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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสนใจในวิชา การจัดการธุรกิจเกษตรโดยการเรี ยน
การสอนวิธีการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือของนักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
Effect of collaborative learning on the veterinary students ‘learning achievement and
academic interest towards agribusiness subjects at Rajamangala University of
Technology Tawan-ok
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนวิชาการจัดการธุรกิจ
เกษตร โดยใช้ กิจกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมือ รู ปแบบ จี.ไอ.(G.I.)กลุม่ ตัวอย่างคือนักเรี ยนสัตวแพทย์ ชันปี
้ ที่ 2 จานวน 32
คน เครื่ องมือวิจยั คือแบบสอบที่ประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามที่เกี่ยวข้ องกับระบบธุรกิจเกษตรจานวน 50
ข้ อ และส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความสนใจในวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือ รู ปแบบ จี.ไอ.(G.I.)สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. เมื่อใช้ วิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือ รู ปแบบ จี .ไอ.(G.I.)พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนมีค่า สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 2. เมื่อวัดค่าคะแนนความสนใจใน
วิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือ รู ปแบบ จี.ไอ.(G.I.)พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ หลังเรี ยน มีค่าสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ธุรกิจเกษตร ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)

*บทความในวารสารฉบับนี ้มีการเปลีย่ นแปลงปี ที่และฉบับที่ของวารสารจาก ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2557 เป็ น ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2557
เนื่องจากมีความคลาดเคลือ่ นในการเรี ยงลําดับวารสาร กรณีการอ้ างอิงบทความนี ้ ขอให้ อ้างตามปี และฉบับตามที่แก้ ไขใหม่นี ้
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract
This study intended to compare the learning achievement and interest of the students
from the department of agribusiness management, before and after receiving the G.I. model
instruction. The participants were 32 sophomore students from Faculty of Veterinary
Medicine, Rajamangala University of Technology Tawan-ok. The research instrument was a
questionnaire, which was divided into 2 parts: basic knowledge related to agriculture business
system (50 items) and the students’ interest in attending in the G.I. model instruction.
Analyzed using frequency, mean, percentage, standard deviation, it was found that (1) the
mean score of the post-test was significantly higher than the pre-test at the significant level
.05 (2) Comparing between the pre-test and post-test mean score of the participants’ interest,
it was found that the post-test one was higher than the pre-test at the significant level .05
Keyword(s) :Agribusiness, Achievement, Collaborative learning

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
จากสภาพปั จจุบนั ปั ญหานักศึกษาไม่เข้ าใจกับรายวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรเนื่องจากเป็ นวิชาที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับสาขาของผู้เรี ยนอีกทังนั
้ กศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้ านธุรกิจเกษตรเลยจึงทาให้ เกิด
ความเบื่อหน่ายและขาดความสนใจในการเรี ยน เพื่อเป็ นการช่วยเพิ่มผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนและสร้ าง
ความสนใจของนักเรี ยนในรายวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ผู้วิจยั จึงมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบร่วมมือ
รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) Group Investigation ที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหาสาระ และ
กาหนดสื่อให้ สอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละแผนการสอน
วิชาการจัดการธุรกิจเกษตรจัดอยูใ่ นเนื ้อหาของสาขาบริหารธุรกิจเกษตรและได้ กาหนดให้ นกั ศึกษา
ปี ที่ 2 คณะสัตวแพทย์เป็ นผู้เรี ยน เนื ้อหารายวิชาที่เรี ยนรู้จะเกี่ยวข้ องกับการจัดการในด้ านต่างๆของธุรกิจ
เกษตร เพื่อให้ ทราบถึงระบบธุรกิจการเกษตร สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการเกษตร โครงสร้ างและ
การจัดการของหน่วยธุรกิจเกษตร ความเป็ นไปได้ ในการจัดตังและการประเมิ
้
นผลหน่วยธุรกิจเกษตร ทราบ
ถึงแนวคิดและภาพรวมของระบบธุรกิจการเกษตรไทย วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยธุรกิจ
เกษตร เพื่ อกาหนดแผนกลยุทธ์ แนวคิ ดในการกาหนดโครงสร้ างและการจัดการของหน่วยธุรกิจเกษตร
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการในการจัดตังหน่
้ วยธุรกิจเกษตร โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ในด้ าน
ต่าง ๆ คือ ทางด้ านการจัดการองค์การ การจัดการตลาด การจัดการผลิต และ การจัดการการเงิน ตลอดจน
ผลกระทบทางด้ านสังคม
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เทคนิคการสอนแบบ จี. ไอ. เป็ นรู ปแบบที่ ส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยนช่วยกันไปสืบค้ นข้ อมูลมาใช้ ในการ
เรี ยนรู้ร่วมกัน โดยดาเนินการเป็ นขันตอนคื
้
อ จัดผู้เรี ยนเข้ ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง -กลาง-อ่อน) กลุ่ม
ละ 4 คน กลุ่มย่อยศึกษาเนื ้อหาสาระร่วมกันโดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ นหัวข้ อย่อย ๆ แล้ วแบ่งกันไปศึกษาหา
ข้ อมูลหรื อคาตอบ สมาชิกแต่ละคนไปศึกษาหาข้ อมูล/คาตอบมาให้ กลุ่ม กลุ่มอภิปรายร่วมกันและสรุปผล
การศึกษา กลุ่มเสนอผลงานของกลุ่มต่อชันเรี
้ ยน ซึ่งวิธีนี ้เป็ นวิธีการเรี ยนการสอนโดยการสอนแบบร่วมมือ
เน้ น การจัด สภาพแวดล้ อมทางการเรี ย นให้ แก่ ผ้ ูเรี ย นได้ เรี ย นรู้ ร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ม เล็ ก ๆ แต่ล ะกลุ่ม จะ
ประกอบด้ วยสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ ละคนมีส่วนร่ วมอย่างแท้ จริ งในการ
เรี ยนรู้ และในความสาเร็ จของกลุ่ม ทังโดยการแลกเปลี
้
่ยนความคิดเห็น การแบ่งปั นทรัพยากร การเรี ยนรู้
รวมทัง้ การเป็ นกาลังใจแก่กันและกัน คนที่เรี ยนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่
รับผิดชอบต่อการเรี ยนของตนเองเท่านัน้ หากแต่จะต้ องร่วมรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ของเพื่อสมาชิกทุกคน
ในกลุม่ ความสาเร็จของแต่ละบุคคล คือ ความสาเร็จของกลุม่
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสนใจในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องการบวก
โดยใช้ ก ารจัด กิ จ กรรมการสอน แบบ 4MAT กับ การสอน ปกติ ข องนัก เรี ย นชัน้ ประถมศึ ก ษา พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสนใจในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องการบวก ของนักเรี ยนที่ได้ รับการ
จัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความ
สนใจในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 แสดงว่ า ความสนใจ ในการเรี ย นกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ มีความสัม พันธ์ กันทางบวก(สิกขา ทรงศักดิ์เกษร,2549) การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ การ
เรี ยนวรรณคดีไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิคจิกซอว์ 2 กับ
แบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนวรรณคดี ไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ จัดการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือด้ วยเทคนิคจิกซอว์ 2 สูงกว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)
ผลสัมฤทธิ์การเรี ยน วรรณคดีไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค
จิกซอว์ 2 หลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 3)ความคิดเห็นของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่วมมือด้ วยเทคนิคจิกซอว์ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้ วย มาก(ปริญญา ปั น้ สุวรรณ์,2553)
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ถึงแม้ จะมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอนแบบร่วมมือ ในรูปแบบต่างๆอย่างมากมายแต่
ในการเรี ยนแบบร่วมมือรูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ที่ใช้ ศกึ ษายังพบว่ามีจานวนน้ อย และยังไม่มีการนามาประยุกต์
ในรายวิชาการบริ หารธุรกิจเกษตร การศึกษาครัง้ นี ้จึงได้ ทาการศึกษา เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์และความสนใจใน
วิชาการจัดการธุรกิจเกษตร โดยการเรี ยนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ของนักศึกษาสัตวแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรโดยใช้
การเรี ยนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)
2.

เพื่อเปรี ยบเทียบความสนใจในวิธีการเรี ยนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ก่อนเรี ยนและ

หลังเรี ยนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร

นิยามศัพท์
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนของนักเรี ยนที่ได้ จากการประเมินผลก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน ซึง่ เครื่ องมือเป็ นข้ อสอบที่อาจารย์สร้ างขึ ้นเองและได้ ตรวจสอบคุณภาพแล้ ว
- ความสนใจ หมายถึง การที่นกั ศึกษาแสดงออกถึงความรู้สกึ ชอบ และพอใจในวิธีสอนโดย
ใช้ การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือและเอาใจใส่ต่อรายวิชาด้ วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมจากการศึกษาค้ นคว้ า
จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ การทาแบบฝึ กหัด ด้ วยความพอใจ มีความกระตือรื อร้ นและจดจ่อต่อการเรี ยน และ
สนใจซักถามปั ญ หา ในเรื่ องที่ อาจารย์ส อนเมื่ อมีข้อสงสัย สนทนาโต้ แย้ งอภิ ปรายปั ญหาในเรื่ องที่ เรี ยน
ติดตามเอกสาร หนังสือพิมพ์ หรื อตาราเรี ยนที่เกี่ยวข้ องมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนด้ วยความสมัครใจ
ซึ่ง จะวัด ได้ จ ากการตอบแบบสอบถามวัด ความสนใจในวิธี ส อน ที่ ผ้ ูวิจัยได้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ค าถามเพื่ อ ให้
สอดคล้ องกั บ วิ ธี การสอนโดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ (เทคนิ ค การสอนแบบ G.I) จาก
แบบสอบถามวัดความสนใจในวิธีสอน
- กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นการจัด
สภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนให้ แก่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ร่วมกันเป็ น กลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุม่ จะประกอบด้ วยสมาชิก
ที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้ จริงในการเรี ยนรู้และในความสาเร็ จ
ของกลุ่ม ทังโดยการแลกเปลี
้
่ยนความคิดเห็น การแบ่งปั นทรัพยากรการเรี ยนรู้ รวมทังการเป็
้
นกาลังใจแก่
กันและกัน คนที่เรี ยนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรี ยนของ
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ตนเองเท่านัน้ หากแต่จะต้ องร่วมรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ของเพื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มความสาเร็ จของแต่
ละบุคคล คือ ความสาเร็จของกลุม่
-การสอนแบบ จี. ไอ. เป็ นรู ปแบบที่ส่งเสริ ม ให้ ผู้เรี ยนช่วยกันไปสืบค้ นข้ อมูลมาใช้ ในการเรี ยนรู้
ร่วมกัน โดยดาเนินการเป็ นขัน้ ตอนคือ จัดผู้เรี ยนเข้ ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง -กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4
คน กลุ่มย่อยศึกษาเนื ้อหาสาระร่วมกันโดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ นหัวข้ อย่อย ๆ แล้ วแบ่งกันไปศึกษาหาข้ อมูล
หรื อค าตอบ สมาชิ ก แต่ ล ะคนไปศึกษาหาข้ อมูล /ค าตอบมาให้ ก ลุ่ม กลุ่ม อภิ ป รายร่ วมกัน และสรุ ป ผล
การศึกษา
-ธุรกิจการเกษตร หมายถึง การดาเนินงานทังหลายในด้
้
านที่เกี่ยวกับ การผลิตและการจาหน่าย
ปั จ จัยการผลิ ตสิ นค้ าเกษตร กิ จกรรมการผลิตในฟาร์ ม การเก็บรักษา การแปรรู ป และการจัดจาหน่าย
สินค้ าเกษตรและผลิตผลพลอยได้ จากสินค้ าเกษตร (สมคิด ทักษิณาวิสทุ ธิ์ , 2548)
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
- ทราบถึงวิธีและเทคนิคการสอนที่สอดคล้ องกับรายวิชา
- สามารถนาผลการวิจยั ไปปรับใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาอื่นๆ
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ที่ ใช้ ในการศึก ษา คือ นักศึกษาสัตวแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 2 จ านวน32คนที่ ได้ ล งทะเบี ย นเรี ย น
วิช าการจัด การธุ รกิ จ เกษตร ภาคการศึก ษาที่ 2 ปี การศึก ษา 2553 มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล
ตะวันออก จานวน 1 กลุม่ เรี ยน
2. เครื่ องมือและการสร้ างเครื่ องมือ
2.1 แผนการสอนวิชาการจัดการธุรกิ จเกษตร เรื่ องระบบธุรกิ จ โดยใช้ วิธกี ารเรียนแบบร่วมมือ
รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)
2.2 แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นข้ อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ4 ตัวเลือก จานวน
50 ข้ อ
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2.3 แบบสอบถามวัดความสนใจในวิธีสอนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร เรื่ องระบบธุรกิจเกษตรโดย
ใช้ วธิ กี ารเรี ยนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)
ผู้วิจยั ได้ นาเครื่ องมือแผนการสอนเรื่ องระบบธุรกิจเกษตรโดยการใช้ กิจกรรมการเรี ยนแบบร่วมมือ
รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ที่ ได้ ผ่านการปรับปรุ งจากผู้เชี่ ยวชาญมาแล้ ว และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนได้ ผ่านการหาคุณภาพโดยใช้ การวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้ องความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ IOC ส่วนแบบทดสอบวัดความสนใจ จากเอกสารงานวิจัยของวิไลพร ดาสะอาด
(2544) ที่ ไ ด้ ผ่ า นการตรวจสอบหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ มาแล้ ว โดยล าดับ ขัน้ ตอนพอสัง เขปดัง นี ้
1.ศึกษาหลักสูตรและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ วิชาการจัดการธุรกิจเกษตร เรื่ อง ระบบธุรกิจเกษตรศึกษา
รายละเอียดเกี่ ยวกับการสร้ างแผนการสอนโดยใช้ กิจกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมือ รู ปแบบ จี.ไอ.(G.I.)จาก
เอกสารตาราและงานวิจยั ต่าง ๆ ตลอดจนตัวอย่างกิจกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ
G.I.) จากเอกสารเผยแพร่ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ
2. ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการเรี ยนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)
3. จัดแบ่งเนื ้อหา เรื่ องระบบธุรกิจเกษตร โดยใช้ เวลา 9 ชัว่ โมง
4. สร้ างแผนการสอน จานวน 1 แผน เวลา 9 ชัว่ โมง มีจดุ ประสงค์การเรี ยนรู้คือ
ครัง้ ที่1.เรื่ องระบบย่อยในธุรกิจเกษตร ระบบย่อยปั จจัยการผลิต เวลา 3 ชัว่ โมงจุดประสงค์คือ เข้ าใจ
ระบบโครงสร้ างของระบบธุรกิ จ โดยมองเป็ นภาพรวมใหญ่ และทราบถึงระบบย่อยปั จ จัย การผลิตว่ามี
ความสาคัญและมีลกั ษณะอย่างไร
ครัง้ ที่2.เรื่ อง ระบบย่อยการผลิต และระบบย่อยการจัดหาและการแปรรูป เวลา 3 ชัว่ โมง จุ ด ประสงค์
คื อ เข้ าใจเกี่ ย วกั บ ระบบย่ อ ยการผลิ ต และระบบย่ อ ยการจัด หาและแปรรู ป ว่ า มี ลัก ษณะอย่ า งไร
ประกอบด้ วยโครงสร้ างอะไรบ้ างและมีการจัดการอย่างไรครัง้ ที่3.ระบบย่อยการจัดจาหน่าย ระบบย่อยการ
ส่งออก เวลา 3 ชัว่ โมงจุดประสงค์คือ เข้ าใจเกี่ยวกับระบบย่อยการจัดจาหน่ายและการส่งออกว่าในแต่ละ
ระบบนันมี
้ วีธีการปฏิบตั ิและการจัดการอย่างไร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในเรื่ องการจัดการ
ธุรกิ จ เกษตรสร้ างขึน้ ตามคาอธิ บายรายวิช าและตามผลการเรี ยนรู้ ที่ คาดหวัง มี วิธี การดาเนิ นการตาม
ขันตอนดั
้
งนี ้
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1. ศึกษาคาอธิบายรายวิชาและหลักสูตร วิชาการจัดการธุรกิจเกษตร โดยพิจารณาจากผลการเรี ยนรู้ที่
คาดหวัง เป็ นแนวทางในการทาแบบทดสอบ
2.ใช้ การหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการใช้ การวิเคราะห์คา่ วิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องระหว่าง
ข้ อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ IOCโดยผ่านการทดสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ ว
3. แบบทดสอบวัดความสนใจในวิธีการสอนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร เรื่ องระบบธุรกิจ เกษตร มี
ลักษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบของวิไลพร ดาสะอาด ที่ ผ่านการ
ทดสอบหาคุณภาพมาแล้ ว
3.การดาเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองโดยรูปแบบของการวิจยั ซึ่งใช้ กลุ่มเดียวมีลกั ษณะของการ
ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) และทดสอบหลังเรี ยน (Post-test)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ กลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช้ การ
ทดสอบค่าที (t-test)
2. เปรี ยบเทียบความสนใจ กลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช้ การ
ทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการประเมิ น ผลก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นวิช าการจัด การธุ รกิ จ เกษตร ของนัก เรี ย นสัตวแพทย์
จานวน 32 คนได้ ผลตามตารางต่อไปนี ้
ตารางที่.1 การประเมินผลก่อนและหลังเรี ยน วิชาการจัดการธุรกิจเกษตรด้ วยวิธกี ารเรี ยนแบบร่วมมือ
รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)
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การเปรี ยบเทียบ

จานวน

ค่าเฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

df.

ค่า t-test

31

17.389*

(S.D.)
การทดสอบก่อนทดลอง

32

27.41

6.505

การทดสอบหลังการทดลอง 32

42.84

4.112

*นัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า.ผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนมีคา่ สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05
ตารางที่.2 เปรี ยบเทียบความสนใจในวิธีการสอนโดยวิธกี ารเรี ยนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)
(คะแนนเต็ม100 คะแนน)
การเปรี ยบเทียบ

จานวน

ค่าเฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

df.

ค่า t-test

31

14.30*

(S.D.)
การทดสอบก่อนทดลอง

32

56.28

3.83

การทดสอบหลังการทดลอง 32

69.12

3.40

*นัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ หลังเรี ยน มีคา่ สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05
บทสรุป
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังของนักศึกษาวิธกี ารเรี ยนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ผล
การศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์หลังการเรี ยนมีคา่ สูงกว่าก่อนเรี ยน ทังนี
้ ้เนื่องมาจาก
วิธกี ารเรี ยนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)เป็ นรูปแบบที่ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนช่วยกันไปสืบค้ นข้ อมูล
มาใช้ ในการเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยจัดผู้เรี ยนเข้ ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง -กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คนแต่ละ
กลุ่มย่อยศึกษาเนื ้อหาสาระร่วมกันโดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ นหัวข้ อย่อย ๆ แล้ วแบ่งกันไปศึกษาหาข้ อมูลหรื อ
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คาตอบในการเลือกเนื ้อหา สมาชิกแต่ละคนไปศึกษาหาข้ อมูล/คาตอบมาให้ กลุม่ กลุ่มอภิปรายร่วมกันและ
สรุปผลการศึกษากลุ่มเสนอผลงานของกลุ่มต่อชันเรี
้ ยน รวมทังมี
้ การฝึ กความรับผิดชอบและการทางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มจึงทาให้ เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของตัวเองและของเพื่อนที่มีผลการเรี ยนที่
อ่อนกว่า
การเปรี ย บเที ย บความสนใจก่ อ นและหลัง ของนัก เรี ย นที่ มี ก ารเรี ย นแบบร่ ว มมื อ รู ป แบบ จี .ไอ.
(G.I.)พบว่ า ความสนใจหลั ง การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ รู ป แบบ จี .ไอ.(G.I.)มี ค่ า สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น ทั ง้ นี ้
เนื่องมาจาก
ความสนใจมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถทางการเรี ยน เพราะความสนใจเป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิดความ
อยากรู้อยากเห็น เกิดการศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม ทาให้ ผ้ เู รี ยนตังใจเรี
้ ยน สนใจต่อครูผ้ สู อน สนใจต่อกิจกรรม
การเรี ยนการสอนสนใจวิชาที่เรี ยนและแสวงหาความรู้ ในเรื่ องนัน้ ๆ อยู่ตลอดเวลา ก็จะทาให้ นักเรี ยนมี
ความสามารถทางการเรี ยนและจะทาให้ นักเรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนสูงขึน้ ตามมา ความสนใจ
บทเรี ยน เป็ นหน้ าที่ที่ส าคัญ ของครู ผ้ ูสอนที่ จะต้ องทาให้ เกิดขึน้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่ง
จะต้ อ งใช้ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารสอนที่ เร้ าความสนใจดึง ดูด ความสนใจของผู้เรี ย น ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ย นมี
ความรู้ สึกอยากจะเรี ยนรู้ ติดตาม แสวงหาคาตอบเพื่อที่จะทาให้ ผ้ ูเรี ยน ประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
ต่อไป-เนื ้อหาส่วนนี ้เป็ นการสรุปและนาเสนอข้ อค้ นพบที่สาคัญจากการวิจยั

ข้ อเสนอแนะในการนางานวิจัยไปใช้
1.อาจารย์ผ้ สู อนจึงมีบทบาทสาคัญในการกาหนดขนาดของกลุ่ม(โดยปกติประมาณกลุ่ม ละ 2-6 คน)
และลักษณะของกลุม่ จะเป็ นกลุม่ ที่คละความสามารถ (ทังผู
้ ้ เรี ยนเก่ง เรี ยนปานกลาง และเรี ยนอ่อน) ให้ การ
ดูแ ลการจัด ลัก ษณะการนั่ง ของสมาชิ ก ให้ ส ะดวกที่ จ ะท างานร่ ว มกัน และง่ า ยต่อ การสัง เกตติ ด ตาม
ความก้ าวหน้ าของกลุม่
2.อาจารย์ควรชี ้แจงกรอบของกิจกรรมให้ นักเรี ยนแต่ละคนเข้ าใจวิธีการและกฎเกณฑ์ในการทางาน
สร้ างบรรยากาศที่เสริมสร้ างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกาหนดหน้ าที่รับผิดชอบของสมาชิกกลุม่ เป็ น
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ที่ปรึกษาของทุกกลุ่มย่อยและคอยติดตามความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ของกลุ่มและสมาชิก เพื่อให้ ผลการ
เรี ยนเกิดประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้ งต่ อไป
ควรศึกษาถึงวิธีการเรี ยนแบบร่วมมือวิธีอื่นๆ เพื่อใช้ กบั เนื ้อหารายวิชาที่สอน ให้ เหมาะสม
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