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---------------------------------------------------------- 
 
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในการจัดการเรียนการสอนนั้นต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดในด้านการเรียนรู้    การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม คือ การเรียนการสอนที่แบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้ง
ในส่วนตนและส่วนรวม เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดการเรียน
แบบกลุ่มมีข้อดี อาทิ ช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นของนักเรียน  ช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียน ส่งเสริมทักษะการ
ท างานร่วมกัน ช่วยการปรับตัวในสังคมดี และช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนท้ายชั่วโมงต้องมีแบบฝึกหัดท าส่งเพ่ือทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์การเรียน ว่ามีความเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใด  ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนจะให้นักเรียนท า
แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง แต่จะพบว่า นักเรียนท างานส่งน้อยคน ท าแบบฝึกหัดไม่ครบทุกข้อ และไม่ยอมส่งงานท้าย
ชั่วโมง   ด้วยเหตุนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือมุ่งเน้นให้  นักเรียน
พัฒนาการเรียนเกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  โดยใช้กระบวนการช่วยเหลือกันแบบกลุ่ม ในการ
ท างานส่ง และส่งแบบหัดในชั้นเรียน  เป็นตัวส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น 
 
2.วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
          เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดยการให้นักเรียนท างานส่งแบบกลุ่มกับการท างานส่ง
แบบรายบุคคล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพธุรกิจ 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 97 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 92 คน 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม  
 1. แบบสอบถาม 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. ชุดร่างเก็บคะแนน 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  แบบสอบถาม     
 2. สังเกตพฤติกรรมในการท างานกลุ่ม ในแต่ละสัปดาห์ที่ท าการวิจัย 
 5. เก็บรวบรวมการส่งงานเป็นรายบุคคล และลงคะแนนในชุดร่างคะแนน 
 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ใช้ค่าร้อยละ (%)     
 
 
4. ผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่ 1 ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 92 คน 
 

 
ปัจจัยเบื้องต้น 

กลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัย (N = 30) ร้อยละ (%) 

เพศชาย 48 52.17 
เพศหญิง 44 47.82 

รวม 92 100 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาย จ านวน 48 คน ร้อยละ 52.17
นักเรียนหญิง จ านวน 44 คน ร้อยละ 47.82 ตามล าดับ 
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2. ผลจากแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการเรียนและการท างานส่ง รายละเอียดตามตารางท่ี 2                       
ตารางท่ี 2 ผลจากแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการเรียนและการท างานส่ง 
 
ข้อ แบบสอบถาม ท าประจ า 

% 
ท าบางคร้ัง 

% 
ไม่เคยท า 

% 
 ขณะเรียน    

1 นักเรียนพูดคุยกับเพ่ือนในขณะที่ครูก าลังสอน   95.65 4.34 0 
12 นักเรียนแอบนอนหลับในชั่วโมงเรียน 16.30 16.30 67.39 
3 นักเรียนมักน างานวิชาอ่ืนขึ้นมาท า ขณะเรียน 34.78 54.34 10.86 
4 นักเรียนจะถามครู เมื่อไม่เข้าใจ 10.86 81.52 7.60 
5 นักเรียนตั้งใจเรียน ทุกชั่วโมงท่ีเรียน    52.17 34.78 0 

 6 นักเรียนหนีเรียน 5.43 18.47 76.08 
 ขณะท างาน/ท าแบบฝึกหัด    
1 นักเรียนเข้ากลุ่มเมื่อครูมอบหมายงาน 86.96 6.52 6.52 
2 นักเรียนชอบการท างานเดี่ยว และถามครูเมื่อไม่เข้าใจเอง 52.17 27.17 7.60 
3 นักเรียนชอบรวมกลุ่มท างาน กับกลุ่มเพ่ือนสนิท 76.08 18.47 5.43 
4 นักเรียนชอบท างานกลุ่ม กับเพ่ือนที่เรียนเก่ง 54.34 34.78 10.86 
5 นักเรียนท างานให้เสร็จและส่งงานตามก าหนด 70.65 16.30 13.04 
6 นักเรียนส่งงานไม่ทันก าหนด 10.86 7.60 81.52 

 
 
จากตารางที่ 2 ในขณะเรียน พบว่า  
อันดับที่ 1 นักเรยีนพูดคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูก าลังสอน     มีค่าร้อยละ  คิดเป็น  95.65  % 
อันดับที่ 2 นักเรียนตั้งใจเรียน ทุกชั่วโมงท่ีเรียน                 มีค่าร้อยละ  คิดเป็น  52.17  % 
อันดับที่ 3 นักเรียนมักน างานวิชาอ่ืนขึ้นมาท า ขณะเรียน      มีค่าร้อยละ  คิดเป็น  34.78  % 
อันดับที่ 4 นักเรียนแอบนอนหลับในชั่วโมงเรียน            มีค่าร้อยละ  คิดเป็น  16.30  % 
อันดับที่ 5 นักเรียนจะถามครู เมื่อไม่เข้าใจ                      มีค่าร้อยละ  คิดเป็น  10.86   % 
อันดับที่ 6นักเรียนหนีเรียน                                      มีค่าร้อยละ  คิดเป็น   5.43   % 

ขณะท างาน/ท าแบบฝึกหัด 
อันดับที่ 1 นักเรียนเข้ากลุ่มเมื่อครูมอบหมายงาน  มีค่าร้อยละ  คิดเป็น  86.96  % 
อันดับที่ 2 นักเรียนชอบรวมกลุ่มท างาน กับกลุ่มเพื่อนสนิท มีค่าร้อยละ  คิดเป็น  76.08  % 
อันดับที่ 3 นักเรียนท างานให้เสร็จและส่งงานตามก าหนด มีค่าร้อยละ  คิดเป็น  70.65  % 
อันดับที่ 4 นักเรียนชอบท างานกลุ่ม กับเพ่ือนที่เรียนเก่ง       มีค่าร้อยละ  คิดเป็น  54.34   % 
อันดับที่ 5 นักเรียนชอบการท างานเดี่ยว ถามครูเมื่อไม่เข้าใจ  มีค่าร้อยละ  คิดเป็น  52.17  % 
อันดับที่ 6 ส่งงานไม่ทันก าหนด                                     มีค่าร้อยละ  คิดเป็น  10.86   % 



                                                                                                                                                                       6 

 

 
 
5. อภิปรายผล 
 ผลจากแบบสอบถามของนักเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดยการให้นักเรียนท างานส่ง
แบบกลุ่มกับการท างานส่งแบบรายบุคคล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 รายวิชา 
วิทยาศาสตร์เพ่ืออาชีพธุรกิจและบริการ พบว่า ขณะที่เรียนข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง  นักเรียนชอบพูดคุยกับเพ่ือนใน
ขณะที่ครูก าลังสอน และรองลงมา  นักเรียนตั้งใจเรียน ทุกชั่วโมงที่เรียน     นักเรียนมักน างานวิชาอ่ืนขึ้นมาท า 
ขณะเรียน   นักเรียนแอบนอนหลับในชั่วโมงเรียน   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย  นักเรียนจะถามครู เมื่อไม่เข้าใจ 
และ  นักเรียนหนีเรียน         และ พบว่า ขณะที่ครูให้ท างานนั้น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง  นักเรียนเข้ากลุ่มเมื่อครู
มอบหมายงาน นักเรียนชอบรวมกลุ่มท างานกับกลุ่มเพื่อนสนิท นักเรียนท างานให้เสร็จและส่งงานตามก าหนด 
นักเรียนชอบท างานกลุ่ม กับเพื่อนที่เรียนเก่ง  เป็นอันดับรองลงมา    ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย  มีนักเรียนชอบการ
ท างานเดี่ยว ถามครูเมื่อไม่เข้าใจเอง  ส่งงานไม่ทันก าหนด  
 จากข้อข้างต้น  หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า   เจตคติที่มีต่อการเรียนของนักเรียนทางการเรียน    
นักเรียนมีความต้องการเรียนโดยยังชอบการท างานเป็นกลุ่ม และเป็นเพ่ือนสนิทเพราะกล้าคุย ซักถาม และส่งคน
ที่กล้าถามมาถามครู  การให้นักเรียนช่วยกันเรียน ช่วยท างานกลุ่มจึงมีผลท างานนักเรียนมีงานส่งและมีความ
รับผิดชอบต่องานมากกว่าท าคนเดียว   ดูและช่วยเหลือกัน ครูผู้สอนสามารถติดตามดูแล นักเรียนทั้งทางด้านการ
เรียน และพฤติกรรมนักเรียนได้   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน    จีงอยู่ในเกณฑ ์
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผู้เรียนจะได้รับความเป็นกันเอง และกล้าแสดงออก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เราควร
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะเช่นนี้ในรายวิชาอ่ืน เพ่ือให้สามรถติดตามนักเรียนได้ที้ง
ด้านผลการเรียนและพฤติกรรมต่อไป 
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แบบสอบถาม  
เจตคติที่มีต่อการเรียนและการท างานส่ง 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือสอบถามเจตคติที่มีต่อการเรียนและการท างานส่ง ส าหรับน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สอนให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่เครื่องหมาย  ใน  เติมข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน) 
 1.  เพศ  ชาย  หญิง 
 2.  อายุ..............ปี 
 3.  สาขาวิชา ...............................................    
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการเรียน (ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด) 
ข้อ แบบสอบถาม ท าประจ า 

% 
ท าบางคร้ัง 

% 
ไม่เคยท า 

% 
 ขณะเรียน    

1 นักเรียนพูดคุยกับเพ่ือนในขณะที่ครูก าลังสอน      
12 นักเรียนแอบนอนหลับในชั่วโมงเรียน    
3 นักเรียนมักน างานวิชาอ่ืนขึ้นมาท า ขณะเรียน    
4 นักเรียนจะถามครู เมื่อไม่เข้าใจ    
5 นักเรียนตั้งใจเรียน ทุกชั่วโมงท่ีเรียน       

 6 นักเรียนหนีเรียน    
 ขณะท างาน/ท าแบบฝึกหัด    
1 นักเรียนเข้ากลุ่มเมื่อครูมอบหมายงาน    
2 นักเรียนชอบการท างานเดี่ยว และถามครูเมื่อไม่เข้าใจเอง    
3 นักเรียนชอบรวมกลุ่มท างาน กับกลุ่มเพ่ือนสนิท    
4 นักเรียนชอบท างานกลุ่ม กับเพ่ือนที่เรียนเก่ง    
5 นักเรียนท างานให้เสร็จและส่งงานตามก าหนด    
6 นักเรียนส่งงานไม่ทันก าหนด    
     

 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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