การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยตลาดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง ปี ที่ 2
ทีเ่ รี ยนด้ วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสั มพันธ์ กบั วิธีสอนแบบปกติ

โดย
นางสาวสิ ริรัตน์ เทียมเสรีวงศ์
ครู ผ้ สู อน
สาขาวิชาการตลาด

วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุ งเทพ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ปี การศึกษา 2558

1
: การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 ที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์กบั วิธีสอนแบบปกติ
ชื่ อผู้วจิ ัย
: นางสาวสิ ริรัตน์ เทียมเสรี วงศ์
ตาแหน่ ง
: ครู ผสู ้ อน สาขาวิชาการตลาด
วุฒิการศึกษา
: การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถานศึกษาทีต่ ิดต่ อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ 88 สุ ขมุ วิท 73
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10260 โทร.086-097-9860
ปี ทีท่ าวิจัยเสร็จ
: ปี การศึกษา 2558
ประเภทงานวิจัย
: ประเภทวิจยั การเรี ยนการสอน

ชื่ อผลงานวิจัย

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อการเปรี ย บเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 ที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กบั วิธี
สอนแบบปกติ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสู ง ปี ที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ประวิชาบริ หารธุ รกิ จ วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิ จกรุ งเทพ
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Random Sampling ) 1 ห้อง
จานวน 20 คน แบ่งกลุ่ มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 10 คน และเป็ นกลุ่มควบคุ ม
จานวน 10 คน ใช้เวลาเรี ยน 24 คาบ คาบละ 60 นาที กลุ่มทดลองใช้วิธีสอนกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
และกลุ่ ม ควบคุ ม ใช้วิ ธี ส อนแบบปกติ ด าเนิ นการทดลองโดยใช้แ บบแผนการวิจ ัย แบบ Randomized
Control Group Pretest – Posttest Design
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั
ตลาด มีค่าความเชื่ อมัน่ 0.81 และสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติ t – test for independent
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดของนักศึกษาที่เรี ยน ด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความคงทนในการเรี ยนรู ้วิชาการวิจยั ตลาดของนักศึกษาที่เรี ยน ด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ กับวิธีสอนแบบปกติ หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ครู ผสู ้ อนได้จดั หรื อ
ดาเนิ นการให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล ความสามารถทางปั ญญา วิธี การเรี ยนรู ้
โดยการบรู ณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิจริ ง ได้พฒั นา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองตามความสนใจ ด้วยวิธีการ
กระบวนการและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายที่เชื่ อมโยงกับชี วิตจริ งทั้งในและนอกห้องเรี ยน มีการวัดผล
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ ง ทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามมาตรฐานหลักสู ตรที่ กาหนด (กรม
วิชาการ . 2544)
จากประสบการณ์ ชองผูว้ ิจยั ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั การตลาด รหัสวิชา 3202-2002
จ านวน 3 หน่ ว ยกิ ต หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ขั้น สู ง พุ ท ธศัก ราช 2546 กรมอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ หากจัดการเรี ยนด้วยใช้การสอนแบบบรรยาย และสื่ อที่ใช้การเรี ยนการสอน เป็ นตารา
เพียงอย่างเดี ยว จะไม่ก่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ กบั นักศึกษา รวมทั้งผูว้ ิจยั พบว่านักศึกษายังขาดทักษะในการ
เรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการอ่าน การเขี ยน การวิเคราะห์ และทักษะในการปฏิ บตั ิ ซึ่ งส่ งให้ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั จึงได้จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนด้วยการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
ให้ ก ับ นัก ศึ ก ษา อัน เป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น ผู ้เ รี ย นเป็ นส าคัญ เพื่ อ มุ่ ง เน้ น ให้ นัก ศึ ก ษาสร้ า งความรู ้ จ าก
ประสบการณ์ เดิ ม (Active Learning) มี ปฏิ สั มพันธ์ ระหว่า งนัก ศึ ก ษาด้วยกัน และระหว่างนักศึ กษากับ
ครู ผูส้ อน มีการสื่ อสารโดยการอ่าน การพูด การเขียนเป็ นเครื่ องมือแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู ้
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความเห็นว่าการเรี ยนการสอนวิชาการวิจยั ตลาดจะส่ งผลดี และมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น ที่สาคัญยังสามารถช่วยนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนอ่อนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะนาวิธี
สอนแบบใช้ก ระบวนการกลุ่ ม สั ม พันธ์ ม าใช้ใ นการพัฒนา ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน และเพื่ อศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดระหว่างวิธีสอนแบบใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กบั
วิธีสอนแบบปกติ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดของนักศึกษาประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 ที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กบั วิธีสอนแบบปกติ
2. เพื่ อเปรี ยบเทีย บความคงทนในการเรี ยนรู ้ วิชาการวิจยั ตลาดนักศึ กษาระดับประกาศนี ย บัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 ที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กบั วิธีสอนแบบปกติ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดระหว่างวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กบั วิธีสอนแบบปกติ
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
( Independent Variable)
( Dependent Variable)

1. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์
2. วิธีสอนแบบปกติ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. ความคงทนในการเรี ยนรู ้

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดของนักศึกษา ที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกัน
2. ความคงทนในการเรี ยนรู ้วิชาการวิจยั ลาดของนักศึกษา ที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ กับวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกัน
นิยามศัพท์
1. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้ที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการทากิจกรรม ร่ วมคิด วิเคราะห์ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ และผลสาเร็ จของงาน ซึ่งใช้กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 4 ขั้นตอน คือ
1.1 กระบวนการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อศึกษาและทางานร่ วมกัน
1.2 กระบวนการศึกษาหาความรู ้จากสื่ อต่างๆที่ตอ้ งการให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง
ภายในกลุ่ม
1.3 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั กลุ่มอื่นๆ และ
สรุ ปประเด็นความรู ้เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาผลงานภายในกลุ่ม
1.4 การนาเสนอหรื อการปฏิบตั ิตามกิจกรรมหรื อใบงานที่กาหนดให้สาเร็ จ
2. วิธีสอนแบบปกติ หมายถึง วิธีสอนในห้องเรี ยนตามปกติโดยครู บรรยายหรื ออธิ บายเนื้ อหาวิชา
ตามลาดับ ตามแผนปฏิบตั ิงานการสอนในสาขาวิชาการวิจยั ตลาด พร้ อมยกตัวอย่างที่เกี่ ยวข้องโดยมีการ
เขี ยนหัวข้อ สาระสาคัญบนกระดาน มีการทบทวน ตั้งคาถาม ทาแบบฝึ กหัด เพื่อทดสอบความเข้าใจ
และดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน โดยซักถามและตอบคาถาม
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3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการตอบแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชาการวิจยั ตลาด ผูท้ ี่ตอบได้คะแนนมากเป็ นผูท้ ี่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง ส่ วน
ผูท้ ี่ตอบได้คะแนนน้อยถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนต่า
4. ความคงทนในการเรี ยนรู ้ หมายถึง ผลการเรี ยนรู ้ หรื อคะแนนที่นกั ศึกษาทาได้จากการตอบ
แบบทดสอบชุ ดเดี ยวกันกับ แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชาการวิจยั การตลาด โดยท าการ
ทดสอบหลังการเรี ยนการสอนจบลงแล้ว 2 สัปดาห์
5. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง หมายถึง นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ปี ที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิ จ วิทยาลัยอาชี วศึกษา
เทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
6. วิชาการวิจยั ตลาด รหัสวิชา 3202-2002 หมายถึง วิชาที่เปิ ดสอนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชี พขั้นสู ง พุทธศักราช 2546 ของกรมอาชี วศึกษา และใช้เวลาเรี ยน 3 คาบ ( 180 นาที ) ต่อ 1
สัปดาห์ จานวน 8 สัปดาห์
แนวคิด/ ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสั มพันธ์
ความหมายของกระบวนการกลุ่มสั มพันธ์
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการขึ้นตอน วิธีการหรื อพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วย
ให้การดาเนินงานเป็ นกลุ่มเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือได้ท้ งั ผลงานที่ดี และได้ท้ งั ความรู ้สึกและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูร้ ่ วมงาน ( สานักงานทดสอบทางการศึกษา.2539: 67-77)
ลักษณะการสอนโดยใช้ กระบวนการกลุ่มสั มพันธ์ มีลกั ษณะดังนี้
1. ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
2. ยึดกลุ่มเป็ นแหล่งความรู ้ที่สาคัญ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้พูดคุย ปรึ กษาหารื อ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกันอันจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ตนเองและผูอ้ ื่น และเรี ยนรู ้ที่จะปรับตัวให้สามารถอยูแ่ ละทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดีอีกทั้งจะช่วยให้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนรู ้ขอ้ มูลและหลากหลาย
3. ยึดการค้นพบด้วยตนเอง ครู จะเป็ นผูจ้ ดั ประสบการณ์เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้คน้ หาและ
ค้นพบคาตอบด้วยตนเอง ซึ่งจะมีผลให้นกั เรี ยนจดจาได้ดี
4. เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน โดยการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้คิดวิเคราะห์ถึงกระบวนการ
กลุ่มและกระบวนการต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดผลงาน
5. เน้นการนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน โดยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสคิดแนวทางที่จะนาความรู ้เข้าไป
ในชีวติ ประจาวัน
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กิจกรรมการเรี ยนการสอนทีใ่ ช้ หลักการสอนของกลุ่มสั มพันธ์ มีลกั ษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนกระทา เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ กิจกรรมจะมีลกั ษณะเอื้ออานวย
ให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงมากที่สุดเท่าที่จะทาได้
2. กิจกรรมมีลกั ษณะเป็ นกิจกรรมกลุ่มย่อย ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างทัว่ ถึง
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกันได้
3. กิจกรรมมีลกั ษณะที่นกั เรี ยนจะต้องค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ครู จะทาหน้าที่อานวยความสะดวก
ในการเรี ยนรู ้ มากกว่าทาหน้าที่เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้
4. กิจกรรมประกอบไปด้วยขั้นตอนของการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการทางาน กระบวนการแก้ปัญหา ฯลฯ ซึ่ งมีผลต่อการทางานและผลงาน
5. กิจกรรมประกอบไปด้วยการอภิปราย หาวิธีการและแนวทางในการนาการเรี ยนรู ้ที่ได้รับไปใช้
จริ งในชีวิตประจาวัน
ข้ อดีของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กระบวนการกลุ่มสั มพันธ์
1. ครู สามารถฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั วางแผนการทางานก่อนลงมือทางานร่ วมกัน ทั้งยังสามารถฝึ กให้
รู ้จกั การแบ่งงานกันทาอย่างทัว่ ถึง การวางแผนการทางานและรู ้จกั แบ่งงานกันทาเป็ นกระบวนการทางานที่
จะช่วยให้ผลงานมีคุณภาพมากขึ้น และเป็ นการช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนทักษะในการแสดง
บทบาทหน้าที่ของผูน้ ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดี
2. ครู ซกั ถามและให้นกั เรี ยนอภิปรายปั ญหาในการทางานกลุ่มว่ามีอะไรบ้าง และควรแก้ไข
อย่างไร เป็ นสิ่ งที่จะช่วยฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั การวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่ม และหาทางแก้ปัญหาของกลุ่ม เป็ น
ทักษะที่สาคัญของการทางานกลุ่มให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3. ตัวแทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกมาเป็ นกรรมการตัดสิ นผลงานตามเกณฑ์ที่ให้ไว้แต่ตน้ เป็ นการ
ฝึ กให้นกั เรี ยนได้รู้วธิ ีการตัดสิ นใจอย่างมีหลักการและเหตุผล เป็ นการฝึ กทักษะการทางานกลุ่มที่ดี
แนวคิดเกีย่ วกับวิธีสอนแบบปกติ ( แบบบรรยาย )
ความหมายของการสอนแบบบรรยาย ( Lecture Method )
การสอนแบบบรรยายเป็ นการสอนที่ครู ได้เตรี ยมเนื้ อหาความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับบทเรี ยนที่สอน
จากตารา แบบเรี ยน หนังสื อต่าง ๆ ตลอดจนแหล่งวิชาอื่น ๆ มาเป็ นอย่างดี เพื่อนามาอธิ บายหรื อบรรยายให้
นักเรี ยนได้ฟัง ( สิ ริวรรณ ศรี พหลและพันทิมา อุทยั สุ ข. 2526)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการรมการเรียนการสอนด้ วยวิธีการสอนแบบบรรยาย
1. ขั้นเตรี ยมกิจกรรม
1.1 ผูส้ อนนาหลัก สู ตรหรื อเนื้ อหาที่ จะบรรยาย มาวิเคราะห์ ว่า เหมาะสมกับผูเ้ รี ย นหรื อไม่
เนื้อหานั้น ๆ จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างเพียงพอหรื อไม่
1.2 ผูส้ อนจัดลาดับเนื้อหาและขั้นตอนเพื่อการนาเสนอแก่ผเู ้ รี ยน
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2. ขั้นปฏิบตั ิกิจกรรม
2.1 กิ จกรรมการนาเข้า สู่ เรื่ อง อาจใช้ภาพประกอบหรื ออุ ป กรณ์ อื่ น ๆ แล้วแต่ เนื้ อหาของ
บทเรี ยน เพื่อเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน หรื อเพื่อเป็ นการเชื่อมโยงความรู ้ที่เรี ยนใหม่กบั ความรู ้เดิมที่ได้เรี ยน
ไปแล้ว
2.2 กิจกรรมการนาเสนอข้อมูล ผูส้ อนซึ่งเป็ นผูบ้ รรยาย มีหลักในการบรรยาย ดังนี้
ก. เป็ นการบรรยายแบบเป็ นทางการ ผูส้ อนต้องอธิ บายหรื อบรรยายเนื้ อหาตามลาดับ ไม่
วกวน นอกจากนั้นผูบ้ รรยายต้องพยายามใช้ท่าทางประกอบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสนใจการบรรยาย ระยะเวลาที่ใช้
ในการบรรยายก็ไม่ควรยาวเกินไป
ข. เป็ นการบรรยายที่ มีตวั อย่า งประกอบ ตัวอย่างที่ นามาเสนอต้องชัดเจน และสื่ อ 1.3
ผูส้ อนจัดเตรี ยมอุปกรณ์ประกอบการสอนให้พร้อม เช่น
ก. ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ถ้าเป็ นการบรรยายที่มีภาพประกอบ
ข. หนังสื อ บทความ หรื อสิ่ งตีพิมพ์อื่น ๆ ถ้าเป็ นการบรรยายที่มีการอ่านประกอบ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง
ค. เป็ นการบรรยายที่มีการอ่านจากหนังสื อหรื อสิ่ งตีพิมพ์อื่น ๆ ด้วยวิธีการเรี ยนทั้งชั้นอ่าน
พร้อมกัน หรื ออาจให้ผเู ้ รี ยนคนใดคนหนึ่งมาอ่านข้อความนั้น ๆ ที่หน้าชั้น
ง. เป็ นการบรรยายแบบเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน มีโอกาสถามหรื อแสดงความคิดเห็น ต้องสังเกต
ผูเ้ รี ยนไม่กล้าซักถาม โดยการสุ่ มถามผูเ้ รี ยนสัก 2-3 คน
2.3 กิจกรรมการฟั ง กิจกรรมข้อนี้ เป็ นของผูเ้ รี ยนคือการฟั งคาบรรยายของผูส้ อน นอกจากนั้น
ผูส้ อนจะต้องให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการฟัง คือ ฟังแล้วคิดไปด้วย ตีความได้ เป็ นต้น
2.4 กิจกรรมการจดบันทึก คือ การจดคาบรรยายของผูส้ อนในขณะที่นงั่ ฟั งไปอย่างถูกต้อง เช่น
ให้ผเู ้ รี ยนหัดสรุ ปเนื้อหา สาระสาคัญ
3. ขั้นสรุ ปกิจกรรม
3.1 ผูส้ อนอาจสรุ ปเนื้ อเรื่ องที่ทาการบรรยายไปแล้วนั้นเป็ นข้อ ๆ บนกระดานหน้าชั้น เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน
3.2 ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจปฏิบตั ิกิจกรรมข้อนี้ ร่วมกัน โดยช่วยกันสรุ ปคาบรรยายไว้บนกระดาน
หน้าชั้น กิจกรรมข้อนี้ผสู ้ อนควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนร่ วมด้วย
3.3 การทารายงาน อาจเป็ นกิจกรรมขั้นสรุ ปได้ดีอีกกิจกรรมหนึ่ งการทารายงานอาจทาได้ท้ งั การ
เขียนหรื อการรายงานหน้าชั้น การทารายครู ผสู ้ อน ดังนั้นผูส้ อนควรจะกาหนดหัวเรื่ องให้ชดั เจนให้ผเู ้ รี ยน
ไปทาการค้นคว้าและให้เขียนมาส่ ง หรื ออาจให้มารายงานหน้าชั้นเรี ยน แล้วแต่ความเหมาะสม
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แนวคิดเกีย่ วกับความคงทนในการเรียน
ความหมายของความคงทนในการจา
กมลรัตน์ หล้าสุ วงษ์. ( 2533) กล่าวว่า การจา ( Memory ) หมายถึง ความสามารถในการสะสม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมและสามารถถ่ายทอดออกมาในรู ปของ
การระลึกได้ ( Recall ) หรื อการจา ( Recognition )
สุ รางค์ โค้วตระกูล. ( 2536) ให้ความหมายของ “ความจา” ไว้วา่ ความสามารถจะเก็บสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไว้ได้
เป็ นเวลานานและสามารถค้นคว้ามาใช้ได้หรื อระลึกได้ ซึ่ งได้แบ่งส่ วนประกอบของความจาออกเป็ น 4
อย่าง
(1) การเรี ยนรู ้และประสบการณ์เพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารและทักษะต่าง ๆ
(2) การเก็บ ( Retention ) การเก็บสิ่ งที่เรี ยนรู ้และประสบการณ์ไว้
(3) การระลึกได้ซ่ ึงความรู ้และประสบการณ์
(4) สามารถเลือกข้อมูลข่าวสาร หรื อความรู ้ที่มีไว้มาใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์และเวลา
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วันวิสา กองแสน (2557) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนความคงทนในการเรี ยนรู ้ และเจตคติต่อ
การเรี ยนวิชาชี ววิทยา เรื่ อง อาณาจักรของสิ่ งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฎจักรสื บเสาะหาความรู ้ 7
ขั้น ร่ วมกับเทคนิ คการใช้ผงั ความคิ ดของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิคการทาผังความคิด มีคะแนนความคงทนใน
การเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผจญภัย เครื่ องจาปา (2557) ได้ศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาและความ
สารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม
พัฒนาการเรี ยนรู ้แบบ IQM 1) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรี ยนรู ้แบบ
IQM มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่ อง การเคลื่อนที่ของสิ่ งมีชีวติ หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม
พัฒนาการเรี ยนรู ้แบบ IQM มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่คงทน
สุ วมิ ล เด่นสมุทร (2554) ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บสวนและแบบกลุ่มสัมพันธ์ที่มี
ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าจิ ต วิ ท ยาและแนะแนวส าหรั บ ครู ข องนั ก ศึ ก ษา คณะคุ รุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราภัฏนครศรี ธรรมราช จากการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนมีความแตกต่างจากคะแนน
เฉลี่ยหลังการเรี ยนด้วยวิธีสืบสวนและแบบกลุ่มสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นราภรณ์ ฟองสวัสดิ์ (2554) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 2 โดยการเรี ยน
แบบกระบวนการกลุ่ ม และการเรี ย นปกติ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี โ ปลิ เ ทคนิ ค ลานนา เชี ย งใหม่ พบว่ า
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ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการเรี ยน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นัน่ คือ นักศึกษากลุ่มทดลองที่เรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนแบบกระบวนการกลุ่มมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนสู งกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมด้วยวิธีการเรี ยนแบบปกติ
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือด้วย
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู ภาษาอังกฤษ การวิจยั ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู ภาษาอังกฤษและเพื่อประเมินสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู
ภาษาอังกฤษหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ผลการวิจยั เป็ นดังนี้
1) การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่ งได้รับการประเมินความ
เหมาะสม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่ระดับมากที่สุด รู ปแบบนี้มีลกั ษณะเด่น คือ การบูรณาการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
กับกระบวนการกลุ่ม การเรี ยนรู ้แนวสร้างสรรค์นิยม การนาความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิ และความสามารถใน
ด้านความรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระเบียบวิธีการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้นาเนินการทดลองตามแผนการวิจยั Randomized Control – Group Pretest posttest
design ( ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2528 : 216 ) ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงรู ปแบบในการทดลอง
กลุ่ม

สอบก่ อน

ทดลอง

ER

X

CR

-

สอบหลัง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสู ง ปี ที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ประวิชาบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 4 ห้อง รวมทั้งสิ้ นจานวน 82 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง ปี ที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ประวิชาบริ หารธุ รกิ จ วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิ จกรุ งเทพ
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Random Sampling ) 1
ห้อง จานวน 20 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม เลื อกนักศึกษาที่มีหมายเลขคี่เป็ นกลุ่มทดลอง และ
หมายเลขเลขคู่เป็ นกลุ่มควบคุม ดังนี้
- กลุ่มทดลอง จานวน 10 คน ใช้วธิ ี สอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
- กลุ่มควบคุม จานวน 10 คน ใช้วธิ ี สอนแบบปกติ
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการวิจยั ตลาด เรื่ อง กระบวนการวิจยั การตลาด ด้วยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และวิธีสอนแบบปกติ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาด 1 ชุด จานวน 40 ข้อ
การสร้ างเครื่ องมือวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ หลักสู ตร และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับวิธีสอนแบบใช้กระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ และวิธีสอนแบบปกติ
2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิจยั ตลาด และจัดทาแผนจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี
สอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีสอนแบบปกติ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ตามหลักสู ตร
3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ และแผนจัดการเรี ยนรู ้ ที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน
ประกอบด้วย อาจารย์ก มลทิ พ ย์ เหมื อ นสุ วรรณ และอาจารย์ปุ ณิก า โทพิ ล า อาจารย์ป ระจาสาขาวิช า
การตลาด มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ และอาจารย์ปณี ยา อินทกาศ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา โดยหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. เลือกแบบทดสอบจานวน 40 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย ( p ) อยูร่ ะหว่าง 0.20 – 0.80 และ
มีอานาจจาแนก ( r ) ตั้ง 0.20 ขึ้นไป โดยใช้เทคนิ ค 27 % ของจุง เตห์ ฟาน ( ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2538 : 186 )
5. หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบตามวิธีคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน โดยใช้สูตร KR – 20 ( ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ. 2538 : 197 ) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.81
6. จัดพิมพ์เป็ นต้นฉบับเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสอนกลุ่มทดลองด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
1.1 เตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาเกี่ยวกับการทางานกลุ่มและรู ปแบบการเรี ยนแบบการ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
1.2 ทาการทดสอบก่อนเรี ยน ( Pre – test ) และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกลุ่มทดลองตาม
ขั้นตอนแผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการวิจยั ตลาดที่จดั ทาขึ้น โดยนาบทเรี ยนที่สร้างขึ้นไปดาเนิ นการในการ
เรี ยนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ คือ ให้นกั ศึกษาเรี ยนเป็ นกลุ่มละ 2 คน ใช้เวลาทั้งสิ้ น 8 สัปดาห์ ๆ
ละ 3 คาบ รวมทั้งสิ้ น 24 คาบ
1.3 ทาการทดสอบหลังเรี ยน ( Post – test ) และบันทึกหลังการสอน
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2. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสอนกลุ่มควบคุมโดยใช้วธิ ี สอนแบบปกติ
2.1 ทาการทดสอบก่อนเรี ยน ( Pre – test ) และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกลุ่มควบคุมตาม
ขั้นตอนแผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการวิจยั ตลาดที่จดั ทาขึ้น ใช้เวลาทั้งสิ้ น 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 คาบ รวม
ทั้งสิ้ น 24 คาบ
2.2 ทาการทดสอบหลังเรี ยน ( Post – test ) และบันทึกหลังการสอน
3. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบทางการเรี ยนก่อนและหลังทั้ง 2 กลุ่ม มาหาค่าทางสถิติ
4. ทาการทดสอบวัดผลความคงทนในการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมหลังจากการเรี ยน
การสอนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว 2 สัปดาห์โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชุดเดิม นาคะแนนที่ได้ มาหาค่าสถิติ
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
1. หาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
2. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนการทดลอง เพื่อหา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t – test Independent
3. ทดสอบการแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t – test Dependent และทดสอบการแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของผลต่ า งของผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนการทดลองและหลัง การทดลองของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุม โดยใช้สถิติ t – test Independent
4. ทดสอบการแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ เพื่อหา
ความคงทนในการเรี ยนรู ้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t – test Independent
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชาการวิจยั ตลาดของนัก ศึ ก ษา ที่ เรี ยนด้วยวิธีส อนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กบั วิธีสอนแบบปกติ
1.1 นาค่าเฉลี่ ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ก่อนการทดลองของกลุ่ ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุมมาเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติ t – test Independent ผลดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดก่อนการทดลองของนักศึกษากลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
กลุ่ม

N

ทดลอง

10

13.00

2.36

ควบคุม

10

13.80

2.82

S.D.

t

Sig

.851

.320

จากตาราง 2 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดของนักศึกษา ทั้งสองกลุ่ม ก่อน
การทดลอง แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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1.2 นาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ก่อนทดลองและหลังทดลอง
ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติ t – test Dependent ผลดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุ่ม
N
t
Sig
S.D.
S.D.
ทดลอง

10

13.00

2.36

22.60

2.46

21.23

.003**

ควบคุม

10

13.80

2.82

15.20

2.66

1.56

.175

** P < .01

จากตาราง 3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดของนักศึ กษาที่เรี ยน ด้วยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่ ม สั ม พันธ์ ก่ อนการทดลอง และหลัง การทดลองของกลุ่ ม ทดลอง แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยน ด้วยวิธีสอนแบบปกติก่อน
การทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
1.3 น าค่ า เฉลี่ ย และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ หลังการทดลองของ
นักศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุ มมาเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติ t – test Independent ผลดังตาราง 4
ตาราง 4 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง
กลุ่ม
N
t
Sig
S.D.
ทดลอง

10

22.60

2.46

ควบคุม

10

15.20

2.66

8.14

.000**

** P < 0.1
จากตาราง 4 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดของนักศึกษา ที่เรี ยนด้วยวิธีสอน
แบบกระบวนการกลุ่ ม สั ม พันธ์ กับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นด้วยวิธี ส อนแบบปกติ แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ในข้อ 1.
2. เปรี ยบเทียบความคงทนในการเรี ยนรู ้วิชาการวิจยั ตลาดของนักศึกษา ทีเรี ยนด้วยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ กับวิธีสอนแบบปกติ
2.1 นาคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างการทดสอบก่อนเรี ยน หลังการเรี ยนและหลัง
การเรี ยนสิ้ นสุ ด 2 สัปดาห์ ของนักศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ผลดังตาราง 5
ตาราง 5 คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างการทดสอบก่อนเรี ยน หลังการเรี ยนและหลังการ
เรี ยนสิ้ นสุ ด 2 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

12
กลุ่มทดลอง
เลขที่

ก่อนการเรี ยน

กลุ่มควบคุม

หลังการเรี ยน

หลังเรี ยน

เลขที่

ก่อนการเรี ยน

หลังการเรี ยน

2 สัปดาห์

หลังเรี ยน
2 สัปดาห์

1.

15

26

28

1.

16

16

15

2.

12

22

19

2.

10

11

14

3.

13

21

18

3.

13

15

17

4.

11

23

21

4.

17

13

18

5.

15

23

25

5.

18

19

21

6.

15

26

28

6.

16

16

18

7.

11

21

20

7.

11

12

13

8.

17

25

22

8.

12

19

18

9.

11

20

20

9.

14

16

16

10.

10

19

15

10.

11

15

16

13.00

22.60

21.60

13.80

15.20

16.60

จากตาราง 5 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความคงทนในการ
เรี ยนของนักศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 กลุ่ม แต่วา่ ในกลุ่มทดลองมีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับที่มากกว่า
2.2 นาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคงทนในการเรี ยนรู ้วิชาการวิจยั ตลาด
หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติ t – test
Independent ผลดังตาราง 6
ตาราง 6 ผลการเปรี ยบเทียบความคงทนในการเรี ยนรู ้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง
2 สัปดาห์
หลังการทดลอง 2 สัปดาห์
กลุ่ม
N
t
sig
S.D.
ทดลอง

10

21.60

4.25

ควบคุม

10

16.60

2.32

3.85

.004**

** P < .01
จากตาราง 6 แสดงว่า ความคงทนในการเรี ยนรู ้วิชาการวิจยั ตลาดของนักศึกษา ที่เรี ยนด้วยวิธีสอน
แบบกระบวนการกลุ่ ม สั ม พันธ์ กับ วิ ธี ส อนแบบปกติ หลัง การทดลอง 2 สั ป ดาห์ แตกต่ า งกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ไว้ในข้อที่ 2 คือ หลังจากที่ทดลองไปแล้ว
2 สัปดาห์ ผลความคงทนในการเรี ยนโดยเฉลี่ยแล้ว กลุ่มทดลองยังคงมีความทรงจาโดยเฉลี่ยแล้วมากกว่า
กลุ่มควบคุม
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สรุ ป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดของนักศึกษา ที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ในข้อ 1.
2. ความคงทนในการเรี ยนรู ้วชิ าการวิจยั ตลาดของนักศึกษา ที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ กับวิธีสอนแบบปกติ หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ไว้ในข้อที่ 2
อภิปรายผล
จากการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดของนักศึกษา ที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ กับวิธีสอนแบบปกติ พบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวิจยั ตลาดของนักศึกษา ที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ในข้อ 1. ทั้งนี้น่าจะมีสาเหตุมาจาก
1.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เป็ นรู ปแบบหนึ่ งการจัดการ
เรี ย นการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ เพราะเป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ นาความรู ้ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ มี ข้ นั ตอนการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สร้างความรู ้ดว้ ยตนเองและกลุ่ม และได้ลงมือปฏิบตั ิ ( Learning by doing ) โดยเน้นให้
นักศึกษาได้ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่ วมกัน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาที่มี
ความสามารถทางการเรี ย นอยู่ใ นระดับ สู ง ได้ช่ ว ยเหลื อ และอธิ บ ายเนื้ อหาให้ก ับ เพื่ อ นในกลุ่ ม ท าให้
นักศึ กษาที่เรี ยนอ่อนกว่ามีกาลังใจในการพัฒนาตนเอง และช่ วยกันคิด ค้นคว้า อภิ ปรายและแสดงความ
คิดเห็นร่ วมกัน รวมทั้งวางแผนการทางานเป็ นระบบ ส่ วนการเรี ยนแบบปกติจะไม่มีการกาหนดให้มีการจัด
กลุ่มผูเ้ รี ยนในการทากิ จกรรม นักศึกษาที่เก่งจะเป็ นผูท้ ากิ จกกรม ส่ วนนักศึกษาที่เรี ยนอ่อนจะคอยปฏิ บตั ิ
ตาม โดยไม่มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนราภรณ์ ฟองสวัสดิ์ ได้ศึกษาการ
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและพฤติ ก รรมการท างานกลุ่ ม วิ ช าคณิ ตศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
นักศึกษาระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 2 โดยการเรี ยนแบบกระบวนการกลุ่ มและการเรี ยนปกติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิ คลานนา เชี ยงใหม่ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุ มหลังการเรี ยน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ความสามารถในด้านความรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
1.2 นัก ศึ ก ษามี ค วามสุ ข กับ การเรี ย นรู ้ อ ย่า งเห็ น ได้ชัด จากกระบวนท างานร่ ว มกัน ภายในกลุ่ ม
ครู ผูส้ อนจะอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เป็ นผู ้
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ชี้แนะแนวทางในการค้นคว้า และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง รวมทั้งคอยให้ความช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม สนับสนุ น
และให้กาลังใจกับผูเ้ รี ยนอย่างใกล้ชิด ส่ วนการจัดการเรี ยนแบบปกติจะมุ่งเน้นในเนื้อหามากกว่ากิจกรรม ทา
ให้นกั ศึกษาขาดความรู ้ ความเข้าใจและเบื่อหน่ ายต่อการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วิมล เด่ น
สมุทร พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนมีความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยหลังการเรี ยนด้วยวิธีสืบสอบสวนและ
แบบกลุ่มสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความคงทนในการเรี ยนรู ้ วิชาการวิจยั ตลาด โดยวิธีสอนแบบใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กบั วิธี
สอนแบบปกติ หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตงั ไว้ในข้อที่ 2 คือ หลังจากที่ทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์ ผลความคงทนในการเรี ยนโดย
เฉลี่ยแล้ว กลุ่มทดลองยังคงมีความทรงจาโดยเฉลี่ ยแล้วมากกว่า กลุ่มควบคุม ทั้งนี้ น่าจะมีสาเหตุมาจาก
การที่ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ช่วยกันคิด ค้นคว้า อภิปรายแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน ทา
ให้ผลการเรี ยนรู ้จากองค์ความรู ้ ใหม่มีความคงทนต่อการจดจา และระลึกถึงการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวันวิสา กองแสน ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนความคงทนในการเรี ยนรู ้และ
เจตคติต่อการเรี ยนวิชาชี ววิทยา เรื่ อง อาณาจักรของสิ่ งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฎจักรสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ คการใช้ผงั ความคิดของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยน
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ คการทาผังความคิด มีคะแนนความ
คงทนในการเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของผจญภัย เครื่ องจาปา (2557) ได้ศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยา
และความสารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุด
กิจกรรมพัฒนาการเรี ยนรู ้แบบ IQM พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการ
เรี ยนรู ้แบบ IQM มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่คงทน
ข้ อเสนอแนะ
1. ผลจากากรทดลองครั้งนี้ พบว่า การใช้วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทาง
เรี ยนและความคงทนในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนสู งขึ้น ดังนั้น เพื่อช่ วยให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรสนับสนุ น ส่ งเสริ ม จัดอบรมเพื่อให้ครู มีความรู ้ ความสามารถในการใช้
วิธีการสอนหลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน
2. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ มสัมพันธ์ ช่ วยฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่อตนเองในขณะ
เรี ยนและกิจกรรมกลุ่ม
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