
บทที่  5 
 

สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอ 
 
               การศึกษาคนควาเร่ือง ผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีน้ําใจของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวดัปรือกระเทียม  สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มี

ข้ันตอนในการศึกษาคนควา และสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

 
สรุปผลการศกึษาคนควา 
 จากผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีน้ําใจของนักเรียน ผูศึกษาคนควาสามารถสรุป

ผลไดดังนี้ 

  1.  นักเรียนมีความมีน้ําใจสูงข้ึนหลังจากเขารวมกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีน้ําใจของ

นักเรียนกอนเขารวมกิจกรรมกลุม 61.29 คะแนน  หลังเขารวมกิจกรรมกลุม  84.88 คะแนน เม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเขารวมกิจกรรมกลุมพบวาคะแนนสอบหลังเขารวมกิจกรรมกลุม

ของนักเรียนสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

               2.  ประเมินการจัดกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีน้ําใจของนกัเรียนพบวา นกัเรียนที่ใช

กิจกรรมกลุมไดประเมินการจัดกิจกรรมกลุม ภาพรวมอยูในระดับ มาก ( = 4.80 ) X

              จากการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีน้ําใจ ทั้ง 12 กิจกรรม สรุปผลไดดังนี้   

กิจกรรมที่ 1  ปฐมนิเทศ 

              สรางบรรยากาศความคุนเคยใหสมาชิกมีสัมพนัธภาพที่ดีในการรวมกจิกรรมนักเรียนได

เขาใจ ความหมาย และลักษณะของความมีน้ําใจนักเรียนทราบรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุงหมาย

และวิธีการในการ เขารวมกจิกรรมกลุม 

กิจกรรมที ่2  เกมส“ ชวยกนัหา ” 

              นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความมนี้ําใจ  การไมเห็นแกตัวการใหความ

ชวยเหลือผูอ่ืน  และการเห็นอกเหน็ใจผูอ่ืน 

กิจกรรมที ่3  เกมส  “ จิกซอพาเพลิน ” 

              นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความมีน้ําใจ  การไมเห็นแกตัว  โดยชวยกันทํางานที่

ไดรับมอบหมาย 

กิจกรรมที ่4  บทบาทสมมติ เร่ือง “ อยาแซงคิว ” 
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นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความมีน้ําใจการไมเห็นแกตัว  โดยไมแยงกันเขาแถวเมื่อจะซ้ือ

อาหาร 

กิจกรรมที ่5  กรณีตัวอยางเร่ือง“ เลนแลวเก็บดวย ” 

               นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความมีน้ําใจการไมเห็นแกตัว  โดยไมเกี่ยงกันเก็บ

อุปกรณเมื่อเลิกใชแลว 

กิจกรรมที ่6  กรณีตัวอยางเร่ือง “ ขอมือเธอหนอย ” 

               นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความมนี้ําใจ  การใหความชวยเหลือผูอ่ืน  โดยการ

ชวยเพื่อนถือของยกของ 

กิจกรรมที ่7  บทบาทสมมติเร่ือง  “ เสร็จไดดวยน้าํใจเพือ่น“ 

               นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความมีน้ําใจ  การใหความชวยเหลือผูอ่ืน  โดยให

เพื่อนยืมสมุดจดงานหรืออุปกรณอ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 8   สถานการณจําลองเร่ือง  “ เพื่อนใหม ” 

               นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความมีน้ําใจการใหความชวยเหลือผูอ่ืน  โดยการ

ชวยอธิบายเนื้อหาวิชาที่เพื่อนไมเขาใจ 

กิจกรรมที ่9   กรณีตัวอยางเร่ือง “ น้ําเอย น้ําใจ ” 

               นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความมีน้ําใจการเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  โดยไมหัวเราะ

เยาะเมื่อเพื่อนพลาดพล้ังเกิดอุบัติเหตุ 

กิจกรรมที ่10  กรณีตัวอยางเร่ือง “ กําลังใจใหเธอ ” 

               นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการมีน้ําใจ  การเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  โดยใหกําลังใจ

เพื่อนเมื่อเพื่อนไมสบายใจ 

กิจกรรมที ่11  สถานการณจําลองเร่ือง “อานหรือคุย ” 

               นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความมนี้ําใจ  การเหน็อกเห็นใจผูอ่ืน  โดยไมสงเสียง

รบกวนขณะทีเ่พื่อนอานหนังสือ 

กิจกรรมที ่12  ปจฉิมนเิทศ 

               นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปการเรียนรูที่ไดจากกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีน้ําใจ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีน้ําใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

วัดปรือกระเทียม   ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553  พบวา 

1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เขารวมกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีน้ําใจสูงข้ึน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา

กิจกรรมกลุมเปนวิธีการที่ดีในการพัฒนาบุคคลและกลุม เปนการเรียนรูโดย การปฏิบัติใหมีจิตใจ

กวาง รูจักเสียสละ ไมละเมิดสิทธิผู อ่ืนและมีการทํางานอยางเปนระบบพรอมที่จะปรับปรุง

ขอบกพรอง มีความรับผิดชอบที่จะกระทํากิจกรรมตางๆเพื่อใหบรรลุความมุงหมายของกลุมแสดง

ใหเห็นวาหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมสงผลใหนักเรียนมีความเขาใจตนเองและเขาใจผูอ่ืน  มีการ

ปรับปรุงตนเองใหเขากับผูอ่ืนสอดคลองกับทิศนา  แขมมณีและเยาวพา  เดชะคุปต  (2522,หนา1) 

ที่กลาววา กลุมเปนวิทยาการแขนงหนึ่งที่ชวยศึกษาคน เพื่อใหไดความรูที่จะนําไปใชในการ

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของคน อันจะเปนประโยชนตอการเสริมสราง

ความสัมพันธและปรับปรุงการทํางานของกลุมคนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  ระหวางการทํากิจกรรม

กลุมทั้ง  12  กิจกรรม  กิจกรรมกลุมสามารถพัฒนาความมีน้ําใจของนักเรียนได  ซึ่งในการทดลอง

คร้ังนี้  ผูวิจัยไดจัดประสบการณเกี่ยวกับความมีน้ําใจ  ดานการไมเห็นแกตัว  ดานการใหความ

ชวยเหลือผูอ่ืนและดานความเห็นอกเห็นใจผูอื่น  โดยใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน  การ

เลนเกม  การแสดงบทบาทสมมติ  การศึกษากรณีตัวอยาง  ตลอดทั้งการแสดงตามสถานการณ

จําลอง  เพื่อใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันภายในกลุม  มีสวนรวมในการกระทําส่ิงตาง ๆ  รวมกัน  

และมีสวนรวมในการแกปญหารวมกัน  นอกจากนี้ภายหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมผูวิจัยจะให

นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น  และสรุปส่ิงที่ไดเรียนรู  ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณ มี

ความกระตือรือรนไมเบื่อหนาย สงผลใหนักเรียนพัฒนาความคิด  ความรูสึก  และการแสดงออกใน

ดานการไมเห็นแกตัว  การใหความชวยเหลือผูอ่ืน  และการเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  ซึ่งเปนลักษณะของ

ความมีน้ําใจ   

               ผลการวิจัยคร้ังนี้ สอดคลองกับผลการวิจัยจของมยุรี  เสมใจดี (2546, บทคัดยอ)  ที่ได

ศึกษาผลของกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาความมีน้ําใจตอเพื่อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กรุงเทพมหานคร  พบวานักเรียนที่เขารวมโปรแกรมมกลุม

สัมพันธมีความมีน้ําใจตอเพื่อนเพิ่มมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่  .01  และเมื่อ

พิจารณาความมีน้ําใจตอเพื่อนรายดาน  พบวา  นักเรียนที่เขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธมีความมี

น้ําใจ  ดานการแบงปน  ดานการใหความชวยเหลือ  และดานการแสดงความเห็นใจอยูในระดับ
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จากตารางที่ 5  เมื่อเปรียบเทยีบความมีน้าํใจดานการใหความชวยเหลือของกลุมทดลอง

กอนการเขารวมกิจกรรมกลุมและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม  พบวาภายหลังการเขารวมกิจกรรม

กลุม  นักเรียนกลุมทดลองมนี้ําใจดานการใหความชวยเหลือสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมกลุมอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แสดงใหเห็นวาหลังเขารวมกิจกรรมนกัเรียนกลุมทดลองมีน้าํใจ

ดานการใหความชวยเหลือ  ชวยเพื่อนถือของ  ใหเพื่อนยมือุปกรณการเรียน    ชวยอธบิายความรู

ใหเพื่อน  โดยไดรับการสนับสนุนจากผลงานวิจัยของ  ศิริจิต  ถาวรกุล (2550,  บทคัดยอ)  ไดศึกษา

การใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานความมนี้ําใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 1 พบวา  หลังการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานความมีน้าํใจโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ  ความมนี้าํใจ

ของนักเรียนสูงกวากอนการพัฒนาอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01         

จากตารางที่ 5  เมื่อเปรียบเทียบความมีน้ําใจดานการไมเห็นแกตัวของกลุมทดลองกอน

การเขารวมกิจกรรมกลุมและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม  พบวาภายหลังการเขารวมกจิกรรมกลุม  

นักเรียนกลุมทดลองมีน้ําใจดานการไมเห็นแกตัวสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .01  แสดงใหเห็นวาหลังเขารวมกิจกรรมนักเรียนกลุมทดลองมีน้ําใจดานการไม

เห็นแกตัว  ชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมาย  ไมแยงกันเขาแถวซื้ออาหาร  ไมเกี่ยงกันเก็บอุปกรณ

ของเลนหรืออุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน  สงผลใหมีการพัฒนาความมีน้ําใจดานการไมเห็นแก

ตัวเพิ่มข้ึน  ไดรับการสนับสนุนจากผลงานการศึกษาคนควาของถนอม  เอียดแกว, มนัญญา  พุทธ

ปอง  และลัดดา  วงศสวัสด์ิ .(2550, บทคัดยอ). ศึกษาเร่ือง  ผลการใชกิจกรรมกลุม “บานแหงรัก  
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  จากตารางที่ 5  เมื่อเปรียบเทียบความมีน้ําใจดานการเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนของกลุม

ทดลองกอนการเขารวมกิจกรรมกลุมและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม  พบวาภายหลังการเขารวม

กิจกรรมกลุม  นักเรียนกลุมทดลองมีน้ําใจดานการเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม

กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แสดงใหเห็นวาหลังเขารวมกิจกรรมนักเรียนกลุม

ทดลองมีน้ําใจดานการเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  ไมหัวเราะเยาะเพ่ือนเมื่อเพื่อนทําผิด  ใหกําลังใจเพื่อน

เมื่อเพื่อนไมสบายใจ  ไมทําเสียงดังรบกวนเพื่อนในขณะที่เพื่อนอานหนังสือ  ไดรับการสนับสนุน

จากผลงานการวิจัยของ  ศิริมาศ  จิรามริทธิ์   (2551,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใช

กิจกรรมกลุมในการจัดการเรียนการสอน  เร่ือง  เจตคติเกี่ยวกับความมีน้ําใจ : ศึกษาเฉพาะเปน

รายกรณีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พบวา  กลุมทดลองมีเจตคติดานความมีน้ําใจชวยปลอบโยนหรือใหกําลังใจผูอ่ืนในระดับมาก     

              2.  จากการประเมินการจัดกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีน้ําใจชองนักเรียนพบวานักเรียนที่

ใชกิจกรรมกลุมประเมินการจัดกิจกรรมภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก ( = 4.80 ) ทั้งนี้เกิดจากการใช

เทคนิคตางๆไดแก เกม การอภิปรายกลุม การศึกษากรณีตัวอยาง บทบาทสมมุติ โดยเร่ิมดวยการ

สรางความคุนเคยกับสมาชิกในกลุมสมาชิกในกลุมมีสวนรวมในกิจกรรมซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของกาญดา  จันทรศรี ( 2544:34 ) ซึ่งสังเกตวานักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมมีความพึงพอใจ 

สนใจ เอาใจใสเปนอยางดี และจากการเขารวมกิจกรรมทุกคร้ังประเมินผลออกมาความรับผิดชอบ

ของนักเรียนมีการพัฒนาข้ึนจากเดิมซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนพึงพอใจในการทํากิจกรรมกลุม 

X
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ขอเสนอแนะ 
    จากการศึกษาคนควาคร้ังนี้ คณะผูคนควา มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
ขอเสนอแนะทั่วไป  

  1.  ควรสงเสริมการใชกิจกรรมกลุม  ประกอบการเรียนการสอน  เพื่อใหนักเรียนมีความ

สนใจการเรียนมากข้ึน  และสามารถพัฒนาทักษะตาง ๆ ไปพรอม ๆ กัน 

2.  ในการจัดการเรียนการสอน  คุณครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงพฤติกรรมเกีย่วกบั

ความมีน้ําใจในทุกกลุมวิชา  เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

  3.  ควรสงเสริมการใชกิจกรรมกลุมในโรงเรียนเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานอ่ืน ๆ ที่พึง

ประสงค 

  4.  ควรมีการติดตามผลการศึกษาหลังส้ินสุดการทดลอง  เปนระยะ ๆ เพื่อศึกษาวาความ

มีน้ําใจของนักเรียนนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
               1.  ควรมีการใชกจิกรรมกลุมในการพัฒนาคุณภาพดานตาง ๆ ของนักเรียน 

2.  ควรทดลองใชกิจกรรมกลุม  เพื่อพฒันาความมีน้าํใจของนักเรียนทกุระดับช้ันอ่ืน ๆ 

ตอไป  

   3.  ควรมีการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของกับความมีน้ําใจ  เชน  การ

อบรมเล้ียงดู  สัมพันธภาพกบัสมาชิกในครอบครัว  บุคลิกภาพของนกัเรียน  เปนตน 

 
 

 


