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บทคดัย่อ  

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาการคิดวิเคราะห์ 

ในวิชาภาษาไทย (สาระที่5 วรรณคดี วรรณกรรม) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้

กระบวนการกลุ่ม  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมกลุ่ม           

4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 

ห้องเรียน จ านวน 25 คน ที่ได้รับการเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจัย  ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เร่ืองหัวใจชายหนุ่ม วิชา

ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดความคิดวิเคราะห์ 3) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉล่ีย ( X ) 3) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) และ 4) Paired t-test (Dependent) ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) ผลการพัฒนา

ความคิดวิเคราะห์มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 2) ผล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนได้คะแนนไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 92.00 และนักเรียนที่ได้คะแนนต ่ากว่าเกณฑ์ มี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00          

3) ผลการศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมกลุ่ม มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี 4) ผลการศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) 

 

ค าส าคญั : การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ , กระบวนการกลุ่ม , วิชาภาษาไทย(สาระที่5 

วรรณคดีวรรณกรรม 
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ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

วรรณคดีไทยถือเป็นศาสตร์แห่งการใช้ถ้อยค า และยังสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น ๆ 

ไม่ว่าประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา จิตวิทยา ปรัชญา หรือศาสนา 

กล่าวคือวรรณคดีไทยน้ันท าหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นสภาพความคิด สังคมและ

วัฒนธรรมของคนไทยในยุคสมัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีวรรณคดีไทยยังมีความเป็นศิลป์ 

ที่แสดงความงามของการใช้ถ้อยค า ให้ผู้เสพงานได้รับรู้ความไพเราะของถ้อยค า ท่วงท านอง 

สัมผัสจินตนาการอันสร้างสรรค์ของกวี ด่ืมด ่ากับการตีความความหมายแฝงที่กวีได้ฝากไว้ในบท

ประพันธ ์และมีอารมณ์ร่วมกบัพฤติกรรมของตัวละครในงาน 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันการเรียนการสอนวรรณคดีไทยไม่ได้เอื้ อให้นักเรียนได้รับ

ประโยชน์จากความเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของวรรณคดีเท่าที่ควร กล่าวคือการเรียนการสอน

วรรณคดียังคงมุ่งเน้นเพียงแค่ให้นักเรียนเข้าใจความหมายและทอ่งจ าค าศัพทโ์บราณหรือค าศัพท์

ยากๆ เพ่ือให้ท าข้อสอบได้ วิธีการเรียนจึงเป็นไม่ได้ช่วยให้ผู้เรียนเสพศาสตร์และศิลป์ของ

วรรณคดี และยังไม่ได้ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทกัษะการคิด อนัเป็นลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21  

นอกจากน้ีเป็นที่รู้กนัดีว่าการสอนวรรณคดีไทยในโรงเรียนหลายแห่งไม่ได้จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากแนวคิด โลกทศัน์ ค่านิยม ความคิดความเช่ือ

ที่ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองน้ันๆ หากเป็นการสอนเพ่ือการอ่านเอาเร่ืองเพ่ือตอบค าถามสั้นๆว่า ใคร

ท าอะไรที่ไหน เมื่อไร หรือการสอนอ่านออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดค า การสอนวิธีดังกล่าวน้ีไม่ได้

ตอบสนองต่อการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาวรรณคดีไว้ในหลักสูตรวิชาภาษาไทยทุก

ระดับช้ันตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาจนถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวคือการเรียนการสอน

วรรณคดี เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ครูจะต้องฝึกให้นักเรียนได้พินิจ

วรรณคดี คือ ศึกษาวรรณคดีอย่างลึกซ้ึง โดยการอ่านวรรณคดีอย่างพินิจพิเคราะห์ ท าความเข้าใจ 

ตีความ พิจารณาเน้ือหา และแนวคิด แล้วสามารถประเมินค่าวรรณคดีเร่ืองน้ัน ๆ ทั้งในด้านศิลปะ

การประพันธ์ องค์ประกอบ และคุณค่าได้ (จารุวรรณ เทียนเงิน, 2547 : 5) โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้   

แนวทางที่ดีในการสอนวรรณคดีไทยในโรงเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ท าได้โดย ครู

ควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้ จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน การอ่านวรรณคดีจะท าให้มองเหน็

แง่มุมเร่ืองราว ชีวิตและพฤติกรรมของตัวละครต่างยุคต่างสมัย พฤติกรรมของตัวละคร และน า

พฤติกรรมเหล่าน้ีมาเป็นบทเรียนจ าลองชีวิตให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ อันน าไปสู่การเพ่ิมพูน

สติปัญญามากขึ้น 

การคิดวิเคราะห์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางพุทธิปัญญา ผู้ที่มีทกัษะการคิดวิเคราะห์

จะสามารถจ าแนก หาความสัมพันธ์ และประเมินค่าเพ่ือใช้ในการตัดสินใจได้ (สุวิทย์ มูลค า, 

2547) การจะเรียนวรรณคดีให้เข้าใจและได้ประโยชน์ ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี 
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กล่าวคือผู้อ่านต้องสามารถจับประเดน็ หาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ แล้วหาข้อมูลหลักฐานมา

สนับสนุนการตัดสินประเมิน เพ่ือสรุปความคิดเห็นได้อย่างสมเหตุสมผลในที่สุด (Kurland, 

2003 : 144–145)  

อย่างไรกต็ามโดยภาพรวมแล้ว คนไทยส่วนมากยังขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ เหน็ได้

จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปีพุทธศักราช 2552 มาตรฐานที่ได้คะแนนต ่ามากที่สุด 

คือ มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณซ่ึง

ได้คะแนนต ่าสุดกว่าทุกมาตรฐาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 เอกสารเผยแพร่)  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การจัดการกจิกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดผ่านวิชา

ต่างๆ  โดยเฉพาะวิชาการอ่านวรรณคดีจึงน่าจะเป็นวิธทีี่ดี 

แท้จริงแล้วการพัฒนาทกัษะความคิดวิเคราะห์สามารถสอนได้ ดังที่ Jarolimek & 

Parker (อ้างถึงใน อาร์ม โพธิ์พัฒน์, 2550 : 16) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์สามารถสอนได้

เพราะเป็นเร่ืองความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมทางสมองตามทฤษฎีของ 

Bloom (1956) กล่าวคือการสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดับต ่า ได้แก่นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ 

และสามารถจ าแนก อธิบายขั้นตอนได้  การสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดับสูงคือ การวิเคราะห์การ

สงัเคราะห์ และการประเมินผล รวมทั้งมีความสามารถที่จะน าความคิดต่างๆ มารวมกันเพ่ือนเกิด

มโนทศัน์ใหม่ๆ เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ 

การที่จะฝึกกระบวนการคิดให้นักเรียนรู้สึกสนุก ท้าทาย และผ่อนคลายสามารถท าได้

โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม ด้วยพ้ืนฐานความเช่ือเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า (1) การเรียนรู้เป็น

กระบวนการที่เป็นไปอย่างต่ืนตัว มีชีวิตชีวา (2) การเรียนรู้เกดิขึ้นได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่

หลากหลาย (3) การค้นพบด้วย ตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายส าหรับนักเรียน และช่วย

ให้นักเรียนเกดิความเข้าใจได้ดี (4) การเรียนรู้กระบวนการมีความส าคัญ และ (5) การน าความรู้

ไปใช้ช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายย่ิงขึ้น (ทศินา แขมมณี, 2545 : 142 - 143)  

การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจและเป็น

การสอนที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ช่วย

นักเรียนให้ประสบความส าเรจ็ไปพร้อมๆกัน จะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน 

ลดความกังวลเพราะนักเรียนได้แลกเปล่ียนและเรียนรู้ไปกับเพ่ือนในกลุ่มของตนเองช่วยกันคิด

และแก้ปัญหาต่างๆ และสามารถวิเคราะห์เน้ือหาในส่วนต่างๆร่วมกันได้  ซ่ึงจะสามารถพัฒนา

ความคิดวิเคราะห์ และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง  

จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความคิดวิเคราะห์ ในการเรียน

วิชาภาษาไทย(สาระที่5 วรรณคดีวรรณกรรม)โดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ที่เช่ือ

กนัว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกระบวนการสร้างความรู้มากกว่าการรับรู้เพียงอย่างเดียว ซ่ึงเป็น

การสนับสนุนกระบวนการสร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การท างานแบบ
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ร่วมมือกันให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงถือว่าเป็นช่วงของวัยรุ่น เป็นวัยที่ มี

ลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ผู้วิจัยจึงจะต้องการที่จะพัฒนาความคิดวิเคราะห์ในตัวนักเรียนให้มี

มากข้ึนกว่าเดิม และให้เกดิการเรียนรู้ที่คงทนและย่ังยืนต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย (สาระที่5 วรรณคดี วรรณกรรม) ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย (สาระที่5 วรรณคดี วรรณกรรม)     

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

3. 3.เพ่ือศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม วิชาภาษาไทย (สาระที่5 วรรณคดี 

วรรณกรรม) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้กระบวนการกลุ่ม 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน วิชาภาษาไทย (สาระที่5 วรรณคดี 

วรรณกรรม)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีพัฒนาการทางการคิดวิเคราะห์หลัง

เรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย 

(สาระที่5 วรรณคดี วรรณกรรม) มีคะแนนไม่ต ่ากว่าเกณฑร้์อยละ 75 

3. นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการของพฤติกรรมกลุ่มสงูขึ้น 

4. นักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มมีความพึงพอใจระดับมาก 

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการกลุ่ม หมายถึง การจัดกลุ่มนักเรียนโดยครู

ก าหนดให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน โดยคละสัดส่วนเป็นนักเรียนเก่ง 

1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มช่วยเหลือกัน และจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีปฏสิัมพันธ์กับเพ่ือนในลักษณะของการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยมี

ครูเป็นผู้คอยสนับสนุนการเรียนรู้ท  าให้นักเรียนเกดิความรู้ทั้งด้านเน้ือหา และด้านมนุษยสมัพันธ ์ 

2. การคิดวิเคราะห์ หมายถึงลักษณะการคิดใน3 ลักษณะ คือ การคิดวิเคราะห์

ส่วนประกอบ ซ่ึงหมายถึง การรู้จักจ าแนกหมวดหมู่ และ จัดกลุ่ม รวมถึงยังสามารถแยกแยะได้ว่า

อะไรคือข้อเทจ็จริง หรือข้อคิดเหน็ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือการที่ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง

หาความเกี่ยวข้องของส่วนประกอบหน่ึงกับอีกส่วนได้ และสุดท้าย คือ การวิเคราะห์หลักการเพ่ือ

การประเมิน และตัดสินใจ  กล่าวคือผู้วิเคราะห์สามารถประเมินและเลือกได้ว่าอะไรดี หรือไม่ดี 
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เหมาะสม หรือไม่เหมาะสม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนจะถือว่ามีการพัฒนา ก็

ต่อเมื่อผู้เรียนสามารถแยกส่วนประกอบ หาความสัมพันธ์ และสามารถประเมินเพ่ือการตัดสินใจ

ได้ (สวิุทย์  มูลค า, 2547) 

3. นกัเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาภาษาไทย (สาระที่5 

วรรณคดี วรรณกรรม) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ ความส าเรจ็ และสมรรถภาพ

ด้านต่างๆของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนแต่ละ

บุคคลที่วัดได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนราช

วินิตบางเขนที่มีต่อการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย (สาระที่5 วรรณคดีวรรณกรรม) 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีในการเรียนการสอนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ที่มีต่อการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย 

(สาระที่5 วรรณคดีวรรณกรรม)โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 25 คน ที่ได้รับการเลือกมาแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เน่ืองจากผู้วิจัยได้สอนกลุ่มตัวอย่างเพียงห้องเดียว 

ตวัแปรตน้ 

1. การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ตวัแปรตาม 

1. ความคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

กลุ่ม 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย (สาระที่5 วรรณคดี วรรณกรรม)ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

3. พัฒนาการของพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้

กระบวนการกลุ่ม 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ระยะเวลาในการวิจยั  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองหัวใจชายหนุ่ม วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งออกเป็น 7 แผน  
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2. แบบทดสอบวัดความคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบที่เป็นปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

จ านวน  15  ข้อ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง หัวใจชายหนุ่ม เป็นแบบทดสอบที่

เป็นปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   จ านวน 20 ข้อ 

4. แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

จ านวน 1 ชุด 

 

ขั้นตอนการด าเนนิการวิจยั 

ข้ันที่ 1 อธบิายวิธกีาร วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการกลุ่มให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ข้ันที่ 2 ท าการทดสอบทกัษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนกบันักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ข้ันที่ 3 ด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการกลุ่ม เพ่ือพัฒนาความคิดวิเคราะห์การเรียนวิชาภาษาไทย(สาระที่5 วรรณคดี 

วรรณกรรม) เร่ือง ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และหัวใจชายหนุ่ม จ านวน 7 แผน แผนละ 2 คาบ

เรียนต่อสปัดาห์ ดังน้ี 

ข้ันที่ 4 ให้คะแนนนักเรียนในแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ในแผนการเรียน

ที่ 2 แผนการเรียนที่4  และแผนการเรียนที่ 6 

ข้ันที่ 5 ท าการทดสอบทกัษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนกบันักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ข้ันที่ 6 ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test)ในหัวข้อหัวใจชายหนุ่มพร้อมทั้งเฉลย

และอธบิายค าตอบที่ถูกต้องหลังการสอบเสรจ็สิ้น 

ข้ันที่ 7 นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

ข้ันที่ 8 เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือประมวลผล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และ Paired t-test (Dependent)โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

2.  แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

3.  ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 
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ผลการวิจยั 

1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย(สาระที่5 วรรณคดีวรรณกรรม) โดย

ใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการกลุ่ม มีคะแนนความคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูง( X = 12.20,  S.D = 1.25) กว่า

ก่อนเรียน( X = 10.32,  S.D = 2.11) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ซ่ึงยอมรับสมมุติฐาน

การวิจัย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังการเรียนลดลงเหลือ 1.25 จาก 2.11 แสดงว่า 

นักเรียนมีความสามารถเกาะกลุ่มกันมากขึ้ น  ลักษณะน้ีแสดงให้เหน็ว่าการสอนของครูสามารถ

พัฒนานักเรียนส่วนใหญ่ได้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย (สาระที่5 วรรณคดีวรรณกรรม) โดยใช้

กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   พบว่า นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ (เร่ืองหัวใจชายหนุ่ม) ได้คะแนนไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 23 คน คิด

เป็นร้อยละ 92.00 และนักเรียนที่ได้คะแนนต ่ากว่าเกณฑ์มี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 จะเหน็ได้

ว่ามีนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ต ่ากว่าเกณฑม์ีมากกว่านักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์

3. ผลการศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มวิชาภาษาไทย (สาระที่5 วรรณคดี

วรรณกรรม) โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   พบว่า มีพัฒนาการ

พฤติกรรมกลุ่มสงูขึ้น คืออยู่ในระดับดี  

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน วิชาภาษาไทย(สาระที่5 

วรรณคดีวรรณกรรม) โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยภาพรวม

ของความพึงพอใจอยู่ระดับมาก( X = 3.70) ด้านความพึงพอใจที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 

บรรยากาศการเรียน( X =3.97) รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียน( X =3.67)  ล าดับสุดท้ายคือ 

ประโยชน์ที่ได้รับ( X =3.46)   

5. ผลการเปรียบเทยีบความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มคร้ังที่3 กับผล

การคิดวิเคราะห์หลังการเรียน วิชาภาษาไทย (สาระที่5 วรรณคดีวรรณกรรม) โดยใช้กระบวนการ

กลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า พัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มคร้ังที่3โดยรวม มี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง(r = .572) กับผลการคิดวิเคราะห์หลังการเรียน วิชา

ภาษาไทย (สาระที่5 วรรณคดี วรรณกรรม)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้กระบวนการ

กลุ่ม  

 

อภิปรายผล 

1. ผลการคิดวิเคราะหก่์อนและหลงัการเรียน 

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เกิดจากการจัดแผนการเรียนการสอนที่

เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ กล่าวคือกิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ฝึกคิด ฝึก

ตั้งค าถาม การคิดวิเคราะห์ ตีความ ช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้ดีและมีประสิทธิภาพ อันกล่าว

920



 
 

 

ได้ว่า การพัฒนาความคิดวิเคราะห์เป็นเร่ืองที่สามารถสอนได้ ดังที่ Jarolimek & Parker (อ้างถึง

ใน อาร์ม โพธิ์พัฒน์, 2550 : 16) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์สามารถสอนได้เพราะเป็นเร่ือง

ความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมทางสมอง ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียานุช สถาวรมณี (2548: 152-155)  

และเถวียน ดงเรืองศรี (2553) ที่นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์สงูข้ึนหลังการเรียนการสอนที่

ใช้กจิกรรมเพ่ือพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

นอกจากน้ีผลคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ อาจเน่ืองมาจากนักเรียนมีแรงจูงใจจากการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม ดังที่ 

Nisan (1992) เสนอแนะว่า การที่จะพัฒนาการคิดวิเคราะห์จ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับ

นักเรียนเป็นล าดับแรก และปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจคือ การเรียนที่มีชีวิตชีวา มีการแลกเปล่ียน

ความรู้ และนักเรียนมองเหน็ถึงกระบวนการเรียนและการคิด (Dornyei , 1994, 2001) ปัจจัย

เหล่าน้ีมาจากการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม ดังที่ทศินา แขมมณี (2545 : 142 - 143)

ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มมีพ้ืนฐานความเช่ือเกี่ยว

ที่ว่า (1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เป็นไปอย่างต่ืนตัว มีชีวิตชีวา (2) การเรียนรู้เกิดข้ึนได้จาก

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย (3) การค้นพบด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย

ส าหรับนักเรียน และช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ดี (4) การเรียนรู้กระบวนการมี

ความส าคัญ และ (5) การน าความรู้ไปใช้ช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายย่ิงขึ้น  

2.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรือ่ง หวัใจชายหนุ่ม  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มนอกจากสามารถพัฒนาความคิดวิเคราะห์

ให้กับนักเรียนได้แล้ว ยังสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนได้อีกด้วย เหน็จากกลุ่ม

ตัวอย่างของงานวิจัยน้ีสามารถได้คะแนนไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวนถึง 23 คน คิดเป็น

ร้อยละ 92.00 และมีนักเรียนที่ต ่ากว่าเกณฑ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 จะเหน็ได้ว่ามี

นักเรียนที่ได้คะแนนไม่ต ่ากว่าเกณฑ์มากกว่านักเรียนที่ต ่ากว่าเกณฑ์ Johnson & Johnson (1978 

: 53) ได้กล่าวว่า การเรียนโดยวิธกีารเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนสอน และช่วยกันแก้ไขปัญหาระหว่างเพ่ือนใน

กลุ่ม ท าให้นักเรียนสนใจ และเอาใจใส่การเรียนมากขึ้น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ

ของทศินา แขมมณี (2545 : 139) ที่กระบวนการข้ันตอน พฤติกรรมและปฏสิัมพันธ์ต่าง ๆ ที่

เกดิขึ้นในการด าเนินงานกลุ่ม จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ได้ผลงาน 

ความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดี  ผลงานวิจัยที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ หัสดินทร์  โคทวี 

(2542) และจินตนา  กิจบ ารุง (2545 : 117) ที่พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมที่เน้น

กระบวนการกลุ่มสมัพันธมี์ความผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้นหลังการใช้กระบวนการกลุ่ม 
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3. พฒันาการของพฤติกรรมกลุ่มการเรียนรู ้

จากการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มการเรียนรู้จ านวน 3 คร้ัง แผนการเรียนรู้ที่ 2 แผนการ

เรียนรู้ที่ 4 และแผนการเรียนรู้ที่ 6 พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสามารถ

พัฒนาพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนได้สูงขึ้น ตามล าดับ ได้แก่ มีความรับผิดชอบ รู้จักคิดรู้จักท า 

รู้จักแก้ปัญหาร่วมกนั เพ่ือให้ตนเองและกลุ่มประสบความส าเรจ็   

Johnson & Johnson (1978 : 53) เสนอแนะว่า การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มถือ

เป็นวิธีการหน่ึงของการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนการ

สอนที่น่าสนใจและเป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มจะ

สามารถกระตุ้ นให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องพยายามช่วยเหลือกันและกันอย่างเต็ม 

ความสามารถ หากย่ิงครูมีการให้คะแนนใบงาน หรือคะแนนพฤติกรรมกลุ่ม นักเรียนในฐานะ

สมาชิกในกลุ่มจะตระหนักดีว่าตนเองควรมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มเพ่ือให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย  

ผลการวิจัยยังพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวเขมวันต์ (2554)ได้ศึกษาผล

การเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเวบ็สนับสนุนการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม พบว่า 1) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการ

กลุ่มร่วมกับเวบ็สนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเวบ็ไซต์เบ้ืองต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่2 ที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเวบ็สนับสนุนการเรียน วิชาการพัฒนาเวบ็ไซต์เบ้ืองต้น 

อยู่ในระดับดี 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกนัเวบ็สนับสนุนการ

เรียน วิชาการพัฒนาเวบ็ไซต์เบ้ืองต้น อยู่ในระดับมาก 

4. ผลความพงึพอใจการจดัการเรียนรู ้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

หลังการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อการจัดกิจกรรมด้วยวิธีน้ี โดยใช้แบบสอบถามจ านวน1ชุด พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่

ระดับมาก ด้านความพึงพอใจที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ บรรยากาศการเรียน รองลงมาคือ ด้าน

กิจกรรมการเรียน และล าดับสุดท้ายคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ อาจกล่าวได้ว่านักเรียนมีความรู้

และความเข้าใจในการเรียน จึงท าให้ผลการส ารวจความพึงพอใจออกมาในทางที่ดี ผลที่ได้น้ี

สอดคล้องกบังานวิจัยของ วิมลสิริ ทุ่งอ่วน (2551) ที่ใช้กระบวนการกลุ่มในวิชาพระพุทธศาสนา

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทวีธาภิเศก ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนก็

อยู่ในระดับมาก  

5. ผลการเปรียบเทียบหาความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนพฤติกรรมกลุ่มการเรียนรู ้ครั้งที ่3กบั

การคิดวิเคราะห ์

ผู้วิจัยเปรียบเทยีบความค่าสมัประสทิธิ์สมัพันธ์ระหว่างคะแนนพฤติกรรมกลุ่มคร้ังที่ 3 

กับผลการคิดวิเคราะห์หลังการเรียน วิชาภาษาไทย(สาระที่5 วรรณคดีวรรณกรรม) โดยใช้

กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  เพ่ือยืนยันว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
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กระบวนการกลุ่มมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ผลการหาค่า

สหสัมพันธ์พบว่าคะแนน การพฤติกรรมกลุ่มคร้ังที่ 3 กับผลการคิดวิเคราะห์หลังการเรียน มี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการคิดวิเคราะห์กับ

คะแนนพฤติกรรมกลุ่มน้ีสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Zajac & Hartup (1997) และ 

Blatchford, Kutnick & Baines (2005) ที่ว่ากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานกลุ่ม และพฤติกรรมที่

สมาชิกในกลุ่มพยายามจะแก้ไขปัญหา และพากลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย จะช่วยให้เกิดการ

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ 

 

ขอ้คน้พบในการวิจยัครั้งนี้   

ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการท าวิจัยคร้ังน้ี คือแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนอาจ

จ าเป็นต้องใช้ต่างชุดกนั หากระยะเวลาการสอบสองคร้ังน้ีต่างกนัไม่มาก  

1. จากผลการวิจัย พบว่าคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนแม้จะมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่กม็ีค่า X ใกล้เคียงกันมาก ทั้งน้ีเพราะผู้วิจัยใช้แบบทดสอบ

การคิดวิเคราะห์ชุดเดียวกนั ภายในระยะเวลาที่ห่างกนัเพียง 7 สปัดาห์ ซ่ึงถือว่าเวลาสอบก่อนและ

หลังการเรียนห่างจากกันไม่มากพอที่จะใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน Lynch & Maclean (2000) และ 

Bygate (2001) ได้เสนอแนะว่า การจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันควรมีระยะเวลาห่างในการสอบ

ประมาณ 10 สัปดาห์  ด้วยเหตุน้ี หากต้องการให้ผลวิจัยมีความน่าเช่ือถือ และแสดงพัฒนาการ

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัดเจนมากกว่านี้  ผู้วิจัยควรใช้ข้อสอบต่างชุดกนั 

2. ผลการหาค่าสหสัมพันธ์พบว่าคะแนน การพฤติกรรมกลุ่มคร้ังที่ 3 กับผลการคิด

วิเคราะห์หลังการเรียน พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก การ

ลักษณะการให้คะแนนแตกต่างกัน กล่าวคือการให้คะแนนพฤติกรรมกลุ่มเป็น แบบอัตวิสัย ส่วน

การให้คะแนนการคิดวิเคราะห์เป็นแบบวัตถุวิสัยผ่านการใช้แบบทดสอบ นอกจากน้ีการ

พัฒนาการของพฤติกรรมสามารถพัฒนาได้ในระยะเวลาที่สั้น แต่การพัฒนาความรู้จะต้องใช้เวลา

ให้มากกว่านี้  ดังที่ Setencich (1994) ได้เสนอแนะไว้ 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1. การพิจารณาการแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูควรก าหนดให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มมีระดับ

ความสามารถแตกต่าง โดยคละสดัส่วนเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน 

เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั อนัเป็นหัวใจของการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการ

กลุ่ม 

2. การจัดห้องเรียนที่ใช้กระบวนการกลุ่มต้องเหมาะสมกับการท างานกลุ่ม ควรจัดโตะ๊

ให้นักเรียนนั่งกนัเป็นกลุ่มเพ่ือการท างานของนักเรียน 

3. ในการสอนกระบวนการกลุ่มครูจะต้องแน่ใจว่านักเรียนทุกกลุ่มเข้าใจค าสั่ง 
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ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรจัดท างานวิจัยที่มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ เช่น 

การจัดห้องเรียน บรรยากาศในช้ันเรียน เป็นต้น 

2. ควรจัดท างานวิจัยที่มีการศึกษาเร่ืองเจตคติที่มีต่อการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ วิชา

ภาษาไทย  
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