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บทคัดยอ 
 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการกลุมถูกนำมาใชในการพัฒนาพฤติกรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/2555 จำนวน 102 คน ดำเนินการวิจัยโดยจัดกิจกรรมกลุมจำนวน 6 กิจกรรม สอดแทรกไป
กับการเรียนการสอนปกติ แลวเก็บขอมูลจากการสังเกตและประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในดานการ 
มีปฏิสัมพันธ การทำงานเปนทีม และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินกิจกรรมพบวา กิจกรรมแรกนักศึกษาแสดงพฤติกรรมอยู
ในระดับปานกลาง ดวยคะแนนเฉลี่ย 1.7 และพัฒนาจนเปนระดับมากที่สุดเมื่อทำกิจกรรมที่ 4 ดวยคะแนนเฉลี่ย 2.8  
ในกจิกรรม 2 ครัง้สุดทาย ระดบัการแสดงพฤตกิรรมคงอยูในระดบัมาก ดวยคะแนนเฉลีย่ 2.3 แสดงใหเหน็ถึงผลของการฝกปฏบิตัิ
อยางตอเนื่องจนเกิดเปนลักษณะนิสัยที่ติดตัวนักศึกษาไป จากขอมูลการประเมินตนเองของนักศึกษา พบวารายการประเมินที่
นักศึกษามีความเห็นวาตนเองไดรับการพัฒนา 5 อันดับแรก คือ 1. การมีมนุษยสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานดีขึ้น 2. รูจักรับฟง
ความคิดเหน็ของผูอื่น 3. ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่นที่ไมเคยรูจักมากอนได 4. มีความสุข-สนุกกับการทำงานกลุม 
ภูมิใจในผลสัมฤทธิ์ของงาน และ 5. มีความเอาใจใสตองานกลุมมีสวนรวมในการทำงาน คิดเปนรอยละ 91, 91, 88, 85 และ 
80 ตามลำดับ กิจกรรมกลุมมีผลทำใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการทำงานรวมกับผูอื่น เรียนรูถึงการแบงหนาท่ีทำงานตาม
ความสามารถของแตละคน รวมถึงแสดงความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองไดอยางเหมาะสม 
คำสำคัญ : ความสัมพันธระหวางบุคคล, ความรับผิดชอบ, วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุม 

 
 
ABSTRACT 

 
Group process teaching technique was used in order to develop the interpersonal relationships and 

the responsibilities of 102 Chiang Mai Rajabhat University students, who enrolled in Science and Technology in 
Everyday Life course during the first semester of 2555. Six group activities were interpolated to the usual 
teaching activity in the classroom. The students’ behaviors as an interaction, teamwork and responsibilities 
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were observed and evaluated. The result showed that the moderate level of student behaviors was 
found in the first activity with 1.7 average score. The consistent increase of the average score was seen 
while the later activities were performed. The average score of the fourth activity was about 2.8, indicated the 
highest level score. However, the average score of two lasted activities, having high level score of 2.3, 
was showed. This demonstrates that the permanent characteristics can be achieved with the continuous 
practicing. Based on the students’ self-assessment, five top developed behaviors were ranking as  
(1) better relationships with colleagues, (2) learning to get the opinion of others, (3) able to work with 
other who never known, (4) enjoy working in group activity, pride in the achievement of the work and  
(5) attention to participate in the work group. The corresponding percentages of those assessments were 
91, 91, 88, 85 and 80 respectively. Moreover, group activities allow students to have a positive attitude 
towards working with others, learning to management in the group according to ability of the members 
and responsible for their roles properly. 
Keywords : Interpersonal relationships, Responsibility, Group process teaching technique 

 

 
บทนำ 

 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีลักษณะเปนชั้นเรียนขนาดใหญ 

มีนักศึกษาจากหลากหลายคณะ/สาขาวิชา ตั้งแตชั้นปที่ 1-4 ลงทะเบียนเรียนรวมกัน จากสภาพจริงของช้ันเรียนมักพบปญหา
ดานพฤติกรรมทางสังคมของนักศึกษาท่ีเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน เชน 
นักเรียนไมมีสวนรวมในชั้นเรียน มักแสดงพฤติกรรมนิ่งเฉยเมื่อผูสอนตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา 
ในบทเรียน ไมมีสวนรวมในกิจกรรมกับเพ่ือนนักศึกษา ไมมีความรับผิดชอบในงานกลุม ไมสนใจฟงบรรยาย นั่งหลับ หรือ 
เลนโทรศัพทมือถือ การสอนแบบบรรยายโดยผูสอน ที่เนนเน้ือหา ความรู ความจำ จึงไมเหมาะสมสำหรับการสอนในระดับ
อุดมศึกษา เพราะนอกจากจะทำใหบรรยากาศของการเรียนนาเบ่ือแลว ยังทำใหผูเรียนขาดทักษะท่ีสำคัญในเร่ืองการคิด  
การแสดงความคิดเห็น การแสวงหาความรูดวยตนเอง ซึ่งเปนสิ่งท่ีผูเรียนขาดเปนอยางมาก 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตินั้น ไมไดมุงเนนแตมาตรฐาน 
การเรียนรูดานความรูและทักษะทางปญญาเทานั้น หากแตยังใหความสำคัญถึงมาตรฐานการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ผูสอนควรสรางสรรคกิจกรรม จัดเตรียมสื่อที่เหมาะสมรวมถึงสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อตอการ
พัฒนาทักษะตางๆ เหลาน้ีไปพรอมกัน อยางไรก็ตามผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสอนเห็นวาจะสามารถดำเนินการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรูดานตางๆ เหลานี้ไดอยางเต็มที่และสัมฤทธิผลสูงสุด นักศึกษาตองมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
และแสดงพฤติกรรมทางสังคมในชั้นเรียนอยางเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบจึงมีความสำคัญและนักศึกษาควรไดรับการพัฒนาเปนอยางยิ่ง 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำมาพัฒนาทักษะดังกลาวไดคือกระบวนการกลุม ดังท่ีเอกวิทย  
ณ ถลาง (อางใน ไกรสร แสนวงศ, 2554) ไดใหแนวคิดวาทักษะทางสังคมเปนพ้ืนฐานของการอยูรวมกันในสังคม สามารถ
พัฒนาไดโดยการนำเอากระบวนการทำงานกลุมมาพัฒนาผูเรียนในดานบทบาทหนาที่ของตนในการทำงานรวมกับผูอื่น  
ทำใหรูจักวางแผนในการทำงาน รูคิดวิเคราะหแกปญหาอยางเปนระบบ ดวยหลักของเหตุและผลตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย  
ทิศนา แขมมณี (2545) กลาววา การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการทำงานกลุมที่ดี จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะทาง
สังคมและขยายขอบเขตของการเรียนรูใหกวางขวางขึ้น สุวิทย มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2545) ไดกลาวถึงขอดีของการจัดการ
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เรียนรูโดยเนนกระบวนการกลุม วาสามารถสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการทำงานรวมกันและทักษะทางสังคม และสงเสริม 
ใหผูเรียนไดศึกษา คนควา คนพบความรูและสรางสรรคความรูดวยตนเอง มีรายงานการวิจัยจำนวนมากท่ีแสดงใหเห็นวา
กิจกรรมกลุมสามารถชวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานความรู ดานอารมณ สังคม เสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
รวมถึงพัฒนาบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีตอสวนรวม ตัวอยางเชน ปยะมาศ ชาติมนตรี (2550)  
จัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยกระบวนการกลุมแบบรวมมือเพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวาดวยกระบวนการกลุมแบบรวมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกวากอนเรียน อรุณี แสงโพธิ์ (2555) ไดทำวิจัยการพัฒนาการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง การถนอมอาหารของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส. โดยใชกระบวนการกลุม ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุมพบวา นักศึกษาทุกคนมีการวางแผนและ
กำหนดเปาหมายรวมกนั มกีารกำหนดหรอืมอบหมายหนาท่ีกนัอยางชดัเจน รบัผดิชอบงานทีต่นเองไดรบัมอบหมายเปนอยางด ี 
มีผลงานที่สรางสรรค และสงงานตามเวลาท่ีกำหนด 

ทั้งนี้วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันที่ผูวิจัยเปนผูสอน เปนรายวิชาหน่ึงท่ีมักพบเห็นพฤติกรรม 
อันไมพึงประสงคของนักศึกษาดังที่ไดกลาวมาขางตน เนื่องจากเปนช้ันเรียนขนาดใหญที่มีการลงทะเบียนแบบคละชั้น ผูวิจัย 
จึงมีความสนใจและตองการที่จะศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูภายใตกระบวนการกลุม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมดานความ
สมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบของนกัศกึษากลุมนี ้ทัง้นีน้กัศกึษาจะไดรบัโอกาสฝกตนเองในการมีปฏสิมัพนัธเรยีนรู
รวมกับเพื่อนตางกลุม นอกจากจะเปนประโยชนตอการเรียนรูในช้ันเรียนแลวยังมีผลในระยะยาวคือการปรับเปลี่ยนลักษณะ
นิสัยการทำงานและการอยูรวมกับเพื่อนนักศึกษา เพื่อนรวมงาน และคนในสังคมตอไป 

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
1. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาดวยรูปแบบกิจกรรมกลุม 

ที่เหมาะสม 
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการของตนเองดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบเมื่อผานการรวมกิจกรรมกลุม 
 
สมมติฐานการวิจัย 

การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการกลุมสามารถสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกดานความ
สัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมากขึ้นได 
 
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม 
ตัวแปรตาม การแสดงพฤติกรรมของนักศึกษาดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง จนเกิดเปน

ลักษณะนิสัยที่ติดตวัไปอยางย่ังยืน 
2. ไดแนวทางในการจัดกิจกรรมกลุม ที่สามารถนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาใหมากขึ้นได 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 

รูปแบบการวิจัย 
เปนการวิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ประเมินและเปรียบเทียบการแสดงพฤติกรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาใน  

3 ประเด็น ไดแก การมีปฏิสัมพันธ การทำงานเปนทีม และความรับผิดชอบ จากการรวมกิจกรรมกลุมในช้ันเรียนท่ีผูวิจัยได
กำหนดขึ้น จำนวน 6 กิจกรรม โดยเนนการอภิปราย แสดงความคิดเห็น การแบงหนาที่รับผิดชอบ รวมถึงนำเสนอ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม และใหนักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับพัฒนาการดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชานี้ 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 102 คน 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการดำเนินการวิจัยสำหรับการจัดการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย ประกอบดวย 
1. แผนการจัดกิจกรรมกลุม จำนวน 6 กิจกรรม สำหรับรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
2. เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ประกอบดวย แบบบันทึกพฤติกรรมผูเรียน แบบประเมิน พฤติกรรมผูเรียนและ 

แบบประเมินตนเองของนักศึกษา 
 

 
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

 
1. ผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนไดออกแบบกิจกรรมที่เนนการพัฒนาพฤติกรรมความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

ของนักศึกษาและมีสาระดานความรูสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน แลวดำเนินการจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษา จำนวน  
6 กิจกรรม ตามลำดับดังนี้ 

 (1) กิจกรรมหาคำตอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
  ใหนักศึกษาจับกลุมสมาชิกเองตามความสมัครใจ จำนวน 8-10 คน แตละกลุมกำหนดประเด็นที่สนใจศึกษา

แลวอภิปราย แสดงความคิดเห็นรวมกันเพ่ือหาแนวทางในการหาคำตอบของปญหาท่ีตนเองสงสัยดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
อยางเปนลำดับขั้นตอน ในตอนทายใหตัวแทนของแตละกลุมออกมานำเสนอหนาช้ัน ใชเวลาประมาณ 45 นาที จัดขึ้น 
ในสัปดาหที่ 2 ของการเรียนการสอน 

 (2) กิจกรรมเรียนรูเทคโนโลยีชีวภาพจากสื่อวีดิทัศน 
  ผูวิจัยกำหนดรายชื่อสมาชิกในกลุมให กลุมละ 10-13 คน โดยมีเพื่อนในสาขาวิชาเดียวกันอยูในกลุมไมเกิน  

3 คน ใหนักศึกษาชมส่ือวีดิทัศน จำนวน 3 เรื่อง มีเนื้อหาเก่ียวกับการผสมเทียมโค การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ และการผลิตเซรุม 
แลวตอบคำถามในใบกิจกรรมที่ผูสอนไดเตรียมไว โดยบางขอเปนความรูที่มีอยูในสื่อวีดิทัศน บางขอเปนการแสดง 
ความคิดเห็น ซึ่งนักศึกษาจะไดฝกการอภิปรายรวมกันเพื่อใหไดขอสรุป ใชเวลาประมาณ 45 นาที จัดข้ึนในสัปดาหที่ 4  
ของการเรียนการสอน 
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 (3) กิจกรรมกาวทันโลกกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ผูวิจัยมอบหมายใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเก่ียวกับความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดาน

เทคโนโลยีชีวภาพในปจจุบันแลวนำมาสง คนละ 1 ชิ้นงาน ผูสอนรวบรวมช้ินงานของนักศึกษาแลวแบงเปน 10 ชุด เพ่ือให 
นักศึกษาแตละกลุมชวยกันอานขาว ประเมินความนาสนใจ การสรุปใจความสำคัญ การอางอิงขอมูล และความเรียบรอย
สวยงามของช้ินงาน แลวลงความเห็นวาชิ้นงานใดในแตละชุดนั้นเปนชิ้นงานที่มีผลงานดีที่สุด เลือกใหคะแนนกับผลงานชิ้นนั้น
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ใชเวลาในการเวียนกลุมในการอานขาวแตละชุดประมาณ 5 นาที เพื่อความสะดวกในการจัด
กิจกรรม ผูสอนเปนผูกำหนดสมาชิกในกลุมใหตามตำแหนงท่ีนั่งในหองเรียน กลุมละ 8-10 คน ใชเวลาทำกิจกรรมประมาณ  
1 ชั่วโมง จัดขึ้นในสัปดาหที่ 5 ของการเรียนการสอน 

 (4) กิจกรรมเคมีใกลตัว 
  ผูวิจัยมอบหมายใหนักศึกษาทำช้ินงานฉลากผลิตภัณฑสารชะลางทำความสะอาดมาสง คนละ 1 ชิ้น ที่มีขอมูล

ชื่อสารเคมีที่ใชเปนสวนประกอบสำคัญและรายละเอียดของสารเคมีนั้นๆ ที่นักศึกษาทำการสืบคนมา จากนั้นผูสอนจัดแบง 
ชิ้นงานออกเปน 7 ชุด ตามประเภทของผลิตภัณฑ แตละกลุมตองแบงหนาท่ีกันเพื่อหาขอมูลของผลิตภัณฑใหครบทั้ง  
7 ประเภท ตามใบงานท่ีใหไว กิจกรรมน้ีนักศึกษาเลือกจับกลุมสมาชิกเอง กลุมละ 6-8 คน โดยตองทำงานใหเสร็จในเวลา 
ที่กำหนดคือ 30 นาที จัดขึ้นในสัปดาหที่ 9 ของการเรียนการสอน 

 (5) กิจกรรมหลากหลายพลังงาน 
  ใหนักศึกษาจับกลุมสมาชิกเองตามความสมัครใจ กลุมละ 6-8 คน โดยแตละกลุมตองทำชิ้นงานวาดรูป

ประกอบการอธิบายเกี่ยวกับการใชพลังงานตางๆ ในชีวิตประจำวัน และการเปล่ียนรูปแบบของพลังงาน จากนั้นสงตัวแทนมา
นำเสนอหนาชั้น ใชเวลาประมาณ 45 นาที จัดขึ้นในสัปดาหที่ 11 ของการเรียนการสอน 

 (6) กิจกรรมรูจักภูมิปญญาไทย 
  ใหนักศึกษาจับกลุมสมาชิกเองตามความสมัครใจ กลุมละ 6-10 คน ผูสอนใหเวลา 2 สัปดาห ในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหมหรือจังหวัดภูมิลำเนาของตนเอง โดยการสืบคนขอมูลตางๆ  
ทางอินเทอรเน็ต ลงพ้ืนที่จริงเพ่ือเก็บขอมูล สัมภาษณ บันทึกภาพ รวมถึงลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทั้งนี้แตละกลุมจะกำหนด
หัวขอภูมิปญญาไมซ้ำกัน จากน้ันรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือจัดทำรูปเลมรายงานและส่ือสำหรับนำเสนอหนาช้ันเพ่ือแลกเปล่ียน 
เรียนรูซึ่งกันและกัน ใหเวลาในการนำเสนอ กลุมละ 15-20 นาที มอบหมายงานในสัปดาหที่ 12 และนำเสนอในสัปดาหที่ 14 
ของการเรียนการสอน 

 

ภาพท่ี 1 ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมกลุมในชั้นเรียน รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
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2. นักวิจัยเก็บขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีแสดงออกขณะรวมกิจกรรมกลุม จากการสังเกตและจดบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษา รวมถึงประเมินพฤติกรรมของนักศึกษารายกลุมและ/หรือรายบุคคล ทั้งนี้ทำการประเมินพฤติกรรม 
ใน 3 ประเด็น ซึ่งมีเกณฑดังนี้ 

 (1) การมีปฏิสัมพันธ ประเมินจาก (ก) การเปดใจทำความรูจักและปรับตัวเขากับเพื่อนใหม (ข) การมีความสัมพันธ
ที่ดีระหวางสมาชิกในกลุม และ (ค) การแสดงความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางสุภาพและเปนมิตร 

 (2) การทำงานเปนทีม ประเมินจาก (ก) การแบงหนาท่ีรับผิดชอบ (ข) การมีสวนรวมในการทำงานตามบทบาท
หนาที่ของตนเอง และ (ค) การแสดงความคิดเห็นอภิปรายรวมกัน 

 (3) ความรับผิดชอบ ประเมินจาก (ก) ความกระตือรือรนเอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมาย (ข) ทำงานแลวเสร็จ
ตรงตามเวลา และ (ค) ผลงานมีประสิทธิภาพ 

3. นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองเก่ียวกับการพัฒนาบทบาทและพฤติกรรมของตนเองในดาน 
การมีสวนรวมในกระบวนการกลุม และเขียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอการทำงานกลุมรวมกันกับเพ่ือนสมาชิก โดยทำ 
ในสัปดาหที่ 15 ซึ่งเปนสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน 

 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีไดจากการสังเกตและประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา ใชโปรแกรม 
Microsoft excel 2007 ในการประมวลผลขอมูลเชิงตัวเลขเพ่ือแสดงเปนคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
1. แสดงพฤตกิรรมดานความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบของนกัศึกษาในการรวมกจิกรรมกลุมวจิยั 
 จากการเก็บขอมูลขณะดำเนินกิจกรรมกลุมสอดแทรกไปกับการจัดการเรียนการสอนปกติ ในรายวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน พบวาคารอยละของนักศึกษาที่แสดงพฤติกรรมแตละรายการในดานการมีปฏิสัมพันธ  
การทำงานเปนทีม และความรับผิดชอบของการเขารวมกิจกรรมกลุมทั้ง 6 กิจกรรม แสดงดังภาพท่ี 2-4 คะแนนเฉลี่ยและ
ระดับการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนทั้งชั้นแสดงดังตารางท่ี 1 ทั้งนี้ขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดวิเคราะหและคำนวณจากจำนวน 
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมในช้ันเรียนเทาน้ันไมนับนักศึกษาท่ีขาดเรียนซึ่งมีจำนวน 88, 87, 80, 66, 74 และ 86 คน สำหรับ
กิจกรรมที่ 1-6 ตามลำดับ 

 

ภาพท่ี 2 คารอยละของนักศึกษาท่ีแสดงพฤติกรรมการเปดใจ  
ทำความรูจักและปรับตัวเขากับเพื่อนใหม  
(  ) การมีความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในกลุม  
(  ) การแสดงความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางสุภาพและเปนมิตร  
(  ) การเขารวมกิจกรรมกลุม 
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ภาพท่ี 3 รอยละของนักศึกษาท่ีแสดงพฤติกรรมการแบงหนาที่รับผิดชอบ  
(  ) การมีสวนรวมในการทำงานตามบทบาทหนาที่ของตนเอง  
(  ) การแสดงความคิดเห็นอภิปรายรวมกัน  
(  ) การเขารวมกิจกรรมกลุม 

ภาพท่ี 4 คารอยละของนักศึกษาท่ีแสดงพฤติกรรมกระตือรือรน 
เอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย   
(  ) ทำงานแลวเสร็จตรงตามเวลา   
(  ) ผลงานมีประสิทธิภาพ 
(  ) การเขารวมกิจกรรมกลุม  

1.1 คะแนนการแสดงพฤติกรรมของนักศึกษาแตละคน คิดจากการแสดงพฤติกรรมใน 3 รายการของแตละดาน 
ระดับการแสดงพฤติกรรมพิจารณาจากคะแนนการแสดงพฤติกรรม ตามเกณฑที่กำหนดไว (0-1.5 = นอย, 1.6-2.0 = 
ปานกลาง, 2.1-2.5 = มาก, 2.6-3.0 = มากที่สุด) 

 
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและระดับการแสดงพฤติกรรมในดานการมีปฏิสัมพันธ การทำงานเปนทีม และความรับผิดชอบของ

นักศึกษาในการรวมกิจกรรมกลุม 

ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม 
คะแนนเฉลี่ย (ระดับการแสดงพฤติกรรม) 

การมีปฏิสัมพันธ การทำงานเปนทีม ความรับผิดชอบ รวมทั้ง 3 ดาน 

1 กิจกรรมหาคำตอบดวยวิธีการ 
ทางวิทยาศาสตร 

1.8 
(ปานกลาง) 

1.6 
(ปานกลาง) 

1.9 
(ปานกลาง) 

1.7 
(ปานกลาง) 

2 กิจกรรมเรียนรูเทคโนโลยีชีวภาพ 
จากสื่อวีดิทัศน 

1.3 
(นอย) 

1.1 
(นอย) 

2.0 
(ปานกลาง) 

1.5 
(นอย) 

3 กิจกรรมกาวทันโลกกับ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2.1 
(มาก) 

2.2 
(มาก) 

2.6 
(มากที่สุด) 

2.3 
(มาก) 

4 กิจกรรมเคมีใกลตัว 2.8 
(มากท่ีสุด) 

2.8 
(มากที่สุด) 

2.8 
(มากที่สุด) 

2.8 
(มากที่สุด) 
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ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม 
คะแนนเฉลี่ย (ระดับการแสดงพฤติกรรม) 

การมีปฏิสัมพันธ การทำงานเปนทีม ความรับผิดชอบ รวมทั้ง 3 ดาน 

5 กิจกรรมหลากหลายพลังงาน 2.4 
(มาก) 

2.1 
(มาก) 

2.5 
(มากที่สุด) 

2.3 
(มาก) 

6 กิจกรรมรูจักภูมิปญญาไทย 2.5 
(มากที่สุด) 

2.2 
(มาก) 

2.1 
(มาก) 

2.3 
(มาก) 

จากผลการประเมินนักศึกษาพบวาแตละกิจกรรมสามารถพัฒนาพฤติกรรมในดานการมีปฏิสัมพันธ การทำงานเปนทีม 
และความรับผิดชอบไดดีแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบท้ัง 6 กิจกรรม พบวา กิจกรรมเคมีใกลตัวเปนกิจกรรมท่ีประสบความ
สำเร็จในดานการพัฒนาพฤติกรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาในทุกๆ ดาน  
โดยนักศึกษาแสดงพฤติกรรมในระดับมากที่สุด ดวยคะแนนเฉลี่ย 2.8 ทั้ง 3 ดาน กิจกรรมกาวทันโลกกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมทั้ง 3 ดานไดเปนอยางดี ถึงแมวาจะเปนครั้งท่ี 3 ของการจัดกิจกรรมกลุม แตนักศึกษา
สามารถแสดงพฤติกรรมรวมทุกดานดวยคะแนนเฉล่ีย 2.3 ระดับมาก และในกิจกรรม 2 ครั้งสุดทายคือกิจกรรมหลากหลาย
พลังงานและกิจกรรมรูจักภูมิปญญาไทย ระดับการแสดงพฤติกรรมคงอยูในระดับมาก ดวยคะแนนเฉลี่ย 2.3 แสดงใหเห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์ของการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง ทำใหนักศึกษามีพฤติกรรมทางสังคมในชั้นเรียนที่ดีขึ้น  

1.2 ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาดานบทบาทและการมีสวนรวมในกระบวนการกลุม 
 รอยละของนักศึกษาท่ีประเมินพฤติกรรมของตนเองดานบทบาทการมีสวนรวมในกระบวนการกลุม  

แสดงดังตารางที่ 2 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจำนวน 74 ชุด ในชั่วโมงสุดทายของการเรียนการสอน  
 

ตารางที่ 2 คารอยละของนักศึกษาที่มีความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของตนเองในดานบทบาทและพฤติกรรมในกระบวนกลุม 

ลำดับที่ บทบาทและพฤติกรรมในกระบวนการกลุม คารอยละของนักศึกษาที่มีการพัฒนา 

1 สามารถทำงานรวมกับผูอื่นที่ไมเคยรูจักมากอนได 88 

2 มีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดีขึ้น 91 

3 เอาใจใสตองานกลุม มีสวนรวมในการทำงานทุกครั้ง 80 

4 เปนผูนำที่ยอดเยี่ยม 31 

5 เปนผูตามท่ีดี มีมารยาทในการทำงาน 84 

6 กลาแสดงความคิดเห็น อภิปรายรวมกันกับเพื่อนสมาชิก 78 

7 รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 91 

8 เรียนรูการแบงหนาที่รับผิดชอบในการทำงาน 72 

9 มีความรับผิดชอบตองานกลุม ติดตามอยางกระตือรือรน 73 

10 มีความสุขและสนุกกับการทำงานกลุม ภูมิใจในผลสัมฤทธ์ิของงาน 85 

จากขอมูลที่ไดสามารถสรุปเชื่อมโยงกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาในแตละ
ดานดังนี้  

ดานการมีปฏิสัมพันธ ไดแก สามารถทำงานรวมกับผูอื่นท่ีไมเคยรูจักมากอนได มีมนุษยสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานดีขึ้น 
และมคีวามสขุและสนกุกบัการทำงานกลุมภมูใิจในผลสมัฤทธิข์องงาน พบวานกัศกึษาสวนใหญประเมนิตนเองวามพีฒันาการดขีึน้ 
ดวยคารอยละ 88, 91 และ 85 ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการประเมินโดยผูสอนท่ีเห็นวานักศึกษามีพัฒนาการดาน
การมีปฏิสัมพันธที่ดีขึ้นมาก 
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ดานการทำงานเปนทีม ไดแก รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น กลาแสดงความคิดเห็นอภิปรายรวมกันกับเพื่อนสมาชิก 
และเรียนรูการแบงหนาที่รับผิดชอบในการทำงาน มีนักศึกษาที่มีพัฒนาการ คิดเปนรอยละ 91, 78 และ 72 อยางไรก็ตาม 
สำหรับการประเมินความเปนผูนำท่ียอดเย่ียม มีนักศึกษาเพียงรอยละ 31 ที่ระบุวามีพัฒนาการดีขึ้น แสดงใหเห็นวากิจกรรม
การเรียนการสอนตางๆ ที่จัดขึ้นในรายวิชานี้ พัฒนาดานความเปนผูนำไดไมดีเทาที่ควร แตอยางไรก็ตาม ทักษะนี้ขึ้นอยูกับ
บุคลิกลักษณะนิสัยรวมถึงความสามารถสวนบุคคล และตองใชเวลาในการพัฒนาซึ่งควรมีการสงเสริมและกระตุน 
อยางสม่ำเสมอเพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงออกและฝกฝนตนเองอยางตอเน่ือง สำหรับบทบาทการเปนผูตามท่ีดี มีมารยาท 
ในการทำงาน นักศึกษาประเมินตนเองวามีพัฒนาการดีขึ้นสูงถึงรอยละ 84 แสดงใหเห็นวากิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ  
ที่จัดขึ้นในรายวิชานี้ สามารถสงเสริมทักษะการทำงานเปนทีมของนักศึกษาใหดีขึ้นไดในระดับหนึ่ง 

ดานความรับผิดชอบ ไดแก เอาใจใสตองานกลุม มีสวนรวมในการทำงานทุกครั้ง และมีความรับผิดชอบตองานกลุม 
ติดตามอยางกระตือรือรน พบวามีนักศึกษาท่ีประเมินตนเองวามีพัฒนาการดีขึ้นสูงถึงรอยละ 80 และ 73 ตามลำดับ ทั้งนี้ 
มีนักศึกษาสวนหน่ึงเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูงต้ังแตตนอยูแลว อาจประเมินวาตนเองไมไดรับการพัฒนาในประเด็นนี้ แตโดย
ภาพรวมนักศึกษาสวนใหญมีความรับผิดชอบ เขาเรียนอยางสม่ำเสมอ สงงานตรงเวลา และมีผลงานเปนที่นาพอใจ 

 
 
การอภิปรายผล 

 
ผูวิจัยขออภิปรายผล โดยแยกเปน 3 ประเด็น ที่เก่ียวของกับการมีปฏิสัมพันธ การทำงานเปนทีม และความรับผิดชอบ 

ตามลำดับดังน้ี 
1. การที่นักศึกษาไดมีโอกาสทำกิจกรรมกลุมรวมกันหลายครั้งสามารถพัฒนาพฤติกรรมดานการมีปฏิสัมพันธใหดี

ขึ้นไดจริง จากที่นักศึกษาไมเปดใจเรียนรูการทำงานรวมกับผูอื่น สังเกตไดจากการจับกลุมสมาชิกตามความสมัครใจ 
ในกิจกรรมแรก ที่นักศึกษามักจะรวมกลุมกับเพ่ือนสาขาวิชาเดียวกันกอน จากน้ันจึงเลือกจับกลุมกับเพ่ือนรวมช้ันที่นั่งใกลกัน
จนมีสมาชิกครบจำนวน ไมมีความม่ันใจในการพูดคุย สื่อสาร สวนใหญนิ่งเฉยไมมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน พฤติกรรมเหลานี้
ยิ่งแสดงมากข้ึนในกิจกรรมคร้ังท่ี 2 เนื่องจากผูสอนเปนผูกำหนดสมาชิกในกลุมให นักศึกษาบางสวนแสดงความอึดอัดใจ 
ไมอยากรวมกิจกรรม ไมอยากทำความรูจักกับเพื่อนสมาชิก ตางนั่งเงียบทำงานตามที่ตัวเองรับผิดชอบเทานั้น ถึงแมกิจกรรม
กลุมสามารถดำเนินไปไดดวยความราบรื่น แตขาดการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาไดผานการทำกิจกรรม
กลุมหลายครั้งมีผลทำใหนักศึกษามีทักษะดานการมีปฏิสัมพันธดีขึ้นเห็นไดชัดในกิจกรรมครั้งที่ 5 และ 6 ถึงแมจะใหเลือก
สมาชิกในกลุมเองตามความสมัครใจ แตมีขอมูลแสดงวามีการรวมกลุมของเพื่อนสมาชิกท่ีมาจากหลากหลายสาขาวิชาและ 
มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสมาชิกในกลุมบาง มี 2 กลุม ที่พบวานักศึกษาท่ีมาจากตางสาขาวิชามีความสัมพันธที่ดีตอกันมาก 
ดังขอความท่ีนักศึกษาเขียนวา “รูสึกสนุก เพ่ือนๆ เปนกันเอง กระตือรือรนในการทำงาน มีน้ำใจชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
แมจะรูจักกันไมนานแตก็สนิทและเปนเพ่ือนที่ดีมาก” นอกจากนี้กิจกรรมกลุมยังทำใหนักศึกษาไดเรียนรูถึงการปรับตัวเขากับ
เพ่ือนรวมช้ันและสรางความสัมพันธอันดีตอกันดังท่ีนักศึกษาเขียนวา “รูจักคนหลากหลายท่ีมีนิสัยแตกตางกัน ทำใหเรารูจัก
ปรบัตวัใหเขากับคนอ่ืน” และ “รูสกึวามเีพือ่นใหมมากข้ึนและตองปรับตวัใหเขากับเพ่ือนใหมทุกคนใหมคีวามสัมพนัธทีด่ตีอกนั” 
ผูวิจัยสังเกตเห็นไดวาการเปดโอกาสใหมีการนำเสนอผลงานกลุมหนาช้ันเรียนเปนอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถสรางบรรยากาศ
สนุกสนานครื้นเครงและความเปนกันเองระหวางนักศึกษาดวยกันมากขึ้น ทั้งยังสรางความภาคภูมิใจ มั่นใจและกลาแสดงออก
แกนักศึกษา เม่ือผลงานไดรับความสนใจและการชื่นชมจากเพ่ือนนักศึกษาในช้ันเรียน อยางไรก็ตาม นักศึกษาท่ีมีความม่ันใจ 
กลาแสดงออกขณะอยูในกลุมมีปรากฏใหเห็นนอยมากเมื่อเทียบกับรายการอื่นๆ ในประเด็นการมีปฏิสัมพันธ ซึ่งควรไดรับ
โอกาสฝกฝนและพัฒนาตนเองตอไป 
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2. ความสามารถในการทำเปนทีมมีความสัมพันธโดยตรงกับความสัมพันธอันดีของสมาชิกในกลุม กลุมที่สมาชิก 
มีความสนิทสนมคุนเคยกันสังเกตไดวานักศึกษามีการแบงหนาที่ทำงานตามความสามารถของแตละคน โดยทุกคนมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและมีการอภิปรายรวมกัน และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง มีนักศึกษาเขียนแสดงความ
คิดเห็นไววา “ทำใหรูวาการทำงานที่ดี สำเร็จไดตองขึ้นอยูกับความสามัคคีในกลุม” ในทางตรงกันขาม กลุมที่สมาชิกไมรูจัก
คุนเคยกันมักพบลักษณะการทำงานแบบตางคนตางทำ ใชวิธีการแบงงานกันทำเปนขอๆ ดังตัวอยางสถานการณที่พบในการ
เขียนตอบในใบกิจกรรมหลังจากชมสื่อวีดิทัศนเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในกิจกรรมที่ 2 ทั้งนี้รูปแบบของกิจกรรมกลุมก็เปน
อีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรมการทำงานเปนทีม กิจกรรมเรียนรูเทคโนโลยีชีวภาพจากสื่อวีดิทัศนอาจมีรูปแบบ
ที่ไมเหมาะสม ปริมาณงานที่มอบหมายไมสอดคลองกับจำนวนสมาชิกในกลุม แตเมื่อปรับรูปแบบกิจกรรมท่ีตองมีการลุกจาก
ที่นั่งเพื่อแบงหนาที่กันคนหาขอมูลใหครบในเวลาที่กำหนด ดังในกิจกรรมที่ 4 หรือการใหแตละคนมีสวนรวมตามความถนัด
และความสามารถของตนเองเพ่ือสรางสรรคผลงานที่หลากหลายตามจินตนาการ ในกิจกรรมท่ี 5 ก็มีผลใหพฤติกรรมดานการ
ทำงานเปนทีมมีมากขึ้นอยางเห็นไดชัด 

3. นักศึกษามีความกระตือรือรนและเอาใจใสตองานกลุมมากข้ึน เม่ือผานกิจกรรมกลุมหลายคร้ัง สวนหน่ึงมาจาก
การรูจักบทบาทหนาที่ในการมีสวนรวมของตนเอง สวนหนึ่งมาจากปฏิกิริยาของสมาชิกในกลุมซึ่งแสดงออกใหทราบวาควร
แสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย นักศึกษาแตละกลุมมีวิธีการจัดการกับเพื่อนสมาชิกที่ไมใหความรวมมือดวย
วิธีการที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมนั้นและอุปนิสัยของนักศึกษาแตละคน เชน พูดบอกเพ่ือนให
เขาใจ แบงงานท่ีเพื่อนสามารถทำไดใหทำ ตักเตือนหรือบอกตรงๆ ใหมาชวยงาน มอบหมายใหเปนผูนำเสนอผลงาน ไมใสชื่อ
ในงานกลุม หรือไมใหเขารวมกลุมในคร้ังถัดไป ทั้งน้ีประสิทธิภาพของผลงานและการทำงานเสร็จตรงตามเวลาท่ีกำหนดข้ึน 
ไมไดขึ้นอยูกับความกระตือรือรน เอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมายของนักศึกษา หรือการทำงานเปนทีมของสมาชิกในกลุม
เทานั้น หากแตยังขึ้นอยูกับการมีสมาชิกที่มีความเปนผูนำหรือมีความรับผิดชอบอยูในกลุม ดังท่ีสังเกตเห็นในกิจกรรมที่ 1 
และ 2 ที่สมาชิกสวนใหญในกลุมแสดงพฤติกรรมนิ่งเฉย ไมสนใจ ไมมีสวนรวมปลอยใหเพื่อนสมาชิก 2-3 คนที่มีความ
รับผิดชอบทำงานจนแลวเสร็จจะเห็นไดวารอยละของนักศึกษาท่ีมีผลงานมีประสิทธิภาพมีมากกวารอยละของนักศึกษาท่ีแสดง
ความกระตือรือรนเอาใจใสตองานกลุม ดังนั้นผลงานกลุมจึงไมสามารถใชเปนตัวบอกถึงความสำเร็จของการจัดการเรียนรู 
แบบกระบวนการกลุมไดในกรณีนี้ 

 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
จากการวิจัยพบวา นักศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมดานการมีปฏิสัมพันธ การทำงานเปนทีม และความรับผิดชอบ  

ในทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องและคงอยูในระดับมาก ในกิจกรรมสุดทาย แสดงใหเห็นถึงผลของการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเกิด
เปนลักษณะนิสัยที่ติดตัวนักศึกษาไป ทั้งน้ีรูปแบบกิจกรรมท่ีตองใชความสามารถหลากหลายของเพ่ือนสมาชิก มีการลุกจาก
ที่นั่ง ตองทำเสร็จในเวลาอันจำกัด มีการอภิปราย ลงขอสรุป และนำเสนอผลงานของกลุม สามารถสงเสริมพฤติกรรม 
ทั้ง 3 ดานไดเปนอยางดี จากการรวมกิจกรรมกลุมอยางตอเนื่องนักศึกษาพบวาตนเองมีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดีขึ้น 
รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมถึงการเอาใจใสรับผิดชอบตอหนาที่ นักศึกษามีสวนรวมและความสุขในการเรียนสงผลให
บรรยากาศของการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวติประจำวันไมนาเบ่ือ ทำใหนกัศึกษาสามารถเรียนรูและทำความเขาใจ
กบัเนือ้หาวชิาไดตรงตามวัตถปุระสงค สามารถบูรณาการความรูในเนือ้หาไปประยุกตใชในชีวติประจำวันได ซึง่เปนผลเนือ่งมาจาก
การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกภายในกลุม 
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เอกสารอางอิง 
 
ไกรสร แสนวงค. การจัดการเรียนรูภายใตกระบวนการทำงานกลุมโดยเนนการนำเสนองานในหองเรียนตามประเด็นคำถาม

ปลายเปดเพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะหเชิงบูรณาการ. ลำพูน: เอกสารการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน. มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลำพูน, 2554. 

ปยะมาศ ชาติมนตรี. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมแบบรวมมือ โดยใชสวนพฤกษศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. อุบลราชธานี: ปริญญานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550. 

ทิศนา แขมมณี. ศาสตรการสอนองคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร:  
ดานสุทธาการพิมพ. 2545. 

สุวิทย มูลคำ และอรทัย มูลคำ. 19 วิธีจัดการเรียนรู: เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ. 2545. 
อรุณ ี แสงโพธิ์. การพัฒนาการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 4 เรื่อง การถนอมอาหารโดยใชกระบวนการกลุมของนักศึกษา

ระดับชั้น ปวส. 1/10 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554. 2555  
[ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://www.srithana.ac.th/research/ research_19.pdf (วันที่คนขอมูล: 29 กันยายน 
2555). 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 

ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ศ.ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ศ.ดร.อารี วิบูลยพงษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ศ.อำนวย ขนันไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ศ.ดร.สายสมร ลำยอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.วิบูลย รัตนาปนนท มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.สมพงษ วิทยศักดิ์พันธุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.เพทาย พงษเพียจันทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.ธวัชชัย รัตนชเลศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ดร.ธนะชัย พันธเกษมสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ดร.วรรณพร ทะพิงคแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.พัชรินทร ระวียัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.รวี ลงกานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.ชิตชล ผลารักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.สินธุ สโรบล มหาวิทยาลัยแมโจ 
รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย มหาวิทยาลัยแมโจ 
ผศ.ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน มหาวิทยาลัยแมโจ 
อ.ดร.พูลพงศ สุขสวาง มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.โกสุม สายใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
อ.ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ทพ.ดร.สุรสิงห วิศรุตรัตน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
ดร.นพ.ชูสิน สีลพัทธกุล โรงพยาบาลสารภี 

ผศ.ดร.บุลรัตน สิทธิพงศ โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ 
อ.ดร.เทิดชาย ชวยบำรุง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ผศ.ดร.วรรณทนี สันติกุล Hong Kong Polytech University 
Professor Andreas Zins Modul University, Vienna  
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

รศ.ดร.โกศล มีคุณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 
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โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดาน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน
และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหาและ
แนวทางแกไขของชุมชน และทองถ่ิน โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยท่ีบงช้ีสภาพการเปล่ียนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
 
รูปแบบของวารสาร 

 
• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน - กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทานตอบทความ 
 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 - มีนาคม พ.ศ.2557  
จะเปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพ  
เปนบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่
ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความ
ตระหนักและการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ 
ดังตอไปน้ี 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (เปน Outcome ของงานพิจารณาจากการนำไปใชประโยชน 

 และ Citation) 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพ่ือสังคม 
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• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงานพิจารณาจากการ 
 นำไปใชประโยชน และ Citation) 
 
โดยการเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : Angsana New ชื่อบทความใชตัวขนาด 20 ตัวหนา ชื่อผูเขียนและหัวขอหลักใชอักษรขนาด 18 ตัวหนา 

เนื้อเรื่องใชตัวอักษร 16 ตัวปกติ  
2. การตั้งหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
 

การเรียงลำดับเน้ือหา (บทความวิจัย) 
1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลกัใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานและอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษาดวย 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 
6. ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussions) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดง

การวิจยัถงึผลท่ีชดัเจน หากมีตาราง กราฟ หรือรปูภาพใหมเีนือ้หาหรือวธิกีารอธิบายประกอบ และการเขียนอภิปรายผลการศึกษา 
เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตามวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิจัยของผูอื่น 
ที่มีอยูกอนหรือไม อยางไร ดวยเหตุผลใด เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

7. บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

8. กิตติกรรมประกาศหรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 
ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 

9. การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบ นามและป (ชื่อ-นามสกุลผูแตง,  
ปที่พิมพ) ตัวอยาง ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

10. บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรมใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการ 
ที่อางอิง โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

 10.1 หนังสือ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สำนักพิมพ. สถานที่พิมพ 
สีลาภรณ บัวสาย. 2549. เศรษฐกิจพอเพียง รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล. พิมพครั้งท่ี 1 อัมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิ่ง. 

กรงุเทพมหานคร 
 10.2 วารสาร 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี) : เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด 
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34) : 14-20. 
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 10.3 วิทยานิพนธ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ. สถาบันการศึกษา. 

เมืองที่พิมพ. จำนวนหนา 
ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงรายเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร.

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 108 หนา 
 10.4 เอกสารวิชาการอ่ืนๆ 

ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 
สถานที่พิมพ. 

คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 
สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร 
 10.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล : http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
 10.6 รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเน้ือเรื่องภาษาไทย 
  - ชื่อวิทยาศาสตร คำข้ึนตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  
  - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 
  - ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
  - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete  

   block design, RCBD) 
11. การสงตนฉบับ ผูเขียนสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD  

บันทึกขอมูล สงดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เลขที่ 202 ถนนโชตนา ตำบลชางเผือก  
 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 50300 
 และเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 
12. การอานประเมินบทความตนฉบับ ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  

จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 3 ทานตอเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหาเพ่ือรับการประเมิน 
กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนาจะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

13. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
14. ความรับผิดชอบ เนื้อหาบทความท่ีปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด

อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
 
หมายเหตุ 

1. ขอใหทานผูสงบทความทุกทานทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และ E-mail ลงใน
หนังสือนำสงดวย โดยทางกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม จะไดติดตอกลับไปเพ่ือแจงผลการพิจารณา 

2. ในกรณีเปนบทความท่ีสงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกล่ันกรองบทความ 
จำนวน 3,000 บาท 
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