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บทคัดย่อ 

          การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยัตลาดของ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2  ท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบัวิธี
สอนแบบปกติ  
           กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็น  นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปีท่ี 2  สาขาวิชาการตลาด  ประวิชาบริหารธุรกิจ  วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2558  โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive Random  Sampling ) 1 ห้อง 
จ านวน  20  คน  แบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น  2  กลุ่ม  เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน  10  คน  และเป็นกลุ่มควบคุม  
จ านวน  10  คน   ใชเ้วลาเรียน  24  คาบ  คาบละ  60  นาที  กลุ่มทดลองใชว้ิธีสอนกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  
และกลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนแบบปกติ  ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  Randomized  
Control  Group  Pretest – Posttest  Design  
         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยั
ตลาด  มีค่าความเช่ือมัน่  0.81  และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และใชส้ถิติ t – test for independent  
          ผลการวจิยั พบวา่   
         1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยัตลาดของนกัศึกษาท่ีเรียน  ดว้ยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพนัธ์ กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
         2.  ความคงทนในการเรียนรู้วิชาการวจิยัตลาดของนกัศึกษาท่ีเรียน  ดว้ยวธีิสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพนัธ์ กบัวธีิสอนแบบปกติ หลงัการทดลอง  2  สัปดาห์  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดบั  .01   
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ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
            การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนไดจ้ดัหรือ
ด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละบุคคล ความสามารถทางปัญญา วิธีการเรียนรู้ 
โดยการบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติัจริง ไดพ้ฒันา
กระบวนการคิด วเิคราะห์ ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ ดว้ยวิธีการ 
กระบวนการและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียน  มีการวดัผล 
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนด (กรม
วชิาการ . 2544) 
            จากประสบการณ์ชองผูว้ิจยัในการจดัการเรียนการสอนวิชาวิจยัการตลาด  รหัสวิชา  3202-2002  
จ  านวน  3 หน่วยกิต  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง  พุทธศักราช 2546  กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ หากจดัการเรียนดว้ยใชก้ารสอนแบบบรรยาย และส่ือท่ีใชก้ารเรียนการสอน  เป็นต ารา
เพียงอย่างเดียว  จะไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้กบันกัศึกษา  รวมทั้งผูว้ิจยัพบว่านักศึกษายงัขาดทกัษะในการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทกัษะการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ และทกัษะในการปฏิบติั  ซ่ึงส่งให้ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์
ให้กับนักศึกษา  อันเป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์เดิม (Active Learning) มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกนั และระหว่างนักศึกษากับ
ครูผูส้อน  มีการส่ือสารโดยการอ่าน  การพูด การเขียนเป็นเคร่ืองมือแลกเปล่ียน วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู้  
            ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความเห็นวา่การเรียนการสอนวิชาการวิจยัตลาดจะส่งผลดี  และมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  ท่ีส าคญัยงัสามารถช่วยนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนอ่อนไดมี้โอกาสพฒันาตนเอง  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะน าวิธี
สอนแบบใช้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใช้ในการพฒันา  ปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยัตลาดระหวา่งวิธีสอนแบบใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบั
วธีิสอนแบบปกติ  
วตัถุประสงค์การวจัิย 
   1.  เพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยัตลาดของนกัศึกษาประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบัวธีิสอนแบบปกติ  
              2.  เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้วิชาการวิจยัตลาดนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 2   ท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบัวธีิสอนแบบปกติ 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
                ในการวจิยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการวจิยัตลาดระหวา่งวธีิสอนแบบ 
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบัวธีิสอนแบบปกติ  

     ตวัแปรตน้                          ตวัแปรตาม 
       ( Independent Variable)                               ( Dependent Variable) 

 
                  
 
 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยัตลาดของนกัศึกษา ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบกระบวนการ
กลุ่มสัมพนัธ์ กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติแตกต่างกนั 
 2.  ความคงทนในการเรียนรู้วิชาการวิจยัลาดของนกัศึกษา  ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบกระบวนการ
กลุ่มสัมพนัธ์ กบัวธีิสอนแบบปกติแตกต่างกนั 
นิยามศัพท์ 

1. วธีิสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม ร่วมคิด วเิคราะห์ และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่มเพื่อใหเ้กิดการ
เรียนรู้ และผลส าเร็จของงาน ซ่ึงใชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอน  4  ขั้นตอน  คือ 

    1.1  กระบวนการแบ่งกลุ่มนกัศึกษาเพื่อศึกษาและท างานร่วมกนั 
                1.2 กระบวนการศึกษาหาความรู้จากส่ือต่างๆท่ีตอ้งการให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ภายในกลุ่ม 
                1.3 กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยนกัศึกษาแต่ละกลุ่มจะแลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มอ่ืนๆ และ
สรุปประเด็นความรู้เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาผลงานภายในกลุ่ม 

    1.4  การน าเสนอหรือการปฏิบติัตามกิจกรรมหรือใบงานท่ีก าหนดใหส้ าเร็จ 
 2.  วธีิสอนแบบปกติ  หมายถึง  วธีิสอนในห้องเรียนตามปกติโดยครูบรรยายหรืออธิบายเน้ือหาวิชา
ตามล าดบั  ตามแผนปฏิบติังานการสอนในสาขาวิชาการวิจยัตลาด  พร้อมยกตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีการ
เขียนหัวขอ้  สาระส าคญับนกระดาน  มีการทบทวน  ตั้งค  าถาม  ท าแบบฝึกหัด  เพื่อทดสอบความเขา้ใจ  
และดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  โดยซกัถามและตอบค าถาม 

       
       1.  วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม  
            สมัพนัธ์ 
       2.  วธีิสอนแบบปกติ 

               
                 1.   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.  ความคงทนในการเรียนรู้ 
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           3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถของนกัศึกษาในการตอบแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาการวจิยัตลาด  ผูท่ี้ตอบไดค้ะแนนมากเป็นผูท่ี้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  ส่วน
ผูท่ี้ตอบไดค้ะแนนนอ้ยถือวา่เป็นผูท่ี้มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนต ่า 
 4.  ความคงทนในการเรียนรู้  หมายถึง  ผลการเรียนรู้หรือคะแนนท่ีนกั ศึกษาท าได้จากการตอบ
แบบทดสอบชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยัการตลาด  โดยท าการ
ทดสอบหลงัการเรียนการสอนจบลงแลว้  2  สัปดาห์ 
 5.  นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  หมายถึง  นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี  2  สาขาวิชาการตลาด  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
           6.  วิชาการวิจยัตลาด  รหสัวิชา  3202-2002  หมายถึง  วิชาท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพขั้นสูง  พุทธศกัราช  2546  ของกรมอาชีวศึกษา  และใช้เวลาเรียน  3  คาบ  ( 180  นาที )  ต่อ  1  
สัปดาห์  จ  านวน  8  สัปดาห์ 
แนวคิด/ ทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดเกีย่วกบัวธีิสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ 
          ความหมายของกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ 
 กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  หมายถึง  กระบวนการข้ึนตอน  วธีิการหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีจะช่วย
ใหก้ารด าเนินงานเป็นกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  คือไดท้ั้งผลงานท่ีดี  และไดท้ั้งความรู้สึกและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูร่้วมงาน ( ส านกังานทดสอบทางการศึกษา.2539: 67-77) 
         ลกัษณะการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  มีลกัษณะดังนี ้
 1. ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนอยา่งทัว่ถึง   
 2. ยดึกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ท่ีส าคญั  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดพู้ดคุย  ปรึกษาหารือ  แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัอนัจะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของ
ตนเองและผูอ่ื้น  และเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัใหส้ามารถอยูแ่ละท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้อีกทั้งจะช่วยใหน้กัเรียน
ไดเ้รียนรู้ขอ้มูลและหลากหลาย 
 3.  ยดึการคน้พบดว้ยตนเอง  ครูจะเป็นผูจ้ดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดค้น้หาและ
คน้พบค าตอบดว้ยตนเอง  ซ่ึงจะมีผลใหน้กัเรียนจดจ าได้ดี 
 4. เนน้กระบวนการควบคู่ไปกบัผลงาน  โดยการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์ถึงกระบวนการ
กลุ่มและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้กิดผลงาน  
 5.  เนน้การน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั โดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสคิดแนวทางท่ีจะน าความรู้เขา้ไป
ในชีวติประจ าวนั 
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       กจิกรรมการเรียนการสอนทีใ่ช้หลกัการสอนของกลุ่มสัมพนัธ์  มีลกัษณะ ดังนี้ 
 1.  กิจกรรมใหผู้เ้รียนกระท า  เพื่อใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้  กิจกรรมจะมีลกัษณะเอ้ืออ านวย
ใหผู้เ้รียนมีบทบาทในการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 2.  กิจกรรมมีลกัษณะเป็นกิจกรรมกลุ่มยอ่ย  ช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งทัว่ถึง  
สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัได ้
 3.  กิจกรรมมีลกัษณะท่ีนกัเรียนจะตอ้งคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง  ครูจะท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้  มากกวา่ท าหนา้ท่ีเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ 
 4.  กิจกรรมประกอบไปดว้ยขั้นตอนของการวเิคราะห์และอภิปรายเก่ียวกบักระบวนการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  เช่น  กระบวนการท างาน  กระบวนการแกปั้ญหา ฯลฯ ซ่ึงมีผลต่อการท างานและผลงาน 
 5.  กิจกรรมประกอบไปดว้ยการอภิปราย  หาวธีิการและแนวทางในการน าการเรียนรู้ท่ีไดรั้บไปใช้
จริงในชีวิตประจ าวนั 
           ข้อดีของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ 
  1.  ครูสามารถฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัวางแผนการท างานก่อนลงมือท างานร่วมกนั  ทั้งยงัสามารถฝึกให้
รู้จกัการแบ่งงานกนัท าอยา่งทัว่ถึง  การวางแผนการท างานและรู้จกัแบ่งงานกนัท าเป็นกระบวนการท างานท่ี
จะช่วยใหผ้ลงานมีคุณภาพมากข้ึน  และเป็นการช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และฝึกฝนทกัษะในการแสดง
บทบาทหนา้ท่ีของผูน้ ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
 2.  ครูซกัถามและใหน้กัเรียนอภิปรายปัญหาในการท างานกลุ่มวา่มีอะไรบา้ง  และควรแกไ้ข
อยา่งไร  เป็นส่ิงท่ีจะช่วยฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการวเิคราะห์ปัญหาของกลุ่ม  และหาทางแกปั้ญหาของกลุ่ม  เป็น
ทกัษะท่ีส าคญัของการท างานกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพ 
 3.  ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเป็นกรรมการตดัสินผลงานตามเกณฑท่ี์ใหไ้วแ้ต่ตน้เป็นการ
ฝึกใหน้กัเรียนไดรู้้วธีิการตดัสินใจอยา่งมีหลกัการและเหตุผล  เป็นการฝึกทกัษะการท างานกลุ่มท่ีดี 
 แนวคิดเกีย่วกบัวธีิสอนแบบปกติ ( แบบบรรยาย ) 
          ความหมายของการสอนแบบบรรยาย  ( Lecture  Method )  
          การสอนแบบบรรยายเป็นการสอนท่ีครูไดเ้ตรียมเน้ือหาความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบับทเรียนท่ีสอน
จากต ารา  แบบเรียน หนงัสือต่าง ๆ ตลอดจนแหล่งวชิาอ่ืน ๆ มาเป็นอยา่งดี  เพื่อน ามาอธิบายหรือบรรยายให้
นกัเรียนไดฟั้ง  ( สิริวรรณ  ศรีพหลและพนัทิมา  อุทยัสุข.  2526)  
          ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการรมการเรียนการสอนด้วยวธีิการสอนแบบบรรยาย   
           1.  ขั้นเตรียมกิจกรรม 
                   1.1  ผูส้อนน าหลกัสูตรหรือเน้ือหาท่ีจะบรรยาย  มาวิเคราะห์ว่าเหมาะสมกับผูเ้รียนหรือไม่  
เน้ือหานั้น ๆ จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเพียงพอหรือไม่ 
                  1.2  ผูส้อนจดัล าดบัเน้ือหาและขั้นตอนเพื่อการน าเสนอแก่ผูเ้รียน 
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             2.  ขั้นปฏิบติักิจกรรม 
                   2.1  กิจกรรมการน าเข้าสู่เร่ือง  อาจใช้ภาพประกอบหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ แล้วแต่เน้ือหาของ
บทเรียน  เพื่อเร้าความสนใจของผูเ้รียน  หรือเพื่อเป็นการเช่ือมโยงความรู้ท่ีเรียนใหม่กบัความรู้เดิมท่ีไดเ้รียน
ไปแลว้ 
                  2.2  กิจกรรมการน าเสนอขอ้มูล  ผูส้อนซ่ึงเป็นผูบ้รรยาย  มีหลกัในการบรรยาย  ดงัน้ี 
                         ก.  เป็นการบรรยายแบบเป็นทางการ  ผูส้อนตอ้งอธิบายหรือบรรยายเน้ือหาตามล าดบั  ไม่
วกวน  นอกจากนั้นผูบ้รรยายตอ้งพยายามใชท้่าทางประกอบ เพื่อให้ผูเ้รียนสนใจการบรรยาย ระยะเวลาท่ีใช้
ในการบรรยายก็ไม่ควรยาวเกินไป 
                        ข.  เป็นการบรรยายท่ีมีตวัอย่างประกอบ  ตวัอย่างท่ีน ามาเสนอต้องชัดเจน  และส่ือ  1.3  
ผูส้อนจดัเตรียมอุปกรณ์ประกอบการสอนใหพ้ร้อม  เช่น 
                        ก.  ภาพประกอบ  แผนภูมิ  ตาราง  ฯลฯ  ถา้เป็นการบรรยายท่ีมีภาพประกอบ 
                        ข.  หนงัสือ  บทความ  หรือส่ิงตีพิมพอ่ื์น ๆ ถา้เป็นการบรรยายท่ีมีการอ่านประกอบ 
          ความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                        ค.  เป็นการบรรยายท่ีมีการอ่านจากหนงัสือหรือส่ิงตีพิมพอ่ื์น ๆ ดว้ยวิธีการเรียนทั้งชั้นอ่าน
พร้อมกนั  หรืออาจใหผู้เ้รียนคนใดคนหน่ึงมาอ่านขอ้ความนั้น ๆ ท่ีหนา้ชั้น 
                       ง. เป็นการบรรยายแบบเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน มีโอกาสถามหรือแสดงความคิดเห็น  ตอ้งสังเกต 
ผูเ้รียนไม่กลา้ซกัถาม  โดยการสุ่มถามผูเ้รียนสัก  2-3 คน  
                  2.3  กิจกรรมการฟัง  กิจกรรมขอ้น้ีเป็นของผูเ้รียนคือการฟังค าบรรยายของผูส้อน  นอกจากนั้น  
ผูส้อนจะตอ้งใหผู้เ้รียนมีทกัษะการฟัง  คือ  ฟังแลว้คิดไปดว้ย  ตีความได ้ เป็นตน้ 
                 2.4  กิจกรรมการจดบนัทึก  คือ การจดค าบรรยายของผูส้อนในขณะท่ีนัง่ฟังไปอยา่งถูกตอ้ง  เช่น  
ใหผู้เ้รียนหดัสรุปเน้ือหา  สาระส าคญั    
            3.  ขั้นสรุปกิจกรรม 
                3.1  ผูส้อนอาจสรุปเน้ือเร่ืองท่ีท าการบรรยายไปแลว้นั้นเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหน้าชั้น  เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน 
               3.2  ผูส้อนและผูเ้รียนอาจปฏิบติักิจกรรมขอ้น้ีร่วมกนั  โดยช่วยกนัสรุปค าบรรยายไวบ้นกระดาน
หนา้ชั้น กิจกรรมขอ้น้ีผูส้อนควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนร่วมดว้ย 
               3.3  การท ารายงาน  อาจเป็นกิจกรรมขั้นสรุปไดดี้อีกกิจกรรมหน่ึงการท ารายงานอาจท าไดท้ั้งการ
เขียนหรือการรายงานหนา้ชั้น  การท ารายครูผูส้อน  ดงันั้นผูส้อนควรจะก าหนดหวัเร่ืองให้ชดัเจนให้ผูเ้รียน
ไปท าการคน้ควา้และใหเ้ขียนมาส่ง  หรืออาจใหม้ารายงานหนา้ชั้นเรียน แลว้แต่ความเหมาะสม 
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 แนวคิดเกีย่วกบัความคงทนในการเรียน 
         ความหมายของความคงทนในการจ า 
         กมลรัตน์  หลา้สุวงษ.์  ( 2533)  กล่าววา่  การจ า  ( Memory )  หมายถึง  ความสามารถในการสะสม
ประสบการณ์ต่าง ๆ  ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางออ้มและสามารถถ่ายทอดออกมาในรูปของ
การระลึกได ้ ( Recall )  หรือการจ า  ( Recognition ) 
         สุรางค ์ โคว้ตระกูล. ( 2536) ให้ความหมายของ “ความจ า” ไวว้า่ความสามารถจะเก็บส่ิงท่ีเรียนรู้ไวไ้ด้
เป็นเวลานานและสามารถคน้ควา้มาใชไ้ดห้รือระลึกได ้ ซ่ึงไดแ้บ่งส่วนประกอบของความจ าออกเป็น  4  
อยา่ง 
         (1)  การเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและทกัษะต่าง ๆ 
         (2)  การเก็บ ( Retention )  การเก็บส่ิงท่ีเรียนรู้และประสบการณ์ไว ้
         (3)  การระลึกไดซ่ึ้งความรู้และประสบการณ์ 
         (4)  สามารถเลือกขอ้มูลข่าวสาร หรือความรู้ท่ีมีไวม้าใชไ้ดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และเวลา 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
         วนัวิสา  กองแสน  (2557)  ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความคงทนในการเรียนรู้และเจตคติต่อ
การเรียนวิชาชีววิทยา  เร่ือง อาณาจกัรของส่ิงมีชีวิต  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรสืบเสาะหาความรู้  7  
ขั้น  ร่วมกบัเทคนิคการใช้ผงัความคิดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น  ร่วมกบัเทคนิคการท าผงัความคิด มีคะแนนความคงทนใน
การเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผจญภยั   เคร่ืองจ าปา  (2557)  ไดศึ้กษาความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาและความ
สารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม
พฒันาการเรียนรู้แบบ  IQM   1)  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้แบบ  
IQM  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาเพิ่มเติมชีววทิยา  เร่ือง  การเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวติ   หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   2)  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม
พฒันาการเรียนรู้แบบ  IQM  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคงทน 
        สุวมิล   เด่นสมุทร  (2554)  ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนการสอนแบบสืบสวนและแบบกลุ่มสัมพนัธ์ท่ีมี
ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาจิตวิทยาและแนะแนวส าหรับครูของนักศึกษา  คณะคุรุศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราภฏันครศรีธรรมราช  จากการศึกษาพบวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนมีความแตกต่างจากคะแนน
เฉล่ียหลงัการเรียนดว้ยวธีิสืบสวนและแบบกลุ่มสัมพนัธ์  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01    
            นราภรณ์  ฟองสวสัด์ิ (2554)   ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2  โดยการเรียน
แบบกระบวนการกลุ่มและการเรียนปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  พบว่า 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการเรียน มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นัน่คือ นกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบกระบวนการกลุ่มมี
ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนสูงกวา่นกัศึกษากลุ่มควบคุมดว้ยวธีิการเรียนแบบปกติ 
            บณัฑิต   ฉตัรวิโรจน์  (2554)  ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือดว้ย
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครูภาษาองักฤษ  การวจิยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครูภาษาองักฤษและเพื่อประเมินสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู
ภาษาองักฤษหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  ผลการวจิยัเป็นดงัน้ี  
1)  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  ซ่ึงไดรั้บการประเมินความ
เหมาะสม  โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีระดบัมากท่ีสุด  รูปแบบน้ีมีลกัษณะเด่น  คือ  การบูรณาการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กบักระบวนการกลุ่ม  การเรียนรู้แนวสร้างสรรคนิ์ยม  การน าความรู้ไปสู่การปฏิบติั  และความสามารถใน
ดา้นความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
ระเบียบวธีิการวจัิย 
               ผูว้จิยัไดน้ าเนินการทดลองตามแผนการวิจยั  Randomized  Control – Group Pretest posttest 
design  ( ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ.  2528 : 216 )   ดงัตาราง 1  
ตาราง 1   แสดงรูปแบบในการทดลอง 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

                 ER 

                 CR 
 

 

X 

- 
 

 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็น นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง  ปีท่ี 2  สาขาวิชาการตลาด   ประวิชาบริหารธุรกิจ   วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ   
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2558  จ  านวน  4  หอ้ง  รวมทั้งส้ินจ านวน  82  คน   
           2.   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็น  นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง  ปีท่ี 2  สาขาวิชาการตลาด  ประวิชาบริหารธุรกิจ  วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2558  โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive  Random  Sampling )  1 
ห้อง จ านวน  20  คน แบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น  2  กลุ่ม  เลือกนักศึกษาท่ีมีหมายเลขค่ีเป็นกลุ่มทดลอง  และ
หมายเลขเลขคู่เป็นกลุ่มควบคุม  ดงัน้ี 
                -  กลุ่มทดลอง  จ  านวน  10  คน  ใชว้ธีิสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ 
                -  กลุ่มควบคุม  จ  านวน  10  คน  ใชว้ธีิสอนแบบปกติ     
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
            1.  แผนการจดัการเรียนรู้วชิาการวิจยัตลาด  เร่ือง กระบวนการวิจยัการตลาด  ดว้ยวธีิสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  และวธีิสอนแบบปกติ  
            2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการวจิยัตลาด 1  ชุด  จ  านวน 40 ขอ้ 
             การสร้างเคร่ืองมือวจัิย 
           1. ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ หลกัสูตร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีสอนแบบใช้กระบวนการ
กลุ่มสัมพนัธ์  และวธีิสอนแบบปกติ 
            2.  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวจิยัตลาด  และจดัท าแผนจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิ
สอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์และวธีิสอนแบบปกติ  ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคต์ามหลกัสูตร 
           3.  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ  และแผนจดัการเรียนรู้ ท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน  
ประกอบด้วย อาจารย์กมลทิพย์ เหมือนสุวรรณ และอาจารย์ปุณิกา  โทพิลา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
การตลาด  มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ  และอาจารยป์ณียา  อินทกาศ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการตลาด   
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  โดยหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง  แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
          4.  เลือกแบบทดสอบจ านวน  40  ขอ้  ท่ีมีค่าความยากง่าย ( p )  อยูร่ะหวา่ง 0.20 – 0.80   และ 
 มีอ านาจจ าแนก ( r )  ตั้ง  0.20  ข้ึนไป  โดยใชเ้ทคนิค  27  %  ของจุง เตห์  ฟาน  ( ลว้น สายยศ และองัคณา  
สายยศ.  2538  : 186 ) 
          5.  หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบตามวธีิคูเดอร์  ริชาร์ดสัน  โดยใชสู้ตร KR – 20  ( ลว้น สายยศ 
และองัคณา  สายยศ.  2538  : 197 )  ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั  0.81   
          6.  จดัพิมพเ์ป็นตน้ฉบบัเพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูลต่อไป 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
           1.  ผูว้จิยัด าเนินการสอนกลุ่มทดลองดว้ยวธีิสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ 
               1.1  เตรียมความพร้อมของนกัศึกษาเก่ียวกบัการท างานกลุ่มและรูปแบบการเรียนแบบการ
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ 
               1.2  ท าการทดสอบก่อนเรียน  ( Pre – test ) และจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มทดลองตาม
ขั้นตอนแผนการจดัการเรียนรู้วชิาการวิจยัตลาดท่ีจดัท าข้ึน   โดยน าบทเรียนท่ีสร้างข้ึนไปด าเนินการในการ
เรียนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  คือ  ใหน้กัศึกษาเรียนเป็นกลุ่มละ 2 คน  ใชเ้วลาทั้งส้ิน  8  สัปดาห์ ๆ  
ละ  3  คาบ  รวมทั้งส้ิน  24  คาบ 
               1.3  ท าการทดสอบหลงัเรียน  ( Post – test )  และบนัทึกหลงัการสอน 
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          2.  ผูว้จิยัด าเนินการสอนกลุ่มควบคุมโดยใชว้ธีิสอนแบบปกติ 
               2.1  ท าการทดสอบก่อนเรียน  ( Pre – test )  และจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มควบคุมตาม
ขั้นตอนแผนการจดัการเรียนรู้วชิาการวิจยัตลาดท่ีจดัท าข้ึน ใชเ้วลาทั้งส้ิน  8  สัปดาห์ ๆ  ละ  3  คาบ  รวม
ทั้งส้ิน  24  คาบ   
               2.2  ท าการทดสอบหลงัเรียน  ( Post – test ) และบนัทึกหลงัการสอน                              
         3.  น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบทางการเรียนก่อนและหลงัทั้ง 2 กลุ่ม  มาหาค่าทางสถิติ 
         4.  ท  าการทดสอบวดัผลความคงทนในการเรียนรู้กบักลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมหลงัจากการเรียน
การสอนเสร็จส้ินไปแลว้  2  สัปดาห์โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิชุดเดิม   น าคะแนนท่ีได ้มาหาค่าสถิติ 
สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1.  หาค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
 2.  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลอง  เพื่อหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใชส้ถิติ  t – test Independent 
             3. ทดสอบการแตกต่างของค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใชส้ถิติ  t – test  Dependent  และทดสอบการแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ของผลต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม  โดยใชส้ถิติ  t – test Independent   
             4.  ทดสอบการแตกต่างของค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลอง  2  สัปดาห์  เพื่อหา
ความคงทนในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใชส้ถิติ  t – test Independent  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
           1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยัตลาดของนักศึกษา ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบัวธีิสอนแบบปกติ 
              1.1  น าค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนการทดลองของกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบโดยใชส้ถิติ t – test Independent  ผลดงัตาราง 2 
ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการวจิยัตลาดก่อนการทดลองของนกัศึกษากลุ่ม      
               ทดลอง และกลุ่มควบคุม 

             จากตาราง 2  แสดงวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการวจิยัตลาดของนกัศึกษา ทั้งสองกลุ่ม  ก่อน
การทดลอง แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

    กลุ่ม 

 

N 

ก่อนการทดลอง  

t 

 

Sig 
 

S.D. 

   ทดลอง 

   ควบคุม 

10 

10 

13.00 

13.80 

2.36 

2.82 
.851 .320 
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               1.2  น าค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนทดลองและหลงัทดลอง
ของนกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบโดยใชส้ถิติ t – test Dependent  ผลดงัตาราง 3 
ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการวจิยัตลาดก่อนการทดลอง และหลงัการ   
               ทดลองของนกัศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

กลุ่ม N 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

t Sig 
 S.D.     S.D.    

  ทดลอง 

ควบคุม 

10 

10 

13.00 

13.80 

2.36 

2.82 

22.60 

15.20 

2.46 

2.66 

21.23 

  1.56 

.003** 

.175 

    **  P < .01 

จากตาราง  3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยัตลาดของนักศึกษาท่ีเรียน  ด้วยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ก่อนการทดลอง  และหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียน ดว้ยวิธีสอนแบบปกติก่อน
การทดลองและหลงัการทดลองของกลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

  1.3  น าค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังการทดลองของ
นกัศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t – test Independent   ผลดงัตาราง 4 
ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

กลุ่ม N 
หลงัการทดลอง 

t Sig 
 S.D.    

    ทดลอง 

    ควบคุม 

10 

10 

22.60 

15.20 

2.46 

2.66 
8.14 .000** 

     ** P < 0.1 
จากตาราง 4  แสดงวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยัตลาดของนกัศึกษา ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอน

แบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ  แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นขอ้ 1. 

2.  เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้วิชาการวิจยัตลาดของนกัศึกษา ทีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ กบัวธีิสอนแบบปกติ 
        2.1  น าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งการทดสอบก่อนเรียน หลงัการเรียนและหลงั
การเรียนส้ินสุด  2  สัปดาห์  ของนกัศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ผลดงัตาราง 5 
ตาราง 5  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งการทดสอบก่อนเรียน หลงัการเรียนและหลงัการ 
             เรียนส้ินสุด  2  สัปดาห์  ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
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กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

เลขท่ี ก่อนการเรียน หลงัการเรียน หลงัเรียน 

2  สปัดาห์ 

เลขท่ี ก่อนการเรียน หลงัการเรียน หลงัเรียน 

2  สปัดาห์ 

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  แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการ
เรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุม  ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงทั้ง 2 กลุ่ม แต่วา่ในกลุ่มทดลองมีการ
เปล่ียนแปลงในระดบัท่ีมากกวา่ 
          2.2  น าค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคงทนในการเรียนรู้วิชาการวิจยัตลาด  
หลงัการทดลอง  2  สัปดาห์ ของนกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบโดยใชส้ถิติ  t – test 
Independent  ผลดงัตาราง 6 
ตาราง  6   ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง    
               2  สัปดาห์ 

กลุ่ม N 
หลงัการทดลอง 2 สัปดาห์ 

t sig 
 S.D. 

ทดลอง 

ควบคุม 

10 

10 

21.60 

16.60 

4.25 

2.32 
3.85 .004** 

** P < .01 
            จากตาราง 6 แสดงว่า  ความคงทนในการเรียนรู้วิชาการวิจยัตลาดของนกัศึกษา ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอน
แบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ กับวิธีสอนแบบปกติ หลังการทดลอง  2  สัปดาห์  แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตงัไวใ้นขอ้ท่ี 2  คือ หลงัจากท่ีทดลองไปแลว้  
2  สัปดาห์  ผลความคงทนในการเรียนโดยเฉล่ียแลว้  กลุ่มทดลองยงัคงมีความทรงจ าโดยเฉล่ียแลว้มากกวา่  
กลุ่มควบคุม 
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สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวจัิย 
            1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการวจิยัตลาดของนกัศึกษา ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพนัธ์ กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นขอ้ 1. 

2.  ความคงทนในการเรียนรู้วชิาการวจิยัตลาดของนกัศึกษา ท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบกระบวนการ
กลุ่มสัมพนัธ์ กบัวธีิสอนแบบปกติ หลงัการทดลอง  2  สัปดาห์  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตงัไวใ้นขอ้ท่ี 2   
อภิปรายผล 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการวจิยัตลาดของนกัศึกษา ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ กบัวธีิสอนแบบปกติ  พบวา่  
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยัตลาดของนกัศึกษา  ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบกระบวนการ
กลุ่มสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวธีิสอนแบบปกติ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นขอ้ 1. ทั้งน้ีน่าจะมีสาเหตุมาจาก 
           1.1  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ เป็นรูปแบบหน่ึงการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีน าความรู้ไปสู่การปฏิบติั  มีขั้นตอนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างความรู้ดว้ยตนเองและกลุ่ม และไดล้งมือปฏิบติั ( Learning by doing ) โดยเนน้ให้
นกัศึกษาไดท้  างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกนั ตลอดจนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนอยู่ในระดับสูง ได้ช่วยเหลือและอธิบายเน้ือหาให้กับเพื่อนในกลุ่ม  ท าให้
นกัศึกษาท่ีเรียนอ่อนกว่ามีก าลงัใจในการพฒันาตนเอง  และช่วยกนัคิด คน้ควา้ อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นร่วมกนั รวมทั้งวางแผนการท างานเป็นระบบ ส่วนการเรียนแบบปกติจะไม่มีการก าหนดให้มีการจดั
กลุ่มผูเ้รียนในการท ากิจกรรม นกัศึกษาท่ีเก่งจะเป็นผูท้  ากิจกกรม ส่วนนกัศึกษาท่ีเรียนอ่อนจะคอยปฏิบติั
ตาม โดยไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนราภรณ์  ฟองสวสัด์ิไดศึ้กษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการท างานกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 โดยการเรียนแบบกระบวนการกลุ่มและการเรียนปกติ 
วิทยาลยัเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมหลงัการเรียน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคล้องกบั
บณัฑิต  ฉตัรวโิรจน์ความสามารถในดา้นความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.05   
            1.2  นักศึกษามีความสุขกับการเรียนรู้อย่างเห็นได้ชัดจากกระบวนท างานร่วมกันภายในกลุ่ม 
ครูผูส้อนจะอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู ้
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ช้ีแนะแนวทางในการคน้ควา้ และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง รวมทั้งคอยให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุน
และใหก้ าลงัใจกบัผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด ส่วนการจดัการเรียนแบบปกติจะมุ่งเนน้ในเน้ือหามากกวา่กิจกรรม ท า
ให้นกัศึกษาขาดความรู้ความเขา้ใจและเบ่ือหน่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของสุวิมล  เด่น
สมุทร พบวา่ คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนมีความแตกต่างจากคะแนนเฉล่ียหลงัการเรียนดว้ยวิธีสืบสอบสวนและ
แบบกลุ่มสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
            2.  ความคงทนในการเรียนรู้วิชาการวิจยัตลาด โดยวิธีสอนแบบใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบัวิธี
สอนแบบปกติ หลงัการทดลอง  2  สัปดาห์  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตงัไวใ้นขอ้ท่ี 2  คือ หลงัจากท่ีทดลองไปแลว้  2  สัปดาห์  ผลความคงทนในการเรียนโดย
เฉล่ียแลว้  กลุ่มทดลองยงัคงมีความทรงจ าโดยเฉล่ียแลว้มากกวา่  กลุ่มควบคุม  ทั้งน้ีน่าจะมีสาเหตุมาจาก 
การท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ช่วยกนัคิด คน้ควา้ อภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกนั  ท า
ให้ผลการเรียนรู้จากองคค์วามรู้ใหม่มีความคงทนต่อการจดจ า และระลึกถึงการเรียนรู้จากการปฏิบติั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนัวิสา  กองแสน ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความคงทนในการเรียนรู้และ
เจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา  เร่ือง อาณาจกัรของส่ิงมีชีวิต  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรสืบเสาะหา
ความรู้  7  ขั้น  ร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งัความคิดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   พบว่า นกัเรียนท่ีเรียน
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น  ร่วมกบัเทคนิคการท าผงัความคิด มีคะแนนความ
คงทนในการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของผจญภยั   เคร่ืองจ าปา  (2557)  ไดศึ้กษาความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยา
และความสารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้แบบ  IQM   พบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมพฒันาการ
เรียนรู้แบบ  IQM  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคงทน 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผลจากากรทดลองคร้ังน้ี  พบวา่ การใชว้ิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทาง
เรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของผูเ้รียนสูงข้ึน  ดงันั้น  เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน  ส่งเสริม จดัอบรมเพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้
วธีิการสอนหลากหลายและเหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียน 

2.  วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  ช่วยฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองในขณะ
เรียนและกิจกรรมกลุ่ม   
                                                             
 
                                                                              บรรณานุกรม 
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