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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะนักศึกษาครูสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม และเพื่อประเมนิ
ความพึงพอใจของนักศึกษาครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  กลุ่มเป้าหมายได้แก่  นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การจัดกิจกรรมทางภาษาและ        
การสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 จ านวน  65  คน  เนื้อหามีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะและ
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  แบบประเมินสมรรถนะ และแบบประเมิน   
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักศึกษาครูมีสมรรถนะสูงขึ้นหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 โดยหลังการทดลองมีค่าระดับสมรรถนะสูงมาก มคี่าเฉลี่ย 2.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ซึ่ง
สูงกว่าก่อนทดลองที่มคี่าอยู่ในระดับ มีสมรรถนะ  มีค่าเฉลี่ย 1.77  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64  
 2. นักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.42 อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก   
 
ค าส าคัญ:  สมรรถนะ, การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม, การศึกษาปฐมวัย 
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ABSTRACT 
 

 This research was based on the quasi-experimental method, and the purpose of this study 
was to compare the competency of student teachers major in Early Childhood Education by using 
group process – based instruction and to assess the students' satisfaction with group process – 
based instruction. The target group used in this study was the 1st year of Early Childhood 
Education’s students who have enrolled in the course of language activities and communication 
for preschool children in the academic year 2019, with 65 students. The content of this research 
related to the competency and organizing the group process – based instruction for the students. 
The instruments used were the students’ learning plans for competency development which 
highlighted the group process – based instruction including the competency assessment forms and 
the evaluation of students' satisfaction forms by applying the group process – based instruction 
into the classroom’s activities. The statistics adopted was mean and standard deviation.   
 The research findings were as follow:    
 1. Students teachers’ competency which had higher performance after using group process 
– based instruction with statistical significance at the 0.5 level. After the experiment, there was a 
very high performance level with a mean of 2.56 and a standard deviation of 0.34, which was higher 
than that of the previous experiment with a mean of 1.77 and a standard deviation of 0.64.      
 2. Student teachers were satisfied with the learning management as a group process. The 
average overall level of 4.42 was very satisfied.  
 
KEYWORDS:  Competency, Group process – based instruction, Early Childhood Education 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นส่วนส าคัญหลักของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยน
ผ่านอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันทั้งบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก รวมถึงปัญหาต่างๆที่พบจากคุณภาพของคน ใน
ปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องเร่งใช้การศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนให้พลเมืองของชาติสามารถด ารงชีพอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ สภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาที่ต้องตระหนักถึงการบริหาร
จัดการระบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับให้ตอบสนองต่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
รอบด้าน สามารถปรับตัวเพื่อรองรับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่กล่าวไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา: 2560) ว่า “คน
ไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยได้ก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner 
Aspirations) เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (3 Rs8Cs) 
ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิด
เลขเป็น (Arithmetics) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
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Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (วิจารณ์ 
พานิช: 2555) ทั้งนี้ เพื่อให้เป้าหมายด้านผู้เรียนดังกล่าวบรรลุผล ดังนั้นการผลิตและพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ
อย่างยิ่งโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้เกิดผลดังกล่าว คือ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตครูที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพันธกิจหลักประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 1 (5) คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 จึงได้ก าหนดหลักสูตรที่อิงฐานสมรรถนะขึ้น
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้มากขึ้นตลอดจนเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายชาติ โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นการเตรียมครูที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
การเป็นวิชาชีพช้ันสูง มีความพร้อมทั้งความรู้  ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะของครูที่จ าเป็นต่อ                
การปฏิบัติงาน สามารถน าองค์ประกอบของสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพได้  
ดังนั้น สมรรถนะครูจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูส่งผลถึงการจัดการเรียนรูใ้นทุก ๆรายวิชา
ที่ต้องปรับการสอนให้เป็นเชิงรุก มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาครูมีความรอบรู้ทั้ง ด้านเนื้อหา
ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทักษะและเจตคติ สามารถปฏิบัติงานได้ มีการบูรณาการข้ามศาสตร์และบูรณาการ
กับโลกแห่งความเป็นจริง มีทักษะทางปัญญา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน คิดพัฒนางานอย่างสร้ างสรรค์  
สื่อสารได้อย่างเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อให้ได้ผลผลิตคือ คุณลักษณะของนักศึกษาที่มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิงฐานสมรรถนะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ก าหนดไว้นั้นมี
หลากหลายรูปแบบ โดยที่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process – Based   
Instruction) นับเป็นแนวการสอนหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะได้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมด้วย
รูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวมกีระบวนการ ขั้นตอนท่ีให้ผู้เรยีนท างานร่วมกัน (เขมวนัต์ กระดังงา: 2554) ซึ่งพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานจะช่วยให้กลุ่มได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลถึงองค์ความรู้ที่ได้รับและความส าเร็จของ
งานหรือผลการเรียนที่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของช่อเอื้อง อุทิตะสาร       ณัฐกานต์ พึ่งกุศล 
และพรพิมล อ่อนศรี (2558)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการสอนทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ ์หลังเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษามีความความพึงพอใจต่อการจัดการกิจกรรมการเรียนอยู่ในระดับมาก 
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มจึงสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะได้ทั้งด้านความรู้ ทักษะเจตคติ 
และคุณลักษณะที่จ าเป็นตามมาตรฐานผลการเรียนรู้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
ทั้ง 6 ด้านการเรียนรู้ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  และวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
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(กระทรวงศึกษาธิการ: 2562)  สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร   ตลอดจนการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ได้ต่อไป  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบกระบวนการกลุม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรยีน
ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด สามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่ บูรณาการ
ศาสตร์ในด้านความรู้และทักษะไปสู่การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย มีดังนี้ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนสุนันทาก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม   

 
สมมุติฐานของการวิจัย  
 นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้สูงกว่าก่อน
การทดลอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะทั้งด้านความรู้ ทักษะเจตคติ และคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ทั้ง     
6 ด้านการเรียนรู้  (คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้  ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ             
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  และวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้) 
และการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     
ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 65 คนท่ีเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจง 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  ผู้วิจัยท าการทดลอง ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2562  ระยะเวลา
ทดลองตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 10 สัปดาห์  ในช่ัวโมงเรียนรายวิชา การจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะของนักศึกษาครูตามมาตรฐานผลการเรียนรู้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ทั้ง 6 ด้านการเรียนรู้  (คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
และวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้) 
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วิธดี าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกคนท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 จ านวน 65 
คนท่ีเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาที่เน้นการจั ดการ
เรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม แบบประเมินสมรรถนะนักศึกษาครู และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอนและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องมือ จากเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้องและก าหนดกรอบ
ของเครื่องมือ  
 2. สร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

      2.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 10 แผน น าแผนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ท่ีมีความ
ช านาญตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยให้คะแนนตามแบบประเมิน
ของลิเคอร์ท (likert) เป็นมาตรส่วนประเมินค่า (rating scale) ซึ่งมี 5 ระดับ ได้ค่าความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
จากนั้นน าไปทดลองใช้ 

      2.2 สร้างแบบประเมินสมรรถนะ  6 ด้าน  ประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Rubric) และสรุปผลเป็น
รายด้านสมรรถนะ 4 ระดับ ได้แก่ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: 2562)  
  3 คือ มีสมรรถนะสูงมาก สามารถประยุกต์ใช้สมรรถนะด้านต่างๆในการท างานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ร่วมกันอย่างดีจนท าให้ผลงานมีความส าเร็จสูงกว่าเป้าหมาย                                                                    
  2 คือ มีสมรรถนะสูง สามารถประยุกต์ใช้สมรรถนะด้านต่างๆในการท างานใน สถานการณ์ต่าง 
ๆ ร่วมกันอย่างดีจนท าให้ผลงานมีความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  1 คือ มีสมรรถนะ สามารถประยุกต์ใช้สมรรถนะด้านต่างๆในการท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ร่วมกันจนท าใหผ้ลงานมีความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  0 คือ ไม่มีสมรรถนะ ไม่มีการประยุกต์ใช้สมรรถนะด้านต่างๆในการท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ  
หรือผลงานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 จากนั้นน าแต่ละด้านมาหาค่าเฉลี่ยรายด้านและรวม โดยมีเกณฑ์การตัดสิน 
  มีสมรรถนะสูงมาก     คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.00 
  มีสมรรถนะสูง          คะแนนเฉลี่ย   2.01 – 2.49 
  มีสมรรถนะ             คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.00 
  ไม่มีสมรรถนะ          คะแนนเฉลี่ย   0.00 – 1.49 
 น าแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ที่มีความช านาญตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุม
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัยโดยให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคอร์ท (likert) เป็นมาตรส่วนประเมินคา่ 
(rating scale) ซึ่งมี 5 ระดับ ได้ค่าความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  จากนั้นน าไปทดลองใช้ 
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             2.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 
ตามกรอบการวิจัยจ านวน 10 ข้อ แต่ละข้อก าหนดค่าระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับและใช้เกณฑ์ประเมินความ
พึงพอใจ  โดยมีรายละเอียดของค่าระดับความพึงพอใจและเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

           ระดับ 5        หมายถึง   พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
           ระดับ 4    หมายถึง   พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
           ระดับ 3    หมายถึง   พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
           ระดับ 2    หมายถึง   พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
            ระดับ 1    หมายถึง   พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด            
                เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ 
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
           ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด                                          
              น าเครื่องมือ 2.3 ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content 

Validity) เพื่อปรับปรุงแก้ไข ได้ผลการตรวจสอบมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
 1. ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาครูแต่ละด้านตามเครื่องมือท่ีก าหนด ก่อนเรียน (Pre-test) 
 2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม 
 3. ประเมินหลังเรียนด้วยแบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษาครูฉบับเดียวกับก่อนเรียน (Post-test) 
 4. เก็บข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 
 5. น าผลข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินสมรรถนะนักศึกษาครูรายด้านก่อนและหลังการทดลองและแบบ
ประเมินความพึงพอใจไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป  โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   
 การน าเสนอการวิเคราะห์ผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน  ได้แก่   
 ตอนท่ี 1 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบสมรรถนะของนักศึกษาครูก่อนและหลังการทดลอง   
 ตอนท่ี 2  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลแบบประเมินผลสมรรถนะทุกรายด้านก่อนและหลังการทดลอง  
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ
กลุ่ม รายละเอียดมีดังนี้ 
 ตอนที่ 1  คะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบสมรรถนะของนักศึกษาครูก่อนและหลังการทดลอง  ปรากฏตาม
ตารางที่ 1  ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษาครูก่อนและหลังการ    
   ทดลองโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 

 
แบบประเมิน จ านวนนักศึกษาครู  S.D. แปลผล 

ก่อนเรียน 65 1.77 0.64 ระดับมีสมรรถนะ 
หลังเรียน 65 2.56 0.34 ระดับสมรรถนะสูงมาก 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสามารถพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูได้โดย
นักศึกษามีสมรรถนะสูงขึ้นหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม มีค่าระดับสมรรถนะสูงมาก ค่าเฉลี่ย 
2.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ซึ่งสูงกว่าก่อนทดลองที่มีค่าระดับ มีสมรรถนะ ค่าเฉลี่ย 1.77  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64   
 
 ตอนท่ี 2  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลแบบประเมินผลสมรรถนะของนักศึกษาครูทุกรายด้านก่อนและหลัง
การทดลอง ปรากฏตามตารางที่ 2  ดังนี ้
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะของนักศึกษาครูรายด้าน
   ก่อนและหลังการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม   

ด้าน สมรรถนะของนกัศึกษาครู 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

MEAN S.D. ระดับสมรรถนะ MEAN S.D. ระดับสมรรถนะ 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2.58 .50 มีสมรรถนะสูงมาก 2.91 .29 มีสมรรถนะสูงมาก 
2. ความรู ้ 1.59 .46 มีสมรรถนะ  2.38 .49 มีสมรรถนะสูง 
3. ทักษะทางปัญญา 1.52 .41 มีสมรรถนะ  2.34 .48 มีสมรรถนะสูง 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ 2.08 .64 มีสมรรถนะสูง 2.88 .33 มีสมรรถนะสูงมาก 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ 2.32 .53 มีสมรรถนะสูง 2.78 .41 มีสมรรถนะสูงมาก 
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้ 1.11 .31 ไม่มีสมรรถนะ 2.09 .29 มีสมรรถนะสูง 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยตามรายด้านของสมรรถนะก่อนและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้  ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง 2.91  สูงขึ้นอยู่ในระดับมี
สมรรถนะสูงมาก รองลงมาซึ่งมีสมรรถนะสูงมากเช่นกัน คือ ด้านที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านที่ 5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง 2.88 และ 2.78 
ตามล าดับ ส่วนรายสมรรถนะที่มีระดับมีสมรรถนะสูงโดยมีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง
เรียงจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านที่ 2 ความรู้ ค่าเฉลี่ย 2.38 รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย 2.34 
และสุดท้ายด้านที่ 6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย 2.09 ตามล าดับ  แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่ได้รับ      
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มมีการพัฒนาสมรรถนะสูงขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองทุกรายด้าน    

X
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 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  
ผลการวิจัยสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ปรากฏตามตารางที่ 3 ดังนี้  
 
ตารางที่ 3  ตารางแสดงสรุปค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ่
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม   
 

  
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมคิดเป็น  4.42 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยค่าระดับคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดสามารถเรียงล าดับตาม
รายข้อโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การเคารพสิทธิ
และให้เกียรติคนอื่น และการมีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้โดยใช้เหตุผลและปัญญาในการตัดสินใจ  มี
ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.68 และ 4.58 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมากเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้            
ความเข้าใจและอธิบายได้เกี่ยวกับการสร้างสื่อเพื่อพัฒนาภาษา การท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นโดยมีบทบาทเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี ความเข้าใจและอธิบายได้เกี่ยวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
ความสามารถในการคิดริเริ่มและพัฒนาสื่อทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ผลิตช้ินงานตามล าดับ ส่วนรายข้อที่มีค่า      

รายการ X S.D. ระดับ 

1. การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน 4.68 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2. การมีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้โดยใช้เหตุผลและปัญญา
ในการดสินใจ      

4.58 0.49 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ความเข้าใจและอธิบายได้เกี่ยวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย    

4.37 0.66 พึงพอใจมาก 

4. ความเข้าใจและอธิบายได้เกี่ยวกับการสร้างสื่อเพื่อพัฒนาภาษา   4.43 0.69 พึงพอใจมาก 
5. ความเข้าใจและอธิบายได้เกี่ยวกับความส าคัญแนวปฏิบัติและบทบาท
ครอบครัว สถานศึกษาและชุมชนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการ
สื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย      

4.34 0.62 พึงพอใจมาก 

6. ความสามารถในการคิดริเริ่มและพัฒนาสื่อทางภาษาอย่างสร้างสรรค์
ผลิตชิ้นงาน 

4.35 0.50 พึงพอใจมาก 

7. การท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นโดยมีบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี   4.40 0.48 พึงพอใจมาก 
8. ความสามารถช่วยเหลืองานกลุ่มได้ด้วยความรับผิดชอบ    4.34 0.59 พึงพอใจมาก 
9. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือ
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้    

4.45 0.63 พึงพอใจมาก 

10. ความสามารถในการวิเคราะห์และประยุกต์ออกแบบการใช้สื่อและ
การจัดกิจกรรมผ่านการปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

4.34 0.61 พึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.42 0.56 พึงพอใจมาก 
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ความพึงพอใจมากโดยมีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ค่าเฉลี่ย 4.34 ซึ่งมี 3 ข้อเท่ากันได้แก่ ความเข้าใจและอธิบายได้
เกี่ยวกับความส าคัญ แนวปฏิบัติและบทบาทครอบครัว สถานศึกษาและชุมชนท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการ
สื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย ความสามารถช่วยเหลืองานกลุ่มได้ด้วยความรับผิดชอบ และความสามารถในการ
วิเคราะห์และประยุกต์ออกแบบการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมผ่านการปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักศึกษาครูมีสมรรถนะสูงขึ้นหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 โดยหลังการทดลองมีค่าระดับสมรรถนะสูงมาก มคี่าเฉลี่ย 2.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ซึ่ง
สูงกว่าก่อนทดลองที่มคี่าอยู่ในระดับ มีสมรรถนะมีค่าเฉลี่ย 1.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64  
 2. นักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.42 อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก   

 
การอภิปรายผล  
 ผลการศึกษางานวิจัยมีข้อค้นพบ ดังนี ้
 จากการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนสุนันทาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี ้
 1. นักศึกษาครูมีสมรรถนะสูงขึ้นหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 โดยหลังการทดลองมีค่าระดับสมรรถนะสูงมาก มคี่าเฉลี่ย 2.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ซึ่ง
สูงกว่าก่อนทดลองที่มีค่าอยู่ในระดับ มีสมรรถนะ มีค่าเฉลี่ย 1.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 เนื่องจากอาจมี
ปัจจัยสนับสนุนได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงเป็นประสบการณ์ตรง
ตามขั้นตอนที่มีจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  เป็นขั้นตอนจ านวน 5 ขั้น เริ่มจากขั้นน า ขั้นให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ ขั้นวิเคราะห์ที่นักศึกษามีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผู้อื่นซึ่งช่วยใน  
การสะท้อนคิดของผู้เรียน มองเห็นปัญหาเกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะทางปัญญา เห็นแนวทางใน            
การปรับปรุงการท างานและวิธีการท างานท่ีเหมาะสมซึ่งเป็นการขยายประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี จากนั้นมาถึงขั้น
สรุปและน าหลักการไปประยุกต์ใช้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ และขั้นสุดท้ายคือ 
ประเมินผลการท างานโดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้การสนับสนุนช้ีแนะ สามารถประยุกต์ใช้สมรรถนะด้านต่างๆใน          
การท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันอย่างดีจนท าให้ผลงานมีความส าเร็จทั้งสมรรถนะด้านความรู้  สามารถ
เรียนรู้เนื้อหาสาระจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ได้พัฒนาทักษะได้สูงขึ้นทั้งที่เกิดจากตนเองและเรียนรู้จากสมาชิก
ในกลุ่ม ได้พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ในการพยายามช่วยกันท างานโดยอาศัยความสามารถของแต่ละบุคคล เกิดการยอมรับและร่วมกันท างานจนส าเร็จ
ได้ดีจากลักษณะการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังกล่าวจึงช่วยให้ หลังการทดลองนักศึกษามีสมรรถนะสูงขึ้นในทุกด้าน
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2553) ที่กล่าวว่า การสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มเป็นการด าเนิน      
การเรียนการสอนโดยที่ผู้สอนให้ผู้เรียนท างาน กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งสอน ฝึก แนะน าให้ผู้เรียนเกิด     
การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างานกลุ่มที่ดีควบคู่ไปกับการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหา สาระตาม
วัตถุประสงค์ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายของกลุ่ม  และสอดคล้องกับงานวิจัยของช่อเอื้อง   
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อุทิตะสาร  ณัฐกานต์ พ่ึงกุศล และพรพิมล อ่อนศรี (2558) ซึ่งศึกษาตัวแปรตามที่สอดคล้องกับสมรรถนะด้าน
ความรู้ และทักษะทางปัญญาโดยได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการสอนทักษะ             
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการสอนทักษะ           การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบ การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมแต่ละหมู่เรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  นักศึกษามีความความพึงพอใจต่อการจัดการกิจกรรมการเรียนอยู่ในระดับมาก  
 2. นักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.42 อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก อาจเนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ นักศึกษาได้ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม
ที่ท าให้เกิดสมรรถนะทั้ง 6 ด้านในระดับสูงมาก เข้าใจเนื้อหาสาระได้เป็นอย่างดี ได้ฝึกการลงมือปฏิบัติ เกิด
ความส าเร็จของงานจากการร่วมมือกันด้วยความสามัคคีและยอมรับความสามารถของแต่ละคน ซึ่งความส าเร็จของ
งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพึงพอใจในการท างาน(Herzberg F. al. :1990 อ้างถึงในรุสดา จะปะเกีย, 2557)  
ตามล าดับ และสอดคล้องกับแนวคิดของสมยศ นาวีการ (2521 อ้างถึงใน นัจญ์มีย์  สะอะ, 2551: 64) ที่กล่าวว่า 
ความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญการด าเนินการจัดการเรียนรู้ เพราะจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน นอกจากนี้ นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจว่า การจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมาย เพราะมีการแบ่งงาน 
แบ่งหน้าที่กันตามความสามารถและความช านาญงาน สามารถด าเนินงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า มีคุณภาพ ฝึก
การวิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองต่างๆที่แตกต่างกันออกไปตามความคิดเห็นของเพื่อนแต่ละคน จนสามารถตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน และท าให้งานประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถจัดระบบ
ความคิดหรือประมวลความคิดสู่การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้รู้จักการท างานกับผู้อื่น 
ผลัดเปลี่ยนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เกิดการช่วยเหลือและมีความสามัคคีมากขึ้น ช่วยสร้างพลังในการท างาน 
นอกจากนี้ การท างานเป็นกลุ่มยังเกิดความพร้อมทั้งทางด้านความคิดและก าลังใจ รู้จักช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆหรือ
อุปสรรคที่พบ สอดคล้องกับงานวิจัยของผลของพยนต์ธร  ส าเร็จกิจเจริญ (2558)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัด การ
เรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมทักษะการคิด กรณีศึกษาส าหรับนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ทักษะการคิดทั้งก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด
หลังใช้การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาโดยรวมจากการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยในแต่ละดงันี้ ด้านกิจกรรมการเรยีน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมาคือด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.21 ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด ร่วมท า 
และร่วมประเมิน ดังนั้นจึงควรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทุกคนอย่างรอบด้านขณะที่ทดลองศึกษาวิจัย เพื่อน าไป
ปรับเปลี่ยนการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวและเหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบอ่ืนๆหรือแบบผสมผสานกับนักศึกษาครูทุกช้ันปีเพื่อให้
เกิดการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง    
               2.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้มากกว่า 1 รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการวิจัยส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จในการวิจัยเป็นอย่างดี 
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