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ค ำน ำ 

 รายงานการวิจยัน้ีเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานโดยการใช้กิจกรรมกลุ่ม 
รายวิชาการงานอาชีพ งานเกษตร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นครูผูส้อนนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาตาก ได้พบว่านักเรียนชั้นดงักล่าวมกัมีปัญหาในการท างานเป็นกลุ่ม โดย
นกัเรียนไม่ให้ความร่วมมือกนั ขาดทกัษะในการท างานกลุ่ม นักเรียนจะถนัดในการท างานเป็น
รายบุคคลมากกว่า ผูว้ิจยัเห็นว่า การพฒันาทกัษะการท างานเป็นกลุ่มเป็นส่ิงท่ีส าคญัและน่าจะ
พฒันาได ้จึงไดท้  าการศึกษาเอกสารและใชป้ระสบการณ์ท่ีเคยสอนมาวา่ หากมีการใชกิ้จกรรมกลุ่ม
เพื่อพฒันาทกัษะปฏิบติังานของนกัเรียนแลว้ จะท าให้นกัเรียนมีทกัษะการท างานเป็นกลุ่มเพิ่มมาก
ข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดไ้ปทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดเ้ลือกใช้วิธีการใช้กิจกรรม
กลุ่มในการเรียนการสอนมาทดลอง แกปั้ญหาในคร้ังน้ี โดยในรายงานจะมีตั้งแต่การเลือกปัญหา 
การทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีด าเนินการวิจยั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และสรุป 
อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้
น าไปศึกษาต่อ และหากงานวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยัตอ้งขออภยัมา ณ. ท่ีน้ีดว้ย
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างแผนการสอนท่ีเน้นการใช้กิจกรรมกลุ่มกับ
ผูเ้รียนเพื่อศึกษาทกัษะการปฏิบติังาน รายวชิาการงานอาชีพ งานเกษตร ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5/2  ท่ีไดรั้บการสอนโดยการใชกิ้จกรรมกลุ่มโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5/2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 29 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัประกอบไปดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมกลุ่ม แบบประเมินทกัษะการ
ท างานเป็นกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบประเมินผลงาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ตารางประกอบการอธิบายในรูปพรรณนาวเิคราะห์  
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย       

 ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นครูผูส้อนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง                       
อ าเภอเมือง  จงัหวดัตาก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาตาก ไดพ้บวา่นกัเรียนชั้นดงักล่าว
มกัมีปัญหาในการท างานเป็นกลุ่ม โดยนกัเรียนไม่ให้ความร่วมมือกนั ขาดทกัษะในการท างานกลุ่ม 
นกัเรียนจะถนดัในการท างานเป็นรายบุคคลมากกวา่ ผูว้ิจยัเห็นว่า การพฒันาทกัษะการท างานเป็น
กลุ่มเป็นส่ิงท่ีส าคญัและน่าจะพฒันาได ้จึงไดท้  าการศึกษาเอกสารและใชป้ระสบการณ์ท่ีเคยสอนมา
วา่ หากมีการใชกิ้จกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะปฏิบติังานของนกัเรียนแลว้ จะท าให้นกัเรียนมีทกัษะ
การท างานเป็นกลุ่มเพิ่มมากข้ึน 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะ เป็นครูผูส้อนนักเรียนในชั้นดงักล่าวอยู่แล้วมีความสนใจท่ีจะใช้
กิจกรรมกลุ่มในการเรียนการสอน เพื่อพฒันาทกัษะการท างานเป็นกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5/2 ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ซ่ึงมีจ านวน 29 คน โดยตอ้งศึกษาทกัษะการปฏิบติังานของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการใชกิ้จกรรมกลุ่ม 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย         
 1.  เพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังานโดยการใชกิ้จกรรมกลุ่ม ของนกัเรียนชั้น ม. 5/2 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง จงัหวดัตาก    

2.  เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานโดยการใชกิ้จกรรมกลุ่ม ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง จงัหวดัตาก 
ขอบเขตของกำรวจัิย   
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยั ไวด้งัน้ี 
 1.   ขอบเขตดา้นประชากร    
                    นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนถนอมรษษฎร์
บ ารุง อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก  จ านวน 29 คน      
 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา             
      เน้ือหาท่ีใชใ้นการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานโดยการใชกิ้จกรรมกลุ่ม รายวชิาการงาน
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อาชีพ งานเกษตร ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 โดยยดึรูปแบบการจดัการเรียนรู้ทกัษะการ
ปฏิบติังานของบุญญศกัด์ิ  ใจจงกิจ เนน้การใชก้ระบวนการท างานกลุ่ม 
 
สมมุติฐำนงำนวจัิย         
 นกัเรียนท่ีท ากิจกรรมกลุ่มมีทกัษะการปฏิบติังานดีข้ึน สังเกตไดจ้ากการปฏิบติังานกลุ่มของ
นกัเรียน ผลงานการท างานกลุ่ม 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ         
 กิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลรวมกลุ่มกนั สองคนข้ึน
ไป เพื่อท ากิจกรรม ร่วมมือในกิจกรรมนั้นๆโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั ก า ร มีป ฏิสั มพัน ธ์ กันขอ ง
สมาชิกในกลุ่มโดยเน้นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ท่ีกลุ่มผู ้เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการรู้จกัตนเอง เขา้ใจและยอมรับอย่างแทจ้ริงซ่ึงเป็น
แนวทางสู่การพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ        
 ทกัษะกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ความช านาญในการปฏิบติังานเกษตรของนกัเรียนภายหลงั
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยการใชกิ้จกรรมกลุ่ม รายวชิาการงานอาชีพ งานเกษตร ตามรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังานของบุญญศกัด์ิ  ใจจงกิจ 

ควำมหมำยของกำรสอน  หมายถึง กระบวนการท่ีครูพยายามสร้างความสัมพนัธ์กับ
นักเรียนในอนัท่ีจะแนะน าให้นักเรียนได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลโดยใช้
เทคนิควธีิการท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเด็กและส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา 
 แผนกำรสอน หมายถึง รายละเอียดของกิจกรรม วธีิการสอน เน้ือหาในแต่ละหน่วย หรือแต่
ละชัว่โมงท่ีผูส้อนได้ก าหนดไว ้เพื่อสอนในแต่ละชัว่โมงโดยอาจก าหนดเป็น แผนการสอนราย
สัปดาห์ คือการน าเน้ือหาท่ีก าหนดจากประมวลการสอนรายวิชามาแบ่งเป็น หวัขอ้การสอนยอ่ย ๆ 
เพื่อท่ีจะสอนในแต่ละสัปดาห์ หรือแผนการสอนรายคร้ัง     
 งำนเกษตร หมายถึง งานท่ีท าเก่ียวกบัการปลูกพืช การเล้ียงสัตวแ์ละการประมง ซ่ึงเป็น
อาชีพหลักอย่างหน่ึงของคนไทยท่ีท ากันมานานแล้ว งานเกษตรเป็นงานท่ีมีความส าคญัต่อการ
ด ารงชีวติของคนเรา เพราะผลผลิตท่ีไดจ้ากการท างานเกษตรสามารถน า มาใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย 
เช่น ไวใ้ชกิ้นภายในครอบครัว แบ่งปันให้กบัเพื่อนบา้น และถา้มีเหลือก็สามารถน าไปขายท่ีตลาด
ไดอี้กดว้ย          

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล หมายถึงขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อสรุปความส าคัญของข้อมูล
สารสนเทศใหต้รงสภาพท่ีเป็นจริง ตรงตามวตัถุประสงค ์ ก่อนท่ีจะน าขอ้มูลมาใช ้  
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.  ไดแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้การพฒันาทกัษะการปฏิบติังานโดยการใชกิ้จกรรมกลุ่ม

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บ ารุง จงัหวดัตาก 

2.  ไดพ้ฒันาทกัษะการปฏิบติังานโดยการใชกิ้จกรรมกลุ่ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี    
ท่ี 5/2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง จงัหวดัตาก 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ แนวคิดจากเอกสาร ต าราต่างๆตลอดจนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชกิ้จกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังาน ไวต้ามล าดบัหวัขอ้ดงัน้ี 

1. การสอนเกษตร 

2. หลกัสูตรเกษตรในระดบัมธัยมศึกษา 

3. การเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม 

4. การเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติั 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การสอนเกษตร         

ความหมายของการสอน หมายถึง กระบวนการท่ีครูพยายามสร้างความสัมพนัธ์กบั
นกัเรียนในอนัท่ีจะแนะน าให้นกัเรียนไดมี้กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลโดยใช้
เทคนิควธีิการท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเด็กและส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา   

งานเกษตร  หมายถึง งานท่ีท าเก่ียวกบัการปลูกพืช การเล้ียงสัตวแ์ละการประมง ซ่ึงเป็น
อาชีพหลกัอยา่งหน่ึงของคนไทยท่ีท ากนัมานานแลว้ งานเกษตรเป็นงานท่ีมีความส าคญัต่อการ
ด ารงชีวิตของคนเรา เพราะผลผลิตท่ีไดจ้ากการท างานเกษตรสามารถน า มาใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย 
เช่น ไวใ้ชกิ้นภายในครอบครัว แบ่งปันใหก้บัเพื่อนบา้น  และถา้มีเหลือก็สามารถน าไปขายท่ีตลาด
ไดอี้กดว้ย 

แนวคิดเกีย่วกบัการสอนเกษตร  จากสาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองของประเทศไทย และปัญหาต่าง ๆในการจดัการเรียนการสอนวชิาเกษตรของโรงเรียน
ท่ีเกิดข้ึน ในปัจจุบนัท าใหก้ารศึกษาเกษตรไม่ค่อยพฒันากา้วหนา้ และประสบผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายเท่าท่ีควร เพราะฉะนั้น เราน่าจะน าสาเหตุและปัญหาเหล่าน้ีมาพิจารณาหาแนวทางท่ีจะ
ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อ หาหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ  
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หลกัสูตรเกษตรในระดับมัธยมศึกษา  

การจดัการเรียนการสอนวชิาเกษตรในหลกัสูตรมธัยมศึกษา หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ 
พ.ศ. 2521 และปรับปรุง พ.ศ. 2533 ตามโครงสร้างของหลกัสูตร วชิาเกษตรจดัอยูใ่นกลุ่มการงาน
และอาชีพ หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 และปรับปรุง พ.ศ. 2533 ตามโครงสร้างของ
หลกัสูตรน้ีมีความยดืหยุน่มาก วชิาเกษตรสามารถจดัเป็นวชิาบงัคบัไวใ้นกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาอาชีพ 
และยงัสามารถเรียนเป็นวชิาเลือกหากเลือกเรียนแผนการเรียนเกษตรกรรมดว้ยความยืดหยุน่ใน
โครงสร้างของหลกัสูตรจึงท าใหห้ลกัสูตรมธัยมศึกษา พ.ศ. 2524 และหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ พ.ศ. 2524สามารถเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งกนัได ้   
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ปี 2551       
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์
ในการก าหนดคุณภาพของผู ้เ รียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงก าหนดไว้เฉพาะ
ส่วนท่ีจ าเป็นส าหรับเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ ส าหรับสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู ้เรียน ซ่ึงก าหนด
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรซ่ึงประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการ
เรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมของผู ้เรียนเป็น 8 กลุ่มสาระ  
 กลุ่มสาระท่ี 7 คือ กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยีนั้ น ควรน ากระบวนการใน
สาระท่ี 2 เป็นตัวด าเนินการจัดการเรียนรู้ร่วมกับเน้ือหาสาระการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ
ฯ เดียวกัน หรือต่างกลุ่มสาระฯ       
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 สาระ และ 4 
มาตรฐานการเรียนรู้ และแต่ละสาระฯ ประกอบด้วย      
  1. มาตรฐานการเรียนรู้       
  2. ตัวช้ีวดั          
  3. และสาระการเรียนรู้แกนกลาง      
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยีนั้ นควรน า
กระบวนการในสาระท่ี 2 เป็นตัวด าเนินการจัดการเรียนรู้ร่วมกับเน้ือหาสาระการเรียนรู้
ภายในกลุ่มสาระฯ เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระฯ                                                
 มาตรฐานการเรียนรู้ 12 ช้ันปี        
  สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว      
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   มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
กระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างาน
ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานมี
จิตส านึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว
  สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี      
   มาตรฐาน ง2.1 เข้าใจ เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี 
ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ีย ัง่ยืน      
  สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    
   มาตรฐาน ง3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การงานและอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม      
  สาระที่ 4 การอาชีพ        
   มาตรฐาน ง4.1 เข้าใจมีทักษะท่ีจ าเป็นมีประสบการณ์ เห็น
แนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ คุณธรรม และมีเจตคติต่ออาชีพ
    
การเรียนแบบกจิกรรมกลุ่ม        
 ความหมายของกจิกรรมกลุ่ม 

ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของกิจกรรมกลุ่มไวด้งัน้ี 
Ragon And Shepherd (1970, หน้า 1-3) ไดใ้ห้ความหมายของกิจกรรมกลุ่มว่า เป็น

วิทยาการท่ีวา่ดว้ยเร่ืองความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนและกระบวนการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพโดย
พยายามศึกษาเพื่อ ให้ไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงทศันคติและ
พฤติกรรมของคน 

สรศกัด์ิ ชูโต (2530, หนา้ 10) กล่าววา่กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การจดักิจกรรมแลว้ให้ทุกคน
มีส่วนร่วมทั้งความคิด และลงมือกระท าในสถานการณ์ท่ีมีการยอมรับซ่ึงกนัและกนัเคารพในกติกา
ของกลุ่มจนเกิดการพฒันาความคิด ความเขา้ใจ และพฤติกรรมของบุคคลอนัเป็นผลต่อตนเอง และ
คนอ่ืนท่ีจะอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
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คมเพ็ชร ฉัตรศุภกุล (2530, หน้า 16) กล่าวว่ากิจกรรมกลุ่มหมายถึง การน าเอา
ประสบการณ์มาวางแผนแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั การมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม
ดว้ย จะช่วยใหเ้กิดการพฒันาในตวัของบุคคลทุกคน                                                                                             

ชญัญา บวัประเสริฐ (2546, หนา้ 9) กล่าววา่กิจกรรมกลุ่มหมายถึง การน าเอาประสบการณ์
มาวางแผนแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการของสมาชิกแต่ละคนและ
การเปล่ียนแปลงของกลุ่มโดยรวม ประสบการณ์ของกลุ่มจะท าให้เกิดการพฒันาในส่วนบุคคลและ
กลุ่มก็จะด าเนินไปดว้ยความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  

สรุปไดว้า่ กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การน าประสบการณ์มาวางแผนแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีสมาชิกตอ้งการและการเปล่ียนแปลงของกลุ่มโดยส่วนรวม 
กิจกรรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้สมาชิกไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั ก่อให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมของตนเอง
และผูอ่ื้น ตลอดจนช่วยใหเ้กิดการพฒันาในตวัของบุคคลทุกคน    
 จุดมุ่งหมายของกจิกรรมกลุ่ม 

Bennett (1963, หนา้ 8-9) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่มไว ้ดงัน้ี 
1) เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ทางดา้นการศึกษา อาชีพ สังคม และ

ส่วนตวัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน เช่น การปฐมนิเทศนกัเรียนท่ีเขา้เรียน
ใหม่การศึกษากลุ่มเร่ืองชีวิตการท างาน และปัญหาของการปรับตวัต่ออาชีพ การไดมี้โอกาสศึกษา
ปัญหาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นกลุ่ม จะช่วยให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เป็น
ท่ียอมรับของสังคมได ้

2) ก่อใหเ้กิดทางการบ าบดัรักษาจากการท่ีไดมี้โอกาสปลดปล่อยความตึงเครียดทางอารมณ์
ท่ีท าใหเ้ขา้ใจและไดข้อ้คิดในปัญหาต่างๆ ของบุคคลมากข้ึน ร่วมทั้งศึกษาปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัใน
บรรยากาศท่ีโอนอ่อนผอ่นตามและน ามาปรับปรุงบุคลิกภาพและวิถีทางของตน กลุ่มเปิดโอกาสให้
บุคคลวนิิจฉยัตนเองและผูอ่ื้น 

3) ช่วยใหบุ้คคลบรรลุจุดมุ่งหมายของการแนะแนวอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
4) ช่วยให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะกลุ่มช่วยให้เขา้ใจภูมิหลงั

และลกัษณะทัว่ไปของปัญหา 
Button (1974, หนา้ 1-2) ไดก้ล่าววา่ กิจกรรมกลุ่มเป็นส่ิงท่ีจดัข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วย

ส่งเสริมใหม้นุษยไ์ดเ้ติบโตและพฒันา โดยเฉพาะทกัษะดา้นสังคมและดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคล
อ่ืน ดงันั้นการจดักิจกรรมกลุ่มจึงเป็นการสร้างโอกาสให้มนุษยไ์ดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการติดต่อสัมพนัธ์
กบัคนอ่ืนๆ ในบรรยากาศท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มจะพยายามช่วยกลุ่มและ
ช่วยบุคคลแต่ละคนใหท้ างานไปสู่จุดหมาย 
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คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2530, หน้า 136–138) ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่มไว ้
ดงัน้ี 

1) เพื่อสร้างความเขา้ใจในตนเองอยา่งถูกตอ้ง โดยปกติคนทัว่ไปอาจจะคิดวา่ตนเองมีความ
เขา้ใจในตนเอง ไม่จ  าเป็นตอ้งใหค้นอ่ืนมาช่วยช้ีแจงวา่ตนเป็นคนอยา่งไร ในทางจิตวิทยาแลว้มนุษย์
ย่อมเข้าใจในตวัเอง แต่บางด้านก็อาจไม่เข้าใจตวัเองได้ดีเท่าท่ีควร หรือบางคร้ังก็เข้าใจตวัเอง
ผดิพลาดได ้ทั้งน้ี เพราะวา่แต่ละบุคคลมีการปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้มโดยการใชก้ลวิธีแตกต่างกนัไป 
ดว้ยเหตุน้ีกิจกรรมก็อาจช่วยมนุษยไ์ดโ้ดยเป็นกระจกเงาสะทอ้นใหเ้ห็นภาพของตนเองทุกๆ ดา้น 

2) เพื่อสร้างความเขา้ใจในบุคคลอ่ืน มนุษย์มีความตอ้งการท่ีจะอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุข
ปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ ความเขา้ใจในสมาชิกของกลุ่ม ความเขา้ใจในบุคคลอ่ืนจะท าให้เกิด
การยอมรับพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา ดงันั้น ในการท ากิจกรรมกลุ่มรวมกนัของสมาชิกจะเปิด
โอกาสใหส้มาชิกเกิดการเรียนรู้ลกัษณะต่างๆ ของแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดี และช่วยให้สามารถเขา้ใจ
บุคคลอ่ืนได ้         
 3) เพื่อสร้างความสามารถในการท างานร่วมกนัระหวา่งสมาชิก ซ่ึงนอกจากจะอาศยัความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนแล้ว ส่ิงท่ีส าคัญและมีความหมายต่อ
ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความร่วมมือ ซ่ึงถา้ขาดความร่วมมือท่ีดีจะท าให้การท างานของกลุ่มไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ดังนั้น ในการท ากิจกรรมกลุ่ม จึงมีความมุ่งหมายท่ีจะเสริมสร้าง
คุณลกัษณะท่ีดีใหแ้ก่สมาชิกกลุ่ม ใหมี้ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ประนอม เดชชยั (2531, หนา้ 101–102) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่ม ไวด้งัน้ี 
1) เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจธรรมชาติของมนุษย์ คือ ความเขา้ใจตวัเองและเขา้ใจบุคคลอ่ืนใน

กลุ่ม ซ่ึงจะท าให้บุคคลปรับตวัเองเขา้กบับุคคลในกลุ่มได ้เกิดการเรียนรู้เร่ืองของตนไดดี้ข้ึน เช่นรู้
ขอ้บกพร่องของตนเอง หรือรู้ว่าตนเองเป็นคนเช่นไร เม่ือเทียบกบับุคคลในกลุ่มเกิดความเขา้ใจ
บุคคลอ่ืนในกลุ่ม โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัยอ่มท าให้เกิดการเรียนรู้จกัซ่ึงกนัและ
กนัไดดี้ ทราบถึงขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้บกพร่องทั้งของตนเองและคนอ่ืนอนัจะเป็นแนวทางให้เกิด
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั คิดช่วยเหลือกนั ตลอดจนการปรับตวัเขา้หากนัดว้ย 

2) เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการท างาน หรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ร่วมกนั ประสบการณ์ท่ี
จะจดัในกิจกรรมกลุ่ม จะช่วยให้สมาชิกไดเ้รียนรู้วิธีการท างานร่วมกนั เพราะไม่มีมนุษยค์นใดจะ
อยูค่นเดียวไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยักนั ฉะนั้นการฝึกกิจกรรมกลุ่มในการเรียนการสอน จะช่วยฝึก
ใหบุ้คคลเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการท างานและร่วมมือกนัแกปั้ญหา 
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3) เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกความรู้สึกทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ในระหวา่งร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เช่น ฝึกความอดทน ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม เป็นตน้ ส่ิงท่ีไดม้าจากกิจกรรมกลุ่ม
เหล่าน้ีจะไปช่วยพฒันาตวับุคคลและสังคมต่อไป 

สรุปไดว้า่ กิจกรรมกลุ่มมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลไดเ้รียนรู้ เขา้ใจตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้น
ดว้ย สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
บุคคลในทางท่ีดีข้ึน โดยไดเ้รียนรู้ถึงการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และเปิดโอกาสให้บุคคลไดป้รับปรุง 
แกไ้ข เปล่ียนแปลง มีความสามารถคิดเป็น มีทศันคติเพื่อพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ และสามารถ
ปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข       
 ประโยชน์ของกจิกรรมกลุ่ม 

คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2530, หนา้ 15-17) กล่าววา่ กิจกรรมกลุ่มมีคุณค่าในดา้นความเจริญ 
งอกงามเพิ่มความมัน่ใจในตนเอง มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตนเองดีข้ึน เกิดความรู้สึกวา่ตนเองมี
คุณค่า การไดรั้บประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนมีคุณค่า ในการพฒันาดา้นทศันคติ ความสนใจ 
ความสามารถและในการด ารงชีวิตในสังคม บุคคลจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน มีความเคารพ
บุคคลอ่ืนจึงจะท าให้อยู่ร่วมกบักลุ่มได้ และยงัช่วยให้บุคคลอ่ืนท่ีมาจากครอบครัวอ่ืนได้เรียนรู้
สังคม สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม นอกเหนือจากความส าเร็จของกิจกรรมท่ีท าแล้ว 
กิจกรรมกลุ่มยงัมีคุณค่าดา้นอ่ืนๆ อีก ดงัน้ี 

1) คุณค่าในการดา้นพฒันาการ (Development values) เช่น การตอบสนองความตอ้งการ 
พื้นฐานบุคคล การสร้างพฒันาการดา้นอารมณ์และสังคม คุณค่าดา้นอาชีพ ตลอดจนความเจริญงอก
งามดา้นความรู้และทกัษะ 

2)   คุณค่าในดา้นวนิิจฉยั (Diagnostic values) ส าหรับผูน้ ากลุ่มเม่ือมีการท ากิจกรรมกลุ่มจะ
ท าใหมี้โอกาสท่ีจะสังเกตสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน ท าใหไ้ดรั้บความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในตวัผูเ้รียน 

3)   คุณค่าในดา้นการบ าบดั (Therapeutic values) ในการรวมกลุ่มของบุคคลนั้น จะมีคุณค่า
ต่อการบ าบดัไดเ้ป็นอยา่งดี ในโรงพยาบาลและคลินิกจะน าวธีิการทางกลุ่ม ไปใชใ้นการรักษาคนไข ้
โดยท าการบ าบดัทางจิตวิทยากบัคนไขเ้ป็นกลุ่ม (Group psychotherapy) ส าหรับในโรงเรียนผูเ้รียน
มีปัญหาคลา้ยคลึงกนัอาจไดรั้บความช่วยเหลือ โดยการให้ค  าปรึกษาแบบกลุ่ม (Group counseling) 
แต่ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีปัญหาเพียงเล็กน้อย จะได้รับประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม เช่นการ
แกปั้ญหาทางอารมณ์ การพฒันานิสัยของตนเอง เป็นตน้ 

4)  คุณค่าต่อโรงเรียนและชุมนุม (Values to the School and Community) การเขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้ผู ้เ รียนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้บุคคลท่ีมี
ความสามารถมีคุณค่า สร้างประโยชน์ใหแ้ก่โรงเรียนและชุมชนได ้
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 ชญัญา บวัประเสริฐ (2546, หนา้ 20) กล่าววา่ กิจกรรมกลุ่มมีส่วนช่วยในการพฒันาดา้น
ต่างๆจึงเป็นการช่วยใหบุ้คคลไดพ้ฒันาตนเอง นบัตั้งแต่การเรียนรู้ท่ีจะรู้จกัตนเองอยา่งเหมาะสม 
และการท่ีบุคคลไดท้  ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนัก็ยอ่มจะช่วยพฒันาทกัษะทางดา้นการฟัง เป็นการฝึกให้
เป็นผูฟั้งท่ีดีรู้จกักลา้แสดงออก กลา้แสดงความคิดเห็น รู้จกัควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ได้
อยา่งเหมาะสม กลา้ท่ีจะเปิดเผยตนเองต่อบุคคลอ่ืน      
 ดงันั้นประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่ม คือ ท าใหส้มาชิกไดป้ฏิบติักิจกรรมร่วมกนั ช่วยให้
สมาชิกเกิดการพฒันา ปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง ยอมรับผูอ่ื้น ช่วยใหเ้กิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผูอ่ื้นมากยิง่ข้ึน  
   
การเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบัติ 

เดวส์ี (Davies. 1971: 50-56) ไดน้ าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะปฏิบติัไว้
วา่  ทกัษะส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ จ านวนมาก  การฝึกใหผู้เ้รียนสามารถท าทกัษะ
ยอ่ย ๆ เหล่านั้นไดก่้อนแลว้ค่อยเช่ือมโยงต่อกนัเป็นทกัษะใหญ่  จะช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จ
ไดดี้และรวดเร็วข้ึน  ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมีทั้งหมด 5 ขั้น คือ 

1. ขั้นสาธิตทกัษะหรือการกระท า  ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นทกัษะหรือการกระท าท่ี
ตอ้งการให้ผูเ้รียนท าไดใ้นภาพรวม โดยการสาธิตใหผู้เ้รียนดูทั้งหมดตั้งแต่ตน้จนจบ  ทกัษะหรือ
การกระท าท่ีสาธิตใหผู้เ้รียนดูนั้น  จะตอ้งเป็นการกระท าในลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติ  ไม่ชา้หรือเร็ว
เกินปกติ  ก่อนการสาธิต  ครูควรใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้รียนในการสังเกต  ควรช้ีแนะจุดส าคญัท่ีควรให้
ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต 

2. ขั้นสาธิตและใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย  เม่ือผูเ้รียนไดเ้ห็นภาพรวมของการกระท าหรือ
ทกัษะทั้งหมดแลว้ ผูส้อนควรจะแตกทกัษะทั้งหมดให้เป็นทกัษะยอ่ย ๆ หรือแบ่งส่ิงท่ีกระท า
ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ และสาธิตส่วนยอ่ยแต่ละส่วนใหผู้เ้รียนสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอยา่งชา้ 
ๆ 

3. ขั้นใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย  ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัทกัษะยอ่ยโดยไม่มีการสาธิตหรือมี
แบบอยา่งใหดู้ หากติดขดัจุดใด ผูส้อนควรใหค้  าช้ีแนะ และช่วยแกไ้ขจนผูเ้รียนท าได ้เม่ือไดแ้ลว้
ผูส้อนจึงเร่ิมสาธิตทกัษะยอ่ยส่วนต่อไป และใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ยนั้นจนท าได ้ท าเช่นน้ี
เร่ือยไปจนกระทัง่ครบทุกส่วน 

4. ขั้นใหเ้ทคนิควธีิการ  เม่ือผูเ้รียนปฏิบติัไดแ้ลว้ ผูส้อนอาจแนะน าเทคนิควธีิการท่ีจะช่วย
ใหผู้เ้รียนสามารถท างานนั้นไดดี้ข้ึน เช่น ท าไดป้ระณีตสวยงามข้ึนท าไดร้วดเร็วข้ึน ท าไดง่้าย
ข้ึน หรือส้ินเปลืองนอ้ยลง เป็นตน้ 
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5. ขั้นใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงทกัษะยอ่ย ๆ เป็นทกัษะท่ีสมบูรณ์  เม่ือผูเ้รียนสามารถปฏิบติัแต่ละส่วนได้
แลว้  จึงใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย ๆ ต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ตน้จนจบ  และฝึกปฏิบติัหลาย ๆ คร้ัง
จนกระทัง่สามารถปฏิบติัทกัษะท่ีสมบูรณ์ไดอ้ยา่งท่ีช านาญ 

พรรณ ีช. เจนจิต (2538: 539 -541)  ไดอ้ธิบายถึง การสอนทกัษะ ไวด้งัน้ี 
1. บอกใหผู้เ้รียนทราบวา่จะท าอะไร  ช้ีแจงใหเ้ห็นความส าคญัเพื่อเร้าใหผู้เ้รียนเกิดความ

สนใจ  และกระตุน้ใหเ้ห็นวา่ส่ิงนั้นมีความจ าเป็นส าหรับตนอยา่งไร  ต่อจากนั้นจึงสาธิตใหดู้ตั้งแต่
ตน้จนจบเพื่อใหผู้เ้รียนจดัระบบส่ิงท่ีจะเรียนเป็นเร่ืองเป็นราวเม่ือสาธิตจบ  อธิบายใหเ้ขา้ใจถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่าง ๆ เนน้จุดท่ีส าคญัหรือจุดท่ีจะตอ้งสังเกตโดยเขียนบนกระดาน  ซ่ึงครู
จะสามารถอา้งอิงถึงเม่ือแสดงใหดู้อีกคร้ัง  โดยท าไปทีละขั้น 

2. ใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กหดัทนัทีหลงัจากการสาธิต  ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงการท าซ ้ าและการ
เสริมแรง  ถา้เคร่ืองใชมี้ไม่พอ  ใหส้าธิตกบัผูเ้รียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนทุกคนมีโอกาส
ฝึกหดั  และครูจะไดใ้หก้ารเสริมแรงอยา่งทัว่ถึง  การฝึกทกัษะจะเสียเวลาเปล่าถา้เด็กไม่มีโอกาสได
ฝึกหดั  ในชัว่โมงฝึกหดัจะไดผ้ลดีถา้ผูเ้รียนอยูใ่นสภาพกระตือรือร้นซ่ึงหมายถึงครูให้การเสริมแรง
เป็นการกระตุน้ทุกคร้ัง  ถา้พบวา่ในขณะท่ีฝึกหดัมีคนบางคนท าผดิ  ใหส้าธิตใหม่อยา่ท าเฉพาะ
คน  เพราะผูเ้รียนจะคิดวา่ตวัเองเขา้ใจอะไรยากกวา่เพื่อน ๆ หรือบางคร้ังเพื่อนในห้องอาจจะคิดวา่
ท าไมครูจะตอ้งเอาใจใส่กบัผูเ้รียนบางคนเป็นพิเศษซ่ึงความคิดทั้ง 2 อยา่งน้ีไม่มีผลดีทั้งส้ิน 

3. ในขณะฝึกหดัใหค้  าแนะน าเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนท าทกัษะนั้น ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
4. ใหค้  าแนะน าในลกัษณะท่ีอยูใ่นบรรยากาศท่ีสบาย ๆ ไม่วจิารณ์ 
5. ในการฝึกหดั  การเนน้ส่ิงท่ีถูกเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์  แต่บางคร้ังการท าส่ิงท่ีผดิพลาดจน

เกินกวา่เหตุก็จะช่วยแกไ้ขขอ้ผดิใหถู้กได ้
บุญญศักดิ์  ใจจงกจิ (2519: 147-148) ไดก้ล่าวถึงวธีิการภาคปฏิบติัแบ่งไดเ้ป็นขั้นตอนได ้4 

ขั้น  ตามวธีิการของ TWI – Method (TWI = Training Within Industry) คือ 
1. ขั้นเตรียมการสอน  ผูส้อนจะตอ้งเตรียมตวัเพื่อสอน เตรียมแบบ  เตรียมอธิบาย  ลกัษณะ

งานท่ีจะใหน้กัเรียนท า  เตรียมวธีิการท่ีจะเร่งเร้าความสนใจใหน้กัเรียนอยากท า  และใหเ้ขา้ใจงาน
นั้นใหดี้เสียก่อน  ขั้นตอนน้ีเป็นหนา้ท่ีของผูส้อน  นกัเรียนเป็นผูฟั้ง 

2. ขั้นครูท าใหดู้  ขั้นตอนท่ีครูผูส้อนจะตอ้งสาธิตวธีิท างานท่ีถูกตอ้ง หรือทกัษะใหม่ให้
นกัเรียนดู  พร้อมกบัอธิบายดว้ยค าพดูท่ีชดัเจน  ขั้นตอนน้ี  นกัเรียนเป็นผูส้ังเกต 

3. ขั้นนกัเรียนทดลองท าดู  ขั้นตอนน้ีนกัเรียนเร่ิมทดลองท าตามวธีิท่ีครูไดส้าธิตไว ้ครู
จะตอ้งตามคอยสังเกต  ช่วยเหลือแกไ้ขและแนะน าวธีิท่ีถูกให ้
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4. ขั้นปฏิบติั  เม่ือไดแ้น่ใจวา่นกัเรียนเขา้ใจและท าไดถู้กตอ้งวธีิแลว้ ครูจะอนุญาตให้
นกัเรียนลงมือปฏิบติัได ้ ครูจะเป็นผูก้  าหนดช้ินงานและควบคุมคุณภาพหรือตรวจใหค้ะแนน
ช้ินงานนั้น ๆ 

ซิมพ์ซัน (Simpson. 1972) กล่าววา่  ทกัษะปฏิบติัน้ีสามารถพฒันาไดด้ว้ยการฝึกฝน  ซ่ึง
หากไดรั้บการฝึกฝนท่ีดีแลว้  จะเกิดความถูกตอ้ง  ความคล่องแคล่ว  ความเช่ียวชาญช านาญ
การ  และความคงทน  ผลของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสังเกตไดจ้ากความรวดเร็ว  ความ
แม่นย  า  ความแรงหรือความราบร่ืนในการจดัการ  ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมี
ทั้งหมด 7 ขั้น คือ 

1. ขั้นการรับรู้ (Perception) เป็นขั้นการใหผู้เ้รียนรับรู้ในส่ิงท่ีจะท า  โดยการใหผู้เ้รียน
สังเกตการณ์ท างานนั้นอยา่งตั้งใจ 

2. ขั้นการเตรียมความพร้อม (Readiness) เป็นขั้นการปรับตวัใหพ้ร้อมเพื่อการท างานหรือ
แสดงพฤติกรรมนั้น  ทั้งทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์  โดยการปรับตวัใหพ้ร้อมท่ีจะท าการ
เคล่ือนไหวหรือแสดงทกัษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ท่ีดีต่อการท่ีจะท าหรือแสดงทกัษะ
นั้น ๆ 

3. ขั้นการสนองตอบภายใตก้ารควบคุม (Guided Response) เป็นขั้นท่ีให้โอกาสแก่ผูเ้รียน
ในการตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้  ซ่ึงอาจใชว้ธีิการใหผู้เ้รียนเลียนแบบการกระท า  หรือการแสดง
ทกัษะนั้น  หรืออาจใชว้ธีิการใหผู้เ้รียนลองผดิลองถูก (Trial and Error) จนกระทัง่สามารถ
ตอบสนองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

4. ขั้นการใหล้งมือกระท าจนกลายเป็นกลไกท่ีสามารถกระท าไดเ้อง (Mechanism) เป็นขั้น
ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการปฏิบติั  และเกิดความเช่ือมัน่ในการท าส่ิงนั้น ๆ 

5. ขั้นการกระท าอยา่งช านาญ (Complex Overt Response) เป็นขั้นท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝน
การกระท านั้น ๆ จนผูเ้รียนสามารถท าไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  ช านาญเป็นไปโดยอตัโนมติั  และดว้ย
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

6. ขั้นการปรับปรุงและประยุกตใ์ช ้(Adaptation) เป็นขั้นท่ีช่วยใหผู้เ้รียนปรับปรุงทกัษะ
หรือการปฏิบติัของตนให้ดียิง่ข้ึน  และประยกุตใ์ชท้กัษะท่ีตนไดรั้บการพฒันาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

7. ขั้นการคิดริเร่ิม (Origination)  เม่ือผูเ้รียนสามารถปฏิบติัหรือกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่ง
ช านาญ  และสามารถประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลายแลว้  ผูป้ฏิบติัจะเร่ิมเกิดความคิดใหม่ 
ๆ ในการกระท าหรือปรับการกระท านั้นให้เป็นไปตามท่ีตนตอ้งการ 
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แฮร์โรว์ (Harrow. 1972: 96-99) ไดจ้ดัล าดบัขั้นของการเรียนรู้ทางดา้นทกัษะปฏิบติั โดย
เร่ิมจากระดบัท่ีซบัซอ้นนอ้ยไปจนถึงระดบัท่ีมีความซบัซอ้นมาก  ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบมีทั้งหมด 5 ขั้น คือ 

1. ขั้นการเลียนแบบ  เป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนสังเกตการกระท าท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนท าไดซ่ึ้ง
ผูเ้รียนยอ่มจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่างๆ ไดไ้ม่ครบถว้น  แต่อยา่งนอ้ยผูเ้รียนจะสามารถ
บอกไดว้า่  ขั้นตอนหลกัของการกระท านั้น ๆ มีอะไรบา้ง 

2. ขั้นการลงมือกระท าตามค าสั่ง  เม่ือผูเ้รียนไดเ้ห็นและสามารถบอกขั้นตอนของการ
กระท าท่ีตอ้งการเรียนรู้แลว้ ใหผู้เ้รียนลงมือท าโดยไม่มีแบบอยา่งใหเ้ห็น  ผูเ้รียนอาจลงมือท าตาม
ค าสั่งของผูส้อน  หรือท าตามค าสั่งท่ีผูส้อนเขียนไวใ้นคู่มือก็ได ้ การลงมือปฏิบติัตามค าสั่งน้ี  แม้
ผูเ้รียนจะยงัไม่สามารถท าไดอ้ยา่งสมบูรณ์  แต่อยา่งนอ้ยผูเ้รียนก็ไดป้ระสบการณ์ในการลงมือ
ท า  และคน้พบปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้  และการปรับการกระท าใหถู้กตอ้งสมบูรณ์
ข้ึน 

3. ขั้นการกระท าอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ (Precision) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนจน
สามารถท าส่ิงนั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์  โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีแบบอยา่งหรือมีค าสั่งน าทางการ
กระท า  การกระท าท่ีถูกตอ้งแม่นย  าตรง  พอดี  สมบูรณ์แบบ  เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งสามารถท าได้
ในขั้นน้ี 

4. ขั้นการแสดงออก (Articulation) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กฝนมาก
ข้ึน  จนกระทัง่สามารถกระท าส่ิงนั้นไดถู้กตอ้งสมบูรณ์แบบอยา่ง
คล่องแคล่ว  รวดเร็ว  ราบร่ืน  และดว้ยความมัน่ใจ 

5. ขั้นการกระท าอยา่งเป็นธรรมชาติ (Naturalization) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถกระท า
ส่ิงนั้น ๆ อยา่งสบาย เป็นไปอยา่งอตัโนมติั  โดยไม่รู้สึกวา่ตอ้งใชค้วามพยายามเป็นพิเศษ  ซ่ึงตอ้ง
อาศยัการปฏิบติับ่อย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 

ไพโรจน์  ตีรณธนากุล (2542: 134-135) ไดก้ล่าววา่ การสอนทกัษะปฏิบติั  ตอ้งด าเนินดว้ย
วธีิการท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม  ในการสอนทกัษะปฏิบติัมี
ล าดบัขั้น 4 ขั้น ดงัน้ีคือ 

1. ขั้นกล่าวน า (Introduction) เพื่อสร้างความสนใจ  ช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบเป้าหมายท่ีจะฝึก
กนั  ตลอดจนจดัต าแหน่งผูเ้รียนใหเ้หมาะสมก่อนเร่ิมตน้ใหเ้น้ือหาวชิา 

2. ขั้นการสาธิตจากครู (Demonstration from the teach) อธิบายลกัษณะงาน  วธีิการ
ท างาน  แลว้สาธิตพร้อม ๆ กบัอธิบายดว้ย 
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3. ขั้นการสาธิตจากผูเ้รียน (Demonstration from the learner) ใหผู้เ้รียนลองปฏิบติัได้
เพียงใด  ซ่ึงจะเป็น Feed back  ใหค้รูผูส้อนปรับปรุงในการสอน 

4. ขั้นใหก้ารฝึกหดัและตรวจผลส าเร็จ (Exercise and Progress) ตอ้งแน่ใจวา่ผูเ้รียนท าได้
แลว้โดยไม่ผดิพลาด จึงจะมอบหมายใหท้ างานได ้
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 การวจิยัในชั้นเรียนเร่ือง “การใชกิ้จกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังาน รายวชิาการ
งานอาชีพและเทคโนโลย ีงานเกษตร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่” 
ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

การะเกด  ดวงดาว (2546) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้กจิกรรมกลุ่มเพือ่เสริมสร้างความมีระเบียบ
วนัิยของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บ ารุง) จังหวดั
แพร่ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 11 คน เป็นกลุ่มทดลอง เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ กิจกรรมกลุ่มจ านวน 10 
กิจกรรม และแบบประเมินพฤติกรรมความมีระเบียบวนิยั ระยะด าเนินการสัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ
ประมาณ 50 นาที รวมระยะเวลา 5 สัปดาห์ ผลการวจิยัพบวา่ ภายหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
นกัเรียนมีระดบัความมีระเบียบวนิยั ทั้งสามดา้นคือ ดา้นการตรงต่อเวลา ดา้นการปฏิบติัตนไม่ผิด
ระเบียบของกลุ่ม หอ้งเรียน โรงเรียน สังคม และดา้นการตระหนกัรู้และแสดงออกถึงวฒันธรรมดี
งาม โดยค่าเฉล่ียหลงัการทดลองทุกขอ้สูงกวา่ก่อนการทดลอง แสดงใหเ้ห็นวา่หลงัการทดลอง
นกัเรียนมีระดบัความมีระเบียบวนิยัเพิ่มข้ึน 

กลัยา สุรีย์ (2546) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้กจิกรรมกลุ่มเพือ่ส่งเสริมความรับผดิชอบและความ
เช่ือมั่นในตน เองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนบ้านแม่ลาน จังหวดัแพร่ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งไดจ้าก นกัเรียนท่ีเรียนภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2545 จ านวน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใชแ้บบ
วดัความรับผดิชอบ แบบวดัความเช่ือมัน่ในตนเอง และกิจกรรมกลุ่มท่ีส่งเสริมความรับผดิชอบ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 10 กิจกรรม ผลการวิจยัพบวา่ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียก่อน
และหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียความรับผดิชอบเพิ่มข้ึน และนักเรียนท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มท่ี
ส่งเสริมการมีความเช่ือมัน่ในตนเองเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลอง
มีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ในตนเองเพิ่มข้ึน 
 สมพร  จ ารัสเฟ่ืองฟู (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองการใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาการเห็นคุณค่า
ในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 5 โรงเรียนอรุโณทยั จงัหวดัล าปาง โดยกลุ่มตวัอยา่งไดม้า
จากการสุ่มอยา่งง่าย จากนกัเรียนท่ีสมคัรใจ 30 คน โดยจดักิจกรรมกลุ่ม 10 กิจกรรม ต่อเน่ือง 2 วนั 
พบกลุ่มตวัอยา่ง 2 คร้ัง คร้ังละ 8 ชัว่โมง ทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลงัการเขา้ร่วม

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7B673%7D%7B722%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B736%7D%7B673%7D%7B692%7D+%7B692%7D%7B711%7D/a%7Ca1d2c3d0a1e0b4+b4c7a7b4d2c7/-3,-1,0,B/browse
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กิจกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง ผลการศึกษาพบวา่ คะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าใน
ตนเองหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ศิประไพ  ติยะบุตร (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองการใชกิ้จกรรมกลุ่มในชัว่โมงโฮมรูมเพื่อ
เสริมสร้างความฉลาดทางจริยธรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 5 โรงเรียนวชิรวทิย ์ฝ่ายมธัยม 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเจาะจง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 5 แผนการเรียน 
ศิลป์-ภาษาฝรังเศส 40 คนโดยทดสอบก่อนและหลงัการร่วมท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
ฉลาดทางจริยธรรม ผลการศึกษาพบวา่ ภายหลงัการใชกิ้จกรรมกลุ่มนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความ
ฉลาดทางจริยธรรมรวมทุกดา้นก่อนการใชกิ้จกรรมกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

นิตยา   แสงใจ (2549) ได้ศึกษาเร่ืองการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเขา้สู่อาชีพช่างตดัเส้ือ
ของนกัเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ กิจกรรมช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจในอาชีพช่างตดัเยบ็เส้ือผา้มากข้ึน มีความภาคภูมิใจในทกัษะความสามารถของตนเอง 
สามารถสร้างรายไดใ้นอาชีพสุจริต และนกัเรียนยงัเห็นคุณค่าของความพยายาม ความตั้งใจของ
ตนเอง 
 อญัญารัตน์  ชาสุวรรณ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการใชก้ระบวนการกลุ่มตามแนวคิดมนุษย
นิยมเพื่อสร้างการเห็นคุณค่าของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 2 โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย 10 คน โดยการทดลองแบบกลุ่มเดียว 
เคร่ืองมือท่ีใช ้ทดสอบก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มตามแนวคิดมนุษยนิยม และแบบวดั
ความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเอง ผลการศึกษาพบวา่ ภายหลงัการท ากิจกรรมกลุ่มตามแนวคิด
มนุษยนิยม นกัเรียนมีคะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงกวา่ก่อนการท ากิจกรรมกลุ่มตาม
แนวคิดมนุษยนิยม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
             สุจิตรา  ขุนค า (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังาน 
รายวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานธุรกิจ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 28 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 แผน แผนละ 4 ชัว่โมง รวม 12 ชัว่โมง แบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ เร่ืองการท าบญัชี ผลการศึกษาพบวา่ ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการปฏิบติังาน
ธุรกิจ นกัเรียนมีทกัษะการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก             
 ลภสัรดา  เทพจร (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองการใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ในการจดัการเรียนรู้ 
เร่ืองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนป่าแดงวทิยา โดยกลุ่มตวัอยา่งได้
จากการคดัเลือกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้ 
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จ านวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 12 ชัว่โมง ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้รียนมีทกัษะการท างาน
ร่วมกนั มีความสามคัคี มีความรับผดิชอบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นกัเรียนจ านวน 40 คน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 30.80 คิดเป็นร้อยละ 77.00 โดยอยูใ่นระดบัพอใช ้จ านวน 4 คน อยูใ่นระดบัดี จ  านวน 21 คน 
และอยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน 15 คน 

ศกัรินทร์  เมืองมูล (2552) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้กจิกรรมกลุ่ม เพือ่เสริมสร้างการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ของนักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนแม่ริม
วทิยาคม จังหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการคดัเลือกเด็กท่ีมีระดบัคะแนนเกรดเฉล่ียต ่า
กวา่ 2.00 โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย 10 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือกิจกรรมกลุ่ม 11 กิจกรรม ใช้
เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั ผลการวจิยัพบวา่ ภายหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มนกัเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ามีความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเองสูงข้ึน และนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ามีความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเอง ผลการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการ
พฒันากลุ่มของนกัเรียนเป็นรายบุคคลพบวา่ นกัเรียนท่ีมีพฒันาการกลุ่มอยูใ่นระดบัพอใช ้มีจ  านวน 
2 คน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีจ านวน 6 คน และอยูใ่นระดบัดี มีจ  านวน 2 คน 

รัชนียพ์ร  หม่ืนเรือค า (2552) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพือ่พฒันา
พฤติกรรมความรับผดิชอบต่อตนเองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 
อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 33 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 4 แผน แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียนจ านวน 40 ขอ้ 
และแบบประเมินพฤติกรรมความรับผดิชอบต่อตนเองจ านวน 40 ขอ้  ผลการวจิยัพบวา่ ภายหลงั
การใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อพฒันาพฤติกรรมความรับผดิชอบต่อตนเอง  นกัเรียนมีความรู้
เก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อตนเอง หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และแผนการประเมินพฤติกรรม
ความรับผดิชอบต่อตนเองของนกัเรียนดา้นการตั้งใจเล่าเรียน การตรงต่อเวลา การรู้ประมาณการใช้
จ่าย และการใส่ใจสุขภาพตน อยูใ่นระดบัพอใช ้
 ผลการวจิยัในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกล่าวไปแลว้น้ี แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการจดัการ
เรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม การก าหนดวธีิการวดัละประเมินผล ตลอดจนถึงการศึกษาสภาพ
ปัญหาในดา้นต่างๆ ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ ความสามคัคี การ
ช่วยเหลือกนั เขา้ใจความหมายและการท างานกลุ่ม ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหแ้ก่นกัเรียน 
ตลอดจนช่วยเพิ่มพนูและพฒันาทกัษะการปฏิบติังานทางดา้นต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
ครูผูส้อน ซ่ึงผลของการวจิยัท าใหผู้ว้จิยัไดรั้บขอ้มูลท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียนต่อไป 
 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7B712%7D%7B721%7D%7B673%7D%7B707%7D%7B724%7D%7B697%7D%7B695%7D%7B707%7D%7B748%7D+/a%7Cc8d1a1c3d4b9b7c3ec+c1e0d7cda7c1d9c5/-3,-1,0,B/browse
http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7B707%7D%7B721%7D%7B682%7D%7B697%7D%7B725%7D%7B706%7D%7B748%7D%7B702%7D%7B707%7D+/a%7Cc3d1aab9d5c2ecbec3+cbc1d7e8b9c3e0d7cda4d3/-3,-1,0,B/browse
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บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 

การวิจยัคร้ังเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาทกัษะการ
ปฏิบติังานโดยใช้กิจกรรมกลุ่มของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก โดยมีระยะเวลาด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่
เดือน ธ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด 29 คน สถานท่ีในการทดลอง คือ โรงเรียน
ถนอมราษฎร์บ ารุง อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง        
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชก้ลุ่มประชากร เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2                       
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง จงัหวดัตาก ท่ีเรียนรายวชิาการงานอาชีพ งานเกษตร ภาคเรียนท่ี 5/2 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 29 คน    
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานเกษตร เร่ือง การท าปุ๋ย
หมกั จ านวน 4 แผน ใชร้ะยะเวลาในการเรียนรวม 4 ชัว่โมง  
  2.  แบบประเมินผลการเรียนรู้รายวชิาการงานอาชีพ งานเกษตร เร่ือง การท าปุ๋ยหมกั 
      2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  

     2.2 แบบประเมินทกัษะการปฏิบติั  
3.  แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน หลงัใชกิ้จกรรมกลุ่ม  

 
ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ                                                                                                               
 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ีวจิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี                                  
 1.  ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล เน้ือหา ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการัดกิกรรมการเรียนการ
สอนโดนใชกิ้จกรรมกลุ่ม 
 2.  แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาการงานอาชีพ เร่ืองการท าปุ๋ยหมกั  
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     2.1  ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบเดิม และสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทกัษะการปฏิบติังานโดยน าแนวคิดของบุญญศกัด์ิ  ใจจงกิจ ใหค้รอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการจะ
ศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

         -  รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 
       1.  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน โดยครูแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ กล่าวน าเขา้สู่

บทเรียน และท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
        2.  ขั้นด าเนินการจดัการเรียนรู้ โดยครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ ท าใบงานตาม

เวลาท่ีก าหนดให ้ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
        3.  ขั้นสรุปบทเรียน โดยครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 
   -  รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังานของบุญญศกัด์ิ  ใจจงกิจ 
              1.  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน โดยครูแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้แบบกลุ่ม และ

แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 4 คน แบ่งตามความสมคัรใจ จากนั้นกล่าวน าเขา้สู่บทเรียน  
    2.  ขั้นด าเนินการจดัการเรียนรู้ ด าเนินการโดยครูจดักิจกรรมตามรูปแบบการ

พฒันาทกัษะการปฏิบติังานโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
     ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการสอน ครูจะตอ้งเตรียมตวัเพื่อสอน ครูเตรียม

อธิบาย ลกัษณะงานท่ีจะใหน้กัเรียนท า เตรียมวธีิการท่ีจะเร่งเร้าความสนใจใหน้กัเรียนอยากท า และ
ใหเ้ขา้ใจงานนั้นใหดี้เสียก่อน ขั้นตอนน้ีเป็นหนา้ท่ีของผูส้อน นกัเรียนเป็นผูฟั้ง   

     ขั้นท่ี 2 ขั้นครูท าใหดู้ ขั้นตอนท่ีครูผูส้อนจะตอ้งสาธิตวธีิท างานท่ีถูกตอ้ง
หรือทกัษะใหม่ใหน้กัเรียนดู พร้อมกบัอธิบายดว้ยค าพดูท่ีชดัเจน ขั้นตอนน้ี นกัเรียนเป็นผูส้ังเกต   

     ขั้นท่ี 3 ขั้นนกัเรียนทดลองท าดู ขั้นตอนน้ีนกัเรียนเร่ิมทดลองท าตามวธีิท่ีครู
ไดส้าธิตไว ้ครูจะตอ้งตามคอยสังเกต ช่วยเหลือแกไ้ขและแนะน าวธีิท่ีถูกให ้

           ขั้นท่ี 4 ขั้นปฏิบติั เม่ือไดแ้น่ใจวา่นกัเรียนเขา้ใจและท าไดถู้กตอ้งวธีิแลว้ ครู
จะอนุญาตใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัได ้ครูจะเป็นผูก้  าหนดช้ินงานและควบคุมคุณภาพ หรือตรวจให้
คะแนนช้ินงานนั้น ๆ 

 โดยทั้ง 4 ขั้นตอน ครูคอยดูแล ใหค้  าแนะน าในการฝึกทกัษะ ตลอดจนให้
นกัเรียนท่ีสามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งคอยใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนนกัเรียนในกลุ่มและต่างกลุ่ม 

    3.  ขั้นสรุปบทเรียน โดยครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปอภิปรายผลขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานเพื่อพฒันาทกัษะ เม่ือนกัเรียนทุกคนเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานเป็นกลุ่มไดถู้กตอ้งแลว้ 
ใหห้วัหนา้กลุ่มประเมินพฤติกรรมการทะงานกลุ่ม และครูประเมินผลงานกลุ่มของนกัเรียน    
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     2.2  การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้กิจกรรมกลุ่ม จ านวน 4 แผน แผนการ
เรียนรู้ละ 1 ชัว่โมง โดยในแต่ละแผนประกอบดว้ย สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
กระบวนการจดักิจกรรมท่ีเนน้กิจกรรมกลุ่ม การวดัผลประเมินผล โดยก าหนดหวัขอ้เน้ือหา และ
เวลาท่ีใชด้ าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 
ตำรำง 1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ชัว่โมงท่ี วนัเดือนปี แผนท่ี ช่ือกิจกรรม ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั วธีิการประเมิน 
1 6 ม.ค.64 1 วางแผนการ

ปลูกผกัสวน
ครัวในกระถาง      

สามารถวางแผนการปลูก
ผกัสวนครัวในกระถางได ้
ตามหลกัแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
- ประเมินทกัษะ
การปฏิบติั โดย
ครู 
- นกัเรียนเขียน
บนัทึกหลงัการ
เรียนรู้ 

2 13 ม.ค.64 2 ปฏิบติังานปลูก
ผกัสวนครัวใน
กระถาง        

สามารถปลูกผกัสวนครัว
ในกระถางไดถู้กตอ้ง 
ประหยดั ปลอดภยั ตาม
หลกัแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
- ประเมินทกัษะ
การปฏิบติั โดย
ครู 
- นกัเรียนเขียน
บนัทึกหลงัการ
เรียนรู้ 

ตำรำง 1 (ต่อ) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ชัว่โมงท่ี วนัเดือนปี แผนท่ี ช่ือกิจกรรม ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั วธีิการประเมิน 
3 3 ก.พ.64 3 การวางแผน

การจดัสวนแกว้                        
มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดัสวนแกว้ 

- สังเกต
พฤติกรรมการ
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สามารถวางแผนออกแบบ
การจดัสวนแกว้ได ้

ท างานกลุ่ม 
- ประเมินทกัษะ
การปฏิบติั โดย
ครู 
- นกัเรียนเขียน
บนัทึกหลงัการ
เรียนรู้ 

4 10 ก.พ.64 4 ปฏิบติังานการ
จดัสวนแกว้                     

สามารถจดัสวนแกว้ได้
ถูกตอ้ง ตามวธีิการ
ขั้นตอน 
 

- สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
- ประเมินทกัษะ
การปฏิบติั โดย
ครู 
- นกัเรียนเขียน
บนัทึกหลงัการ
เรียนรู้ 

 
 2.3  น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังาน ไปใช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้รายวชิาการงานอาชีพ งานเกษตร ของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 
จ านวน 29 คน 
 
 
 
  3.  แบบประเมินแต่ละกิจกรรม 
      3.1  การสร้างแบบประเมินแต่ละกิจกรรมนั้น ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบประเมินโดยได้
ปรับปรุงแบบประเมินของทวบุีญ  รัตนะ (2546) ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัทกัษะการท างานของนกัเรียน
มาช่วยในการสร้างแบบประเมิน  
 3.2  สร้างแบบประเมินแต่ละกิจกรรมครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการจะศึกษา   
 3.3  น าแบบประเมินแต่ละกิจกรรมไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแผนท่ีวางไว ้
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 4.  แบบประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน 
  4.1  สร้างแบบบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยใหน้กัเรียนท าการบนัทึกในส่ิงท่ีไป
ปฏิบติัในการท างานกลุ่ม เช่น ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง ความรู้สึกต่อกิจกรรม ส่ิงท่ีชอบในการท างาน ส่ิง
ท่ีไม่ชอบ แลว้น าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ 
  4.2  เม่ือปรับปรุงแบบบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียนแลว้ จึงน าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนไปใชใ้นการด าเนินการจดัการเรียนรู้ 
 แบบประเมินทั้งหมดไดก้ าหนดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบัคุณภาพ
ในแต่ละรายการประเมินดงัน้ี 
 เกณฑก์ารประเมิน 
  คะแนน 4 หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือผลงานสมบูรณ์ชดัเจน 
  คะแนน 3 หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือผลงานมีขอ้บกพร่องเล็กนอ้ย 
    คะแนน 2 หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือผลงานมีขอ้บกพร่องเป็นส่วนใหญ่ 
      คะแนน 1 หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือผลงานควรปรับปรุง 
 เกณฑก์ารตดัสินระดบัคุณภาพ 
     คะแนน 15 – 20  คะแนน  =  อยูใ่นเกณฑดี์มาก 
     คะแนน 11 – 14  คะแนน  =  อยูใ่นเกณฑดี์ 
     คะแนน   6 – 10  คะแนน  =  อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
          คะแนน   1 – 5    คะแนน  =  อยูใ่นเกณฑค์วรปรับปรุง 
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แผนกำรด ำเนินกำรวจิัย 
Process 1 

 
ตวัอยา่งเร่ืองท่ีจะสอน 

 
สอบถามความสนใจของผูเ้รียน 

 
หวัขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจ มี ขอ้1 กบั ขอ้3 

 
สร้างแผนการเรียนรู้ทกัษะการปฏิบติังาน 

 
เนน้กระบวนการท างานกลุ่ม 

 
ตรวจสอบแผนโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

 
น าแผนไปใชจ้ดัการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรท ำปุ๋ ยหมกั 
 

 

โดยน ำแนวคดิกำรสอน
ทกัษะปฏิบัต ิ4 ขั้นตอน
ของบุญญศักดิ์  ใจจงกจิ 
(2519: 147-148) 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 1.  ช้ีแจง้กลุ่มตวัอยา่งทราบถึงจุดประสงคข์องการวจิยั                                                                                                                     
 2.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียนชั้น ม.5/2    
จ  านวน 4 แผน ระยะเวลา 4 ชัว่โมง โดยแบ่งตามบทเรียนท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละชัว่โมง ประเมิน
ทกัษะการปฏิบติังาน และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนในแต่ละชัว่โมง และหลงัจากสอน
จบใหผู้เ้รียนเขียนบนัทึกการเรียนรู้ หลงัจากจบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 

3. ใหห้วัหนา้กลุ่มแต่ละกลุ่มประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของสมาชิกกลุ่มตนเอง 
หลงัจากจบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 

4.  น าแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัในแต่ละกิจกรรมไปท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
          

กำรวเิครำะห์และสถิติทีใ่ช้ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูล 2 ดา้น คือ 

1.  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นกระบวนการกลุ่ม 
การประเมินผลการจดักิจกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังานเกษตร โดยวิธีการ

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และในส่วนของการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนไดน้ าเสนอในรูปพรรณนาวเิคราะห์ผลจากการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
 2.  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นทกัษะการปฏิบติังานเกษตร 

การประเมินผลการจดักิจกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังานเกษตร โดยวิธีการ
ประเมินจากทกัษะปฏิบติังานเกษตร ใช้เกณฑ์ในการประเมิน และได้น าเสนอในรูปพรรณนา
วเิคราะห์ผลจากการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
 ในส่วนของเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินทกัษะการปฏิบติังาน ผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑใ์นการ
ประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  คะแนน       71 – 80 หมายถึง     มีทกัษะการปฏิบติังานดีมากท่ีสุด 
  คะแนน       61 – 70 หมายถึง     มีทกัษะการปฏิบติังานดีมาก 
  คะแนน       51 – 60 หมายถึง     มีทกัษะการปฏิบติังานดี 
  คะแนน       41 – 50 หมายถึง     มีทกัษะการปฏิบติังานพอใช ้
  คะแนน         0 – 40 หมายถึง     มีทกัษะการปฏิบติังานควรปรับปรุง  
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บทที ่4 

ผลการวจิยั 
  

 การท าวิจยัในชั้นเรียน เร่ืองการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม รายวิชา
การงานอาชีพ งานเกษตร ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง จงัหวดั
ตาก มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการใชกิ้จกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังาน ของนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง จงัหวดัตาก โดยผูว้ิจยัไดท้  าการทดลองโดยใช้
กลุ่มตวัอย่าง ท่ีเป็นนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2563  จ  านวน 29 คน ตามขั้นตอนการวจิยั และการประเมินผลเป็นรายกิจกรรม  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดจ้  าแนกการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ดา้น คือ 
 1.  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นกระบวนการกลุ่ม 

การประเมินผลการจดักิจกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังานเกษตร โดยวิธีการ
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และในส่วนของการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนไดน้ าเสนอในรูปพรรณนาวเิคราะห์ผลจากการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
 2.  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นทกัษะการปฏิบติังานเกษตร 

การประเมินผลการจดักิจกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังานเกษตร โดยวิธีการ
ประเมินจากทกัษะปฏิบติังานเกษตร ใช้เกณฑ์ในการประเมิน และได้น าเสนอในรูปพรรณนา
วเิคราะห์ผลจากการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

- เร่ืองการน าเสนองานครูตอ้งใหน้กัเรียนส ารวจเคร่ืองแต่งกายก่อนออกมา
น าเสนอหนา้ห้อง 
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   ตารางที ่2 ผลการประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

หวัขอ้การประเมิน 
คะแนน 

15 - 20  
 (ดีมาก) 

11 - 14 
 (ดี) 

6 - 10 
 (พอใช)้ 

0 - 5 
(ปรับปรุง) 

1. การวางแผนการท างาน 2 กลุ่ม  2 กลุ่ม - - 
2. ความร่วมมือในการท างาน 2 กลุ่ม 2 กลุ่ม - - 
3. ความรับผดิชอบ 2 กลุ่ม 2 กลุ่ม - - 
4. ความปลอดภยัในการท างาน 2 กลุ่ม 2 กลุ่ม - - 
5. การใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองมือ 2 กลุ่ม 2 กลุ่ม - - 

 
จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 ในกิจกรรมการท าปุ๋ยหมกั (ชัว่โมงท่ี 1) จ านวน 4 กลุ่ม พบวา่ นกัเรียน 2 กลุ่ม 
สามารถปฏิบติักิจกรรมอยูใ่นเกณฑดี์มาก รองลงมา 2 กลุ่ม สามารถปฏิบติักิจกรรมอยูใ่นเกณฑดี์ 

 
ผลการประเมินการเขียนบันทกึการเรียนรู้ของนักเรียน 
 กิจกรรมการท าปุ๋ยหมกั (ชัว่โมงท่ี 1) นกัเรียนจ านวน 29 คน ไดส้ะทอ้นความคิดจากการ
เขียนบนัทึกการเรียนรู้ ว่ากิจกรรมท่ีนักเรียนได้ปฏิบติัเป็นกิจกรรมท่ีได้ฝึกการวางแผนในการ
ท างาน โดยใชค้วามรู้เร่ืองการปลูกผกัสวนครัวในกระถาง นกัเรียนไดใ้ห้ความเห็นอีกวา่เป็นการฝึก
ความสามัคคีกันในการท างานร่วมกับผู ้อ่ืน รู้สึกสนุกเพราะทุกคนได้ช่วยกันท างาน ส่ิงท่ีไม่
ประทบัใจ คือ เพื่อนบางคนไม่ช่วยในการท างานกลุ่ม 
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ตารางที ่3 ผลการประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

หวัขอ้การประเมิน 
คะแนน 

15 - 20  
 (ดีมาก) 

11 - 14 
 (ดี) 

6 - 10 
 (พอใช)้ 

0 - 5 
(ปรับปรุง) 

1. การวางแผนการท างาน 3 กลุ่ม   1 กลุ่ม - - 
2. ความร่วมมือในการท างาน 3 กลุ่ม  1 กลุ่ม - - 
3. ความรับผดิชอบ 3 กลุ่ม 1 กลุ่ม - - 
4. ความปลอดภยัในการท างาน 3 กลุ่ม 1 กลุ่ม - - 
5. การใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองมือ 3 กลุ่ม 1 กลุ่ม - - 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 ในกิจกรรมการปฏิบติัการท าปุ๋ยหมกั (ชัว่โมงท่ี 2) จ  านวน 4 กลุ่ม พบวา่ 
นกัเรียน 3 กลุ่ม สามารถปฏิบติักิจกรรมอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก รองลงมา 1 กลุ่ม สามารถปฏิบติักิจกรรม
อยูใ่นเกณฑดี์ 
 
ผลการประเมินการเขียนบันทกึการเรียนรู้ของนักเรียน 
 กิจกรรมปฏิบติัการท าปุ๋ยหมกั (ชัว่โมงท่ี 2) นกัเรียนจ านวน 29 คน ไดส้ะทอ้นความคิดจาก
การเขียนบนัทึกการเรียนรู้ วา่กิจกรรมท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัเป็นกิจกรรมท่ีไดฝึ้กการท างานเป็นกลุ่มโดย
การปฏิบติังาน นักเรียนไดใ้ห้ความเห็นอีกว่าเป็นการฝึกความสามคัคีกนัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
รู้สึกสนุกเพราะทุกคนไดช่้วยกนัท างาน มีความสุขในการท างาน ส่ิงท่ีไม่ประทบัใจ ในวนัน้ีไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

ตารางที ่4 ผลการประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

หวัขอ้การประเมิน 
คะแนน 

15 - 20  
 (ดีมาก) 

11 - 14 
 (ดี) 

6 - 10 
 (พอใช)้ 

0 - 5 
(ปรับปรุง) 

1. การวางแผนการท างาน 3 กลุ่ม   1 กลุ่ม - - 
2. ความร่วมมือในการท างาน 3 กลุ่ม  1 กลุ่ม - - 
3. ความรับผดิชอบ 3 กลุ่ม 1 กลุ่ม - - 
4. ความปลอดภยัในการท างาน 3 กลุ่ม 1 กลุ่ม - - 
5. การใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองมือ 3 กลุ่ม 1 กลุ่ม - - 

 
จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2/12 ในกิจกรรมวางแผนการท าน ้าหมกัชีวภาพ (ชัว่โมงท่ี 3) จ  านวน 4 กลุ่ม พบวา่ 
นกัเรียน 3 กลุ่ม สามารถปฏิบติักิจกรรมอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก รองลงมา 1 กลุ่ม สามารถปฏิบติักิจกรรม
อยูใ่นเกณฑดี์ 

ผลการประเมินการเขียนบันทกึการเรียนรู้ของนักเรียน 
 กิจกรรมวางแผนการท าน ้าหมกัชีวภาพ (ชัว่โมงท่ี 3) นกัเรียนจ านวน 29 คน ไดส้ะทอ้น
ความคิดจากการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ วา่กิจกรรมท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัเป็นกิจกรรมท่ีไดฝึ้กการ
วางแผนในการท างาน โดยใชค้วามรู้เร่ืองการจดัสวนแกว้ นกัเรียนไดใ้ห้ความเห็นอีกวา่เป็นการฝึก
ความสามคัคีกนัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รู้สึกสนุกเพราะทุกคนไดช่้วยกนัท างาน นกัเรียนไดบ้อก
อีกวา่อยากจดัสวนแกว้เร็วๆ  
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ตารางที ่5 ผลการประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

หวัขอ้การประเมิน 
คะแนน 

15 - 20  
 (ดีมาก) 

11 - 14 
 (ดี) 

6 - 10 
 (พอใช)้ 

0 - 5 
(ปรับปรุง) 

1. การวางแผนการท างาน 4 กลุ่ม   - - - 
2. ความร่วมมือในการท างาน 4 กลุ่ม  - - - 
3. ความรับผดิชอบ 4 กลุ่ม - - - 
4. ความปลอดภยัในการท างาน 4 กลุ่ม - - - 
5. การใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองมือ 4 กลุ่ม - - - 

 
จากตารางท่ี 5 ผลการประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 ในกิจกรรมการปฏิบติัการท าน ้าหมกัชีวภาพ (ชัว่โมงท่ี 4) จ  านวน 4 กลุ่ม พบวา่ 
นกัเรียน 4 กลุ่ม สามารถปฏิบติักิจกรรมอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก เน่ืองจากกิจกรรมน้ีนกัเรียนสนใจอยา่ง
มาก และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มเป็นอยา่งดี 
 
ผลการประเมินการเขียนบันทกึการเรียนรู้ของนักเรียน 
 กิจกรรมการปฏิบติัการท าน ้าหมกัชีวภาพ (ชัว่โมงท่ี 4) นกัเรียนจ านวน 29 คน ไดส้ะทอ้น
ความคิดจากการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ วา่กิจกรรมท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัเป็นกิจกรรมท่ีไดฝึ้กการ
ท างานเป็นกลุ่ม การใชส้มาธิ ความตั้งใจ โดยใชค้วามรู้เร่ืองการจดัสวนแกว้ นกัเรียนไดใ้ห้
ความเห็นอีกวา่เป็นการฝึกความสามคัคีกนัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รู้สึกสนุกเพราะทุกคนได้
ท างาน นกัเรียนไดบ้อกอีกวา่ท าไหมเวลาหมดไว อยากต่อเวลาอีกนานๆ 
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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การท าวจิยัในชั้นเรียน เร่ืองการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม รายวชิา
การงานอาชีพ งานเกษตร ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง          
จงัหวดัตาก มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการใชกิ้จกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังาน ของ
นกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง จงัหวดัตาก โดยผูว้ิจยัไดท้  าการทดลอง
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง ท่ีเป็นนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2                 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาการงาน
อาชีพ งานเกษตร เร่ือง การท าปุ๋ยหมกั จ านวน 4 แผน 
2) แบบประเมินผลการเรียนรู้รายวชิาการงานอาชีพ งานเกษตร เร่ือง การท าปุ๋ยหมกั ซ่ึง
ประกอบดว้ย แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และแบบประเมินทกัษะการปฏิบติั 3) แบบ
บนัทึกผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัใชกิ้จกรรมกลุ่ม ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
        
สรุปผลการวจัิย (ช่ัวโมงที ่1) 
 ด้านกระบวนการกลุ่ม 
 กิจกรรมวางแผนการท าปุ๋ยหมกั (ชัว่โมงท่ี 1) พฤติกรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 
ซ่ึงท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตอนท่ีใหแ้บ่งกลุ่มจะเลือกเพื่อนท่ีชอบมาอยูด่ว้ย และจะเก่ียง
กนัเป็นหวัหนา้กลุ่ม เอาใครก็ไดเ้ป็นหรือโยนกนัเป็นหวัหนา้กลุ่ม ไม่ไดดู้ความเหมาะสม นกัเรียน
แต่ละกลุ่มก่อนลงมือปฏิบติักิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการปรึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั เพื่อให้
เหมาะสมกบัเวลา และสภาพอากาศ ขณะลงมือปฏิบติักิจกรรมส่วนใหญ่มีการแสดงความคิดเห็นอยู่
ตลอดเวลา แต่จะมีสมาชิกในกลุ่มบางกลุ่มท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือในการท างาน เม่ือเจอตอ้งรีบแกไ้ข 
โดยการหกัคะแนนกลุ่มถา้สมาชิกกลุ่มไหนไม่ช่วยงาน ทุกกลุ่มจึงตั้งใจท างานมากข้ึน และคอย
เตือนเพื่อนท่ีไม่ช่วยงาน  

  ด้านทกัษะปฏิบัติงานเกษตร 

 กิจกรรมวางแผนการท าปุ๋ยหมกั (ชัว่โมงท่ี 1) ทกัษะในการวางแผนของนกัเรียนยงัไม่ค่อยมี 
จึงตอ้งใชก้ารช่วยเหลือแนะน าจากครูผูส้อนอยู ่แผนท่ีวางไวน้ั้นในตอนแรกจะไม่ค่อยสมบูรณ์ ส่วน
ใหญ่จะบกพร่องในเร่ืองของการเร่ิมงาน และการปฏิบติังาน แต่พอไดรั้บค าแนะน าจากครูผูส้อนให้
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น ากลบัไปปรับปรุงใหม่ งานจึงออกมาค่อนขา้งสมบูรณ์ การส่งช้ินงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีได้
ก าหนดไว ้
 

สรุปผลการวจัิย (ช่ัวโมงที ่2) 

 ด้านกระบวนการกลุ่ม 
 กิจกรรมการปฏิบติัการท าปุ๋ยหมกั (ชัว่โมงท่ี 2) พฤติกรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5/2 ซ่ึงท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เป็นกลุ่มเดิมท่ีไดแ้บ่งกลุ่มไปแลว้ในชัว่โมงท่ี 1 นกัเรียน
แต่ละกลุ่มก่อนลงมือปฏิบติักิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการปรึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัวา่กลุ่มเรา
ใครจะเป็นคนท าหนา้ท่ีอะไร ใครจะเป็นคนบนัทึกการท างานขณะลงมือปฏิบติักิจกรรมนกัเรียนแต่
ละกลุ่มจะช่วยกนักนัท างานดีมาก โดยไดน้ าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาน าไปประยกุตใ์ช ้ขั้นตอนบางอยา่ง
นกัเรียนบางกลุ่มยงัท าไม่ถูก ครูผูส้อนก็ตอ้งคอยแนะน าใหท้  าถูกวธีิ   

  ด้านทกัษะปฏิบัติงานเกษตร 

 กิจกรรมการปฏิบติัการท าปุ๋ยหมกั (ชัว่โมงท่ี 2) นกัเรียนเตรียมอุปกรณ์ท่ีไดรั้บหมอบหมาย
มาครบ จึงไม่มีปัญหาในการท างาน ทกัษะในการปฏิบติังานปลูกผกัสวนครัวในกระถาง นกัเรียนยงั
ไม่ค่อยมี เพราะบางคนไม่เคยปลูกตน้ไมใ้นกระถางเลย แต่พอไดดู้ตวัอยา่งจากครูแลว้ นกัเรียนทุก
กลุ่มก็สามารถปฏิบติัได ้แต่ยงัไม่ถูกวธีิมากนกั ครูผูส้อนจึงตอ้งคอยใหค้  าแนะน า และใหน้ ากลบัไป
ปรับปรุงผลงานใหม่ งานจึงออกมาค่อนขา้งสมบูรณ์ การส่งช้ินงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีไดก้ าหนดไว ้
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าปุ๋ยหมกักลุ่มละ 5 ก.ก. 
 

สรุปผลการวจัิย (ช่ัวโมงที ่3) 

 ด้านกระบวนการกลุ่ม 
 กิจกรรมวางแผนการท าน ้าหมกัชีวภาพ (ชัว่โมงท่ี 3) พฤติกรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5/2 ซ่ึงท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตอนท่ีให้แบ่งกลุ่มจะเลือกเพื่อนท่ีชอบมาอยูด่ว้ยกนั 
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดิมท่ีปุ๋ยหมกั นกัเรียนแต่ละกลุ่มก่อนลงมือปฏิบติักิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการ
ปรึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัวา่กลุ่มเราจะท าน ้าหมกัชีวภาพสูตรไหนดี เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
เวลาในการท ากิจกรรม ขณะลงมือปฏิบติักิจกรรมส่วนใหญ่มีการแสดงความคิดเห็นอยู ่
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  ด้านทกัษะปฏิบัติงานเกษตร 

 กิจกรรมวางแผนการท าน ้าหมกัชีวภาพ (ชัว่โมงท่ี 3) ทกัษะในการวางแผนของนกัเรียนมี
เพิ่มมากข้ึน หลงัจากท่ีไดว้างแผนการท าน ้าหมกัชีวภาพไป แผนท่ีวางไวน้ั้นในตอนแรกค่อนขา้ง
สมบูรณ์ ส่วนใหญ่จะบกพร่องเล็กนอ้ย แต่พอไดรั้บค าแนะน าจากครูผูส้อนใหน้ ากลบัไปปรับปรุง
ใหม่ งานจึงออกมาค่อนขา้งสมบูรณ์ การส่งช้ินงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีไดก้ าหนดไว ้
 

สรุปผลการวจัิย (ช่ัวโมงที ่4) 

 ด้านกระบวนการกลุ่ม 
 กิจกรรมการปฏิบติัการท าน ้าหมกัชีวภาพ (ชัว่โมงท่ี 4) พฤติกรรมของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 ซ่ึงท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เป็นกลุ่มเดิมท่ีไดแ้บ่งกลุ่มไปแลว้ใน
ชัว่โมงท่ี 3 นกัเรียนนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะช่วยกนักนัท างานดีมาก และไดป้ฏิบติังานกนัทุกคน จึง
ตั้งใจท างานกนัมาก และอาจดว้ยท่ีวา่นกัเรียนอยากท ากิจกรรมน้ีมาก และท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ มีการ
ช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มแลว้ นอกจากนั้นยงัสามารถช่วยเหลือเพื่อกลุ่มอ่ืนไดด้ว้ย  

  ด้านทกัษะปฏิบัติงานเกษตร 

 กิจกรรมการปฏิบติัการท าน ้าหมกัชีวภาพ (ชัว่โมงท่ี 4) นกัเรียนเตรียมอุปกรณ์ท่ีไดรั้บ
หมอบหมายมาครบ จึงไม่มีปัญหาในการท างาน ทกัษะในปฏิบติัการท าน ้าหมกัชีวภาพ นกัเรียนยงั
ไม่ค่อยมี เพราะบางคนไม่เคยท าเลย แต่พอไดดู้ตวัอยา่งจากครูแลว้ นกัเรียนทุกกลุ่มก็สามารถปฏิบติั
ได ้แต่ยงัไม่ถูกวธีิมากนกั ครูผูส้อนจึงตอ้งคอยใหค้  าแนะน า และใหน้ ากลบัไปปรับปรุงผลงานใหม่ 
งานจึงออกมาค่อนขา้งสมบูรณ์ นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคม์ากในผลงาน การส่งช้ินงานเสร็จทนั
ตามเวลาท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
อภิปรายผล 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังาน รายวชิาการ
งานอาชีพ งานเกษตร ศึกษาผลการท ากิจกรรมกลุ่ม และทกัษะการปฏิบติังานของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง จงัหวดัตาก ซ่ึงผูว้จิยัขออภิปรายผลการศึกษา
ประเด็นต่างๆดงัน้ี 
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 ในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังานโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม ในรายวชิาการงาน
อาชีพ งานเกษตร พบวา่  

ดา้นกระบวนการกลุ่ม โดยภาพรวมนกัเรียนชอบและประทบัใจในการเรียนแบบกิจกรรม
กลุ่มมาก พฤติกรรมการท างานกลุ่ม นกัเรียนมีความสุขในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น พฤติกรรมดา้น
การเรียนนกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอยา่งทัว่ถึง และเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ตนเอง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กลา้แสดงออก มีความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน 
บรรยากาศการเรียนไม่น่าเบ่ือ ช่วยเหลือเพื่อนในการท างาน และยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ถ่ายทอดใหเ้พื่อนหอ้งอ่ืนได ้  
 ดา้นทกัษะปฏิบติังาน โดยภาพรวมนกัเรียนทั้งหมดมีระดบัทกัษะการปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัดีมาก มีทกัษะในการแกปั้ญหา มีความกระตือรือร้น มีความเขา้ใจเน้ือหาและจดจ าไดดี้ เกิด
ทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนร่วม มีทกัษะในการท างาน 
ท างานเป็น รักการท างาน มีความสามารถในการจดัการ การวางแผนออกแบบการท างาน  
 ดงันั้นในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีนั้น จึงควรใหผู้เ้รียนไดรั้บประประสบการณ์
ตรงและประสบการณ์รองซ่ึงน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เน้ือหามีความทนัสมยั ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียน เหมาะสมกบัวฒุภาวะของผูเ้รียน สัมพนัธ์กบัการด ารงชีวิตของผูเ้รียน ส่งเสริม
และผลกัดนัใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ร็ว 
 
ข้อเสนอแนะ          
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้     
 1. ควรมีการจดักิจกรรมกลุ่มในกิจกรรมการเรียนการสอนหลายๆแบบ เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูเ้รียนใหเ้กิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้มากข้ึน    
 2. ในการแบ่งกลุ่มครูผูส้อนตอ้งพิจารณาวา่ จดักลุ่มให้นกัเรียนหรือให้นกัเรียน จดักลุ่มเอง 
เพราะการจดักลุ่มบางคร้ังเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนไดสู้งสุดหรือ นอ้ยสุด 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป      
 1. ควรน าเสนอ การใชกิ้จกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผูเ้รียนไปทดลองใชใ้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เป็นตน้  
 2. ควรน าเสนอ การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผูเ้รียนไปทดลองใช้กับ
นกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน         
 3. ควรทดลองใช้ กิจกรรมกลุ่มในการเรียนการสอนร่วมกบัการท ากิจกรรมอ่ืนๆ เช่นการ
เล่นเกม การแบ่งทีมแข่งขนั เป็นตน้   
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