
http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 4  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

        

      59 

 
 

เร่ืองท่ี 5 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในวิชา การจัดการธุรกิจเกษตรโดยการเรียน

การสอนวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิและความสนใจ ก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชาการจดัการธุรกิจ

เกษตร โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)กลุม่ตวัอย่างคือนกัเรียนสตัวแพทย์ ชัน้ปีที่ 2 จ านวน 32 

คน เคร่ืองมือวิจยัคือแบบสอบที่ประกอบด้วย 2 สว่นคือ สว่นที่ 1 เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกบัระบบธุรกิจเกษตรจ านวน 50 

ข้อ และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับความสนใจในวิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี  ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. เมื่อใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)พบว่า

ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมีค่า สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05   2. เมื่อวดัค่าคะแนนความสนใจใน

วิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้หลงัเรียน มีค่าสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05  

ค าส าคญั:  ธุรกิจเกษตร  ผลสมัฤทธ์ิ  การเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) 
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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 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากสภาพปัจจบุนัปัญหานกัศึกษาไม่เข้าใจกบัรายวิชาการจดัการธุรกิจเกษตรเน่ืองจากเป็นวิชาท่ีไม่

เก่ียวข้องกบัสาขาของผู้ เรียนอีกทัง้นกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกบัด้านธุรกิจเกษตรเลยจงึท าให้เกิด

ความเบื่อหน่ายและขาดความสนใจในการเรียน เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสร้าง

ความสนใจของนกัเรียนในรายวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร ผู้วิจยัจึงมีการจดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ

รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)  Group Investigation ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัจุดประสงค์และเนือ้หาสาระ และ

ก าหนดส่ือให้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนการสอนในแตล่ะแผนการสอน 

 วิชาการจดัการธุรกิจเกษตรจดัอยูใ่นเนือ้หาของสาขาบริหารธุรกิจเกษตรและได้ก าหนดให้นกัศกึษา

ปีท่ี  2 คณะสตัวแพทย์เป็นผู้ เรียน เนือ้หารายวิชาท่ีเรียนรู้จะเก่ียวข้องกบัการจดัการในด้านตา่งๆของธุรกิจ

เกษตร เพ่ือให้ทราบถึงระบบธุรกิจการเกษตร สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการเกษตร โครงสร้างและ

การจดัการของหนว่ยธุรกิจเกษตร  ความเป็นไปได้ในการจดัตัง้และการประเมินผลหนว่ยธุรกิจเกษตร ทราบ

ถึงแนวคิดและภาพรวมของระบบธุรกิจการเกษตรไทย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยธุรกิจ

เกษตร เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ แนวคิดในการก าหนดโครงสร้างและการจดัการของหน่วยธุรกิจเกษตร 

การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการในการจดัตัง้หน่วยธุรกิจเกษตร โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในด้าน

ตา่ง ๆ คือ ทางด้านการจดัการองค์การ การจดัการตลาด การจดัการผลิต และ การจดัการการเงิน ตลอดจน

ผลกระทบทางด้านสงัคม  
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 เทคนิคการสอนแบบ จี. ไอ. เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนช่วยกันไปสืบค้นข้อมูลมาใช้ในการ

เรียนรู้ร่วมกนั โดยด าเนินการเป็นขัน้ตอนคือ จดัผู้ เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง -กลาง-อ่อน) กลุ่ม

ละ 4 คน กลุ่มย่อยศกึษาเนือ้หาสาระร่วมกนัโดยแบ่งเนือ้หาออกเป็นหวัข้อย่อย ๆ แล้วแบง่กันไปศกึษาหา

ข้อมลูหรือค าตอบ สมาชิกแตล่ะคนไปศึกษาหาข้อมลู/ค าตอบมาให้กลุ่ม กลุ่มอภิปรายร่วมกนัและสรุปผล

การศกึษา กลุ่มเสนอผลงานของกลุ่มตอ่ชัน้เรียน ซึ่งวิธีนีเ้ป็นวิธีการเรียนการสอนโดยการสอนแบบร่วมมือ 

เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มจะ

ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ

เรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทัง้โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากร การเรียนรู้ 

รวมทัง้การเป็นก าลงัใจแก่กันและกัน คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่

รับผิดชอบตอ่การเรียนของตนเองเท่านัน้ หากแตจ่ะต้องร่วมรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของเพ่ือสมาชิกทกุคน

ในกลุม่ความส าเร็จของแตล่ะบคุคล คือ ความส าเร็จของกลุม่ 

 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก 

โดยใช้การจัดกิจกรรมการสอน แบบ 4MAT กับการสอน ปกติของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา พบว่า

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก ของนกัเรียนท่ีได้รับการ

จดักิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความ

สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า ความสนใจ ในการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กันทางบวก(สิกขา ทรงศกัดิ์เกษร,2549)  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ การ

เรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 กับ

แบบปกติ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิ การเรียนวรรณคดี ไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ี จดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 สูงกว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) 

ผลสมัฤทธ์ิการเรียน วรรณคดีไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค

จิกซอว์ 2 หลงัเรียน สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 3)ความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็น

ด้วย มาก(ปริญญา ปัน้สวุรรณ์,2553) 
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 ถึงแม้จะมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ในรูปแบบตา่งๆอย่างมากมายแต่

ในการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ท่ีใช้ศกึษายงัพบว่ามีจ านวนน้อย และยงัไม่มีการน ามาประยกุต์

ในรายวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร การศกึษาครัง้นีจ้ึงได้ท าการศกึษา เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิและความสนใจใน

วิชาการจดัการธุรกิจเกษตร โดยการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ของนกัศกึษาสตัวแพทย์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชาการจดัการธุรกิจเกษตรโดยใช้

การเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในวิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ก่อนเรียนและ

หลงัเรียนวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร 

 

นิยามศัพท์ 

 - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนกัเรียนท่ีได้จากการประเมินผลก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน ซึง่เคร่ืองมือเป็นข้อสอบท่ีอาจารย์สร้างขึน้เองและได้ตรวจสอบคณุภาพแล้ว 
 - ความสนใจ หมายถึง การท่ีนกัศกึษาแสดงออกถึงความรู้สกึชอบ และพอใจในวิธีสอนโดย 
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและเอาใจใส่ต่อรายวิชาด้วยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ การท าแบบฝึกหดั ด้วยความพอใจ มีความกระตือรือร้นและจดจอ่ตอ่การเรียน และ
สนใจซักถามปัญหา ในเร่ืองท่ีอาจารย์สอนเม่ือมีข้อสงสัย สนทนาโต้แย้งอภิปรายปัญหาในเร่ืองท่ีเรียน 
ติดตามเอกสาร หนงัสือพิมพ์ หรือต าราเรียนท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนด้วยความสมคัรใจ 
ซึ่งจะวัดได้จากการตอบแบบสอบถามวัดความสนใจในวิธีสอน  ท่ีผู้ วิจัยได้ปรับปรุงข้อค าถามเพ่ือให้
สอดคล้องกับวิธี  การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ  (เทคนิคการสอนแบบ  G.I) จาก
แบบสอบถามวดัความสนใจในวิธีสอน 
 - กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการจดั
สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แตล่ะกลุม่จะประกอบด้วยสมาชิก
ท่ีมีความรู้ความสามารถแตกตา่งกนั โดยท่ีแตล่ะคนมีส่วนร่วมอยา่งแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จ
ของกลุ่ม ทัง้โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทัง้การเป็นก าลงัใจแก่
กนัและกัน คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของ
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ตนเองเท่านัน้ หากแตจ่ะต้องร่วมรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของเพ่ือสมาชิกทกุคนในกลุ่มความส าเร็จของแต่
ละบคุคล คือ ความส าเร็จของกลุม่ 
 -การสอนแบบ จี. ไอ. เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนช่วยกันไปสืบค้นข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยด าเนินการเป็นขัน้ตอนคือ จดัผู้ เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง -กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 
คน กลุ่มย่อยศกึษาเนือ้หาสาระร่วมกนัโดยแบง่เนือ้หาออกเป็นหวัข้อย่อย ๆ แล้วแบง่กนัไปศกึษาหาข้อมูล
หรือค าตอบ สมาชิกแต่ละคนไปศึกษาหาข้อมูล/ค าตอบมาให้กลุ่ม กลุ่มอภิปรายร่วมกันและสรุปผล
การศกึษา 

 -ธุรกิจการเกษตร หมายถึง การด าเนินงานทัง้หลายในด้านท่ีเก่ียวกับ การผลิตและการจ าหน่าย
ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการผลิตในฟาร์ม การเก็บรักษา การแปรรูป และการจัดจ าหน่าย
สินค้าเกษตรและผลิตผลพลอยได้จากสินค้าเกษตร (สมคดิ ทกัษิณาวิสทุธ์ิ , 2548) 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

- ทราบถึงวิธีและเทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกบัรายวิชา 

- สามารถน าผลการวิจยัไปปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ 

 

วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา คือนักศึกษาสัตวแพทย์ ชัน้ปีท่ี 2 จ านวน32คนท่ีได้ลงทะเบียนเรียน

วิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ภาคการศึกษาท่ี2 ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวนัออก จ านวน 1 กลุม่เรียน 

 2. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ 

 2.1 แผนการสอนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร เร่ืองระบบธุรกิจ โดยใช้วิธกีารเรยีนแบบร่วมมอื 

รปูแบบ จ.ีไอ.(G.I.) 

 2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ4 ตวัเลือก จ านวน 

50 ข้อ  
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 2.3 แบบสอบถามวดัความสนใจในวิธีสอนวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร เร่ืองระบบธุรกิจเกษตรโดย

ใช้วธิกีารเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) 

 ผู้วิจยัได้น าเคร่ืองมือแผนการสอนเร่ืองระบบธุรกิจเกษตรโดยการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 

รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ท่ีได้ผ่านการปรับปรุงจากผู้ เช่ียวชาญมาแล้ว และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนได้ผ่านการหาคณุภาพโดยใช้การวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบั

จุดประสงค์การเรียนรู้ IOC ส่วนแบบทดสอบวดัความสนใจ จากเอกสารงานวิจัยของวิไลพร ด าสะอาด 

(2544) ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือมาแล้ว โดยล าดับขัน้ตอนพอสังเขปดังนี  ้

1.ศึกษาหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาการจัดการธุรกิจเกษตร เร่ือง ระบบธุรกิจเกษตรศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกับการสร้างแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)จาก

เอกสารต าราและงานวิจยัต่าง ๆ ตลอดจนตวัอย่างกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ 

G.I.) จากเอกสารเผยแพร่ความรู้ ผู้ เช่ียวชาญ 

2. ศกึษาหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) 

3. จดัแบง่เนือ้หา เร่ืองระบบธุรกิจเกษตร โดยใช้เวลา 9 ชัว่โมง 

4. สร้างแผนการสอน จ านวน 1 แผน เวลา 9 ชัว่โมง มีจดุประสงค์การเรียนรู้คือ 

  ครัง้ท่ี1.เร่ืองระบบย่อยในธุรกิจเกษตร ระบบย่อยปัจจยัการผลิต  เวลา 3 ชัว่โมงจดุประสงค์คือ เข้าใจ

ระบบโครงสร้างของระบบธุรกิจโดยมองเป็นภาพรวมใหญ่และทราบถึงระบบย่อยปัจจัยการผลิตว่ามี

ความส าคญัและมีลกัษณะอยา่งไร 

  ครัง้ท่ี2.เร่ือง ระบบยอ่ยการผลิต และระบบยอ่ยการจดัหาและการแปรรูป เวลา 3 ชัว่โมง จุดประสงค์

คือ เข้าใจเก่ียวกับระบบย่อยการผลิต และระบบย่อยการจัดหาและแปรรูป ว่ามีลักษณะอย่างไร 

ประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้างและมีการจัดการอย่างไรครัง้ท่ี3.ระบบย่อยการจดัจ าหน่าย ระบบย่อยการ

ส่งออก เวลา 3 ชัว่โมงจุดประสงค์คือ เข้าใจเก่ียวกบัระบบย่อยการจดัจ าหน่ายและการส่งออกว่าในแตล่ะ

ระบบนัน้มีวีธีการปฏิบตัิและการจดัการอย่างไร แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ืองการจดัการ

ธุรกิจเกษตรสร้างขึน้ตามค าอธิบายรายวิชาและตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง มีวิธีการด าเนินการตาม

ขัน้ตอนดงันี ้
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 1. ศกึษาค าอธิบายรายวิชาและหลกัสตูร วิชาการจดัการธุรกิจเกษตร โดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั เป็นแนวทางในการท าแบบทดสอบ 

 2.ใช้การหาคณุภาพของแบบทดสอบโดยการใช้การวิเคราะห์คา่วิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องระหวา่ง

ข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ IOCโดยผา่นการทดสอบคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว 

 3. แบบทดสอบวัดความสนใจในวิธีการสอนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร เร่ืองระบบธุรกิจ เกษตร มี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้ วิจัยได้ใช้แบบของวิไลพร ด าสะอาด ท่ีผ่านการ

ทดสอบหาคณุภาพมาแล้ว 

 3.การด าเนินการวิจยั 

  ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองโดยรูปแบบของการวิจยัซึ่งใช้กลุ่มเดียวมีลกัษณะของการ

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 

 4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

  1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ กลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลองและหลงัการทดลองโดยใช้ การ

ทดสอบคา่ที (t-test) 

  2. เปรียบเทียบความสนใจ กลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช้การ

ทดสอบคา่ที (t-test) 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

จากการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ของนักเรียนสัตวแพทย์ 

จ านวน 32 คนได้ผลตามตารางตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี.1 การประเมินผลก่อนและหลงัเรียน วิชาการจดัการธุรกิจเกษตรด้วยวธิกีารเรียนแบบร่วมมือ 

รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) 
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การเปรียบเทียบ จ านวน คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

df. คา่ t-test 

 

การทดสอบก่อนทดลอง 32 27.41 6.505 31 17.389* 

การทดสอบหลงัการทดลอง 32 42.84 4.112   

*นยัส าคญั .05 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า.ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมีคา่ สงูกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

.05    

ตารางท่ี.2 เปรียบเทียบความสนใจในวิธีการสอนโดยวธิกีารเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) 

(คะแนนเตม็100 คะแนน) 

การเปรียบเทียบ จ านวน คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

df. คา่ t-test 

 

การทดสอบก่อนทดลอง 32 56.28 3.83 31 14.30* 

การทดสอบหลงัการทดลอง 32 69.12 3.40   

*นยัส าคญั .05 

  จากตารางท่ี 2 พบว่าคะแนนเฉล่ียท่ีได้หลงัเรียน มีคา่สงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .05  

บทสรุป 

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัของนกัศกึษาวธิกีารเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ผล

การศกึษาพบวา่ผลสมัฤทธ์ิหลงัการเรียนมีคา่สงูกว่าก่อนเรียน ทัง้นีเ้น่ืองมาจาก 

 วธิกีารเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนช่วยกนัไปสืบค้นข้อมูล

มาใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยจดัผู้ เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คนแตล่ะ

กลุ่มย่อยศกึษาเนือ้หาสาระร่วมกนัโดยแบง่เนือ้หาออกเป็นหวัข้อย่อย ๆ แล้วแบง่กนัไปศกึษาหาข้อมลูหรือ



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 4  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

        

      67 

 

ค าตอบในการเลือกเนือ้หา สมาชิกแตล่ะคนไปศกึษาหาข้อมลู/ค าตอบมาให้กลุม่ กลุ่มอภิปรายร่วมกนัและ

สรุปผลการศึกษากลุ่มเสนอผลงานของกลุ่มต่อชัน้เรียน รวมทัง้มีการฝึกความรับผิดชอบและการท างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่มจึงท าให้เกิดการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของตวัเองและของเพ่ือนท่ีมีผลการเรียนท่ี

ออ่นกวา่ 

การเปรียบเทียบความสนใจก่อนและหลังของนักเรียนท่ีมีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.

(G.I.)พบว่าความสนใจหลังการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน ทัง้นี ้

เน่ืองมาจาก 

ความสนใจมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถทางการเรียน เพราะความสนใจเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความ

อยากรู้อยากเห็น เกิดการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติม ท าให้ผู้ เรียนตัง้ใจเรียน สนใจตอ่ครูผู้สอน สนใจตอ่กิจกรรม

การเรียนการสอนสนใจวิชาท่ีเรียนและแสวงหาความรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ อยู่ตลอดเวลา ก็จะท าให้นักเรียนมี

ความสามารถทางการเรียนและจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ตามมา ความสนใจ

บทเรียน เป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญของครูผู้ สอนท่ีจะต้องท าให้เกิดขึน้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง

จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการสอนท่ีเร้าความสนใจดึงดูดความสนใจของผู้ เรียน ทัง้นี เ้พ่ือให้ผู้ เรียนมี

ความรู้สึกอยากจะเรียนรู้ ติดตาม แสวงหาค าตอบเพ่ือท่ีจะท าให้ผู้ เรียน ประสบความส าเร็จในการเรียน

ตอ่ไป-เนือ้หาสว่นนีเ้ป็นการสรุปและน าเสนอข้อค้นพบท่ีส าคญัจากการวิจยั 

        

ข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปใช้ 

1.อาจารย์ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคญัในการก าหนดขนาดของกลุ่ม(โดยปกติประมาณกลุ่มละ 2-6 คน) 

และลกัษณะของกลุม่จะเป็นกลุม่ท่ีคละความสามารถ (ทัง้ผู้ เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนออ่น) ให้การ

ดูแลการจัดลักษณะการนั่งของสมาชิกให้สะดวกท่ีจะท างานร่วมกันและง่ายต่อการสังเกตติดตาม

ความก้าวหน้าของกลุม่  

2.อาจารย์ควรชีแ้จงกรอบของกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจวิธีการและกฎเกณฑ์ในการท างาน 

สร้างบรรยากาศท่ีเสริมสร้างการแลกเปล่ียนความคดิเห็นและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของสมาชิกกลุม่ เป็น
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ท่ีปรึกษาของทกุกลุ่มย่อยและคอยติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของกลุ่มและสมาชิก เพ่ือให้ผลการ

เรียนเกิดประสิทธิภาพท่ีเพิ่มมากขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรศกึษาถึงวิธีการเรียนแบบร่วมมือวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใช้กบัเนือ้หารายวิชาท่ีสอน ให้เหมาะสม 
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