม ที่ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน เชน การจับคูสรุปสาระ
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สําคัญ (Turn –To Your Neighbor Summaries) การจับคูฝกทบทวน (Drill-Review Pairs) การ
จับคูแกปญหาหรือตอบคําถามที่กําหนด (Problem Solving Pairs) เพื่อนคูคิด(Think Pairs
Share) กิจกรรมมุมสนทนา (Corners) กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาคําตอบ (Numbered
Heads Together) กลุมรวมมือ (Co-op Co-op) ไปเผยแพรหรือเสนอแนะแกครูผูสอนใน
โรงเรียนเพื่อใชการจัดการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ตอไป เชน วิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย โดยจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และมีการสนับสนุนงบประมาณ
2. จากผลการประเมินผลทักษะการทํางานกลุม ในประเด็นการยกยองให กําลังใจ
ซึ่ง กัน และกันทั้ง การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติมีคา
เฉลี่ยอยูใ นระดับมากที่สุดและมาก สวนประเด็นที่ดอยจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม คือการขจัดขอขัดแยง ขอขัดแยงเปนเรื่องที่มีประโยชน ที่แสดงใหเห็นวาผู
เรียนใหความรวมมือ ชวยกันแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ผูเรียนตองยอมรับการเรียนรู ขอ
ขัดแยงและหาวิธีการลงความเห็น ดังนั้น ครูควรดูแลสนับสนุนในดานนี้ สําหรับวิธีสอนแบบปกติ
คือการทํางานรวมกันเนื่องจาก การจัดกลุมผูเรียนใหรวมมือกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมเปนสิ่ง
สําคัญมาก จึงควรสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความกระตือรือรน ไมเบื่อหนายการเรียน มีขวัญและ
กําลังใจใหความสนใจตอการเรียนใหมากขึ้น โดยเฉพาะในการประเมินผล การปฏิบัติงานกลุม
ครูผูสอนตองใหความระมัดระวังในเรื่องของการประเมินรายบุคคลเพราะจะกอใหเกิดการแขงขัน
มากกวาการชวยเหลือแตควรเปนการประเมินโดยยึดถือกลุมเปนสําคัญ ซึ่งจะเปนการสราง
บรรยากาศในการเรียนดีขึ้นตอไป
3. จากผลการประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติง านกลุมของนักศึกษาทั้งสองกลุม
ประเมินโดยนักศึกษาเปนกลุม โดยพบวา นักศึกษาทั้งสองกลุม มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปน
รายกลุม ในดานผลงานกลุมเกิดจากความรวมมือของสมาชิกกลุม มีการปฏิบัติในระดับบอยครั้ง
มากที่สุด แสดงใหเห็นถึงการยอมรับมาก และสมาชิกกลุมเห็นความสําคัญของสมาชิกกลุมที่มี
ตอผลงานกลุมรวมกัน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาความรวมมือ ความสามัคคีกันระหวางนักศึกษา
ดังนั้นครูผูสอนควรจัดกิจกรรมสนับสนุนใหมีการพัฒนาการรวมมือกันระหวางนักศึกษาในชั้น
เรียนใหมากขึ้น ใหมีการรวมมือกันเรียนรูมีการปฏิบัติงานกลุมและเขากลุมทํากิจกรรม ชวย
เหลือซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอ โดยครูคอยชวยเหลือ ดูแลพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใน
กลุม ในประเด็นที่มีการปฏิบัติในระดับบอยครั้งนอยที่สุด คือ การใหสมาชิกคนควาเพิ่มเติมใน
เรื่องที่เรียน และการอภิปรายเสนอความคิดในเรื่องที่สมาชิกกลุมรูและสามารถอภิปราย เปน
เรื่องที่สําคัญตอการเรียนรูและปลูกฝงนิสัยการศึกษาคนควาเพิ่มเติม ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการกลุม ในลักษณะใดก็ตาม ควรจะสงเสริมสนับสนุนใหมีการถาม-ตอบ
ใหมากขึ้น มีการกระตุนใหแสดงความคิดเห็นและใหศึกษาคนควาเพิ่มเติมนอกหองเรียน โดยครู
คอยติดตามดูแลอยางจริงจังมากขึ้น เพื่อนักศึกษารูจริงในเรื่องที่เรียนมากขึ้น และเกิดลักษณะ
นิสัยใฝรู ใฝเรียนมากขึ้น
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4. จากผลการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งสองกลุมเกี่ยวกับประเด็น
ปญหาและขอเสนอแนะ พบวา กลุมที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม นักศึกษา
บางคนมาเรียนสาย ทําใหกลุมขาดกําลังในการปฏิบัติงาน ทําใหแบงงานกันทําไมทั่วถึงและกลุม
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ นักศึกษาบางคนไมกระตือรือรนเทาที่ควร ซึ่งพฤติกรรมในทั้งสอง
ลักษณะสงผลถึงความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานกลุมรวมกัน ทําใหขาดขวัญกําลังใจ ขาด
ความรวมมือกันอยางทั่วถึง ดังนั้นครูควรคอยดูแลสงเสริมการมาเรียนใหทันเวลา ใหความ
สําคัญความเอาใจใสในการรวมกันเรียนรูของนักศึกษาใหมากขึ้นและสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการตลาดที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมโดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู เชน
แบบกลุมสัมฤทธิ์ (STAD) แบบกลุมการแขงขัน (TGT) และแบบจิกซอร 2 (Jigsaw II)
2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการตลาด ที่จัดการเรียนการ
สอนโดยใชกระบวนการกลุมกับวิธีสอนแบบอื่นๆ เชน การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบสืบหา
ความรู (Group Investigation) และการสอนโดยตรงจากครู (Direct Instruction) เปนตน
3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆ เชน ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ
ความคงทนในการเรียนรูของนักศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม โดยใช
เทคนิคหลายๆ อยางเชน แบบกลุมแสวงหาความรู (Group Investigation) และแบบจิกซอร
(Jigsaw II) เปนตน
4. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ําใน
รายวิชาอื่นๆ ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมเปรียบเทียบกับวิธีสอนแบบอื่นๆ
เชน วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท
5. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ และทักษะการปฏิบัติงานกลุม หรือ
ทักษะทางสังคม โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู กับเทคนิควิธีสอนโดยใชกระบวนการกลุม
แบบอื่น เชน การอภิปรายกลุม
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ภาคผนวก ก
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย

1. อาจารยสามารถ ทิมนาค
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและการประเมินผล

ศึกษานิเทศก 7
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม

2. อาจารยเพ็ญนภา ขุนโหร
ผูเชี่ยวชาญดานการใชภาษา

อาจารย 1 สอนภาษาไทย
โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา
จังหวัด สุพรรณบุรี

3. อาจารยสุนิตยา รวมดี
ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการตลาด

อาจารย 3 หัวหนาแผนกการตลาด
โรงเรียนอาชีวศึกษากาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- สูตรการคํานวณในงานวิจัย
- ความตรงเชิงเนื้อหา
- ความยากงาย
- ความเชื่อมั่น
- คา t-test
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สูตรการหาดัชนีความสอดคลอง

IOC =
เมื่อ

∑R
N

IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
∑ R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด
N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ

สูตรการหาความยากงายของขอสอบ

P =
เมื่อ

P
R
N

R
N

หมายถึง คาความยากงายของคําถามแตละขอ
หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
หมายถึง จํานวนผูเ ขาสอบทั้งหมด

สูตรการหาอํานาจจําแนก

r=
เมื่อ

r
Ru
Re
N

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

R u − Re
N/2

คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด
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สูตรการหาคา t - test แบบ Independent

t=

เมื่อ

t
X1
X2
S12
S 22
N1
N2

X1 − X 2
S12 S22
+
N1 N 2

หมายถึง การทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่ไมเกี่ยวของกัน
(Independent samples)
หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลอง
หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม
หมายถึง ความแปรปรวนของกลุมทดลอง
หมายถึง ความแปรปรวนของกลุมควบคุม
หมายถึง จํานวนคนของกลุมทดลอง
หมายถึง จํานวนคนของกลุมควบคุม

สูตรการหาคา t - test แบบ Dependent

t=

เมื่อ

t
D
N

∑D
N ∑ D 2 − ( ∑ D )2
N −1

หมายถึง การทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
หมายถึง ผลตางของคะแนนในแตละคู
หมายถึง จํานวนคน
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ตารางที่ 18 การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาขอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด เรื่องลักษณะพฤติกรรมการเลือกซื้อของตลาด
ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่1 โรงเรียนเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจกาญจนบุรี
คําชี้แจง
โปรดทําเครื่องหมาย 3 ในชองที่ทานเห็นดวย
เนื้อหา

จุดประสงค

ขอ
ที่

ระดับ
พฤติกรรม

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3

R

IOC

1. เรื่องตลาด
- ประเภทของตลาด
- ลักษณะของตลาด ผูบริโภค
หลักเกณฑการแบงสวน
ตลาด
- ความสําคัญและประโยชน
จากการแบงสวนตลาด
- ประเภทของตลาดและกลุม
อุตสาหกรรม

นักศึกษามีความรูความเขา
ใจเรื่องตลาด มองเห็นแนว
ทางการวางแผนหรือ
กําหนดกลยุทธของการ
ตลาดใหสอดคลองกับสภาพ
ตลาดและความตองการของ
ผูซื้อได

1
2
3

การวิเคราะห
ความจํา
ความเขาใจ

+1
0
0

+1
0
0

+1
+1
+1

+3
+1
+1

1.00
0.33
0.33

4

การวิเคราะห

+1

+1

+1

+3

1.00

5
6
7
8
9
10
11
12

การวิเคราะห
ความจํา
ความจํา
ความเขาใจ
ความจํา
การวิเคราะห
ความจํา
ความจํา

+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0

+3
+1
+3
+3
+3
+3
+3
+2

1.00
0.33
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67

2. เรื่องพฤติกรรม ผูบริโภค
- ความหมายของ ผูบริโภค
และลูกคา
- ประเภทของแรง จูงใจซื้อ
- กระบวนการซื้อ
- กลุมบุคคลที่มีบทบาทตอ
การ
ตัดสินใจซื้อ
- แนวโนมเกี่ยวกับนิสัยการ
ซื้อของ ผูบริโภคใน
ปจจุบัน

นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เรื่องพฤติกรรมผูบริโภคเมื่อ
ศึกษาความแตกตางของผู
บริโภค แรงจูงใจในการซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ นัก
ศึกษาสามารถสรุปแนวคิด
ทางการตลาดใหสอดคลองกับ
สภาพพฤติกรรมผูซื้อใน
ปจจุบัน

13
14

ความจํา
ความจํา

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+3
+3

1.00
1.00

15

การวิเคราะห

0

0

+1

+1

0.33

16

การวิเคราะห

+1

+1

+1

+3

1.00

17

ความเขาใจ

+1

+1

+1

+3

1.00

18

ความเขาใจ

+1

+1

+1

+3

1.00

19

ความเขาใจ

+1

+1

+1

+3

1.00

20

ความเขาใจ

+1

+1

+1

+3

1.00

21
22
23

การวิเคราะห
ความจํา
ความเขาใจ

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+3
+3
+3

1.00
1.00
1.00

24

ความจํา

+1

+1

+1

+3

1.00
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ตารางที่ 18 (ตอ)
เนื้อหา
3. เรื่องผลิตภัณฑ
- ความหมายของ
ผลิตภัณฑและสินคา
- องคประกอบของ
ผลิตภัณฑ
- การแบงประเภทของ
ผลิตภัณฑ
- สวนประสมของ
ผลิตภัณฑ
- กลยุทธการใชตราสินคา
และปายฉลาก
- บรรจุภัณฑและปาย
ฉลาก

จุดประสงค

ขอ
ที่

ระดับ
พฤติกรรม

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3

R

IOC

นักศึกษามีความรูความเขา 25
ใจเรื่อง ผลิตภัณฑ
26
27
28
29

การวิเคราะห

+1

0

-1

0

0.00

ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความจํา

+1
0
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
0
+1
+1

+3
+1
+3
+3

1.00
0.33
1.00
1.00

30

ความเขาใจ

+1

+1

+1

+3

1.00

31
32

ความเขาใจ
ความจํา

+1
+1

+1
+1

0
+1

+2
+2

0.67
0.67

33

ความจํา

+1

+1

+1

+3

1.00

34

การวิเคราะห

+1

+1

+1

+3

1.00

35
36

การวิเคราะห
ความเขาใจ

+1
+1

1+
+1

+1
+1

+3
+3

1.00
1.00

ความจํา
ความเขาใจ
ความเขาใจ

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
0
+1

+3
+2
+3

1.00
0.67
1.00

ความเขาใจ

+1

+1

+1

+3

1.00

การวิเคราะห
การวิเคราะห

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+3
+3

1.00
1.00

การวิเคราะห

+1

+1

+1

+3

1.00

การวิเคราะห

+1

+1

+1

+3

1.00

การวิเคราะห
การวิเคราะห

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+3
+3

1.00
1.00

47

การวิเคราะห

+1

+1

+1

+3

1.00

48

การวิเคราะห

+1

+1

+1

+3

1.00

49
50

ความเขาใจ
การวิเคราะห

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+3
+3

1.00
1.00

37
38
4. เรื่องแนวทางการพัฒนา นักศึกษามีความรูความเขา 39
ผลิตภัณฑใหม
ใจเรื่องแนวทางการพัฒนา 40
ผลิตภัณฑใหม
- ความหมายและความ
41
สําคัญของการพัฒนา
42
ผลิตภัณฑใหม
- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ
43
- กระบวนการพัฒนา
44
ผลิตภัณฑใหม
- การแบงกลุมผูนํา
45
ผลิตภัณฑใหมไปใช
46

หมายเหตุ

+1

0

หมายถึง

หมายถึง

สอดคลอง

ตัดสินไมได

-1 หมายถึง
ไมสอดคลอง
IOC มีคามากกวา 0.50
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ตารางที่ 19 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขอที่
p
r
1
0.50
0.72
2
0.43
0.46
3
0.60
0.66
4
0.53
0.52
5
0.57
0.72
6
0.43
0.33
7
0.00
0.00
8
0.57
0.85
9
0.57
0.85
10
0.47
0.52
11
0.60
0.66
12
0.30
0.46
13
0.47
0.66
14
0.53
0.79
15
0.60
0.52
16
0.50
0.59
17
0.47
0.66
18
0.40
0.26
19
0.53
0.66
20
0.53
0.66

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขอที่
p
r
21
0.57
0.59
22
0.50
0.72
23
0.63
0.72
24
0.60
0.66
25
0.47
0.39
26
0.80
0.59
27
0.63
0.66
28
0.53
0.52
29
0.47
0.59
30
0.53
0.72
31
0.60
0.72
32
0.63
0.64
33
0.41
0.45
34
0.68
0.45
35
0.68
0.45
36
0.82
0.00
37
0.72
0.26
38
0.00
0.00
39
0.57
0.72
40
0.60
0.66
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ตารางที่ 19 (ตอ)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขอที่
p
r
41
0.50
0.72
42
0.63
0.59
43
0.63
0.59
44
0.53
0.66
45
0.53
0.66
46
0.45
0.18
47
0.59
0.82
48
0.50
0.27
49
0.68
0.27
50
0.45
0.36
หมายเหตุ
ขึ้นไป

1. ขอสอบที่ผานเกณฑตองมีคา p ระหวาง 0.20 – 0.80 และคา r ตั้งแต 0.20

2. ขอสอบขอที่ 26, มีคายากงาย (p) เทากับ 0.80 เปนขอสอบที่งายใหคัดออก
3. ขอสอบที่ 36, มีคา p สูงกวา 0.80 จัดเปนขอสอบที่งายและคา r เทากับ 0
จัดเปนขอสอบที่ยาก
4. ขอสอบที่ 7, 38 มีคา p ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่ยาก และคา r เทากับ
0 จัดเปนขอสอบยาก
5. ขอสอบที่เหลือจํานวน 46 ขอ เปนขอสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ แตเนื่อง
จากตองการขอสอบ
5.1 มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกัน และกระจายครบทุก
จุดประสงค
5.2 คัดเลือกขอสอบแตละขอ ใหมีคาความยากงาย (p) ใกล 0.05 มากที่สุด
จํานวน 4
6. ขอสอบที่ผานการคัดเลือกไดแก ขอ 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50
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ตารางที่ 20 การวิเคราะหคา p, q, pq ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแบบ
ทดสอบวิชาหลักการตลาดเรื่องลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1
ขอ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
p
q
pq
0.50
0.50
0.25
0.60
0.40
0.24
0.53
0.47
0.24
0.57
0.43
0.24
0.57
0.43
0.24
0.57
0.43
0.24
0.47
0.53
0.24
0.60
0.40
0.24
0.47
0.53
0.24
0.53
0.47
0.24
0.60
0.40
0.24
0.50
0.50
0.24
0.47
0.53
0.24
0.57
0.43
0.24
0.53
0.47
0.24
0.57
0.43
0.24
0.50
0.50
0.25
0.63
0.37
0.23
0.60
0.40
0.24
0.47
0.53
0.24

ขอที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
p
q
pq
0.63
0.37
0.23
0.53
0.47
0.24
0.47
0.53
0.24
0.50
0.50
0.25
0.60
0.40
0.24
0.63
0.37
0.23
0.68
0.32
0.22
0.68
0.32
0.22
0.57
0.43
0.24
0.60
0.50
0.24
0.50
0.50
0.25
0.63
0.37
0.23
0.63
0.37
0.23
0.53
0.47
0.24
0.53
0.47
0.24
0.45
0.55
0.25
0.559
0.41
0.24
0.50
0.50
0.25
0.68
0.32
0.22
0.45
0.55
0.25
9.57
Σpq
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การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช
สูตร KR 20 ของ Kuder Richardson (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 124)
เมื่อ

n

Ru
n
St2

แทน
แทน
แทน
∑ pq แทน

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ
คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
และสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ

∑ pq

St2

=
=
=

30
9.57
42.36

ru

=

n  ∑ pq 
1 
n - 1  S2 t 

=

30 
9.57 
129 
42.36 

=

0.84

ภาคผนวก ค
-

คะแนนวัดความรูพื้นฐาน
คะแนนกอนเรียนหลังเรียน
การคํานวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
คา t-test
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ตารางที่ 21 คะแนนแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐาน วิชาหลักการตลาดของกลุมตัวอยาง
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ปการศึกษา 2545
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กลุมตัวอยาง
ชั้น ส.1/6
ชั้น ส.1/7
7
8
6
7
5
5
8
4
7
9
6
7
4
6
8
8
6
4
7
9
9
7
4
8
7
7
8
6
9
5

ลําดับที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
รวม
X
S.D.

กลุมตัวอยาง
ชั้น ส.1/6
ชั้น ส.1/7
7
8
8
5
6
4
9
2
8
9
5
7
7
9
5
5
6
7
7
9
8
8
4
5
6
4
7
6
8
5
202
8.63
3.28

186
7.40
3.15
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ตารางที่ 22

คะแนนพื้นฐานการเรียนวิชาหลักการตลาดของกลุม ตัวอยางกอนทดลองเรียน

วิธีสอน
การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
วิธีสอนแบบปกติ

N
30
30

X

8.63
7.40

(t 0.01 = 58, t = 2.66) ** ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

S.D.
3.28
3.15

t-test
1.48**
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ตารางที่ 23 คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและ
วิธีสอนแบบปกติ

ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กระบวนการ
กลุม
กอน
เรียน

หลัง
เรียน

10
12
11
4
3
2
3
8
10
12
11
9
6
7
10

18
20
22
23
20
18
19
20
18
17
20
22
20
24
22

คา
ความ
ตาง

8
8
10
19
17
14
16
12
8
5
9
13
14
17
12

วิธีสอนแบบ
ปกติ
กอน
เรียน

หลัง
เรียน

10
6
4
5
11
12
6
7
8
9
12
3
4
5
7

15
14
19
20
15
18
12
11
14
20
18
12
12
13
18

คา
ความ
ตาง

ลําดับ
ที่

5
9
15
15
14
6
6
4
6
11
6
9
8
8
11

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กระบวนการ
กลุม
กอน
เรียน

หลัง
เรียน

8
9
10
12
11
9
10
15
14
12
6
7
5
6
7

20
18
19
18
17
20
25
22
23
20
25
24
22
21
20

คา
ความ
ตาง

12
9
9
6
6
11
15
17
9
8
19
17
17
15
13

∑ D 97
∑ D 2 4,933

วิธีสอนแบบ
ปกติ
กอน
เรียน

หลัง
เรียน

6
10
7
5
3
2
6
10
12
14
8
10
8
9
3

12
12
10
11
12
13
15
20
21
20
18
19
20
20
20

∑ D2

∑ D2

คา
ความ
ตาง

6
2
3
6
11
11
9
10
9
6
10
9
12
11
17

49
2,879
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การคํานวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนและหลังการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมเรียน โดยใชสูตร t-test แบบ dependent

∑D

n

=
=

365
30

∑ D2

=

4,933

t

=
=

∑D
n ∑ D 2 - ( ∑ D) 2
n -1
365
30 (4933) - (365)
30 - 1

=

2

12.56

การคํานวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนแบบ
ปกติโดยใชสูตร t-test แบบ dependent

∑D

n

=
=

271
30

∑ D2

=

2879

t

=

=
=

∑D

n ∑ D 2 - ( ∑ D) 2
n -1
342
30 (2879) - (271)
30 - 1

6.07

2

ตารางที่ 24 คาสถิติ PRETEST ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
Paired Samples Statistics
Mean
Pair
1

POST_NOR
POST_TRE

15.7333
20.5667

N

Std. Deviation
30
30

3.7133
2.2846

Paired Samples Correlations
N
Correlation
Pair 1 POST_NOR & POST_TRE
30
.360

Pair 1 POST_NOR – POST_TRE

Mean
-4.8333

Std. Error
Mean
.6780
.4171

Sig.
.051

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval
of the Difference
Std. Error
Lower
Upper
Std. Deviation
Mean
3.5920
.6558
6.1746
3.4921

t
7.370

df
29

Sig. (2-tailed)
.000
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ตารางที่ 25 คาสถิติ POSTTEST ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
T-Test
Paired Samples Statistics
Mean
Pair
1

POST_NOR
POST_TRE

7.4000
15.7333

N

Std. Deviation
30
30

3.1579
3.7133

Std. Error
Mean
.5766
.6780

Paired Samples Correlations
N
Correlation
Sig.
Pair 1 POST_NOR & POST_TRE
30
.451
.012
Paired Samples Test
Paired Differences

Pair 1 POST_NOR – POST_TRE

Mean
8.3333

Std. Deviation
3.6325

95% Confidence Interval
of the Difference
Std. Error
Lower
Upper
Mean
.6632
9.6897
6.9769

t
12.565

df
29

Sig. (2-tailed)
.000
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ตารางที่ 26 คาสถิติ PRETEST และ POSTTEST ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
T-Test
Group Statistics

Pair

GROUP
treatment
normal

N
30
30

Mean
20.5667
15.7333

Std. Deviation
2.2846
3.7133

Std. Error
Mean
.4171
.6780

Imdependent Samples Test
Levene’s Test for
Equality of Variances

POST Equal variances assumed
Equal variances not
Assumed

F
19.245

Sig.
.000

t-test for Equality of Means

t
6.072

df

6.072

48.204

58

Sig. (2Mean
Std. Error
tailed)
Difference Difference
.000
4.8333
.7960
.000

4.8333

.7960

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
3.2400
6.4267
3.2331

6.4336
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ตารางที่ 27 คาสถิติ PRETEST และ POSTTEST ของกลุมควบคุม
T-Test
Group Statistics

Pair

GROUP
treatment
normal

N
30
30

Std. Error
Mean
Std. Deviation
Mean
8.6333
3.2851
.5998
7.4000
3.15579
.5766
Imdependent Samples Test
Levene’s Test for
Equality of Variances

F
POST Equal variances assumed
Equal variances not
Assumed

.015

Sig.
.903

t-test for Equality of Means

t
1.482

Df

1.482

57.910

58

Sig. (2Mean
Std. Error
tailed)
Difference Difference
.144
1.2333
.8320
.144

1.2333

.8320

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
.4320
2.8987
.4321

2.8987
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
-

ตารางประเมินความตรงเชิงเนื้อหาจุดประสงคการเรียนรู
ตารางประเมินความตรงของแบบสังเกตการทํางานกลุม
ตารางประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครู
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดย
นักศึกษาเปนกลุม
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดย
นักศึกษาเปนรายบุคคล
แบบสังเกตทักษะการทํางานกลุม
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอน 2 วิธี
แผนการสอนกลุมทดลองกลุมควบคุม
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ตารางที่ 28 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอนกลุมทดลอง
1

ผูเชี่ยวชาญ
2

3

คาดัชนี
ความสอดคลอง (IC)

+1

+1

+1

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

รายการ
1. สาระสําคัญ
1.1 ความคิดรวบยอดคลองกับจุด
ประสงคการเรียนรูและเนื้อหา
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียน
การสอน
2.3 สอดคลองกับสื่อการเรียนการ
สอนและการประเมินผล
3. เนื้อหา
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู สอดคลองกับคําอธิบาย
รายวิชา
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา
4.3 สอดคลองกับการประเมินผล
5. สื่อการเรียนการสอน
5.1 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียน
การสอน
6. การประเมินผล
6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู
6.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียน
การสอน
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอนกลุมควบคุม
1

ผูเชี่ยวชาญ
2

3

คาดัชนี
ความสอดคลอง (IC)

+1

+1

+1

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

รายการ
1. สาระสําคัญ
1.1 ความคิดรวบยอดคลองกับจุด
ประสงคการเรียนรูและเนื้อหา
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.4 สอดคลองกับเนื้อหา
2.5 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียน
การสอน
2.6 สอดคลองกับสื่อการเรียนการ
สอนและการประเมินผล
3. เนื้อหา
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู สอดคลองกับคําอธิบาย
รายวิชา
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.4 สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู
4.5 สอดคลองกับเนื้อหา
4.6 สอดคลองกับการประเมินผล
5. สื่อการเรียนการสอน
5.1 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียน
การสอน
6. การประเมินผล
6.3 สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู
6.4 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียน
การสอน
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ตารางที่ 30 ผลการประเมินความตรงของแบบสังเกตการทํางานกลุม
ผูเชี่ยวชาญ
1

2

3

+1

+1

+1

คาดัชนี
ความสอดคลอง
(IC)
1.00

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

รายการ
1.ความเหมาะสมและสอดคลองของการสราง
การทํางานรวมกัน
2.การพูดจาสื่อสารสื่อความหมาย
3.การยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
4.การขจัดความขัดแยงในกลุม

ตารางที่ 31 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัด
การเรียนการสอนเรื่องลักษณะและพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผูเชี่ยวชาญ
1

2

3

+1

+1

+1

คาดัชนี
ความสอดคลอง
(IC)
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมและสอดคลองของ
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ความเหมาะสมและสอดคลองของ
บรรยากาศในการเรียนการสอน
3. ความเหมาะสมและสอดคลองของ
พฤติกรรมการทํางานกลุม
4. ความเหมาะสมและสอดคลองของ
ปญหาและขอเสนอแนะ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการเลือกซื้อของตลาด ประกอบดวยเนื้อหายอย 4 เรื่อง คือ
ตลาด พฤติกรรมผูบริโภค ผลิตภัณฑ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
คําชี้แจง 1. แบบทดสอบชุดนี้มี 40 ขอ ใชเวลา 40 นาที
2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด แลวกากบาทลงในกระดาษ
คําตอบ
จุดประสงคที่ 1 นักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องตลาด มองเห็นแนวทางการวาง
แผนหรือกําหนดกลยุทธของการตลาด ใหสอดคลองกับสภาพตลาด และความตองการของ
ผูซื้อได
จุดประสงคที่ 2 นักศึกษามีความรูความเขาใจ เรื่องพฤติกรรมผูบริโภค เมื่อศึกษา
ความแตกตางของผูบริโภค แรงจูงใจในการซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ นักศึกษาสามารถสรุป
แนวคิดทางการตลาดใหสอดคลองกับสภาพพฤติกรรมผูซื้อในปจจุบัน
จุดประสงคที่ 3 นักศึกษามีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ
จุดประสงคที่ 4 นักศึกษามีความรูความเขาใจ เรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมแลว
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1. ขอใดกลาวไดอยางถูกตองที่สุดถึง ลักษณะของตลาดผูบริโภค
ก. เปนตลาดที่ใหญและกวางมาก
ข. ผูซื้อมีจํานวนนอยรายเปนผูใชทาง
อุตสาหกรรม
ค. ผูซื้อมีจํานวนมากราย
ง. ผูซื้อแตละรายเปนผูซื้อรายใหญสิน
เปนผูใชทางครัวเรือน
คามีนอย
2. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับ ”ตลาดผูบริโภค”
ก. มีระบบแบบแผนที่ชัดเจน
ข. โดยมากใชอารมณในการซื้อ
ค. ซื้อบอยครั้งๆละนอย
ง. ซื้อมากหรือนอยขึ้นอยูกับรายได
3. การแบงสวนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตรนักการตลาดนิยมใชวิธีนี้มากที่สุด เพราะ
เหตุใด
ก. มีชองทางการจัดจําหนายที่กวางขวาง
ข. ชวยใหเห็นถึงกลุมตลาดเปาหมายที่สําคัญ
ค. เพื่อสรางแนวคิดภาพพจนเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ
ง. แสดงถึงจุดเดนของการพัฒนาผลิตภัณฑ
4. การแบงสวนตลาดตามลักษณะพฤติกรรม นักการตลาดมักใชเกณฑใดตอไปนี้มากที่สุด
ก. ทัศนคติ
ข. บุคลิกลักษณะ
ค. ชั้นของสังคม
ง. อารมณของผูซื้อ
5. ปจจัยที่มีอิทธิผลตอการซื้อขอใดในตลาดอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุด
ก. ปจจัยดานปจเจกบุคคล
ข. ปจจัยดานองคการ
ค. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ง. ปจจัยภายในภายนอก
6. ตลาดที่มีผูผลิตและผูจําหนายจํานวนมากรายซึ่งทําการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่ไมมี
ความแตกตางกันเลยเรียกวาการแบงตลาดแบบใด
ก. ตลาดแขงขันโดยสมบูรณ
ข. ตลาดแขงขันกึ่งผูกขาด
ค. ตลาดแขงขันนอยรายโดยสมบูรณ
ง. ตลาดแขงขันนอยรายโดยไมสมบูรณ
7. ขอใดไมใช ตัวกําหนดประเภทตลาด
ก. จํานวนผูซื้อ
ข. จํานวนผูขาย
ค. ชนิดของสินคา
ง. ขนาดของตลาด
8. ขอใดเปน ตัวกําหนดประเภทตลาดที่สําคัญ
ก. จํานวนผูซื้อ
ข. จํานวนผูขาย
ค. ชนิดของสินคา
ง. ขนาดของตลาด
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9. สมมติวามีบริษัทแหงหนึ่งผลิตเครื่องใชไฟฟา ประกาศกับผูจัดจําหนายวา ”หามผูจําหนาย
ของตนรับผลิตภัณฑของคูแขงขันมาจําหนาย เหตุการณนี้เปนกลยุทธในขอใด
ก. กลยุทธการตั้งปอม
ข. กลยุทธประจัญหนา
ค. กลยุทธการกอกวน
ง. กลยุทธโจมตีผูออนแอกวา
10. ลักษณะใดที่ถือวาเปนสิ่งแวดลอมทางประชากรศาสตร
ก. ภาวะเงินเฟอ
ข. ระดับอายุของประชากร
ค. รายไดของประชากรเพิ่มขึ้น
ง. ทรัพยากรของผูบริโภคขาดแคลน
11. สินคาตัวใดที่นักศึกษาคิดวาเปนสินคาสะดวกซื้อ
ก. รถยนต
ข. รายการภาพยนตที่ฉายใหม
ค. สินคาหาซื้อตามทองตลาดทั่วไป
ง. สินคาที่ใชเทคนิคการผลิตสูง
12. ตลาดสินคาเกษตรของไทย เปนลักษณะใด
ก. ผูกขาด
ข. แขงขันสมบูรณ
ค. กึ่งผูกขาดนอยราย
ง. กึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด
13. สินคาใดตอไปนี้เนนการใชนโยบายดึงดูดลูกคา
ก. น้ําอัดลม
ข. รถยนต
ค. เตาอบไมโครเวฟ
ง. เทปฝกพูดภาษาตางประเภท
14. แนวโนมความตองการของตลาด ผูบริโภคในปจจุบัน คือขอใด
ก. ซื้อสินคาฟุมเฟอยมากซื้อ
ข. ซื้อสินคาโดยการเนนเรื่องคุณภาพมากขึ้น
ค. ซื้อสินคาโดยคํานึงถึงราคามากขึ้น
ง. ซื้อสินคาจากเงินเชื่อเงินเครดิต
15. ปจจุบันไทยไดมีการสงออกสินคาอุตสาหกรรมประเภทใด ไปขายยังยุโรป
ก. รถยนต
ข. เครื่องทอผา
ค. เครื่องคอมพิวเตอร
ง. เครื่องอัดมันสําปะหลัง
16. ขอใดที่จัดวาเปนสินคาซื้อฉุกเฉิน
ก. ผักสดในตลาด
ข. น้ําอัดลมในขณะที่รับประทานอาหาร
ค. ซื้อยาแกถายทองเสียขณะเดินทาง
ง. น้ํายาดับเพลิงในขณะที่เพิ่งสรางบานใหม
17. ผลิตภัณฑที่มีขายในรานคาปลีกโดยทั่ว ไปแบงไดเปน
ก. สินคาและบริการ
ข. สินคาอยางเดียว
ค. บริการอยางเดียว
ง. สินคาอุปโภค สินคาอุตสาหกรรม
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18. การเลือกวิธีการเขาตลาดตางประเทศ แบบงายๆ และเปนที่นิยมของธุรกิจ ขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ คือ วิธีอยางไร
ก. การสงออก
ข. การเขาลงทุนในตลาดตางประเทศ
ค. การใชตัวแทนจําหนายในประเทศ
ง. การรวมลงทุนกับตางประเทศ
19. สินคาประเภทใดตอไปนี้ที่ใชผูบริหารหลายคนตัดสินใจซื้อมากที่สุด
ก. หลอดไฟ
ข. แทนพิมพ
ค. เครื่องพิมพดีด
ง. เครื่องถายเอกสาร
20. ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มักเริ่มตนดวยการกระตุนความตองการและจบลง
ดวยพฤติกรรมใด
ก. ตัดสินใจซื้อ
ข. ความสะดุดใจ
ค. การแสวงหาขอมูล
ง. ความรูสึกหลังจากการซื้อ
21. รานคาที่มีสินคาใหเลือกมากชนิด จัดอยูในแรงจูงใจประเภทใด
ก. แรงจูงใจเลือกเฟน
ข. แรงจูงใจพื้นฐาน
ค. แรงจูงใจที่มีเหตุผล
ง. แรงจูงใจทางอารมณ
22. รานจําหนายเสื้อผาสตรี เปนรานคาปลีกประเภทใด
ก. รานสะดวกซื้อ
ข. รานสรรพสินคา
ค. รานขายผลิตภัณฑเฉพาะอยาง
ง. รานบริการเฉพาะเสื้อผา
23. ผลิตภัณฑอาหารเลือกใชสารใหความหวาน แคลลอลี่ต่ําควรเลือกขอใด ไปกําหนดแนว
ความคิดกลยุทธการตลาด
ก. ผลิตภัณฑแกนแท
ข. สวนควบของผลิตภัณฑ
ค. สวนที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ
ง. สวนที่ตองการบงชี้ความแตกตาง
24. ขอใดตอไปนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ
ก. ราคาสินคา
ข. การโฆษณาสินคา
ค. การบริการเกี่ยวกับสินคา
ง. การสงเสริมการขายสินคา
25. กลยุทธในการทําใหผลิตภัณฑแตกตางกัน จะชวยหลีกเลี่ยงการแขงขันในเรื่องใด
ก. ราคา
ข. ปริมาณ
ค. การโฆษณา
ง. การใชพนักงานขาย
26. รถยนต BMW 316,318,520,525,เลข 3,5 นําหนาหมายถึงขอใด
ก. สายผลิตภัณฑ
ข. รายการผลิตภัณฑ
ค. ความลึกของผลิตภัณฑ
ง. ความกวางของผลิตภัณฑ
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27. รถยนต BMW 316, 318, 520, 525, มีรุนใหเลือกถึง 6 รายการหมายถึงขอใด
ก. สายผลิตภัณฑ
ข. รายการผลิตภัณฑ
ค. ความลึกของผลิตภัณฑ
ง. ความกวางของผลิตภัณฑ
28. ของขวัญของที่ระลึก ลูกคามีแรงจูงใจหรือนิสัยการซื้อ ขอใด
ก. ซื้อดวยแรงดลใจ
ข. ซื้อเมื่อยามฉุกเฉิน
ค. ซื้อเปนประจําบอยๆ
ง. ซื้อดวยการเปรียบเทียบ
29. การกอสรางอาศัยปูนซิเมนตจํานวนมาก เพื่อนําไปรวมกับผลิตภัณฑอื่นๆ ถือวาเปนสินคา
อุตสาหกรรมประเภทใด
ก. วัตถุดิบ
ข. อุปกรณ
ค. ชิ้นสวน
ง. อะไหล
30. ขอใดหมายถึง คําพูดที่ใชเรียกชื่อผลิตภัณฑ
ก. โลโก
ข. เครื่องหมายสินคา
ค. เครื่องหมายการคา
ง. ตรายี่หอหรือชื่อตราสินคา
31. เครื่องหมายสัญลักษณใชแทนชื่อกิจการหรือสถานบัน คือขอใด
ก. โลโล
ข. เครื่องหมายสินคา
ค. เครื่องหมายการคา
ง. ตรายี่หอหรือชื่อคราสินคา
32. บริษัมเสริมสุข กับผลิตภัณฑเปปซี่ เลือกใชกลยุทธตราขอใด
ก. การใชตราครอบครัว
ข. การใชตราของผูจัดจําหนาย
ค. การใชตราสินคาแบบเอกเทศ
ง. การขออนุญาตใชเครื่องหมายของผูผลิต
33. ผงซักฟอกเปา,โอโมของสหพัฒนพิบูลยเลือกใชกลยุทธตราแบบใด
ก. ตรารวม
ข. ตราเอกเทศ
ค. ตรานานานาม
ง. ตราระดับชาติ
34. ขอใดตอไปนี้เปนตรารวม
ก. ซันซิล
ข. แพนทีน
ค. ไอเวอรี่
ง. จอหนสันแอนดจอหนสัน
34. สินคาตัวใดที่นักศึกษาเห็นวาเปน Shopping Good
ก. ตรารวม
ข. ตราเอกเทศ
ค. ตรานานานาม
ง. ตราระดับชาติ
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36. ทางเลือกที่ดีเมื่อผลิตภัณฑถึงขั้นถดถอย ขอใดจะมีผลดีกวา
ก. ปรับปรุงรูปแบบสินคา
ข. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลาด
ค. ปลอยใหคูแขงขันซ้ํากระหน่ํากอนออกตลาด
ง. ปลอยใหบุคคลอื่นมารับชวงตอหรือการขายกิจการ
37. ขอใดเปนสาเหตุในการเพิ่มสายผลิตภัณฑที่สําคัญที่สุด
ก. เพื่อปรับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
ข. เพื่อสรางความเจริญกาวหนาใหกับกิจการ
ค. เพื่อใหชองทางการจําหนายใหไดผลอยางเต็มที่
ง. เพื่อใชทรัพยากรของธุรกิจใหไดรับประโยชนมากที่สุด
38. ทางเลือกที่ดีเมื่อผลิตภัณฑถึงขั้นเติบโตเต็มที่ ควรทําสิ่งใดตอ
ก. ปรับปรุงรูปแบบสินคา
ข. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลาด
ค. ปลอยใหคูแขงขันซ้ํากระหน่ํากอนออกตลาด
ง. ปลอยใหบุคคลอื่นมารับชวงตอหรือการขายกิจการ
39. ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมจะตองใชความพยายามในเรื่องใดเปนพิเศษ
ก. เงินทุน
ข. การวิจัย
ค. บุคลากร
ง. ความตองการของผูบริโภค
40. ชวงชีวิตผลิตภัณฑเริ่มตนที่ขั้นตอนใด
ก. ยอดขายลดลง
ข. การเจริญเติบโต
ค. ตลาดอิ่มตัวแลว
ง. แนะนําเขาสูตลาด
เฉลยแบบทดสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ง
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14.
15.
16.
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19.
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ค
ค
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ค
ค

20. ก

21.
22.
23.
24.
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29.
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ค
ก
ค
ค
ก
ง
ง
ก

30. ง

31.
32.
33.
34.
35.
36.
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38.
39.

ก
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ง
ค
ก
ค
ข
ง

40. ง
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
ตอนที่ 1 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยครู
คําอธิบาย ใหทานเขียนเครื่องหมาย a ลงในชองที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของนักเรียน
ขอ

พฤติกรรม

ระดับ

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง
(5)

การทํางานรวมกัน
1 ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
2 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
3 พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง
4 เคารพ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5 ตั้งใจในการทํางานรวมกันเปนอยางดี
การสื่อสาร สื่อความหมาย
6 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
7 อธิบายใหแกเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน
8 ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
9 มีสวนรวมในการอธิปรายกลุม
10 แนะนํา ชวยเหลือเพื่อนสมาชิกเปนราย
บุคคลในกลุม
การยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
11 มีการพูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
12 พูดสนับสนุนความคิดของสมาชิกคนอื่นที่

เราเห็นดวย
13 ชวยเหลือเพื่อนขณะไดรับมอบหมายงาน
ไปแลว
14 เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดได
แสดงออก
15 เสียสละแบงปนอุปกรณบางอยาง เชน
เครื่องเขียนที่ใชในการทํางานกลุม

(4)

(3)

นอย นอยที่
สุด
(2)

(1)
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ขอ

พฤติกรรม

ระดับ

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง
(5)

16
17
18
19
20

(4)

(3)

การขจัดขอขัดแยง
ใชเหตุผลในการแกปญหา
ใชมติสวนใหญของกลุม
ขอความเห็นจากบุคคลอื่นในเรื่องนั้นๆ
ใชความประนีประนอมในการแกปญหา
กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอม
รับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม

ลงชื่อผูประเมิน………………………………………………
(..…………………………………………...)
.…………../…………………/…………..

นอย นอยที่
สุด
(2)

(1)
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม
คําอธิบาย ใสเครื่องหมายa ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมการปฏิบัติภายในกลุมของ
นักเรียน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม
1. กลุมของเรามีการตรวจสอบความรูความเขาใจเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานของสามาชิกทุกคนในกลุม
2. กลุมของเรามีการตอบคําถามทุกครั้งที่มีการถามคํา
ถาม
3. กลุมของเรามีการอธิบายหรือเสนอแนวคิดในเรื่องที่
สมาชิกกลุมรูและสามารถอธิบายได
4. กลุมของเรามีการสรุปขอความคําพูดของสามาชิก
ทุกคนเพื่อใหแนใจและเขาใจตรงกัน
5. กลุมของเรามีการทํางานดีตามกระบวนการกลุม
6. กลุมของเราดําเนินงานตามเปาหมายของกลุม
7. กลุมของเรามีการชวยเหลือสมาชิกกลุมในการเรียน
รูหรือการฝกปฏิบัติ
8. สมาชิกทุกคนในกลุมที่ประสบปญหาในการทํา
ความเขาใจหรือฝกปฏบัติในทุกเรื่องจะไดรับการ
ชวยเหลือแนะนะเสมอ
9. สมาชิกในกลุมมีการคนควาเพิ่มเติมในเรื่องที่จําเปน
ตอการทํางาน
10. ผลงานของกลุมเกิดจากความรวมมือของสมาชิก
ภายในกลุม

เสมอ
บอยครั้ง
(>2ครั้ง)

บางครั้ง
(1-2 ครั้ง)

ระดับ
ไมเคย
ปฏิบัติ

………….

…………

…………

………….

………….

…………..

………….

………….

…………..

………….
………….
………….
………….

………….
………….
………….
………….

…………..
…………..
…………..
…………..

………….

…………..

…………..

………….

…………..

…………...

………….

…………..

…………..

ชื่อกลุม…………………………………………………..ชั้น……………………..
ลงชื่อสมาชิกกลุม
1……………………………………………… 2…………………………………
3……………………………………………… 4…………………………………
5……………………………………………… 6…………………………………
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
โดยนักศึกษาเปนรายบุคคล
คําอธิบาย โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด แลวพิจารณาวานักศึกษา
ปฏิบัติตนอยางไรเมื่อทํางานกลุม กรุณาใสเครื่องหมายถูก
ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริงของนักศึกษา
1. นักศึกษาตั้งใจฟงคนอื่นพูด รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
……… ก. บอยครั้ง
……… ข. บางครั้ง
……….. ค. ไมเคยปฏิบัติ
2. นักศึกษายอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
……… ก. บอยครั้ง
……… ข. บางครั้ง
……... ค. ไมเคยปฏิบัติ
3. นักศึกษาพยามยามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุม
………. ก. บอยครั้ง
………. ข. บางครั้ง
………. ค. ไมเคยปฏิบัติ
4. นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรูและอภิปรายภายในกลุม
………. ก. บอยครั้ง
………. ข. บางครั้ง
………. ค. ไมเคยปฏิบัติ
5. นักศึกษาแสดงออกดวยการตั้งใจฟงโดยการพยักหนาแสดงความสนใจตอการพูดของเพื่อน
สมาชิก
……….. ก. บอยครั้ง
……….. ข. บางครั้ง
……….. ค. ไมเคยปฏิบัติ
6. นักศึกษามีการพูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
……….. ก. บอยครั้ง
……….. ข. บางครั้ง
……….. ค. ไมเคยปฏิบัติ
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7. นักศึกษาถามคําถามเพื่อนสมาชิกในเรื่องที่ศึกษารวมกัน
……….. ก. บอยครั้ง
……….. ข. บางครั้ง
……….. ค. ไมเคยปฏิบัติ
8. นักศึกษาฟงและพยายามตอบคําถามของสมาชิกโดยใชเหตุผลในการแกปญหา
……….. ก. บอยครั้ง
……….. ข. บางครั้ง
……….. ค. ไมเคยปฏิบัติ
9. นักศึกษาใชความประนีประนอมในการแกปญหา
……….. ก. บอยครั้ง
……….. ข. บางครั้ง
……….. ค. ไมเคยปฏิบัติ
10. นักศึกษากระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
……….. ก. บอยครั้ง
……….. ข. บางครั้ง
……….. ค. ไมเคยปฏิบัติ

ชื่อกลุม…………………………………………….
ชื่อนักศึกษา……………………………………….

************************************************
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แบบสังเกตเชิงคุณภาพการทํางานกลุม
คําอธิบาย ใหทานกรอกขอมูลตามรายละเอียดที่สังเกตตามความเปนจริง ใหบันทึกตาม
ประเด็นคําถามจํานวน 5 ขอ ดังตอไปนี้
1. นักศึกษาปฏิบัติตนอยางไรบาง ในการทํางานกลุมรวมกัน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. นักศึกษามีการพูดจาสื่อสาร สื่อความหมายที่ชัดเจนถูกตองอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. นักศึกษามีการชวยเหลือสนับสนุนพูดใหกําลังใจ ยกยองชมเชยสมาชิกในกลุมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
4. เมื่อเกิดความขัดแยงภายในกลุม นักศึกษามีการแกไขปญหาและสามารถขจัดความขัดแยง
ในกลุมที่เกิดขึ้นอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผูสังเกต…………………………………………………..
(……………………………………….)
………../…………../…………
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ตารางที่ 18 การปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่
ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ประเด็นแบบสอบถาม ขอที่
รายการปรับปรุง
1. กิจกรรมการเรียนการ
1. ขอความเดิม “ นักศึกษาเห็นวาการจัดกิจกรรมการ
สอน
เรียนวิชาหลักการตลาด เรื่องลักษณะพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินคาและบริการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมเปนอยางไร”
ปรับปรุงเปน “นักศึกษาเห็นวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนวิชาหลักการตลาด เรื่องลักษณะพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินคาและบริการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวน
กลุม ทําใหเกิดความมั่นใจในการเรียนรูอยางไรบาง
2.บรรยากาศในการเรียน
2. ขอความเดิม “ นักศึกษาเห็นวาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชกระบวนการกลุม ทําใหบรรยากาศการ
เรียน
วิชาหลักการตลาด เรื่องลักษณะพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินคาและบริการ สนุกไมนาเบื่อและนาสนใจหรือ
ไมอยางไร”
ปรับปรุงเปน “นักศึกษาเห็นวาบรรยากาศการจัด
การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ในวิชาหลัก
การตลาด ทําใหมีความสุขในการเรียนอยางไรบาง”
3. พฤติกรรมการทํางาน
3.
ขอความเดิม “ นักศึกษาเห็นวาพฤติกรรมในการ
กลุม
ทํางานกลุม ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวน
การ
กลุม ชวยสงเสริมใหนักศึกษาชวยเหลือกันหรือไม
อยางไรบาง”
ปรับปรุงเปน “นักศึกษาเห็นวาพฤติกรรมในการ
ทํางานกลุม ในการเรียนโดยใชกระบวนการกลุมเปน
อยางไรบาง”
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ตารางที่ 19 การปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการ
เรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่
ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ประเด็นแบบสอบถาม
1. กิจกรรมการเรียนการ
สอน

ขอที่
1.

2.บรรยากาศในการเรียน

2.

3. พฤติกรรมการทํางาน
กลุม

3.

รายการปรับปรุง
ขอความเดิม “ นักศึกษาเห็นวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยวิธีปกติ สงเสริมใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในเนื้อหา และเกิดความมั่นใจในการเรียนรู
หรือไมอยางไรบาง”
ปรับปรุงเปน “นักศึกษาเห็นวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ เปนอยางไรบาง”
ขอความเดิม “ นักศึกษาเห็นวาการสอนโดยวิธีสอน
แบบปกติ ทําใหบรรยากาศการเรียนมีความสนุกสนาน
หรือเครงเครียดอยางไรบาง”
ปรับปรุงเปน “นักศึกษาเห็นวาบรรยากาศในการสอน
โดยวิธีสอนแบบปกติ ทําใหนักศึกษามีความสุขในการ
เรียนอยางไรบาง”
ขอความเดิม “ นักศึกษาเห็นวาพฤติกรรมในการ
ทํางานกลุม ในการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ สงเสริม
ใหผูเรียนมีความชวยเหลือกันหรือไมอยางไร”
ปรับปรุงเปน “นักศึกษาเห็นวาพฤติกรรมในการ
ทํางานกลุม ในการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ ทําใหมี
การชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันอยางไรบาง”
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัยเรื่อง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด
เรื่องลักษณะพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินคาและบริการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1
ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
และวิธีสอนแบบปกติ แบงเปน 4 ตอนจํานวน 8 ขอ
2. คําตอบทุกขอจะไมมีขอถูกหรือผิด ขอใหนักศึกษาตอบคําถามทุกขอ ตามความคิดเห็นที่
เปนจริง เพราะขอมูลที่นักศึกษาตอบจะเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเปนอยางมาก
3. คําตอบของนักศึกษาจะไมมีผลตอการเรียนของนักศึกษาและจะเก็บขอมูลเปนความลับ
4. ขอใหนักเรียนใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 30 นาที

ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
นางสาวสุธาทิพย แปนทองคํา
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
คําชี้แจง
แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุมแบงออกเปน 4 ตอน ขอใหนักศึกษาอานคําถามที่กําหนดใหอยางรอบคอบแลว
ตอบคําถามโดยเขียนวานักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวน
การกลุมที่ครูผูสอนจัดใหนักศึกษาเปนอยางไร โดยเขียนอธิบายความคิดเห็นลงในชองวางที่
กําหนดให ตามความเปนจริง
ประเด็นที่ 1. กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาหลักการตลาด เรื่องลักษณะพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินคาและบริการ เปนอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………
2. นักศึกษาเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาหลักการตลาด เรื่องลักษณะพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินคาและบริการที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนกลุม ทําใหเกิดความมั่นใจในการเรียน
รูอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ 2 บรรยากาศในการเรียน
1. นักศึกษาเห็นวาบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ในวิชาหลักการ
ตลาด ทําใหมีความสุขในการเรียนอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. นักศึกษาเห็นวาบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ในวิชา
หลักการตลาด เปนอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ 3 พฤติกรรมการทํางานกลุม
1. นักศึกษาเห็นวาพฤติกรรมในการทํางานกลุม ในการเรียนโดยใชกระบวนการกลุม ทําใหมี
การชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันอยางไรบาง”
…………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. นักศึกษาเห็นวาพฤติกรรมในการทํางานกลุม ในการเรียนโดยใชกระบวนการกลุม
เปนอยางไรบาง”
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ
1. นักศึกษามีปญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม ดานใดบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. นักศึกษามีขอเสนอแนะใดบางในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัยเรื่อง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด เรื่องลักษณะพฤติ
กรรม
การเลือกซื้อสินคาและบริการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1
ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
และวิธีสอนแบบปกติ แบงเปน 3 ตอนจํานวน 6 ขอ
2. คําตอบทุกขอจะไมมีขอถูกหรือผิด ขอใหนักศึกษาตอบคําถามทุกขอ ตามความคิดเห็นที่
เปนจริง เพราะขอมูลที่นักศึกษาตอบจะเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเปนอยางมาก
3. คําตอบของนักศึกษาจะไมมีผลตอการเรียนของนักศึกษาและจะเก็บขอมูลเปนความลับ
4. ขอใหนักศึกษาใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 30 นาที

ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
นางสาวสุธาทิพย แปนทองคํา
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ
คําชี้แจง แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
โดยวิธีสอนแบบปกติแบงออกเปน 4 ตอน ขอใหนักศึกษาอานคําถามที่กําหนดใหอยางรอบ
คอบแลวตอบคําถามโดยเขียนวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยวิธี
สอนแบบปกติ ที่ครูผูสอนจัดใหนักศึกษาเปนอยางไร โดยเขียนอธิบายความคิดเห็นลงในชอง
วางที่กําหนดให ตามความเปนจริง
ประเด็นที่ 1. กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ ทําใหเกิดความมั่นใจ
ในการเรียนรู อยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. นักศึกษาเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ เปนอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ 2 บรรยากาศในการเรียน
1. นักศึกษาเห็นวาบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ ทําใหมีความสุขใน
การเรียนอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. นักศึกษาเห็นวาบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ เปนอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ประเด็นที่ 3 พฤติกรรมการทํางานกลุม
1. นักศึกษาเห็นวาพฤติกรรมในการทํางานกลุม ในการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอน
แบบปกติทําใหมีการชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. นักศึกษาเห็นวาพฤติกรรมในการทํางานกลุม ในการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบ
ปกติเปนอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ
1. นักศึกษามีปญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ ดานใดบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. นักศึกษามีขอเสนอแนะใดบาง ในการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการสอนวิชาการตลาด
การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
เรื่องลักษณะพฤติกรรมการเลือกซื้อของตลาด
ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

นางสาวสุธาทิพย

แปนทองคํา
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แผนการสอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผนการสอนฉบับนี้ผูวิจัยสรางขึ้นมีวัตถุประสงคที่จะนําไป เปนเครื่องมือในการ
สอนกลุมตัวอยาง โดยศึกษาจากหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2536 (ฉบับปรับปรุง
2543) การจัดทําแผนการสอนของกรมวิชาการ กรมอาชีวศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แผนการสอนที่สรางขึ้นประกอบดวย
1. เวลาเรียน
2. สาระสําคัญ
3. จุดประสงคการเรียนรู
4. เนื้อหา
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
6. การวัดผลประเมินผล
7. กิจกรรมเสนอแนะ/ภาคผนวก
เนื้อหาแผนการสอนที่สรางขึ้น ประกอบดวย 4 เรื่องยอย คือ
1. ตลาด
2. ผลิตภัณฑ
3. พฤติกรรมผูบริโภค
4. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
การจัดการเรียนการสอน ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอหลักการแนวคิดเกี่ยว
กับกระบวนการกลุม และการเรียนแบบรวมมือกัน นํามาสังเคราะหเปนการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชกระบวนการกลุม 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นสอน
3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม
4. ขั้นตรวจสอบผลงาน/การเรียนรู
5. ขั้นสรุปและประเมินผลการทํางานกลุม
สําหรับกิจกรรมกลุมที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวม
มือกันของสลาวินและคณะ และแนวคิดกลุมรวมมือ(Co-op-Co-op) 7 กิจกรรม ประกอบดวย
1) จับคูสรุปสาระสําคัญ (Turn –to your neighbor summaries)
2) จับคูฝกทบทวน (Drill-review pairs)
3) จับคูแกปญหาหรือตอบคําถามที่กําหนด (Problem solving pairs)
4) เพื่อนคูคิด(Think Pairs Shaire)
5) กิจกรรมมุมสนทนา (Coners)
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6) กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาคําตอบ (Numbered heads together)
7) กลุม รวมมือ (Co-op Co-op )
ระยะเวลาที่ใชทดลองสอน ใชเวลาสอนครั้งละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น
12 คาบ 600 นาที เปนเวลา 4 สัปดาห ใชแผนการสอนรวม 4 แผน
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แผนการสอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
แผนการสอนที่ 1
วิชาการตลาด
เรื่อง ตลาด
ระดับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลา 3 คาบ 150 นาที
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

1. สาระสําคัญ
ตลาด ความหมายของการตลาด ประเภทและลักษณะของตลาดผูบริโภค หลักเกณฑใน
การแบงสวนตลาดผูบริโภค ประเภทและลักษณะของตลาดอุตสาหกรรม การแบงประเภทของ
ตลาด โดยพิจารณาจากการแขงขัน ตามหลักเศรษฐศาสตร
2. จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
นักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องตลาด
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาบอกความหมายของการตลาดได
2. เพื่อใหนักศึกษาบอกประเภทและลักษณะของตลาดผูบริโภค ตลาดอุตสาหกรรมได
3. เพื่อใหนักศึกษาอธิบายหลักเกณฑการแบงสวนตลาดได
3. เนื้อหา
เรื่อง ตลาด ประกอบดวย ประเภทของตลาดพิจารณาจากวัตถุประสงคการใชสินคา
สามารถแบงตลาดออกเปน 2 ประเภท คือ ตลาดผูบริโภคและตลาดอุตสาหกรรมทั้ง 2 ตลาดมี
ความแตกตางกันในเรื่องของ ลักษณะการตลาด การแบงสวนตลาด และการใชกลยุทธการตลาด
ในการแขงขัน
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
คาบที่ 1 (หนวยที่ 3)
1. ขั้นเตรียม
1.1 ครูแบงกลุมนักศึกษา โดยใหนักเรียนจับคูกัน
1.2 ครูอธิบายบทบาทหนาที่การทํากิจกรรมกลุม
2. ขั้นสอน
2.1 ครูนําเขาสูบทเรียนโดยนักศึกษาและครูสนทนากันถึงการไปตลาดและครูชี้แจง
จุดประสงคการเรียนรู เรื่อง “ตลาด”
2.2 ครูอธิบาย เนื้อหาบทเรียนคราวๆ กอนมอบหมายงานกลุม กําหนดเวลาในการ
ทํางานกลุม 20-30 นาที และมอบใบความรูที่ 1/1 เรื่องตลาด

165
คาบที่ 2 (หนวยที่ 3)
3. ขั้นทํากิจกรรม
3.1 นักศึกษาสมาชิกกลุมทั้ง 2 คน ศึกษาใบความรูที่ 1/1 เรื่อง ตลาด ตามเวลาที่ครู
ผูสอนกําหนด ครบกําหนดเวลา
3.2 ครูผูสอนตั้งคําถาม ถามนักศึกษาที่จับคูเปนกลุม โดยสุมถามนักเรียน 3-5 คู ตอ
คําถาม 1 ขอ ครูสังเกตการอภิปราย การตอบคําถามของนักศึกษา
3.3 จากการตอบคําถามของนักศึกษา ครูสามารถจัดกลุมนักศึกษามารวมกัน โดยคัด
เลือกมาจากแนวการตอบคําถามที่เหมือนกันหรือคลายกัน มาจัดกลุมใหญขึ้น เปนกลุมละ 6 คน
จะไดนักศึกษา 5 กลุม จากนั้นครูใหนักศึกษานั่งเปนกลุม มอบคําถามใหกลุมละ 1 ขอ ซึ่งคํา
ถามของแตละกลุมแตกตางๆ กัน ใหนักศึกษาทุกคนในกลุมชวยกันแกไขโจทย ใหเวลาประชุม
กลุม 20 นาที และเตรียมสงตัวแทนมาอภิปรายหนาชั้นเรียน
3.4 ครูใหนักศึกษาตัวแทนกลุมออกมาอภิปรายหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที ใชเวลา
30 นาที โดยครูใหตัวแทนกลุมจับฉลากวากลุมใดจะออกมาอภิปรายกอน
คาบที่ 3 (หนวยที่ 3)
4. ขั้นตรวจสอบผลงาน (ครู/นักศึกษา)
4.1 ครูแจกแบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุมใหนักศึกษาทั้ง 5 กลุมศึกษา
เพื่อทราบหัวขอ การประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุม แลวมอบหมายใหผูนํากลุม ประเมิน
การปฏิบัติงานกลุมของสมาชิก แลวคัดเลือกสมาชิกกลุม 1 คน ประเมินการปฏิบัติงานของผูนํา
โดยในการประเมินนี้ใหใชแบบประเมินปฏิบัติกิจกรรมกลุม
4.2 ครูสังเกตปฏิบัติกิจกรรมกลุม และคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ
5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล
5.1 ครูชมเชยแกไขขอบกพรองการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนของตัวแทนกลุม
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการนําเสนอผลงาน เชน
- บุคลิกภาพของผูพูด
- การทักทายผูฟง การใชคําพูด น้ําเสียง
- ความถูกตองและครอบคลุมของเนื้อหา การใชคําถาม
- การรักษาเวลา
5.2 ครูใหผูนํากลุมทั้ง 5 กลุมรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมกลุมที่ตนเองรับผิดชอบ
โดยใชขอมูลจากแบบประเมินทักษะปฏิบัติกิจกรรมกลุม
5.3 ครูสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมกลุมของนักเรียนทั้ง 5 กลุม
พรอมทั้งชมเชย
แกไขขอบกพรองและใหขอเสนอแนะ เพื่อที่นักศึกษาจะไดนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรม
กลุมครั้งตอไป
5.4 นักศึกษาและครูชวยกันสรุปสาระสําคัญของเรื่องตลาด
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5. สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรูที่ 1/1 เรื่องตลาด
2. ใบความรูที่ 1/2 โจทยปญหาคําถามของครู
3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกรรมกลุม
4. ฉลากจัดลําดับการนําเสนอผลงาน
6. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด
1. การตอบคําถามที่ถูกตอง
2. การสรุปความเนื้อหาอยางครอบคลุม
3. การสังเกตการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุม
เครื่องมือวัด
แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกรรมกลุม
7. กิจกรรมกลุมเสนอแนะ
- นักศึกษาทุกกลุมควรรวมกันศึกษาสภาพการตลาดในปจจุบัน จากสื่อตางๆ เชน
หนังสื่อพิมพ ขาวสาร บทความ การลงโฆษณาโดยใชเวลานอกคาบเรียน
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
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ใบความรู

เรื่องตลาด
ประเภทของตลาด
สามารถแบงตลาดออกเปน 2 ประเภทใหญ
1.
ตลาดผูบริโภค (Consumer Market)
2.
ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market)
ตลาดผูบริโภค (Consumer Market) การที่ประชาชนซื้อสินคาและบริการ
ไปใชหรือซื้อไปเพื่อประโยชนใชสอยในครอบครัว การซื้อครั้งนี้เรียกวา ผูซื้อเปน
“ผูบริโภคคนสุดทาย (Final Consumer)”
ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) เปนตลาดที่หนวยงาน องคการหรือ
สถาบันตางๆ ซื้อสินคาและบริการ เพื่อนําไปผลิตตอหรือขายตอ ซึ่งเรียกวา
“ผูบริโภคที่เปนองคการ (Organizational Consumer)”
ลักษณะของตลาดผูบริโภค
มีลักษณะสําคัญๆ ดังนี้
1. ผูซื้อมีจํานวนมากและเปนผูบริโภคคนสุดทาย
2. ผูซื้อแตละรายซื้อครั้งละนอยๆ
3. สินคาที่ซื้อขายในตลาดเรียกวา”สินคาอุปโภคบริโภค” มี 4 ประเภท คือ
3.1 สินคาสะดวกซื้อ (Convenience goods) ไดแก สินคาที่ซื้อหาไดสะดวกเปน
สินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน สระสบู ยาสระผม แปรงสีฟน แปงฯลฯ
3.2 สินคาเปรียบเทียบซื้อ (Shopping goods ) ไดแก สินคาที่มีคูแขงขันมากเนน
ตรายี่หอ สินคามีความแตกตางกัน เชน เสื้อผา รองเทา กระเปา น้ําหอมฯลฯ
3.3 สินคาเจาะจงซื้อ ( Specialty goods ) ไดแก สินคาที่มีลักษณะพิเศษ เชน
เครื่องประดับ นาฬิกา
3.4 สินคาไมเจาะจงซื้อ (Unsought goods ) ไดแก สินคาที่มีคุณคาทางจิตใจ
ไมเนนตราสินคาของผูผลิต มักเปนสินคาราคาถูกไมแพงเกินไป เชน สินคาลดราคา สินคาจาก
โรงงาน สินคาตลาดนัด สินคาคลองถมฯลฯ
4. ความตองการซื้อของผูบริโภคมีความยืดหยุนตอราคามาก หมายความวาผูบริโภค
สามารถใชสินคาและบริการอื่นทดแทนไดมาก
5. มีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ
6. โอกาสในการซื้อ
การแบงสวนตลาด หมายถึง การแบงกลุมผูซื้อซึ่งมีลักษณะแตกตางกันออกเปนกลุม
ยอยๆหรือตลาดยอยๆ หรือเรียกวา ตลาดเปาหมาย
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หลักเกณฑในการแบงสวนตลาดผูบริโภค แบงได 4 ประเภท
1. การแบงสวนตลาดตามลักษณะภูมิศาสตร จะแบงตาม ภาค ภูมิอากาศ
ขนาดของ
เมือง ความหนาแนนของประชากร
2. การแบงสวนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร จะแบงตาม อายุ เพศ ขนาดของ
ครอบครัว วัฏจักรครอบครัวและสถานภาพ รายได อาชีพ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ
3. การแบงสวนตลาดตามลักษณะทางสังคมและจิตวิทยา จะแบงตาม ชนชั้นของสังคม
วิถีการดําเนินชีวิต บุคลิกลักษณะ
4. การแบงสวนตลาดตามลักษณะพฤติกรรม จะแบงตาม โอกาสในการซื้อ ทัศนคติ
ตอผลิตภัณฑ ภาวะความพรอม การแสวงหาผลประโยชน องคประกอบของการตลาด
ประเภทของตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดธุรกิจ
สามารถแบงออกเปน 5 ลักษณะ คือ
1. ตลาดผูผลิต
2. ตลาดผูขายตอหรือตลาดคนกลาง
3. ตลาดหนวยราชการ
4. ตลาดหนวยงานธุรกิจและสถานประกอบการ
5. ตลาดระหวางประเทศ
ลักษณะที่สําคัญของตลาดอุตสาหกรรม มีดังนี้
1. ผูซื้อมีจํานวนนอยราย
2. ซื้อแตละรายซื้อครั้งละมากๆ เปนผูซื้อรายใหญ
3. ความตองการซื้อสินคาอุตสาหกรรมขึ้นอยูกับความตองการซื้อของผูบริโภค
4. การแบงสินคาตามขบวนการการผลิต จะแบงออกเปน 6 ประเภท
1 วัตถุดิบ
2. วัสดุและอะไหล
3. เครื่องจักรกลและถาวรวัตถุที่ตองมีการติดตั้ง
4. เครื่องมือประกอบ
5. วัสดุสิ้นเปลื้อง
6. บริการ
5. ความตองการซื้อสินคาอุตสาหกรรมมีความยืดหยุนตอราคานอย
6. ผูซื้อสินคาอุตสาหกรรมเปนระดับมืออาชีพ
7. ลักษณะการซื้อขายสินคาอุตสาหกรรม
1. การซื้อโดยตรง
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ประเภท คือ

2. มีเงื่อนไขผูกพัน
3. การเชา
บุคคลที่มีสวนรวมในการซื้อของตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดธุรกิจมี 5

1. ผูใช
7. ผูมีอิทธิผล
8. ผูซื้อ
4. ผูตัดสินใจ
5. ผูอนุมัติ
6. ผูควบคุมดูแล
การแบงประเภทของการตลาดโดยพิจารณาจากการแขงขันตามหลักเศรษฐศาสตร
สามารถแบงประเภทตลาดได 5 ประเภท
1. ตลาดผูกขาดโดยสมบูรณ (Pure Monopoly) เปนตลาดที่มีผูผลิตหรือผูจําหนาย
เพียงรายเดียวในตลาด ผูผลิตมีโอกาสในการตอรองราคามาก สมารถตั้งราคาขายใหไดกําไร
มากที่สุด มีการสงเสริมการตลาดนอย
2. ตลาดแขงขันนอยรายโดยสมบูรณ (Pure Oligopoly) เปนตลาดที่ประกอบดวย
ผูผลิตและผูจําหนายคงเดิม ทําการผลิตหรือจําหนายสินคาโภคภัณฑสําคัญๆ อยางเดียวกัน
ซึ่งมีการลงทุนสูงหรืออยูภายใตกฎหมาย เชน น้ํามัน ปูนซิเมนต เหล็ก โทรศัพทมือถือฯลฯ
3. ตลาดแขงขันนอยรายโดยที่ไมสมบูรณ (Differentiated Oligopoly) เปนตลาดที่
ประกอบดวยผูผลิตและผูจําหนายซึ่งทําการจําหนายสินคาชนิดเดียวกัน ซึ่งเหมือนกันหรืออาจ
จะมีความแตกตางๆกันอยูบาง
4. ตลาดแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) เปนตลาดที่ประกอบดวย
ผูผลิตและผูจําหนายซึ่งทําการจําหนายจํานวนมาก ทําการผลิตหรือจําหนายสินคาชนิดเดียวกัน
ซึ่งเหมือนกันหรืออาจจะมีความแตกตางๆกันเพียงเล็กนอย หรือแตกตางๆ กันอยางสิ้นเชิงก็ได
เชน ยารักษาโรค สิ่งปลูกสราง รานอาหาร ภัตตาคาร รานเสริมสวย เกลือที่มีไอโอดิน
น้ําตาลที่มีแคลอรีต่ํา
5. ตลาดแขงขันโดยสมบูรณ (Pure Competition) ททเปนตลาดที่ประกอบดวย
ผูผลิตและผูจําหนายซึ่งทําการจําหนายจํานวนมากราย ทําการผลิตหรือจําหนายสินคาชนิด
เดียวกัน ไมมีความแตกตางกันเลย ไดแก สินคาเกษตรกรรม เกลือปนจากน้ําทะเล น้ําตาล
ทรายขาว น้ําตาลทรายแดง เปนตน
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กลยุทธการตลาดในการแขงขัน
ประกอบดวย
1. กลยุทธตลาดผูนํา หรือ แชมเปยนมีวิธีเลือกได 3 วิธี ดังนี้
1.การขยายตลาดรวม
2. การปองกันสวนแบงตลาด 3. การขยายสวนแบงตลาด
- การเพิ่มจํานวนผูใช
- กลยุทธนวัตกรรมใหม
- การเพิ่มวิธีใชใหม
- กลยุทธการตั้งปอม
- การเพิ่มการใชใหมากขึ้น - กลยุทธประจัญหนา
- กลยุทธการกอกวน
2. กลยุทธผูทาชิง ไดแก
2.1 กลยุทธโจมตีโดยตรง
2.2 กลยุทธโจมตีทางออม
2.3 กลยุทธโจมตีผูออนแอกวา
3. กลยุทธผูตามตลาด
3.1 การตามอยางใกลชิด
3.2 การตามยางหาง
3.3 การเลือกตาม
4. กลยุทธสําหรับผูเจาะตลาด ตองเปนผูชํานาญมีความเชี่ยวชาญทางดานการตลาด
จึงจะใชกลยุทธนี้
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ใบงานที่ 1
ชื่อสมาชิก…………………………………………….กลุม…………….
ชั้น………………..
คําชี้แจง ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับหัวขอที่ครูกําหนดใหและตอบคําถามให
ถูกตองตามความรูที่นักเรียนภายในกลุมไดรวมกันศึกษา
จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ
1. ตลาดผูบริโภคกับตลาดอุตสาหรรมแตกตางกันอยางไร
ตอบ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. ลักษณะของตลาดผูบริโภคแตกตางกับลักษณะของตลาดอุตสาหกรรมอยางไร
ตอบ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. จงยกตัวอยางสินคาอุปโภคบริโภค ตอไปนี้ (ยกตัวอยางที่นอกเหนือจากใบความรูที่1/1 ขอ
ละ 2 ตังอยาง)
3.1 สินคาสะดวกซื้อ ไดแก……………………………………………………………….
3.2 สินคาเปรียบเทียบซื้อ ไดแก…………………………………………………………
3.3 สินคาเจาะจงซื้อ ไดแก……………………………………………………………….
3.4 สินคาไมเจาะจงซื้อ
ไดแก…………………………………………………………….
4. ตลาดแขงขันนอยรายมีการแบงประเภทตลาดที่แตกตางอยางไรกับตลาดแขงขันกึ่งผูกขาด
ตอบ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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5. ในปจจุบันการแขงขันดานการตลาดมีภาวะการแขงขันสูง ถานักศึกษาจําเปนเขาไป
ทํางานดานการตลาดและตองการเปดตลาดสินคาดานอาหาร 1 ผลิตภัณฑ นักศึกษา
จําเปนตองศึกษาในเรื่องตอไปนี้อยางไร
5.1 การเลือกตลาดเปาหมาย…………………………………………………………….
เพราะ……………………………………………………………………………………….
5.2 กลยุทธการแขงขันใช…………………………………………………………………
เพราะ……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….
5.3
จัดอยูในประเภทตลาดแบบใด………………………………………………………...
เพราะ………………………………………………………………………………………..
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แบบทดสอบกอนเรียน
แผนการสอนที่ 1

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. การดําเนินงานทางธุรกิจนั้น นักการตลาดจะ
ตองเรียนรูในเรื่องใดกอน
ก. ตนทุนของสินคา
ข. ขอบขายของการผลิต
ค. แหลงจัดซื้อวัตถุดิบ
ง. ใคร คือ ตลาดเปาหมาย
2. ผูซื้อในตลาดผูบริโภคซื้อสินคา มักคํานึงถึง
ขอใดมากที่สุด
ก. ราคา
ข. คุณภาพ
ค. ตัวสินคา
ง. สินคาทดแทน
3. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับ”ตลาดผูบริโภค”
ก. ผูบริโภคใชอารมณในการซื้อ
ข. ผูบริโภคมีการซื้อสิคาและบริการบอย
ครั้ง
ค. ผูบริโภคมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน
ง. ผูบริโภคซื้อมากหรือนอยขึ้นอยูกับราย
ได
4. การแบงสวนตลาดตามภูมิศาสตร ควรคํานึง
ถึงขอใด
ก. อายุ
ข. ชนชั้น
ค. สถานภาพ
ง. จํานวนประชากร
5. Market Share หมายถึง ขอใด
ก. การแบงสวนตลาด
ข. สวนแบงทางการตลาด
ค. การแบงขอบเขตทางการตลาด
ง. การแบงเงินปนผลแกผูถือหุน

6. ผูบริโภคคนสุดทายจะมีโอกาสเปนเจาของ
ผลิตภัณฑไดก็ตอเมื่อ
ก. เขามีเงินพอ
ข. เขามีเครดิต
ค. เขามีเวลาไปเดินซื้อ
ง. ของนั้นไดวางจําหนายในที่ที่เขาจะซื้อ
ไดในเวลาที่เขาตองการ
7. Shopping Goods การวางกลยุทธที่สะสม
นั้นขึ้นอยูกับอะไรบาง
ก. ชองทางการจัดจําหนาย
ข. วิธีการสงเสริมการจัดจําหนาย
ค. นิสัยและแรงจูงใจของลูกคาเปาหมาย
ง. การทําใหประชาชนมีนิสัยฟุมเฟอย
8. กลยุทธในการทําใหผลิตภัณฑแตกตางกัน
จะชวยหลีกเลี่ยงการแขงขันในเรื่องใด
ก. ราคา
ข. ปริมาณ
ค. การโฆษณา
ง. การใชพนักงานขาย
9. สินคาซื้อฉับพลันถือวาเปนสินคาประเภทใด
ก. ซื้อเจาะจง
ข. ซื้อสะดวก
ค. ซื้อเปรียบเทียบ
ง. สินคาไมเจาะจงซื้อ
10. สินคาใดที่ถือวาเปนสินคาซื้อสะดวก
ก. วิทยุ
ข. เสื้อผา
ค. รถเด็กเลน
ง. หนังสือพิมพ
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แผนการสอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
แผนการสอนที่ 2
วิชาการตลาด
เรื่อง พฤติกรรมผูบริโภค
ระดับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลา 3 คาบ 150 นาที
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

1. สาระสําคัญ
ความหมายและความแตกตางของผูบริโภคและลูกคา ประเภทของแรงจูงใจซื้อ
กระบวนการซื้อ แนวโนมเกี่ยวกับนิสัยการซื้อของผูบริโภคในปจจุบัน
2. จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
นักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภค
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2.1 เพื่อใหนักศึกษาบอกความหมายและความแตกตางของผูบริโภคและลูกคา
2.2 เพื่อใหนักศึกษาอธิบายประเภทของแรงจูงใจซื้อ กระบวนการซื้อ แนวโนมเกี่ยว
กับนิสัยการซื้อของผูบริโภคในปจจุบัน
3. เนื้อหา
เรื่อง พฤติกรรมผูบริโภค ประกอบดวย ความหมายของคําวา ผูบริโภคและลูกคา
ประเภทของแรงจูงใจซื้อมี 4 ประเภท กระบวนการซื้อ ลําดับขั้นตอนการซื้อของผูบริโภคและ
แนวโนมเกี่ยวกับนิสัยการซื้อของผูบริโภคในปจจุบัน
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
คาบที่ 1 (หนวยที่ 3)
1. ขั้นเตรียม
1.1 ครูแบงกลุมนักศึกษา โดยใหนักเรียนจับคูกัน
1.2 ครูอธิบายบทบาทหนาที่การทํากิจกรรมกลุม
2. ขั้นสอน
2.1 ครูนําเขาสูบทเรียนโดยนักเรียนและครูสนทนากันถึงคําวา “พฤติกรรม” และครู
ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู เรื่อง “พฤติกรรมผูบริโภค”
2.2 ครูอธิบาย เนื้อหาบทเรียนคราวๆ กอนมอบหมายงานกลุม กําหนดเวลาในการ
ทํางานกลุม 20-30 นาที และมอบใบความรูที่ 1/3 เรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
แลวรวมกันอภิปรายในประเด็นตอไปนี้
- ปจจุบันผูบริโภคมีสาเหตุอะไรบางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑในทองตลาด
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- กอนการตัดสินใจซื้อผูบริโภค ควรทําอยางไรบาง
- แนวโนมเกี่ยวกับนิสัยการซื้อของผูบริโภคในปจจุบันเปนอยางไร
คาบที่ 2 (หนวยที่ 3)
3. ขั้นทํากิจกรรม
3.1 นักศึกษาสมาชิกกลุมทั้ง 5 คน ศึกษาใบความรูที่ 1/3เรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบริโภค ตามเวลาที่ครูผูสอนกําหนด ครบกําหนดเวลา
3.2 ครูผูสอนมอบซองคําถาม ใหนักศึกษาเปนกลุม กลุมละ 1 ซอง โดย 1 ซองมี
คําถาม 1 ขอทุกกลุมไดตอบคําถามทุกกลุม
คาบที่ 3 (หนวยที่ 3)
4. ขั้นตรวจสอบผลงาน (ครู/นักศึกษา)
4.1. ครูใหนักศึกษาตัวแทนกลุมออกมาอภิปรายหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที ใชเวลา
30 นาที โดยครูใหตัวแทนกลุมจับฉลากวากลุมใดจะออกมาอภิปรายกอน
4.2. ครูสังเกตปฏิบัติกิจกรรมกลุม และคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ
4.3. ครูสังเกตการอภิปราย การตอบคําถามของนักศึกษา
5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดเรียนมา
5.2 ครูชมเชยแกไขขอบกพรองการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนของตัวแทนกลุม
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการนําเสนอผลงาน เชน
- บุคลิกภาพของผูพูด
- การทักทายผูฟง การใชคําพูด น้ําเสียง
- ความถูกตองและครอบคลุมของเนื้อหา การใชคําถาม
- การรักษาเวลา
5. สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรูที่ 1/3 เรื่องพฤติกรรมผูบริโภค
2. ซองคําถาม
3. แบบสังเกตทักษะการทํางานกลุม
4. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกรรมกลุม
5. ฉลากจัดลําดับการนําเสนอผลงาน
1 การวัดและประเมินผล
วิธีวัด
1. การตอบคําถามที่ถูกตอง
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2. การสรุปความเนื้อหาอยางครอบคลุม
3. ตรวจแบบประเมินทักษะการปฏิบัติกรรมกลุม
เครื่องมือวัด
1. แบบสังเกตทักษะการทํางานกลุม
2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกรรมกลุม
2 กิจกรรมกลุมเสนอแนะ
- นักศึกษาทุกกลุมควรรวมกันศึกษาสภาพการตลาดในปจจุบัน จากสื่อตางๆ เชน
หนังสื่อพิมพ ขาวสาร บทความ การลงโฆษณาโดยใชเวลานอกคาบเรียน
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
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ใบความรู
เรื่องพฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคล แตละกลุมที่เกี่ยวกับผล
จากการใชสินคาหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออก
เกี่ยวกับการซื้อและการบริโภค
ศาสตราจารย William J. Stantion ไดกลาววา พฤติกรรมทุกชนิดเริ่มตนจากแรง
จูงใจ (Motive) หรือ แรงขับ (Drive) เกิดขึ้นจากความตองการที่ไดรับการกระตุนจนถึงระดับที่
ทําใหบุคคลตองแสดงพฤติกรรมบางสิ่งบางอยาง เพื่อนํามาสนองความตองการที่เกิดขึ้นใหได
รับความพึงพอใจ ตัวอยางของแรงจูงใจ เชน ความหิว ความกระหาย ความรูสึกไมสบาย
ใจ ความปลอดภัย และความตองการไดรับการยอมรับในสังคม
ประเภทของแรงจูงใจซื้อ (Types of Buying Motives) แบงออกเปน 4 ประเภท
คือ 1. แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ (Product Motives) มี 2 ประเภท
1.1 แรงจูงใจขั้นปฐมภูมิ (Primary Motives) คือ แรงจูงใจขั้นพื้นฐานของมนุษย
ที่มีความตองการเหมือนๆ กัน ไดแก ปจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย
ซึ่งพฤติกรรมการซื้ออาจจะเกิดขึ้นจากการกระตุนจากภายใน เรียกวา “แรงขับ” หรือถาเกิดจาก
ภายนอกเรียกวา “แรงจูงใจ”
1.2 แรงจูงใจเจาะจงเลือก (Selective Motives) สืบเนื่องจากขอ 1.1 เมื่อรางกาย
เกิดความตองการขั้นตนแลว ก็จะตัดสินใจวา จะซื้ออะไรที่จะใหประโยชนแกรางกาย แกตนเอง
มากที่สุด
2. แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล (Rational Motives) เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการ
พิจารณาของผูซื้ออยางมีเหตุผล ไดแก
2.1 ประหยัด
2.2 ประโยชน
2.3 ความคงทน
2.4 ใชสะดวก
2.5 ความมั่นใจหรือความเชื่อมั่น
3. แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ ( Emotional Motives) เปนแรงจูงใจที่มีผลผลักดัน
ใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อในทันที ไดแก
2.1 การตองการเลียนแบบผูอื่น
2.2 ความเดนเปนเอกเทศ
2.3 การคลอยตามผูอื่น
2.4 ตองการไดรับความสะดวกสบาย
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2.5 ตองการไดรับความปลอดภัย
2.6 ตองการความเพลิดเพลินใจ
2.7 ความทะเยอทะยานมักใหญใฝสูง
4. แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ ( Patronage Motives) ไดแก
4.1 การใหบริการดีเปนที่พึงพอใจ
4.2 ราคายอมเยาวสมเหตุผล
4.3 ทําเลที่ตั้งรานคาสะดวกในการที่จะไปซื้อ
4.4 มีสินคาใหเลือกมากอยาง
4.5 ชื่อเสียงของราน
4.6 ความเคยชินเกี่ยวกับการซื้อ
กระบวนการซื้อ Buying Process
แบงการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการซื้อได ดังตอไปนี้
1. รูปแบบของการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
สาเหตุพื้นฐานของการตัดสินใจซื้อ มักเกิดจากรางกายไดรับการกระตุนจากประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ซึ่งสืบเนื่องมาจากรางกายเรียกวา “แรงขับ Drive” หรือเกิดจากแรงกระตุนภายนอก
ซึ่งเรียกวา” แรงจูงใจ Motive” และนักการตลาดปรับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายและสภาวะแวดลอม เพื่อนํามาเปนแรงจูงใจซื้อ
2. ลําดับขั้นตอนการซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
1. สรางความตองการซื้อ
2. กอนตัดสินใจซื้อ
3. ตัดสินใจซื้อ
4. ทดลองใช
5. ปฏิกิริยาหลังการใชหรือพฤติกรรมหลังการซื้อ
แนวโนมเกี่ยวกับนิสัยการซื้อของผูบริโภคในปจจุบัน
1. การเปลี่ยนแปลงดานผูซื้อ เมื่อกอนแมบานมีบทบาทในการซื้อสินคาและบริการ
แตปจจุบันเปลี่ยนเปนพอบานมากขึ้น
2. เวลาในการจับจาย แมบานนิยมออกจากบานไปจายตลาดในตอนเย็นหลังเลิกงาน
จนถึงสี่ทุม และในวันหยุดโดยเฉพาะวันเสารอาทิตย
3. จํานวนซื้อ นิยมซื้อของครั้งละมากๆ
4. การบริการตัวเองและเครื่องจักรอัตโนมัติมีมากขึ้น
5. ที่ตั้งรานคาใกลแหลงชุมชนมากขึ้น ลูกคามีโอกาสในการซื้อมากขึ้น
6. บัตรสมาชิกหรือบัตรเครดิต การใชสินเชื่อมีมากขึ้น
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ใบงานที่ 2
ชื่อสมาชิก…………………………………………….กลุม…………….ชั้น………………..
คําชี้แจง ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับหัวขอที่ครูกําหนดใหและตอบคําถามให
ถูกตองตามความรูที่นักเรียนภายในกลุมไดรวมกันศึกษา
จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ
1. ปจจุบันผูบริโภคมีสาเหตุอะไรบางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑในทองตลาด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. กอนการตัดสินใจซื้อผูบริโภค ควรทําอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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3. แนวโนมเกี่ยวกับนิสัยการซื้อของผูบริโภคในปจจุบันเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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แบบทดสอบทายบทเรียน
เรื่อง พฤติกรรมผูบริโภค
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค งานขั้นแรกคือ
ก. ทําการซื้อ
ข. ระบุทางเลือกที่มีทั้งหมด
ค. ประเมินเปรียบเทียบทางเลือก
ง. รับรูถึงความตองการที่ยังไมไดบําบัด
2. ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค มักเริ่มตนดวยการกระตุนความตองการ
และจบลงดวยพฤติกรรมใด
ก. ความสะดุดใจ
ข. ตัดสินใจซื้อ
ค. การแสวงหาขอมูล
ง. ความรูสึกหลังจากการซื้อ
3. รานคาที่มีสินคาใหเลือกมากชนิด จัดอยูในแรง
จูงใจประเภทใด
ก. แรงจูงใจเลือกเฟน
ข. แรงจูงใจพื้นฐาน
ค. แรงจูงใจที่มีเหตุผล
ง. แรงจูงใจทางอารมณ
4. แนวโนมความตองการของตลาด
ผูบริโภคในปจจุบัน คือขอใด
ก. ซื้อสินคาฟุมเฟอยมากขึ้น
ข. ซื้อสินคาโดยคํานึงราคามากขึ้น
ค. ซื้อสินคาโดยการเนนเรื่องคุณภาพมาก
ขึ้น
ง. ซื้อสินคาโดยการเนนความสะดวกใน
การใชหรือบริโภค
5. ขอใด เปนแรงกระตุนทางเหตุผล
ก. ความกลัว
ข. ความอยากรูอยากเห็น
ค. ความตองการเดน
ง. ความสะดวกในการใช

6. เปาหมายของผูบริโภค คืออะไร
ก. กําไรสูงสุด
ข. ตนทุนต่ําสุด
ค. บรรลุดุลยภาพ
ง. ความพอใจสูงสุด
7. ขอใดเปนลักษณะของการใชเหตุจูงใจลูกคา
ก. สนุก, บันเทิง
ข. บริการ, การยอมรับ
ค. แขงขัน, แปลกใหม
ง. ประหยัด,ประโยชน
8. สินคาประเภทใดตอไปนี้ที่ใชอิทธิผลในการซื้อ
หลายฝาย
ก. กระดาษ
ข. เครื่องพิมพดีด
ค. วัตถุดิบ
ง. เครื่องจักรหลัก
9. สินคาประเภทใดตอไปนี้ที่ใชอิทธิผลในการ
พิจารณาเลือกซื้อนอยที่สุด
ก. แทนพิมพ
ข. หลอดไฟ
ค. เครื่องคอมพิวเตอร
ง. เครื่องถายเอกสาร
10. ขอใดไมใชสาเหตุจูงใจซื้อแบบอุปถัมภ
ก. บริการดี
ข. ราคาสมเหตุผล
ค. ชื่อเสียงผูขาย
ง. ความบันเทิง
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แผนการสอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
แผนการสอนที่ 3
วิชาการตลาด
เรื่อง ผลิตภัณฑ
ระดับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลา 3 คาบ 150 นาที
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

1. สาระสําคัญ
ความหมายของผลิตภัณฑและสินคา องคประกอบและสวนประสมของผลิตภัณฑ
กลยุทธการใชตราสินคาและปายฉลาก บรรจุภัณฑและปายฉลาก
2. จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
นักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องผลิตภัณฑ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาบอกความหมายของผลิตภัณฑและสินคาได
2. เพื่อใหนักศึกษาบอกองคประกอบและสวนประสมของผลิตภัณฑได
3. เพื่อใหนักศึกษาอธิบายกลยุทธการใชตราสินคาและปายฉลาก บรรจุภัณฑและปาย
ฉลากได
3. เนื้อหา
เรียนรูเรื่องของผลิตภัณฑ องคประกอบของผลิตภัณฑ การแบงประเภทของผลิตภัณฑ
สวนประสมของผลิตภัณฑ กลยุทธการใชตราสินคาและปายฉลาก บรรจุภัณฑและปายฉลาก
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
คาบที่ 1 (หนวยที่ 3)
1. ขั้นเตรียม
1.1 ครูแบงกลุมนักศึกษา โดยใหนักเรียนจับคูกัน
1.2 ครูอธิบายบทบาทหนาที่การทํากิจกรรมกลุม
2. ขั้นสอน
2.1 ครูนําเขาสูบทเรียน โดยนําผลิตภัณฑที่มีในทองตลาด 2-3 ชนิด คือ
- สบู
2 กลองเปนของตางยี่หอกัน
- ยาสีฟน 2 กลองเปนของตางยี่หอกัน
- ยาสระผม 2 ขวดเปนของตางยี่หอกัน
ครูตั้งคําถามถึงความแตกตางของผลติภัณฑทั้ง 3 ชนิด เชน
- นักศึกษาเห็นบรรจุภัณฑที่แตกตางกันหรือไม แตกตางกันอยางไรบาง
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- ผลิตภัณฑมีโลโกเปนอยางไร
- ปายฉลากสินคาเปนอยางไร
2.2 ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูเรื่องผลิตภัณฑ
คาบที่ 2 (หนวยที่ 3)

3. ขั้นทํากิจกรรม
3.1 ครูผูสอนแจกซองกิจกรรม ใหนักศึกษาอานบัตรคําสั่งและดําเนินกิจกรรม
ตามบัตรคําสั่ง
3.2 ใหนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมในเวลา 20 นาที เมื่อครบกําหนดเวลา ตามเวลาที่ครู
ผูสอนกําหนด
คาบที่ 3 (หนวยที่ 3)
4. ขั้นตรวจสอบผลงาน (ครู/นักศึกษา)
4.1. ครูสุมหมายเลขเรียกนักศึกษาในแตละกลุมตอบคําถาม โดยใชคําตอบจากบัตร
กิจกรรมซึ่งถือวาเปนคําตอบของกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดเรียนมา
5.2 ครูชมเชยกลุมที่ทํางานกลุมไดดี
5. สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรเนื้อหา
2. บัตรกิจกรรม
3. แบบสังเกตทักษะการทํางานกลุม
4. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกรรมกลุม
6. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด
1. การตอบคําถามที่ถูกตอง
2. การสรุปความเนื้อหาอยางครอบคลุม
3. ตรวจแบบประเมินทักษะการปฏิบัติกรรมกลุม
เครื่องมือวัด
1. แบบสังเกตทักษะการทํางานกลุม
2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกรรมกลุม
7. กิจกรรมกลุมเสนอแนะ
-- นักศึกษาคนควาเพิ่มเติมเรื่องผลิตภัณฑ ในหองสมุดของโรงเรียน
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
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ใบความรู
สินคา Goods และผลิตภัณฑเปนสิ่งเดียวกัน แตพิจารณาที่วัตถุประสงค และกรรมวิธี
การใชจะแตกตางกัน
ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใดๆ ที่เสนอเพื่อใหเกิดความสนใจ รูจักเกิดการ
เปนเจาของ การใชหรือการบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการ และความจําเปนของผูซื้อ
สรุปผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาหรือบริการและสิ่งอื่นๆ ที่ตอบสนองความตองการ
ของตลาดได
สรุปคําวา “ผลิตภัณฑ” ประกอบดวยสิ่งที่มีตัวตนสามารถจับตองได ไดแก
- บรรจุภัณฑ
รูปแบบ
- การหีบหอ
คุณประโยชน
- ตรายี่หอ
คุณคา
- สีสัน
คุณสมบัติ
- รูปราง
สวนผสม
- สวนประกอบ
รสชาติและกลิ่น
สวนที่ไมมีตัวตน ไมสามารถสัมผัสไดโดยตรง ไดแก
- แนวความคิด
- ภาพพจนชื่อเสียง
- การใหบริการ
- สถานที่และประเทศที่ผลิต
ซึ่งสวนประกอบเหลานี้ นักการตลาดนํามาเพื่อสรางความพึงพอใจอยางสูงสุดแกกลุมเปาหมาย
องคประกอบของผลิตภัณฑ
การพิจารณากําหนดแนวความคิดหลัก (Concept) เพื่อดําเนินกลยุทธทางการ
ตลาด โดยแบงองคประกอบของผลิตภัณฑได ดังตอไปนี้
1) ตัวผลิตภัณฑแกนแท (Core Product or Physical Product) หมายถึง สิ่งที่ให
คุณประโยชน คุณคา และคุณสมบัติขั้นพื้นฐานในการตอบสนองความตองการโดยตรง
2) สวนควบของผลิตภัณฑ (Augmented Product) สวนเพิ่มเติมมากับผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปเพื่อเพิ่มคุณคาอื่นๆ
3) สวนที่ตองการบงชี้ความแตกตาง (Product Identifications)หมายถึง องคประกอบ
ที่ใชในการติดตอสื่อสาร สรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
4) สวนที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ
(Product Expected) หมายถึง คุณประโยชน
คุณคาที่แอบแฝงอื่นๆ
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5) ความเปนศักยภาพของผลิตภัณฑ (Potential Product ) หมายถึง สวนที่ชวยให
ลูกคาไดรับความตอเนื่องจากการใชองคประกอบผลิตภัณฑไปสูอนาคต เชน ความล้ํายุคของ
ผลิตภัณฑซึ่งเหนือกวาคูแขงขัน เชน บัตรเครดิต เครื่องมือติดตอสื่อสาร
การแบงประเภทของผลิตภัณฑ
สามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ สินคาผูบริโภค (Consumer Goods)
สินคาอุตสาหกรรม (Industrial Goods)
1. สินคาผูบริโภค (Consumer Goods) แยกประเภทเปน
1.1 สินคาสะดวกซื้อ (Convenience goods) ไดแก สินคาที่ซื้อหาไดสะดวกเปน
สินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน สบู ยาสระผม แปรงสีฟน แปงฯลฯ
1.2 สินคาเปรียบเทียบซื้อ (Shopping goods ) เนนสินคาซึ่งลูกคา ตองมีการ
เปรียบเทียบคุณภาพราคาและรูปแบบกอนตัดสินใจซื้อสินคา มักเปนสินคาที่คูแขงขันมากเนน
ตรายี่หอ สินคามีความแตกตางกัน เชน เสื้อผา รองเทา กระเปา น้ําหอมฯลฯ
1.3 สินคาเจาะจงซื้อ ( Specialty goods ) ไดแก สินคาที่มีลักษณะพิเศษ เชน
เครื่องประดับ นาฬิกา เปนสินคาที่ผูบริโภคมีความภักดีในตรายี่หอและเต็มใจที่จะใชเวลาและ
ความพยายามในการซื้อสินคา
1.4 สินคาไมเจาะจงซื้อ (Unsought goods ) เปนสินคาหรือบริการที่มีลักษณะ 2
ประการคือ (1) เปนผลิตภัณฑใหมที่ผูบริโภคยังไมรูจักตัวอยาง กลองถายรูปที่ใชแผนดิสก
คอมพิวเตอรพูดได โทรศัพทที่มีจอภาพ (2) ผลิตภัณฑซึ่งผูบริโภคไมมีความตองการหรือไม
เห็นความจําเปนตองใช เชน ประกันชีวิต เตาอบ เข็มขัดนิรภัย
2. สินคาอุตสาหกรรม (Industrial Goods) เปนสินคาที่ผูซื้อ ซื้อไปเพื่อการผลิต การให
บริการ หรือการดําเนินงานของกิจการ
2.1 วัตถุดิบและชิ้นสวนประกอบ (Material and Parts)
2.2 สินคาประเภททุน (Capital Items)
2.3 วัสดุสิ้นเปลื้องและบริการ (Supplies and Services)
สวนประสมของผลิตภัณฑ (Product Mix)
หมายถึง กลุมของผลิตภัณฑทั้งสิ้นที่บริษัททําการเสนอขายในสวนประสมผลิต
ภัณฑหนึ่งจึงประกอบโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สายผลิตภัณฑ (Product line) หมายถึง การจัดกลุมของผลิตภัณฑ ซึ่งมีลักษณะ
คลายคลึงกันหรือมีความสอดคลองและสัมพันธซึ่งกันและกัน
2. รายการผลิตภัณฑ (Product Item) หมายถึง ลักษณะของหนวยผลิตภัณฑที่แตก
ตางกันภายในตราสินคาที่เสนอขายตางกันในเรื่อง รูปแบบหรือขนาด สี
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การพิจารณาสวนประสมผลิตภัณฑ จะตองพิจารณาความสัมพันธใน
รูปของ (1) ความกวางของสวนประสมผลิตภัณฑ (2) ความลึกของสวนประสมผลิตภัณฑ (3)
ความยาวของสวนประสมผลิตภัณฑ (4) ความสอดคลองของสวนประสมผลิตภัณฑ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1. ความกวางของสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Width) หมายถึง จํานวนของ
สายผลิตภัณฑหรือกลุมผลิตภัณฑที่กิจการมีไวจําหนายทั้งหมด
2. ความลึกของสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Depth) หมายถึง จํานวนรายการ
ผลิตภัณฑในแตละสายผลิตภัณฑ
3. ความยาวของสวนประสมผลิตภัณฑ (Product length) หมายถึง จํานวนราย
การผลิตภัณฑทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเกิดจากการรวมความลึกของผลิตภัณฑทั้งหมด
4. ความสอดคลองของสวนประสมผลิตภัณฑ (Product line Consistency) หมาย
ถึง
ความสัมพันธระหวางสายผลิตภัณฑ ในดานการใชขั้นสุดทาย การผลิต การจัดจําหนาย หรือ
ลักษณะของสินคาอื่นๆ
**************************************
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แบบทดสอบทายบทเรียน
เรื่องพฤติกรรมผูบริโภค
1. ของขวัญของที่ระลึก ลูกคามีแรงจูงใจหรือ
นิสัยการซื้อ ขอใด
ก. ซื้อดวยแรงดลใจ
ข. ซื้อเมื่อยามฉุกเฉิน
ค. ซื้อเปนประจําบอยๆ
ง. ซื้อดวยการเปรียบเทียบ
2. รถยนตโคโลรา จีแอล คําวา”จีแอล”หมาย
ถึง ขอใด
ก. สายผลิตภัณฑ
ข. รายการผลิตภัณฑ
ค. ความลึกของผลิตภัณฑ
ง. ความกวางของผลิตภัณฑ
3. รถยนต BMW 316,318,520,525 เลข3,5
นําหนา คือขอใด
ก. สายผลิตภัณฑ
ข. รายการผลิตภัณฑ
ค. ความลึกของผลิตภัณฑ
ง. ความกวางของผลิตภัณฑ
4. บริษัทไทยน้ําทิพย เลือกใชกลยุทธตรา
ขอใด
ก. การใชตราครอบครัว
ข. การใชตราของผูจัดจําหนาย
ค. การใชตราสินคาแบบเอกเทศ
ง. การขออนุญาตใชเครื่องหมายของ
ผูผลิต
5. สัญลักษณรูป”แมอุมลูก” ขางกระปองแปง
เด็กแครเปนองคประกอบใดของตราผลิตภัณฑ
ก. โลโก
ข. ชื่อตราผลิตภัณฑ
ค. เครื่องหมายตราผลิตภัณฑ
ง. เครื่องหมายรับรองคุณภาพ

5. สัญลักษณรูป”ดอกบัว” ดานหนาอาคาร
ธนาคารกรุงเทพ เปนองคประกอบใด
ของตราผลิตภัณฑ
ก. โลโก
ข. เครื่องหมายตราผลิตภัณฑ
ค. ชื่อตราผลิตภัณฑ
ง เครื่องหมายรับรองคุณภาพ
7. ผงซักฟอก บรีส,เซิฟ ของบริษัทลีเวอรเปน
ตราผลิตภัณฑชนิด
ก. ตรารวม
ข. ตราเอกเทศ
ค. ตรานานานาม
ง. ตราระดับชาติ
8. ขอใดเปนตราผูผลิต
ก. ขาวถนัดศรี
ข. ขาวมาบุญครอง
ค. กระดาษชําระเซ็นทรัล
ง. กระดาษชําระสกอตเท็กซ
9. ขอใด เปนตราของผูจัดจําหนาย
ก. เบียรชาง
ข. เบียรสิงห
ค. กระดาษชําระเซฟโก
ง. กระดาษชําระสกอต
10. ผลิตภัณฑประกันชีวิต เปนสินคาประเภท
ใด
ก. สินคาเลือกซื้อ
ข. สินคาสะดวกซื้อ
ค. สินคาไมแสวงซื้อ
ง. สินคาแสวงหาซื้อ
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ซองคําถาม

ขอ 1. ผลิตภัณฑและสินคา หมายถึง
1.1 ผลิตภัณฑ ประกอบดวยสิ่งที่มีตัวตนสามารถจับตองได (Tangible) ไดแก
1.2 สวนที่ไมมีตัวตน (Intangible) ไมสามารถสัมผัสไดโดยตรง ไดแก
*******************************************
ขอ 2. องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) มีกี่องคประกอบ อะไรบาง
1.1 แตละองคประกอบมีความสําคัญอยางไรตอนักการตลาด จงอธิบาย
1.2 จงยกตัวอยาง ผลิตภัณฑ มา 1 ชื่อ แลวอธิบายตามองคประกอบของผลิตภัณฑ
********************************************
ขอ 3. การแบงประเภทของผลิตภัณฑ แบงได 2 ประเภทอะไรบาง
1.1 จงยกตัวอยางสินคา สะดวกซื้อ มา 5 ชนิด
1.2 จงยกตัวอยางสินคา เปรียบเทียบซื้อ มา 5 ชนิด
1.3 จงยกตัวอยางสินคา เจาะจงซื้อ มา 5 ชนิด
1.4 จงยกตัวอยางสินคาไมแสวงหาซื้อ มา 5 ชนิด
********************************************
ขอ 4. จงบอกสวนประสมของผลิตภัณฑ ประกอบไปดวยอะไรบาง
1.1 พรอมยกตัวอยางสวนประสมของผลิตภัณฑ มา 1 กลุมผลิตภัณฑ
********************************************
ขอ 5. จงยกตัวอยางการใชกลยุทธการใชตราสินคาของสินคาตอไปนี้
1.1 นมตราหมี
1.2 ยาสีฟนคอลเกต
1.3 เนสกาแฟ
1.4 SHARP
1.5 รถยนต เบนซที่ที่ซี
*********************************************
ขอ 6. จงบอกประโยชนของปายฉลากและบรรจุภัณฑมีประโยชนอยางไรตอผูบริโภค
1.1 แทงรหัสสินคามีประโยชนอยางไรตอการตลาดและผูบริโภค
1.2 ยกตัวอยาง บารโคดที่นักเรียนควรรูจักมา 4 ประเทศ
*********************************************
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แผนการสอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
แผนการสอนที่ 4
วิชาการตลาด
เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
ระดับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลา 3 คาบ 150 นาที
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

1. สาระสําคัญ
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การแบงกลุมผูนําผลิตภัณฑใหมไปใช
2. จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
นักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2.1 เพื่อใหนักศึกษาบอกความหมายและความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ
1.1 เพื่อใหนักศึกษาอธิบายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
2.3 เพื่อใหนักศึกษาอธิบายการแบงกลุมผูนําผลิตภัณฑใหมไปใช
3. เนื้อหา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ประกอบดวย ความหมายของคําวา การ
พัฒนาผลิตภัณฑ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การแบงกลุมผูนํา
ผลิตภัณฑใหมไปใช
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
คาบที่ 1 (หนวยที่ 3)
1. ขั้นเตรียม
1.1 ครูแบงกลุมนักศึกษา โดยใหนักศึกษาเทาๆ กันกลุมละ 5 คน
1.2 ครูอธิบายบทบาทหนาที่การทํากิจกรรมกลุม
2. ขั้นสอน
2.1 ครูนําเขาสูบทเรียน โดยนักศึกษาและครูสนทนากัน เรื่องสินคาและ
บริการในชีวิตประจําวันที่นักศึกษารูจักและหายไปจากทองตลาด
2.2 ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
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คาบที่ 2 (หนวยที่ 3)
3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม
3.1 ครูใหใบความรู เรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม แลวรวมอภิปราย ใน
ประเด็นตอไปนี้
- ความหมายและความสําคัญการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
- การแบงกลุมผูนําผลิตภัณฑใหมไปใช
4. ขั้นตรวจสอบผลงาน (ครู/นักศึกษา)
1.1 ครูใหนักศึกษาแตละกลุมรายงานสรุปการอภิปราย
1.2 ครูและนักศึกษารวมกันสรุปผลการอภิปราย
1.3 ครูอภิปรายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ไมครบ
คาบที่ 3 (หนวยที่ 3)
5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดเรียนมา
5.2 ครูชมเชยกลุมที่ทํางานกลุมไดดี
5.3 ครูสั่งใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
5.4 ครูตรวจแบบฝกหัดประเมินเกณฑการผาน 60%
5.5 ครูสังเกตพฤติกรรมระหวางการเรียนการสอน การทํางาน
5. สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู
2. แบบสังเกตทักษะการทํางานกลุม
3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกรรมกลุม
6. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด
1. การตอบคําถามที่ถูกตอง
2. การสรุปความเนื้อหาอยางครอบคลุม
3. ตรวจแบบประเมินทักษะการปฏิบัติกรรมกลุม
เครื่องมือวัด
1. แบบสังเกตทักษะการทํางานกลุม
2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกรรมกลุม
7. กิจกรรมกลุมเสนอแนะ
-- นักศึกษาคนควาเพิ่มเติมเรื่องผลิตภัณฑ ในหองสมุดของโรงเรียน
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