
 

งานวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Action Research)  
 

ชื่อเรื่อง   การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้ังใจเรียนในวิชาการสอบสวนคดีอาญา        
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 1๑๗ กลุ่มสายงานอํานวยการ จํานวน ๒๐ คน 
ด้วยวิธีการสอนโดยใช้การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์  

 

ผู้วิจัย พันตํารวจเอก สุรศักด์ิ  เลาหพิบูลย์กุล  อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา 
 ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการตํารวจ 
 

ที่ทํางาน กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 โทร. 0 2941 1781 
   
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายเพื่อแก้ไขพฤติกรรมไม่ต้ังใจเรียนในวิชา การสอบสวน
คดีอาญา ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๑๗ กลุ่มสายงานอํานวยการ ซึ่งมีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมท้ังหมด ๑๖๐ คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน ๒0 คน ที่มีพฤติกรรมไม่ต้ังใจเรียน โดยมีเป้าหมาย 
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ต้ังใจเรียนหันมาตั้งใจเรียนทุกคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การสอนโดยใช้การ
สอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ ใบงานในการทํากิจกรรม และแบบฝึกทักษะวิเคราะห์สรุปผลจากการฟังการนําเสนอหน้า
ช้ันเรียน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มจํานวน ๑๐ กลุ่ม กลุ่ม ๑๖ คน โดยผู้สอนจัดกลุ่มโดยจัดให้ผู้ที่มีพฤติกรรม 
ไม่ต้ังใจเรียนอยู่ในกลุ่มทุกกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียน 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน ๕ ข้อ ได้แก่ การให้ความร่วมมือกับกลุ่มสัมพันธ์, ความกระตือรือร้นในการ
ทํางานกลุ่ม, การให้ความสนใจเมื่อเพ่ือนนําเสนองานกลุ่ม, การไม่ลุกออกจากที่น่ังโดยไม่มีเหตุจําเป็น และการมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตามแบบฝึกทักษะ โดยทําการสังเกตพฤติกรรม จํานวน  ๓ ครั้ง คือ ก่อนการเข้าร่วมกลุ่ม
สัมพันธ์ ๑ ครั้ง ระหว่างการเข้าร่วมกลุ่มสัมพันธ์  ๒ ครั้ง  

ความสําคัญของปัญหา 
 การเรียนการสอนวิชาสอบสวนคดีอาญา แก่ข้าราชการตํารวจผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร 
ถือได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นกลไกหน่ึงในการควบคุมสังคม   
ให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อย โดยมีการเริ่มต้นกระบวนการจากการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ อาจกล่าวได้ว่า
ตํารวจเป็นต้นธารแห่งกระบวนการยุติธรรม และการอํานวยการยุติธรรมถือว่าเป็นหน้าที่ของตํารวจที่สําคัญที่สุด
ประการหน่ึง ถือเป็นหน้าที่ที่สําคัญ และเป็นภารกิจหลักตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนาย โดยเฉพาะ    
ผู้ที่จะเป็นตํารวจระดับสารวัตรในอนาคต ถือเป็นผู้บริหารระดับต้นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรทุกนายควรจะต้องมีความสนใจในการเรียนวิชาการการสอบสวนคดีอาญา จากการ
จัดการเรียนการสอนในวิชาน้ีมา พบว่าเน่ืองจากเน้ือหาวิชาที่มีจํานวนมาก และวิธีการสอนจะเป็นแบบบรรยาย
จนจบคาบเรียน รูปแบบการสอนจะสื่อความหมายทางเดียว คือจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนโดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วม
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น้อยเพียงแต่ฟัง จดบันทึก ซักถามบางคร้ัง และยึดผู้สอนเป็นหลัก ทําให้นักเรียนเบ่ือง่าย ไม่ต้ังใจฟังและไม่สนใจ
เน้ือหาวิชา ความสนใจของผู้เรียนจะลดลงเร่ือยๆ ขณะฟังการบรรยายและจะกับมาสนใจอีกครั้งเมื่อใกล้จะหมด
คาบเรียน และเน่ืองจากผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติงานในสายงานอํานวยการซึ่งไม่ได้นําไปใช้ในการทํางานทําให้
มองข้ามความสําคัญของการนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการตํารวจ  
 ในการแก้ไขปัญหานี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์        
ใช้ใบงาน และแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์และสรุปผลการนําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม และกําหนดหัวข้อโดยใช้ใบงาน ช่วยกันเตรียมบทสนทนา เตรียมเรื่องที่จะพูดหน้าช้ันเรียน   
และสรุปผลจากการฟังการนําเสนอหน้าช้ันของแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร 
รุ่นที่ 117 กลุ่มสายงานอํานวยการ จํานวน ๒0 คน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้สนุกสนาน เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรม และจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและ
สนใจตัวเองย่ิงขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถมองเห็นความสําคัญของงานสอบสวน    
ปัญหา สาเหตุ วิธีการ และแนวทางการสอบสวน ได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้    
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสนใจและตั้งใจในการเรียนการสอนในวิชาน้ีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนํา
ผลการวิจัยในครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในวิชาชาอ่ืนและหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรต่อไปได้ 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 
 เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมไม่ต้ังใจเรียนในวิชาการสอบสวนคดีอาญา  ของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรสารวัตร 
รุ่นที่ 117 กลุ่มสายงานอํานวยการ จํานวน ๒0 คน ให้ต้ังใจเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้
กลุ่มสัมพันธ์และใบงานในการทํากิจกรรม และแบบฝึกทักษะวิเคราะห์และสรุปผลจากการฟังการนําเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
 

การตรวจเอกสาร/การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 

กลุ่มสัมพันธ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียน
ให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลในกลุ่ม ได้เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเน้ือหาสาระด้วยวิธีการ
ทํางานร่วมกันให้มีอิสระในการแสดงความรู้สึก ความคิด การตอบโต้ และการหาข้อยุติของเร่ือง แล้วสรุปเป็น
ผลงานและความต้องการที่กลุ่มของตนพอใจ 

กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการข้ันตอน วิธีการหรือพฤติกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้การ
ดําเนินงานเป็นกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ได้ทั้งผลงานที่ดี ได้ทั้งความรู้สึกและความรู้สึกที่ดีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน 

การทํางานเป็นกลุ่มหรือการทํางานเป็นทีมหมายถึง  การที่กลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กลุ่มต้องการการมาร่วมปฏิบัติงานน้ีเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสําเร็จ
หรือไม่เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบหลายประการในการทํางานร่วมกัน ซึ่งต้องประกอบด้วย 
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1. การมีเป้าหมายร่วมกัน กลา่วคือ ต้องมีวัตถุประสงคใ์นการรวมกลุม่ว่าจะทําอะไรให้เป็นผลสําเรจ็ 
2. การมีส่วนรว่มในการดําเนินงาน คือ ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินงานของกลุ่ม 
3. การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม คือต้องมีการส่ือความหมายต่อกันและกันเพ่ือช่วยให้เกิดความ

เข้าใจในการทํางานร่วมกัน 
4. การร่วมมือประสานงานกนัในกลุม่ กล่าวคอืต้องมีการประสานงานกันเพ่ือให้งานของกลุ่มสําเร็จ 
5. การมีผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ ผลตอบแทนซึ่งกลุม่จะได้รับจากการทํางานร่วมกัน 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์แบ่งเป็น ๔ ขั้น คือ 
1. ขั้นนํา เป็นขั้นเตรียมความพร้อมให้นักเรียน อาจเป็นการทบทวนความรู้ สร้างบรรยากาศให้

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่จะตามมา 
๒. ขั้นกิจกรรม เป็นการให้นักเรียนลงมือทํากิจกรรมที่เตรียมไว้ เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมและ

รับผิดชอบในการเรียนของตน และเพ่ือให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ที่จะสามารถนํามาวิเคราะห์อภิปรายให้เกิด
การเรียนรู้ 

3. ขั้นอภิปราย ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้สึก และการเรียนรู้ที่เกิดขึน้ 
4. ขั้นสรุป และนําไปใช้เป็นขั้นของการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ จนได้ข้อสรุปชัดเจนและ

เป็นขั้นกระตุ้นให้ผู้เรียนนําเอาการเรียนไปปฏิบัติ หรือใช้ในชีวิตประจําวัน 

สรุปผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้ “กลุ่มสัมพันธ์” คือ  
1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดกับผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่าง

กันของบุคคลในห้องเรียน 
2. พัฒนาการด้านการเรียนรู้เกิดขึ้น เนื่องจากผู้เรียนมีความพอใจขณะอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนใน

ห้องเรียน 
3. บรรยากาศในห้องเรียนอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ในกลุ่ม มีผลต่อการเรียนการสอนเป็น

อย่างมาก 
4. การจัดกลุ่มผู้เรียน หมายถึง การจัดคนเข้ากลุ่มมีส่วนทําให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

หรือตรงข้ามกันได้ 
5. การให้เวลาและการอํานวยความสะดวกแก่กลุ่ม เป็นการช่วยให้กลุ่มทํางานได้ดีย่ิงขึ้น 
6. ครูสามารถใช้อิทธิพลของกลุ่มเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของนักเรียนแต่ละบุคคลได้ด้วย 
7. ครูสามารถอาศัยความเห็นของกลุ่ม มาใช้กับการเรียนการสอนที่มุ่งการแก้ปัญหาได้ 

ข้อดขีองการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุม่สัมพันธ์ คือ 
1. ครูสามารถฝึกให้นักเรียนรู้จักวางแผนการทํางานก่อนลงมือทํางานร่วมกัน ทั้งยังฝึกให้รู้จักการ

แบ่งงานกันทําอย่างทั่วถึง การวางแผนการทํางานและรู้จักแบ่งงานกันทําเป็นกระบวนการทํางานที่จะช่วยให้
ผลงานมีคุณภาพมากขึ้น และเป็นการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการแสดงบทบาทหน้าที่ของ
ผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดี 

2. การอภิปรายปัญหาในการทํางานกลุ่ม และแนวทางแก้ไขว่าควรจะทําอย่างไร หรือมีอะไรบ้าง
เป็นสิ่งที่ช่วยฝึกให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่ม เป็นทักษะที่สําคัญของการทํางานกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพ 
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วิธีดาํเนนิการวิจัย 
ประชากรเป้าหมายในการวิจัย 
ประชากรเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 1๑๗ กลุ่มสายงาน

อํานวยการ จํานวน ๒0 คน ซึ่งมีพฤติกรรมไม่ต้ังใจเรียนวิชาการสอบสวนคดีอาญา  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Treatment) มีดังน้ี 

๑.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Treatment) ได้แก่ วิธีการสอบแบบกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาเรื่อง 
นักเรียนไม่ต้ังใจเรียนวิชาการสอบสวนคดีอาญา โดยใช้ใบงานในการทํากิจกรรม ๑๐ เรื่อง ดังน้ี 

1) หลักทั่วไปในการสอบสวนคดีอาญา 
2) ความหมายของการสอบสวน 
3) องค์กรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการสอบสวน 
4) อํานาจหน้าที่ของตํารวจในการดําเนินคดีอาญา 
๕) เขตอํานาจและความผิดที่อยู่ในเขตอํานาจการสอบสวน 
๖) ความแตกต่างระหว่างการสอบสวนและการสืบสวน 
๗) ประเภทของคดีอาญา 
๘) ความสําคัญของการสอบสวน 
๙) การชันสูตรพลิกศพ 
๑๐) การสอบสวนคดีค้ามนุษย์ 

๑.๒ แบบฝึกทักษะวิเคราะห์และสรุปผลจากการฟังการนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection Instrument) 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียนของผู้เรียน จํานวน ๕ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๕ คะแนน   
โดยสังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียน ๓ คาบเรียน ถ้าผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๓ ครั้ง ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๕ 
คะแนนข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ หัวข้อของแบบสังเกตพฤติกรรม ได้แก่ การให้ความร่วมมือกับกลุ่มสัมพันธ์,            
ความกระตือรือร้นในการทํางานกลุ่ม, การให้ความสนใจเมื่อเพ่ือนนําเสนองานกลุ่ม, การไม่ลุกออกจากท่ีน่ังโดย
ไม่มีเหตุจําเป็น และการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตามแบบฝึกทักษะ 

วิธีการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเรียนการสอนวิชาการสอบสวนคดีอาญา ของหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๑๗ มีผู้เรียนทั้งหลักสูตร 
จํานวน 160 คน เป็นกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๒0 คน ช่ัวโมงการเรียนการสอนตามหลักสูตร ๙ ช่ัวโมง แบ่งเป็น 
๓ คาบเรียนๆ ละ ๓ ช่ัวโมง ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการทดลอง โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น ๑๐ กลุ่ม กลุ่มละ 1 ใบงาน 
ใช้การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ จํานวน ๒ ครั้ง ในคาบเรียนที่ ๒ และ ๓  โดยให้แต่ละกลุ่มหาข้อมูลตามใบงานที่
ได้รับเพ่ือรวบรวมข้อมูล และนําเสนอหน้าช้ันเรียน และทําแบบฝึกทักษะวิเคราะห์และสรุปผลจากการฟังการ
นําเสนอหน้าช้ันเรียน ดังน้ี 
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คาบเรียนที ่ วันเวลา/กิจกรรมทีด่ําเนนิการทดลอง เครื่องมือ 
1 

(09.00-
12.00) 

๑) ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียนบรรยายเน้ือหาวิชาการสอบสวนคดีอาญา  
๓ ช่ัวโมง  โดยระหว่างการบรรยายให้สังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียนของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ก่อนใช้การสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม
การต้ังใจเรียนของผู้เรียน
(ก่อนการเข้าร่วมกลุ่ม
สัมพันธ์) 

๒ 
(13.00-
๑๖.๐๐) 

๑) ให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มตามบัญชีรายช่ือกลุ่มที่ผู้สอนจัดทํา (ผู้สอนเป็นผู้
แบ่งกลุ่มและทําบัญชีรายช่ือกลุ่มให้เรียบร้อยก่อนทําการสอน โดยแบ่งกลุ่ม
ผู้ เ รียนออกเป็น  ๑๐  กลุ่ ม  กลุ่มละ  ๑๖  คน   โดยกระจายผู้ เรี ยน
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่ม) 
๒) ผู้สอนแจกใบงานพร้อมเอกสารศึกษา เรื่อง การสอบสวนคดีอาญา  
ให้แต่ละกลุ่มๆ ละ 1 เรื่อง จากน้ันให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขา 
กําหนดผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ที่จะนําเสนอผลงาน กําหนดผู้สรุปผลจากการรับ
ฟังการนําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม และให้เวลาแต่ละกลุ่มในการค้นคว้า
ข้อมูลจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต และเตรียมการสําเสนอหน้าช้ันเรียน  
ใช้เวลากลุ่มละ ๓๐ นาทีในการนําเสนอ 
๓) ผู้สอนอธิบายการทํางานกลุ่ม สามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากเอกสาร และ
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งกําหนดให้ทํางานกลุ่มในช่ัวโมงเรียน 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม
การต้ังใจเรียนของผู้เรียน
(ระหว่างการเข้าร่วมกลุ่ม
สัมพันธ์) 

- ใบงานในการทํากิจกรรม 
๑๐ เรื่อง กลุ่มละ ๑ เรื่อง 

๓ 
(๐๙.๐๐ –  
๑๒.๐๐) 

๑) ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน ๑๐ นาที แล้วให้กลุ่มนําเสนองานหน้าช้ันเรียน 
เรียงลําดับจากกลุ่มที่ ๑ – ๑๐  กลุ่มละ ๕ นาที 
๒) ผู้สอนสรุปเน้ือหาจากการนําเสนอหน้าช้ันเรียนและหลักการนําไปใช้ 
๓) ๑๕ นาที ก่อนหมดคาบเรียน แจกใบงาน แบบฝึกทักษะวิเคราะห์และ
สรุปผลจากการฟังการนําเสนอของ กลุ่มที่ ๑,๒ และ ๓ สง่เป็นกลุ่ม ๆ  
ผู้สอนตรวจงาน ภายหลังเสร็จสิ้นคาบเรียน 

 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
การต้ังใจเรียนของผู้เรียน
(ระหว่างการนําเสนอ
งานกลุ่มและการทํางาน
กลุ่ม) 
 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์พฤติกรรมการต้ังใจเรียนของผู้เรียนก่อนการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ เรื่องการสอบสวน
คดีอาญา และระหว่างการเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ โดยใช้ค่าร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 
 ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการต้ังใจเรียนในวิชาการการสอบสวนคดีอาญา ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๑๗ กลุ่มสายงานอํานวยการ รายคาบเรียน และภาพรวม 
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ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ก่อนใช้กลุ่ม
สัมพันธ์ 

ขณะใช้กลุ่มสัมพันธ์ เปรียบเทียบพฤติกรรม 

คาบท่ี ๒ คาบท่ี ๓ 
เฉลี่ย 

ก่อนและขณะใช้กลุ่ม
สัมพันธ์ 

คนท่ี ๑ 3 4 5 4.5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๒ 3 5 5 5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๓ 3 5 5 5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๔ 3 5 5 5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๕ 3 5 5 5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๖ 3 4 5 4.5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๗ 3 4 5 4.5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๘ 3 5 5 5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๙ 3 4 5 4.5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๑๐ 3 4 5 4.5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๑๑ 3 5 5 5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๑๒ 2 4 5 4.5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๑๓ 3 5 5 5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๑๔ 3 4 5 4.5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๑๕ 3 5 5 5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๑๖ 3 4 5 4.5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๑๗ 3 4 5 4.5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๑๘ 3 5 5 5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๑๙ 3 4 5 4.5 ดีข้ึน 

คนท่ี ๒๐ 3 4 5 4.5 ดีข้ึน 
ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 2.95 4.45 5 4.73   

จากตารางที่ 1 ภายหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ในวิชาการสอบสวน
คดีอาญา โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและทํางานกลุ่มตามใบงานท่ีแจกให้ พบว่าผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่เดิมขาดความ
สนใจเรียน เน่ืองจากการสอนโดยผู้สอนบรรยายอย่างเดียว มีความต้ังใจและสนใจเรียน และให้ความสนใจในการ
ทํางานร่วมกับกลุ่ม และมีความกระตือรือร้นมากขึ้น จากการประเมินโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียน
ก่อนการเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ ได้ผลการประเมินค่าเฉล่ีย ๒.๙๕  เมื่อทําการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ 
ได้ผลการประเมินเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 4.๗๓ 
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จากการเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์พบว่าผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
ทุกคนมีพฤติกรรมสนใจเรียนดีขึ้น โดยมีผลการประเมินพฤติกรรมฯ เฉลี่ยในแต่ละครั้งขณะใช้บทบาทสมมุติ 
เพ่ิมขึ้นเป็น ๔.๔๕ และ ๕ ในคาบเรียนที่ 2 และ ๓  มีผลการประเมินเฉลี่ยทั้ง ๒ ครั้งเป็น 4.๗๓ 

จากจํานวนผู้เรียนเป้าหมาย ๒0 คน ที่มีปัญหาได้ต้ังใจเรียนในวิชาการการสอบสวนคดีอาญาเมื่อทําการสอน
โดยใช้กลุ่มสัมพันธ์มีผู้เรียนที่ได้ผลประเมินเฉลี่ยมากกว่า 4.๐๐ จํานวน ๒๐ คน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

สรปุผลการวิจัย 
 การวิจัยในช้ันเรียนคร้ังน้ี ดําเนินการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่ต้ังใจเรียนในวิชา การสอบสวนคดีอาญา 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๑๗ กลุ่มสายงานอํานวยการ จํานวน ๒0 คน ซึ่งไม่ต้ังใจเรียน 
เน่ืองจากเน้ือหาวิชาที่มีจํานวนมาก และวิธีการสอนจะเป็นแบบบรรยายจนจบคาบเรียน รูปแบบการสอนจะสื่อ
ความหมายทางเดียว คือจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนโดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมน้อยเพียงแต่ฟัง จดบันทึก ซักถามบางคร้ัง 
และยึดผู้สอนเป็นหลัก ทําให้นักเรียนเบ่ือง่าย ไม่ต้ังใจฟังและไม่สนใจเน้ือหาวิชา ความสนใจของผู้เรียนจะลดลง
เรื่อยๆ ขณะฟังการบรรยาย และจะกับมาสนใจอีกครั้งเมื่อใกล้จะหมดคาบเรียน และเน่ืองจากผู้ เรียน
กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติงานในสายงานอํานวยการซึ่งไม่ได้นําไปใช้ในการทํางานทําให้มองข้ามความสําคัญของการ
นําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการตํารวจ ทําให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายไม่ต้ังใจเรียนในวิชาการสอบสวน
คดีอาญา ซึ่งหลังจากการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ ในการเรียนวิชาการสอบสวนคดีอาญา ผู้เรียนเป้าหมาย จํานวน ๒๐ คน 
ซึ่งคิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีความสนใจและตั้งใจเรียน และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าการ
ดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนคร้ังน้ีบรรลุตามเป้าหมายของการวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการวิจัยครั้งน้ีเห็นได้ว่าการเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ
และต้ังใจเรียนมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียน เพราะวิธีการทํางานร่วมกันทํา
ให้ผู้เรียนมีอิสระในการแสดงความรู้สึก ความคิด การตอบโต้ และการหาข้อยุติของเร่ืองแล้วสรุปเป็นผลงานของกลุ่ม  
ทําให้ทุกคนในกลุ่มต้องมีบทบาทในการดําเนินงานของกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มประสบผลสําเร็จในการทํางาน การสอน
โดยใช้กลุ่มสัมพันธ์จึงเป็นเคร่ืองมือที่สามารถนําไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนๆ ได้ดีเช่นกัน 
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