
 

 

งานวิจัยในชัน้เรียน  
 

ชื่อเรื่อง   การแก้ไขปัญหาการไม่ต้ังใจเรียนในวิชาการจราจร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร   
รุ่นที่ 121 โดยใช้การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการจราจร 

 

ผู้วิจัย พันตํารวจเอกหญิง จินดา กลับกลาย  อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา, 
 พันตํารวจตรี ไวพจน์  กุลาชัย  อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา, 
 ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการตํารวจ 
 

ที่ทํางาน กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 โทร. 0 2941 1781 

   
บทคัดย่อ 
 การปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจน้ัน ภารกิจที่ต้องใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดภารกิจหน่ึง คือ ภารกิจด้าน
การจัดการจราจร ซึ่งตํารวจจาราจรมีหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
ต้องบังคับใช้กฎหมาย และกวดขันเรื่องระเบียบวินัยจราจร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน ลดอุบัติเหตุ 
และควบคุมแก้ไขปัญหาเร่ืองการจราจรที่ติดขัด ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในการเดินทาง รวมถึงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในด้านการขนส่ง และการท่องเที่ยว การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร จึงถือเป็นหน้าตาและภาพลักษณ์ที่สําคัญของตํารวจ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ในการให้บริการประชาชนและอํานวยการจราจร 

วิชาการจราจร จึงเป็นวิชาหน่ึงที่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสารวัตรทุกคนต้องได้รับการศึกษา ในการ
เรียนการสอนที่ผ่านมา ผู้วิจัยพบว่าในแต่ละรุ่นจะพบผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวนหน่ึงมีพฤติกรรมไม่ต้ังใจเรียน     
โดยมีปัญหาคุยกันในเวลาเรียน ลุกออกจากที่น่ังบ่อยคร้ัง นําหนังสืออ่ืนมาอ่านในเวลาเรียน หรือเล่นอินเทอเน็ต/
เกมในเวลาเรียน เป็นต้น สาเหตุอันเน่ืองมาจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นการบรรยาย และเน้ือหาส่วนใหญ่
เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย และทฤษฎีทางวิชาการ จึงทําให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนได้ง่าย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการไม่ต้ังใจเรียน ในวิชาการจราจร ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 121 ซึ่งไม่ต้ังใจเรียน จํานวน 14 คน โดยใช้การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์          
เรื่อง การจัดการจราจร โดยผู้วิจัยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 8 กลุ่ม ทํางานกลุ่มในหัวข้อตามใบงานท่ีผู้วิจัยกําหนดให้    
และส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
 จากการวิจัย การเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน 
โดยผู้ เรียนที่ ไม่ ต้ังใจเรียนทั้ง 14 คน สนใจและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุ             
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ันวิธีการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการจราจร สามารถใช้แก้ปัญหาการ    
ไม่ต้ังใจเรียนในวิชาการจราจร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 121 ได้เป็นอย่างดี 

ผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ สามารถนําไปปรับใช้ในการสอนรายวิชาที่มีลักษณะ
การสอนแบบบรรยาย และมีเน้ือหาน่าเบ่ือ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและต้ังใจเรียนมากขึ้น  
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ความสําคัญของปัญหา 
 การปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจน้ัน ภารกิจที่ต้องใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดภารกิจหน่ึง คือ ภารกิจด้าน
การจัดการจราจร ซึ่งตํารวจจาราจรมีหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
รวมท้ังต้องบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกับการจราจรทางบก และกวดขันเรื่องระเบียบวินัยจราจร เพ่ือให้เกิด   
ความปลอดภัยบนท้องถนน ลดอุบัติเหตุ และควบคุมแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรที่ติดขัด ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิต 
และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในการเดินทาง รวมถึงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในด้านการขนส่ง และ 
การท่องเที่ยว การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร จึงถือเป็นหน้าตาและภาพลักษณ์ที่สําคัญของตํารวจ 
และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในการให้บริการประชาชนและอํานวยการจราจร 

การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร จึงกําหนดให้ วิชาการจราจร เป็นวิชาหน่ึงที่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
สารวัตรทุกคนต้องได้รับการศึกษา โดยกําหนดช่ังโมงการเรียนการสอนเป็น 9 ช่ัวโมง แบ่งออกเป็น 6 คาบๆ ละ 
1 ช่ัวโมง 30 นาที เน้ือหาในการเรียนประกอบด้วยการจัดการจราจรในกรณีพิเศษหรือในสถานการณ์ต่างๆ การ
จัดการเก่ียวกับความปลอดภัยด้านการจราจร และเทคโนโลยีกับจราจร ในการเรียนการสอนที่ผ่านมา ผู้วิจัย
พบว่าในแต่ละรุ่นจะพบผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวนหน่ึงมีพฤติกรรมไม่ต้ังใจ โดยมีปัญหาคุยกันในเวลาเรียน   
ลุกออกจากที่น่ังบ่อยคร้ัง นําหนังสืออ่ืนมาอ่านในเวลาเรียน หรือเล่นอินเทอเน็ต/เกมในเวลาเรียน เป็นต้น  
สาเหตุอันเน่ืองมาจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นการบรรยาย และเน้ือหาส่วนใหญ่เก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมาย และทฤษฎีทางวิชาการ จึงทําให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนได้ง่าย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยเลือกใช้การเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการจราจร มาเป็น
เครื่องมือช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและต้ังใจเรียนมากข้ึน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร 
รุ่นที่ 121 กลุ่มที่มีปัญหา จํานวน 14 คน ไม่เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน และต้ังใจเรียนมากย่ิงขึ้น สามารถ
นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 
 เพ่ือการแก้ไขปัญหาการไม่ต้ังใจเรียนในวิชาการจราจร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร    
รุ่นที่ 121 จํานวน 14 คน ให้ต้ังใจเรียนมากขึ้น ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 โดยใช้การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง 
การจัดการจราจร  
 

การตรวจเอกสาร/การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการ  ขั้นตอน  วิธีการ  หรือพฤติกรรมต่างๆ 
ที่จะช่วยให้การดําเนินงานเป็นกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คือได้ทั้งผลงานที่ดี และได้ทั้งความรู้สึกและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน (ปรียรัตน์ สงคราม, 2554) 

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  มีลักษณะดังน้ี  คือ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ยึดกลุ่มเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สําคัญ  ยึดการค้นพบด้วยตนเอง  เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน  และเน้นการนําความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมการเรียนรู้ของกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  มีหลักการและลักษณะที่สําคัญ  คือ  เป็นกิจกรรมที่
ให้ผู้เรียนกระทําเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย  เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนจะต้องค้นหาคําตอบด้วย
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ตนเอง เป็นกิจกรรมที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนของการวิเคราะห์และอภิปรายเก่ียวกับ กระบวนการต่าง ๆ        
ที่เก่ียวข้อง และเป็นกิจกรรมที่ประกอบไปด้วยการอภิปราย 

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  มีขั้นตอนและองค์ประกอบดังน้ี 
                  1. ขั้นนํา เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน อาจเป็นการทบทวนความรู้สร้างบรรยากาศให้
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่จะตามมา 
                   2. ขั้นกิจกรรม เป็นการให้ผู้เรียนลงมือทํากิจกรรมที่เตรียมไว้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และ
รับผิดชอบในการเรียนของตน และให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ที่จะสามารถนํามาวิเคราะห์อภิปรายให้เกิดการ 
เรียนรู้ 
                   3. ขั้นอภิปราย เป็นการให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดความรู้สึก และ
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 
                   4. ขั้นสรุปและนําไปใช้ เป็นขั้นการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ จนได้ข้อสรุปที่
ชัดเจน และเป็นขั้นกระตุ้นให้ผู้เรียนนําเอาการเรียนรู้ไปปฏิบัติหรือไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

ลักษณะกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมคือ การสร้างความคุ้นเคย, การทํางานเป็นทีม,   
การสังเกตพฤติกรรม, การแสดงบทบาท, การเล่นเกม, การฝึก-ฟัง-คิด-พูด และการบริหารงานกลุ่ม 

 การศึกษางานวิจัยวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง “การแก้ไขพฤติกรรมไม่ต้ังใจเรียนใน วิชาธุรการและกําลังพล 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  ฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ 33 ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์” พบว่า
การเรียนการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์น้ันยังเป็นการฝึกการทักษะการทํางานเป็นทีม การเข้าสังคม และภาวะผู้นําได้
อีกด้วย แต่ควรใช้อย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลา ที่เหมาะสมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนอย่างต่อเน่ือง 
(สุชาดา ทิมมาศ, พันตํารวจเอกหญิง, 2555) 
 การศึกษางานวิจัยวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นํา ในวิชาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 33 ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์” พบว่าในการจัดกลุ่มผู้สอนควร
ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีความสามารถใกล้เคียงกัน โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการพูด 
ตลอดจนวุฒิภาวะทางอารมณ์ ของผู้เรียนด้วย และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษะพฤติกรรมด้านต่างๆ ด้วย 
เช่น ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นํา และความมีวินัยในตนเอง เป็นต้น (ยุทธพล เติมสมเกตุ, พันตํารวจเอก, 
2555) 

จากการศึกษางานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การแก้พฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้ังใจเรียนในวิชา
สอบสวนคดีอาญา ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 117 กลุ่มสายงานอํานวยการ ด้วยวิธีการ
สอนโดยใช้การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ และใบงานในการทํากิจกรรม” พบว่าการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์สามารถ
นํามาประยุกต์ปรับใช้กับการวิจัยครั้งน้ีได้ (สุรศักด์ิ เลาหพิบูลย์กุล, พันตํารวจเอก, 2555) 
 การศึกษางานวิจัยวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง “การแก้ไขพฤติกรรมไม่ต้ังใจเรียนในวิชา การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 117 กลุ่มสายงานอํานวยการ     
ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ เรื่อง หลักการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม” พบว่ารายการประเมิน
ในแบบสังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียนในการวิจัยช้ินน้ัน สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้งานวิจัยน้ีได้ โดยมีหัวข้อ  
ในการสังเกตพฤติกรรมจํานวน 5 หัวข้อ ดังน้ี การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน,          
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ไม่ลุกออกจากที่น่ัง, ให้ความร่วมมือในการถาม/ตอบคําถาม, ไม่ทํากิจกรรมอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
และไม่คุยในเวลาเรียน (ยุทธพล เติมสมเกตุ, พันตํารวจเอก และ สิทธิพงษ์  ศรีเลอจันทร์, พันตํารวจตรี, 2555) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรเป้าหมายในการวิจัย 
ประชากรเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 121 จํานวน      

14 คน ซึ่งมีปัญหาไม่ต้ังใจเรียน ในการเรียนวิชาการจราจร 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  ใบงานกลุม่ เรื่อง การจัดการจราจร (Treatment)      
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection Instrument) 

แบบสังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียนของผู้เรียน ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ การให้ความร่วมมือในการทํา
กิจกรรมกลุ่ม, การให้ความร่วมมือในการซักถาม/ตอบคําถาม, การไม่คุยในเวลาเรียน, การไม่ลุกออกจากท่ีน่ัง 
และการไม่ทํากิจกรรมอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
วิธีการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเรียนการสอนวิชาการจราจร ของหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 121 มีผู้เรียนทั้งหลักสูตร จํานวน 160 
คน กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย จํานวน 14 คน ช่ัวโมงการเรียนการสอนตามหลักสูตร 9 ช่ัวโมง แบ่งเป็น 6 คาบ
เรียนๆ ละ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการทดลอง โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 8 กลุ่ม ให้ฝึกวิเคราะห์
แนวทางการจัดการจราจร ตามใบงานที่ผู้วิจัยกําหนดโดยใช้ทฤษฎีความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์ 
ระหว่างการสอนโดยแบบกลุ่มสัมพันธ์ ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเป้าหมายโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม ดังน้ี 

คาบเรียนที ่ วันเวลา/กิจกรรมทีด่ําเนนิการทดลอง เครื่องมือ 
1 - 2 ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน 10 นาที และบรรยายเนื้อหาวิชาตาม

ตารางสอน โดยระหว่างการบรรยายให้สังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียนของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ก่อนใช้การสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ 

 

-  แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมการต้ังใจ
เรี ยนของผู้ เ รี ยน
(ก่อนการสอน) 

3 3.1  ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน 10 นาที  
3.2  จากนั้นให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มตามบัญชีรายช่ือกลุ่มที่ผู้สอนจัดทํา (ผู้สอน

เป็นผู้แบ่งกลุ่มและทําบัญชีรายช่ือกลุ่มให้เรียบร้อยก่อนทําการสอน 
โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 8 กลุ่ม 20 คน โดยกระจายผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มต่างๆ กลุ่มละ 1 - 2 คน) เวลา 10 นาที 

3.2  แจกใบงานกลุ่ม (ชุดที่ 1) ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาแนวทางการจัดการ
จราจรโดยใช้ทฤษฎีความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์ 
โดยใช้เวลา 30 นาที 

3.3 สุ่มกลุ่มจํานวน 2 กลุ่มให้ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน  
กลุ่มละ 10 นาที 

3.4  ผู้สอนสรุปบทเรียน และการนําเสนอของแต่ละกลุ่ม 20 นาที 

-  แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมการต้ังใจ
เรี ยนของผู้ เ รี ยน
ระหว่างการสอน
โดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ 
(ครั้งที่ 1) 

4 4.1  ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน 10 นาที จากนั้นให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มตามบัญชี
รายช่ือกลุ่มที่ผู้สอนจัดทํา (กลุ่มเดิม) 

4.2  แจกใบงานกลุ่ม (ชุดที่ 2) ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์หาแนวทางการ
จัดการจราจร โดยใช้ทฤษฎี ความรู้ที่ได้จากการเรียน มาใช้ในการ 

-  แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมการต้ังใจ
เรี ยนของผู้ เ รี ยน
(ครั้งที่ 2) 



-5- 

 

คาบเรียนที ่ วันเวลา/กิจกรรมทีด่ําเนนิการทดลอง เครื่องมือ 
        วิเคราะห์ โดยใช้เวลา 30 นาที 

4.3 สุ่มกลุ่มจํานวน 3 กลุ่มให้ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนกลุ่ม
ละ 10 นาที (ไม่ให้ซ้ํากลับกลุ่มที่เคยนําเสนอแล้ว) 

4.4  ผู้สอนสรุปบทเรียน และการนําเสนอของแต่ละกลุ่ม 20 นาที 

 

5 5.1  ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน 10 นาที จากนั้นให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มตามบัญชี
รายช่ือกลุ่มที่ผู้สอนจัดทํา (กลุ่มเดิม) 

5.2  แจกใบงานกลุ่ม (ชุดที่ 3) ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์หาแนวทางการ
จัดการจราจรโดยใช้ทฤษฎีความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ในการ
วิเคราะห์ โดยใช้เวลา 30 นาที 

5.3 สุ่มกลุ่มจํานวน 2 กลุ่มให้ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน  
กลุ่มละ 10 นาที (ไม่ให้ซ้ํากลับกลุ่มที่เคยนําเสนอแล้ว) 

5.4  ผู้สอนสรุปบทเรียน และการนําเสนอของแต่ละกลุ่ม 30 นาที และ
ภาพรวมทั้งหมด 

-  แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมการต้ังใจ
เรี ยนของผู้ เ รี ยน
(ครั้งที่ 3) 

6 ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน 10 นาที และบรรยายเนื้อหาวิชาตาม
ตารางสอน  

 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน และระหว่างการเรียนการสอน   
โดยใช้การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการจราจร โดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 
ผลการวิจัย 
 ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการต้ังใจเรียนในวิชาการจราจร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 121 กลุ่มเป้าหมาย รายคาบเรียน และภาพรวม 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลการสังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียน ในวิชาการจราจร ก่อนและหลัง
การสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ (คะแนนเต็ม 5) เปรียบเทียบพฤติกรรม

ก่อนและขณะใช้กลุ่ม
สัมพันธ์ ก่อนใช้กลุ่ม

สัมพันธ์ 
ขณะใช้กลุ่มสัมพันธ์ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉลี่ย 
คนท่ี 1 3 5 5 5 5.00 ดีข้ึน 
คนท่ี 2 4 5 5 4 4.67 ดีข้ึน 
คนท่ี 3 3 4 5 5 4.67 ดีข้ึน 
คนท่ี 4 4 5 5 5 5.00 ดีข้ึน 
คนท่ี 5 4 5 4 5 4.67 ดีข้ึน 
คนท่ี 6 3 5 5 5 5.00 ดีข้ึน 
คนท่ี 7 4 5 5 5 5.00 ดีข้ึน 
คนท่ี 8 4 5 5 5 5.00 ดีข้ึน 
คนท่ี 9 4 5 5 5 5.00 ดีข้ึน 
คนท่ี 10 4 5 4 5 4.67 ดีข้ึน 
คนท่ี 11 3 5 4 5 4.67 ดีข้ึน 
คนท่ี 12 4 5 5 5 5.00 ดีข้ึน 
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คนท่ี 13 4 5 5 5 5.00 ดีข้ึน 
คนท่ี 14 4 5 5 5 5.00 ดีข้ึน 

ค่าเฉล่ีย 3.71 4.93 4.79 4.93 4.88  
รวมผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมต้ังใจเรียน (ผลประเมินเฉลี่ยมากกว่า 4.50) จํานวน 14  คน (ร้อยละ 100) 

 

 จากตารางที่ 1 ภายหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ในวิชาการจราจร พบว่าผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่เดิมขาดความสนใจเรียน เน่ืองจากการสอนและเน้ือหาวิชาน่าเบ่ือ มีความต้ังใจและสนใจเรียน
มากข้ึน จากการประเมินโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียนก่อนการเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ 
ได้ผลการประเมินค่าเฉล่ีย 3.71 เมื่อทําการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ ได้ผลการประเมินเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 4.88  

การเปรียบเทียบผลการประเมินพฤติกรรมรายคร้ัง พบว่าผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีพฤติกรรมต้ังใจ
เรียนดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยผลการสังเกตพฤติกรรมขณะสอนโดยการใช้กลุ่มสัมพันธ์ ครั้งที่ 1, 2 และ 3          
เป็น 4.93, 4.79 และ 4.93 ตามลําดับ และมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 3 ครั้ง เป็น 4.88 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ซึ่งกําหนดให้ได้ผลการประเมินเฉลี่ยมากกว่า 4.50 ขึ้นไป 

จากจํานวนผู้เรียนเป้าหมาย 14 คน ที่มีปัญหาได้ต้ังใจเรียนในวิชาการจราจร เมื่อทําการสอนโดยใช้
กลุ่มสัมพันธ์มีผู้เรียนที่ได้ผลประเมินเฉลี่ยมากกว่า 4.50 จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในช้ันเรียนคร้ังน้ี ดําเนินการแก้ไขปัญหาในวิชา การจราจร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 
สารวัตร รุ่นที่ 121 จํานวน 14 คน ซึ่งมีปัญหาไม่ต้ังใจเรียนเนื่องมาจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นการ
บรรยาย และเน้ือหาส่วนใหญ่เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย และทฤษฎีทางวิชาการ จึงทําให้ผู้เรียนเกิดความ     
เบ่ือหน่ายในการเรียนได้ง่าย จากการนําการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการสอนวิชาการจราจร ทําให้ผู้เรียนที่
ไม่ต้ังใจเรียนทั้ง 14 คน สนใจและตั้งใจเรียนมากย่ิงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์
การวิจัย ดังน้ันวิธีการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการจราจร สามารถใช้แก้ปัญหาการไม่ต้ังใจเรียน    
ในวิชาการจราจร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 121 ได้เป็นอย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งน้ีเห็นได้ว่าการเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ
และต้ังใจเรียนมากขึ้น หากเน้ือหาวิชาใดที่มีความน่าเบ่ือ การสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์จึงเป็นเคร่ืองมือที่สามารถ
นําไปปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาน้ันๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ผู้วิจัยเสนอว่าควรให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกประมาณ 
12 – 15 คน จึงจะเหมาะสมกับการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์มากที่สุด 
 
เอกสารอ้างอิง 
ปรียรัตน์ สงคราม. 2554. การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 

2555, แหล่งที่มา: http://preyaratsongkram.blogspot.com/2011/03/blog-post_8066.html  

ยุทธพล เติมสมเกตุ, พันตํารวจเอก และ สิทธิพงษ์  ศรีเลอจันทร์, พันตํารวจตรี. 2555. การวิจัยในชั้นเรียน: 
การแก้ไขพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนในวิชา การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 117 กลุ่มสายงานอํานวยการ ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาท
สมมุติ เรื่อง หลักการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานอาจารย์ 
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. 
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ยุทธพล เติมสมเกตุ, พันตํารวจเอก. 2555. การพัฒนาภาวะผู้นํา ในวิชาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 33 ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: กลุ่มงาน
อาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. 

สุชาดา ทิมมาศ, พันตํารวจเอกหญิง. 2555. การแก้ไขพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนในวิชาธุรการและกําลังพล  
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ 33 ด้วยวิธีการสอนแบบ       
กลุ่มสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. 

สุรศักด์ิ  เลาหพิบูลย์กุล, พันตํารวจเอก. 2555. การวิจัยในชั้นเรียน: การแก้พฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่ตั้งใจเรียนในวิชาสอบสวนคดีอาญา ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 117 
กลุ่มสายงานอํานวยการ ด้วยวิธีการสอนโดยใช้การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ และใบงานในการทํา
กิจกรรม. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ.  

อาภรณ์ ใจเที่ยง. 2546. หลักการสอน(ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการตัง้ใจเรียนในวิชาการจราจร ของผู้เข้ารบัการฝกึอบรม หลกัสตูรสารวัตร รุ่นที่ 121  
 
 

คําชี้แจง  ให้ผู้สอน/ผู้ช่วย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเป้าหมายตามหัวข้อรายการพฤติกรรม แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
พฤติกรรมท่ีสังเกตพบระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการประเมิน จํานวน 5 ข้อ ดังนี้ 

1. การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมกลุ่ม    4.  การไม่ลุกออกจากท่ีนั่ง 
2. การให้ความร่วมมือในการซักถาม/ตอบคําถาม    5.  การไม่ทํากิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
3. การไม่คุยในเวลาเรียน 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
 

รายการพฤติกรรม 

ผลการสังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียน ในวิชาการจราจร 
ก่อนและขณะการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์  

ก่อนใช้กลุ่ม
สัมพันธ์ 

ขณะใช้กลุ่มสัมพันธ์ 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

รวม 
เฉลี่ย 

ท้ัง 3 คร้ัง 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

เฉลี่ย      
 

ข้อสังเกต 
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................. 
 
 



 
ใบงานกลุ่ม เรือ่ง การจัดการจราจร ประกอบการเรียนการสอนวิชาการจราจร ของผู้เขา้รบัการฝกึอบรม 

หลกัสตูร สารวัตร รุน่ที่ 121  
 

คําสั่ง  ให้แต่ละกลุ่มดําเนินการเลือกประธานกลุ่ม และเลขานุการ ดําเนินการประชุมกลุ่มเพ่ืออภิปราย วิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุการจราจร วางแผนการจัดการจราจร ตามหัวข้อที่กําหนดให้ โดยต้องนําทฤษฎี และความรู้ที่
ได้จากการเรียน มาประยุกต์ในการวางแผนการจัดการจราจรให้เหมาะสม และให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทน
เพ่ือรายงานผล และตอบข้อซักถามหน้าช้ันเรียน (ตัวแทนกลุ่มละ 5- 6 คน) โดยใช้เวลาประชุมกลุ่ม 30 
นาที เวลาในการรายงานผล กลุ่มละ 10 นาที  
 

หัวข้อในการจัดการจราจร 

ครั้งที่ 1  บทบาทของตํารวจในงานด้านการจราจร 
ครั้งที่ 2  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานด้านการจราจร 
ครั้งที่ 3  การแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 
 

......................................................... 
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