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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
กระบวนการกลุ่มในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อ
การเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิง
บูรณาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ที่เรียนในรายวิชากลยุทธ์
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 89 คน ดาเนินการวิจัยโดยใช้แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม แล้วเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นเกรด 5 ระดับ ได้แก่ เกรด A ร้อยละ 1.12 เกรด B+ ร้อยละ 15.73 เกรด B ร้อยละ 20.23 เกรด
C+ ร้อยละ 44.94 เกรด C ร้อยละ 17.98 และระดับความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
ในรายวิ ช ากลยุ ท ธ์ ก ารวางแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เชิ ง บู ร ณาการโดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้แ บบร่ว มมื อ ด้ ว ย
กระบวนการกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่ามากที่สุดคือ ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ
รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านบรรยากาศการเรียน ความพึงพอใจด้านความพึงพอใจด้านเนื้อหา และความ
พึงพอใจด้านการจัดกิจกรรม
คาสาคัญ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , การเรียนรู้แบบร่วมมือ , กระบวนการกลุ่ม
บทนา
สังคมปั จจุ บั นเป็ น สังคมแห่ งการเรียนรู้ (Learning Society) การที่บุคคลจะดารงตนอยู่ในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข บุคคลจาเป็นต้องศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
วิทยาการที่ก้าวหน้าเป็นปัจจัยเกื้อกูลการดาเนินชีวิต สมาชิกของสังคมที่ใฝ่ความก้าวหน้าจาเป็นต้องอาศัย
การศึกษาในรูป แบบต่าง ๆ เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่กลายเป็นเครื่องมือสาคัญ ในอันที่จะเกื้อกูลกิจกรรม
การศึกษาตลอดชีวิต ยุ ค ปั จ จุ บั น นี้ เป็ น ยุ คของการผสมผสานระหว่างสั งคมแห่ งการเรียนรู้และสั งคมแห่ ง
เทคโนโลยีควบคู่กันไป การศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างบุคคลให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และ
เป้ าหมายส าคั ญ คือ พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ยนการสอน เพราะเชื่อ ว่าถ้ าผู้ ส อนใช้ กิจ กรรมการสอนที่ ดีแ ละ
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เหมาะสมกับผู้เรียนย่อมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบรรลุเป้าหมายทางการพัฒนาผู้เรียน (ลักษณสุภา บัง
บางพลู, 2554, หน้า 1)
วิธีการสอนในปัจจุบันสรุปได้ว่า มุ่งเน้นความสาคัญที่ตัวผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้
และการนาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ รวมทั้งปลูกฝังความมีคุณธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะ
ต่าง ๆ จากการเรียนมีหลายวิธี อาทิเช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนทักษะปฏิบัติ การสอนอภิปราย การ
สอนสัมมนา และการสอนโดยให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2549, หน้า 114–118)
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนมิได้มาจากอาจารย์ผู้สอนแต่ผู้เดียว แต่นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากเพื่อนด้วยกันได้
เพราะเพื่อนนักศึกษาด้วยกันนั้นย่อมมีประสบปัญหาในการเรียนคล้าย ๆ กัน เมื่อคนหนึ่งได้เรียนรู้จนเริ่มมี
ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา ก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนคนอื่น ๆ ได้ว่ามีปัญหาที่ขัดข้องอยู่ที่ใด และการเรียนรู้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนภายในกลุ่มสามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนรู้ที่
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนนั้น ทักษะที่สาคัญก็คือการแสวงหาความรู้ได้จากหลายแหล่งความรู้โดยเฉพาะ
ความรู้จากเพื่อนในกลุ่มเป็ น แนวทางที่จะทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภ าพ (ปียะมาศ ชาติ
มนตรี, 2550 ; ดวงเดือน เทพนวล, 2556) การจัดการเรียนการสอนจะต้องมุ่งให้ ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ความคิด และการแก้ไขปัญหาร่วมกันจะ
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาสร้างสังคมที่มีการร่วมมือ การให้ผู้เรียนเป็ นผู้สร้างองค์ความรู้เกิด
จากการให้ ผู้เรีย นมีบ ทบาทในการเรีย นอย่างตื่นตัว นอกจากนี้ ปัจจัยการพัฒ นาทางด้านสติปัญ ญา และ
ความคิดคือ การที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และจะต้องมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจะทาให้ระดับ
ความคิดและปัญญาพัฒนาขึ้น การเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ดี คือ การเรียนแบบ
ร่ ว มมื อ (Cooperative Learning) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Slavin (1990, p. 3) ที่ ก ล่ า วไว้ว่ า กิ จ กรรมที่ เน้ น ให้
ผู้เรียนทางานร่วมกัน เป็ นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ผู้เรียนในกลุ่มมีระดับผลการเรียนต่างกัน การเรียนรู้ จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจึงมีความสนใจว่า แนวทางหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียน
สัมฤทธิ์ผล และประสบความสาเร็จวิธีหนึ่ง คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือร่วมกันลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม กลุ่ม
จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน โดยกระบวนการทางาน
ร่ ว มกั น ท าให้ ผู้ เรี ย นได้ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ในลั ก ษณะพึ่ งพากัน ดั งนั้ น ผู้ วิ จัย จึ งเลื อ กใช้ วิ ธีก ารเรีย นแบบ
กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยกระบวนการกลุ่ ม โดยมุ่ งหวั งให้ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจใน
เนื้อหาวิชาที่ดี สามารถนาความรู้ไปอธิบาย แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือเพื่อนที่มีผลการเรียนต่าให้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มในรายวิชา
กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มในรายวิชา
กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากลยุทธ์ การวางแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยมีขอบเขตในการศึกษา
ดังนี้
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา มุ่งทาการศึกษาการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่ ว มมื อ ด้ ว ยกระบวนการกลุ่ ม และศึ ก ษาความพึ งพอใจต่ อ การเรีย นโดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ด้ ว ย
กระบวนการกลุ่มในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หมู่เรียน 571946901 ที่เรียนในรายวิชา ปท 2209402
กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ ภาคการศึกษา 1/2560 จานวน 89 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย มุ่งศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ ภาคการศึกษา 1/2560 ระหว่าง สิงหาคม – ธันวาคม 2560
นิยามศัพท์
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรม ร่วมคิด วิเคราะห์ และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และ
ผลสาเร็จของงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการตอบแบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ ผู้ที่ตอบได้คะแนนมากเป็นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ส่วนผู้ที่ตอบได้คะแนนน้อยถือว่าเป็นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่า
ความพึงพอใจต่อการเรียน หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาทีเ่ รียนในวิชากลยุทธ์การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย ความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรม ด้านบรรยากาศการเรียน และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
กรอบแนวความคิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิง
บูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,
2549) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (Slavin, 1990) และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2554) โดยผู้วิจัยได้นามาสังเคราะห์ เป็นกรอบแนวความคิดการวิจัย
คือ ตัวแปรต้น คือ การเรียนในรายวิชากลยุทธ์ การวางแผนพัฒ นาท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม และ ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจใน
การเรียนของนักศึกษา ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
(Independent Variable)
(Dependent Variable)
กระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วย
กระบวนการกลุ่ม

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจต่อการเรียน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษา การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากลยุทธ์ การวางแผนพัฒ นาท้องถิ่นเชิง
บูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี
และค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
กระบวนการกลุ่มเป็นวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคนเพื่อนาความรู้ไปใช้ในการปรั บเปลี่ยนเจตคติ
และพฤติกรรมของคนซึ่งจะน าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการพัฒ นาการทางานของกลุ่มคนให้ มี
ประสิทธิภาพเพื่อนาหลักการของพลังกลุ่มไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการทางานกลุ่ม การพัฒนาบุคลิกภาพ
และจุดประสงค์อื่น ๆ ในวงการต่าง ๆ รวมทั้งในวงการศึกษาด้วย กระบวนการกลุ่มเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ด้านสังคมวิทยา นักสังคมวิ ทยาในปัจจุบันได้พยายามศึกษาและนาความรู้ ในเรื่องกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ความหมายของกระบวนการกลุ่ม คือ ความรู้และหลักการต่าง ๆ ที่อธิบายถึงพฤติกรรมของกลุ่ม
(ทิศนา แขมมณี, 2550) และเป็นศาสตร์หนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่ม จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง
ภายในกลุ่ม พลังหรือสภาพการณ์ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป็นส่วนรวม รวมถึงพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มที่
ถูกกล่อมเกลาจากประสบการณ์ของกลุ่ม พอสรุปสาระสาคัญของกระบวนการกลุ่มได้ดังนี้
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1) กระบวนการกลุ่มเป็นศาสตร์หนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่ม สามารถอธิบายถึงการ
เปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม สภาพการณ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ มเป็นส่ วนรวม รวมถึงพฤติกรรมของบุคคล
ภายในกลุ่มที่ถูกกล่อมเกลาจากประสบการณ์ของกลุ่มช่วยให้ ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการของการทางานร่วมกัน
ในกลุ่มได้
2) สามารถแบ่งกลุ่มออกได้หลายรูปแบบ เช่น ยึดความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มยึดจุดมุ่ งหมาย
ของการจัดกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มทางสังคม กลุ่มทางจิตวิทยา ยึดความรู้สึกของสมาชิก ยึดลักษณะการจัดระบบ
ยึดความสนใจของสมาชิก เป็นต้น
3) บุคคลที่มารวมกลุ่มกันย่อมมีบทบาทและหน้าที่ในกลุ่มแตกต่างกันออกไป เช่น ผู้นา สมาชิก
เลขานุการ ผู้สังเกตการณ์ ผู้ให้คาปรึกษาแนะนา ในการปฏิบัติงานของกลุ่มอาจมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น สมาชิก
ในกลุ่มจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ลุล่วงไปด้วยดี (ลักษณสุภา บังบางพลู, 2554, หน้า 6-7)
2. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative Learning)
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีหรือหลักการการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้ คือ ผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ร่วมมือกันในการเรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งกระบวนการเรียนรู้ (ลักษณ
สุภา บังบางพลู, 2554, หน้า 7-8) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้สอนในฐานะ
ผู้ จั ด การเรี ย นรู้ แ ละผู้ เรี ย นในฐานะเป็ น ผู้ เรีย นรู้ ก าหนดผลลั พ ธ์ ก ารเรีย นรู้ จุ ด มุ่ งหมาย ขนาดของกลุ่ ม
องค์ประกอบของกลุ่ม บทบาทของสมาชิกในแต่ละกลุ่มจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ
2) การเตรียมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นขั้นตอนทาความเข้าใจการทางานในกลุ่ม เริ่มตั้งแต่
ลักษณะงาน การติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการทางาน ขั้นตอนการทางาน
เกณฑ์การประเมินผลงาน และเป็นขั้นการกาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับความสาคัญ วิธีการช่วยเหลือและ
พึ่งพาอาศัยกัน ชี้แจงกฎเกณฑ์บทบาทหน้าที่ ระบบการให้รางวัลหรือประโยชน์ที่กลุ่มควรได้รับ รวมถึงระบบ
การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม
3) การลงมือปฏิบัติงานภายในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ งาน ร่วมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็ น ลงมือทางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการสนทนาปรึกษาหารือ มีการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค ผู้สอนเป็นผู้ดูแล กากับ และให้ความช่วยเหลือกลุ่ม คอยดูแลให้สมาชิกกลุ่มมีการปรึกษากัน
อย่างใกล้ชิด เพื่อคอยสังเกตการณ์การทางาน พฤติกรรมของสมาชิก การให้ความช่วยเหลือกลุ่มตามความ
เหมาะสม การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทางานของกลุ่ม
4) การวั ด ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม ใช้ วิ ธี ก ารที่
หลากหลาย การประเมินผลจะต้องประเมินทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และที่สาคัญที่สุดคือ ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการประเมิน
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3. แนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม
การสอนโดยกระบวนการกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการของการทางานร่วมกันในกลุ่ม
ตั้งแต่ การเลือกเป้าหมาย การเสนอวิธีการแก้ปัญหา การวางโครงการของกลุ่ม ตลอดจนการดาเนินการตาม
โครงการ โดยกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งมีลักษณะสาคัญ 5 ประการ คือ 1) มี
การพึ่ งพาอาศัย กัน (Positive Interdependence) 2) มี การปรึกษาหารือกัน อย่ างใกล้ ชิ ด (face-to-facePromotive Interaction) 3) สมาชิกแต่ล ะคนมีบทบาทหน้าที่และความรับผิ ดชอบที่ส ามารถตรวจสอบได้
(Individual Accountability) 4) มี ก ารใช้ ทั ก ษะการสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและทั ก ษะการท างานกลุ่ ม
(Interpersonal And Small Group Skills) 5) มีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) หาก
ผู้เรียนให้ความร่วมมือกันในลักษณะดังกล่าว จะเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเนื่องจากการร่วมมือกัน ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความพยายามที่จะเรียนรู้จนบรรลุเป้าหมาย โดยมีแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และรู้จักคิดอย่างมี
วิจารณญาณนอกจากนั้นผู้เรียนยังมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันดีขึ้น มีสภาพจิตดีขึ้นด้วย (ทิศนา แขมมณี ,
2545, หน้า 24-25) ซึง่ ลักษณะกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มมีดังนี้
1) ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างทั่วถึง
2) ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ที่สาคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันอันจะช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง
และผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อมูล
และหลากหลาย
3) ยึดการค้นพบด้วยตนเอง อาจารย์จะเป็นผู้จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหา
และค้นพบคาตอบด้วยตนเอง ซึ่งจะมีผลให้นักศึกษาจดจาได้ดี
4) เน้ น กระบวนการควบคู่ ไ ปกั บ ผลงาน โดยการส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ คิ ด วิ เคราะห์ ถึ ง
กระบวนการกลุ่มและกระบวนการต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดผลงาน
5) เน้ น การน าความรู้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ โดยให้ ผู้ เรีย นมี โอกาสคิ ด แนวทางที่ จ ะน าความรู้ เข้ าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษา การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากลยุทธ์ การวางแผนพัฒ นาท้องถิ่นเชิง
บูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
นพเกล้ า ศรี ม าตย์ กุ ล (2557) ได้ ศึ ก ษา ผลของการใช้ เทคนิ ค การสอนแบบแบ่ งกลุ่ ม ย่ อ ยที่ มี ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชา DES111 ทัศนศิลป์ 1 สาขาดิจิทัลอาร์ตส์
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยของกลุ่มนักศึกษาในรายวิชาทัศนศิลป์ 1 ระหว่างกลุ่มที่ใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยกับกลุ่มที่ใช้
เทคนิ คการสอนแบบรวมกลุ่ ม และเพื่ อน าผลการวิจัยไปใช้ ในพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนในรายวิช า
ทัศนศิลป์ 1 ผลจากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีพัฒนาการในการเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคนิคการสอนแบบ
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แบ่งกลุ่มย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาทัศนศิลป์ 1 อย่างมีนัยสาคัญที่ค่าเฉลี่ย
คะแนนมีความห่างกันเท่ากับ 0.62 และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าพัฒนาการของกลุ่มนักศึกษา
ที่ใช้เทคนิคการการสอนแบบรวมกลุ่มอย่างมีนัยสาคัญ ที่ผลคะแนนการประเมินครั้งที่ 5 และ 6 ด้านความพึง
พอใจนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชาทัศนศิลป์ 1 อยู่ในระดับสูงที่ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61
พรภัทร สินดี (2557) ได้ศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ ม เรื่ อ งล าดั บ และอนุ ก รม ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าคณิ ตศาสตร์ ความสามารถในการสื่ อ สารทางคณิ ต ศาสตร์แ ละ
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม เรื่องลาดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ
70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 22.18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.93
ชนิ ด า ทาระเนตร์ , รั ก พร ดอกจั น ทร์ และอภิ สิ ท ธิ์ ภคพงศ์ พั น ธุ์ (2560) ได้ ศึ ก ษา การพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒ นาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่องความน่าจะเป็น สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน จานวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่องความน่าจะเป็น จานวน
12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น และแบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่องความน่าจะเป็น ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ทั้งหมดผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนสอบและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนเน้นกระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับมากขึ้นไป
วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 วิธีการแก้ปัญหา/ นวัตกรรมที่จะใช้
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม ใน
รายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ 8-9 คน สมาชิก
ในกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแตกต่างกัน คือ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง กลาง ต่า ให้ร่วมมือกันทางาน
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความรับผิดชอบร่วมกัน มีการฝึกทักษะในการเรียนร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน โดยคาดว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนอยู่ในระดับสูง (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2552)
6.2 จานวนประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี หมู่เรียน 571946901 จานวน 89 คน ที่เรียนในรายวิชา ปท 2209402 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา
พื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ ภาคการศึกษา 1/2560
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) แผนการเรียนรู้รายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2560
2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒ นาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
3) แบบบันทึกคะแนนทางการเรียนในวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรม ด้านบรรยากาศการเรียน และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.870
6.4 ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
1) สร้างโอกาสให้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 8-9 คน กาหนดหัวข้อเรื่อง
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาทางานร่วมกันภายในกลุ่ม โดยให้นักศึกษาเลือก
พื้นที่เป้าหมายที่สนใจศึกษา ซึ่งมอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาทางานร่วมกั นภายในกลุ่ม และกาหนดให้ส่ง
รายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์
2) แบ่งกลุ่มกันทางานร่วมกันเป็นทีม ดาเนินการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการ
กลุ่ม ผู้สอนชี้แจงทาความเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณา
การ วิธีการวัดประเมินผล มอบหมายงายและกาหนดให้แต่ละกลุ่ม ศึกษารวบรวมข้อมูลที่สนใจ มานาเสนอ
รายงานความก้าวหน้าในชั่วโมงเรียน แล้วจึงให้นักศึกษาจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสังเกตผลการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การติดตามผล การ
รายงานความก้าวหน้า การนาเสนอผลงานจากการค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลการทดสอบปลาย
ภาค
4) สะท้อนผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิ งบูรณาการ
โดยนักศึกษานาเสนอข้อมูลจากการลงพื้นที่ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
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ในการดาเนินงานกลุ่ม จากนั้นให้ผู้ร่วมสัมมนาร่วมกันอภิปราย สรุปผลการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มแบบมีส่วน
ร่วม ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานกลุ่ม
6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกคะแนนทางการเรียน การสังเกตพฤติกรรม และแบบสอบถาม
คิดเห็นของผู้เรีย น ใช้การตรวจสอบแหล่งข้อมูลจากผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรงว่าข้อมูลที่ได้นั้นครบ
สมบูรณ์หรือไม่ โดยได้ข้อมูลที่มีความเที่ยง (Validity) และน่าเชื่อถือ (Reliability) มากขึ้น แล้วนาข้อมูลมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าความถี่ (Percentage) ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากลยุทธ์ การวางแผนพัฒ นาท้องถิ่นเชิง
บูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม มีผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม พบว่า นักศึกษาจานวน 89 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในเกรด 5 ระดับ ได้แก่ เกรด A จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 เกรด B+ จานวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.73 เกรด B จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.23 เกรด C+ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 44.94
เกรด C จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.98 รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 1
ตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม
ระดับเกรด
คะแนน
จานวน
ร้อยละ
A
80-100
1
1.12
B+
75-79
14
15.73
B
70-74
18
20.23
C+
65-69
40
44.94
C
60-64
16
17.98
รวม
89
100.00
2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในรายวิชากลยุทธ์การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม รายละเอียดแสดงดัง
ปรากฏในตาราง 2-6
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ตาราง 2 แสดงระดับความพึงพอใจในการเรียน
ความพึงพอใจในการเรียน
ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรม
ความพึงพอใจด้านบรรยากาศการเรียน
ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ
รวม

X
4.33
4.28
4.34
4.35
4.32

S.D.
0.222
0.254
0.246
0.240
0.130

แปลค่า
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(  = 4.32 , S.D. = 0.130) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่ามากที่สุดคือ ความพึงพอใจด้านประโยชน์
ที่ได้รับ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.35 , S.D. = 0.240) รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านบรรยากาศการ
เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.34 , S.D. = 0.246) รองลงมาอีกคือ ความพึงพอใจด้านความพึงพอใจด้าน
เนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.33 , S.D. = 0.222) และด้านที่มีค่าต่าที่สุดคือ ความพึงพอใจด้านการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.28 , S.D. = 0.254)
ตาราง 3 แสดงระดับความพึงพอใจในการเรียนด้านเนื้อหา
ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
การจัดการเรียนรู้ทาให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้
การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
การจัดการเรียนรู้ทาให้จาเนื้อหาได้นาน
การจัดการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
การจัดการเรียนรู้ทาให้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
รวม

X
4.40
4.27
4.42
4.31
4.25
4.33

S.D.
0.492
0.419
0.522
0.492
0.490
0.222

แปลค่า
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.33 , S.D. = 0.222) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ามากที่สุดคือ การจัดการเรียนรู้ทาให้จา
เนื้อหาได้นาน (  = 4.42 , S.D. = 0.522) รองลงมาคือ การจัดการเรียนรู้ทาให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ (
 = 4.40 , S.D. = 0.492) รองลงมาอีกคือ การจัดการเรียนรู้ทาให้ นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น (  =
4.31 , S.D. = 0.492) การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย (  = 4.27 , S.D. = 0.419) และข้อที่มีค่า
ต่าที่สุดคือ การจัดการเรียนรู้ทาให้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน (  = 4.25 , S.D. = 0.490)
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ตาราง 4 แสดงระดับความพึงพอใจในการเรียน
ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น
รวม

X
4.30
4.26

S.D.
0.487
0.521

แปลค่า
มากที่สุด
มากที่สุด

4.23
4.21
4.42
4.28

0.428
0.441
0.568
0.254

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม ด้านการจัดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.28 , S.D. = 0.254) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ามากที่สุดคือ กิจกรรมการ
เรียนรู้ทาให้ นั กศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็ น (  = 4.42 , S.D. = 0.568) รองลงมาคือ กิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา (  = 4.30 , S.D. = 0.487) รองลงมาอีกคือ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด (  = 4.26 , S.D. = 0.521) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและ
ตัดสินใจ (  = 4.23 , S.D. = 0.428) และข้อที่มีค่าต่าที่สุดคือ กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (
 = 4.21 , S.D. = 0.441)
ตาราง 5 แสดงระดับความพึงพอใจในการเรียนด้านบรรยากาศการเรียน
ความพึงพอใจด้านบรรยากาศการเรียน
X
บรรยากาศการเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 4.23
ทากิจกรรม
บรรยากาศการเรียนทาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
4.35
ตนเองและกลุ่ม
บรรยากาศการเรียนทาให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการ 4.41
เรียน
บรรยากาศการเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษาทากิจกรรมได้
4.31
อย่างอิสระ
บรรยากาศการเรียนทาให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ 4.40
หลากหลาย
รวม
4.34

S.D.
0.579

แปลค่า
มากที่สุด

0.479

มากที่สุด

0.495

มากที่สุด

0.492

มากที่สุด

0.518

มากที่สุด

0.246

มากที่สุด
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จากตาราง 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม ด้านบรรยากาศการเรียนอยู่
ในระดับมากที่สุด (  = 4.34 , S.D. = 0.246) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ามากที่สุดคือ บรรยากาศ
การเรี ย นท าให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย น (  = 4.41 , S.D. = 0.495) รองลงมาคื อ
บรรยากาศการเรี ย นท าให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความคิ ด สร้ างสรรค์ ที่ ห ลากหลาย (  = 4.40 , S.D. = 0.518)
รองลงมาอีกคือ บรรยากาศการเรียนทาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม (  = 4.35 , S.D. =
0.479) บรรยากาศการเรียนเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาทากิจกรรมได้อย่างอิส ระ (  = 4.31 , S.D. = 0.492)
และข้อที่มีค่าต่าที่สุดคือ บรรยากาศการเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม (  = 4.23 ,
S.D. = 0.579)
ตาราง 6 แสดงระดับความพึงพอใจในการเรียนด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจด้วย
ตนเองได้
การจัดการเรียนรู้ทาให้นักศึกษานาวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชา
อื่นๆ
การจัดการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น
การจัดการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาเข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น
กิจกรรมการเรียนการสอนทาให้นักศึกษาได้ทางานร่วมกับผู้อื่น
รวม

X
4.40

S.D.
0.492

แปลค่า
มากที่สุด

4.30

0.537

มากที่สุด

4.36
4.32
4.38
4.35

0.533
0.545
0.562
0.240

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม ด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.35 , S.D. = 0.240) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ามากที่สุดคือ การจัดการ
เรี ย นรู้ ช่ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาสร้ างความรู้ ค วามเข้ าใจด้ ว ยตนเองได้ (  = 4.40 , S.D. = 0.492) รองลงมาคื อ
กิจกรรมการเรียนการสอนทาให้นัก ศึกษาได้ทางานร่วมกับผู้อื่น (  = 4.38 , S.D. = 0.562) รองลงมาอีกคือ
การจัดการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น (  = 4.36 , S.D. = 0.533) การจัดการเรียนรู้
ทาให้นักศึกษาเข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น (  = 4.32 , S.D. = 0.545) และข้อที่มีค่าต่าที่สุดคือ การจัดการ
เรียนรู้ทาให้นักศึกษานาวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ (  = 4.30 , S.D. = 0.537)

13
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากลยุทธ์ การวางแผนพัฒ นาท้องถิ่นเชิง
บูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม มีประเด็นสาคัญที่ต้องนามาอภิปราย
ดังนี้
1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นเกรด 5 ระดับ ได้แก่
เกรด A คิดเป็นร้อยละ 1.12 เกรด B+ คิดเป็นร้อยละ 15.73 เกรด B คิดเป็นร้อยละ 20.22 เกรด C+ คิดเป็น
ร้อยละ 44.94 เกรด C คิดเป็นร้อยละ 15.73 ซึง่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้กาหนด
ไว้ อาจสืบ เนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสามารถ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทาให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิดที่สูงขึ้น สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน
ขึ้นได้ในเวลาที่มีอยู่จากัดได้ จึงทาให้นักศึกษาสามารถสร้างความรู้และความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เข้าใจ
เนื้อหาได้ง่าย สามารถจดจาเนื้อหาได้นาน นาไปสู่การพัฒนาทักษะทางความคิดที่สูงขึ้นเพื่อช่วยให้ สามารถ
ตัดสินใจได้โดยใช้เหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรภัทร สินดี (2557) ที่ได้ศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทางานกลุ่ม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ
70 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 22.18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.93 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
(2555) ที่ศึกษา การพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ พบว่า ความสามารถด้านความรู้หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถด้านปฏิบัติการสอนในภาพรวม
ที่ระดับ มากที่สุ ด ซึ่งสมรรถนะด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดผล
ประเมิน ผลอยู่ที่ระดับ มากที่สุ ด ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ นพเกล้า ศรีมาตย์กุล (2557) ที่ศึกษาพบว่า
นักศึกษามีพัฒ นาการในการเรียนที่เพิ่ มขึ้น จากการใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ มย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาทัศนศิลป์ 1 อย่างมีนัยสาคัญที่ค่าเฉลี่ยคะแนนมีความห่างกันเท่ากับ
0.62 และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าพัฒนาการของกลุ่มนักศึกษาที่ใช้เทคนิคการการสอนแบบ
รวมกลุ่มอย่างมีนัยสาคัญที่ผลคะแนนการประเมินครั้งที่ 5 และ 6
2. ความพึ งพอใจต่ อการเรี ย นในรายวิช ากลยุท ธการวางแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น เชิ งบู รณาการโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่ามากที่สุดคือ
ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านบรรยากาศการเรียน ความพึงพอใจด้าน
ความพึงพอใจด้านเนื้อหา และ ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรม ตามลาดับ อาจสืบเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้
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สร้างบรรยากาศและการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแผนการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้นัก ศึกษาทากิจกรรมได้อย่าง
อิสระ กล้าคิด กล้าทา มีความกระตือรือร้น ความสนใจในการเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
จึงทาให้การจัดการเรียนการสอนนั้นประสบผลสาเร็จ ทาให้นักศึกษาสามารถสร้างความรู้และความเข้าใจได้
ด้วยตนเอง ส่งผลให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย สามารถจดจาเนื้อหาได้นาน นาไปสู่การพัฒนาทักษะทางความคิดที่
สูงขึ้นเพื่อช่วยให้ สามารถตัดสินใจได้โดยใช้เหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ชนิดา ทาระเนตร์ , รักพร
ดอกจันทร์ และอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ (2560) ที่ศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม ด้านบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียน
การสอน และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากขึ้นไป และสอดคล้องกับ
นพเกล้า ศรีมาตย์กุล (2557) ที่ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้เทคนิคการสอน
แบบแบ่ งกลุ่ มย่ อยที่มีต่อผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของนักศึกษาในรายวิช าทัศนศิล ป์ 1 อยู่ในระดับสู งที่ ค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาจะมี พั ฒ นาการที่ ต่ อ เนื่ อ งได้ นั้ น ต้ อ งเกิ ด จากการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ซึ่งขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางการเรียนที่ต่อเนื่องและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต้อการเรียนการสอนเป็นหลักสาคัญ
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาจะมี พั ฒ นาการที่ ต่ อ เนื่ อ งได้ นั้ น ควรมี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนให้เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสร้างแรงบั ลดาลใจ
ในการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
3. ผู้ ที่ ส นใจในเรื่ อ งการจั ด การเรี ย นการสอน โดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ด้ ว ย
กระบวนการกลุ่ ม สามารถน าแผนการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ก ระบวนการเรีย นรู้แ บบร่ ว มมื อ ด้ ว ย
กระบวนการกลุ่มนี้ ไปปรับใช้กับเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษามีความแตกต่างระหว่างบุคคลได้
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัยต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรูปแบบอื่นในลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงเทคนิควิธีการเรียนการสอน
2. ควรมีการทาวิจั ย เชิงปฏิ บั ติการเกี่ยวกับ การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนัก ศึกษาใน
กระบวนวิชาอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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