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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผสู้ อนและพีเ่ ลีย้ งโดยใช้เทคนิคการให้คำ� ปรึกษาและ 2) เพือ่ ศึกษา
ผลของการจัดกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผสู้ อนและพีเ่ ลีย้ ง
โดยใช้เทคนิคการให้ค�ำปรึกษาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ปวส. ระบบทวิภาคีชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 608 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม 3 ตอน และกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพือ่ สร้างความสัมพันธภาพ
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ระหว่างนักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงโดยใช้เทคนิคการให้ค�ำปรึกษา สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(x = 3.91)  2) หลังจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพือ่ สร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์
ผู้สอนและพี่เลี้ยงโดยใช้เทคนิคการให้ค�ำปรึกษา พบว่า นักศึกษากล้าขอค�ำปรึกษาจากอาจารย์เมื่อประสบ
ปัญหาเรื่องการเรียนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ (x = 4.50) โดยกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับ
เพื่อนนักศึกษามากที่สุด คือ กิจกรรมปิดตาล่าแต้ม (x = 4.47) และกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และพี่เลี้ยงมากที่สุด คือ กิจกรรมก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปให้ถึงฝัน (x  = 4.48)
ค�ำส�ำคัญ : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์; นักศึกษาทวิภาคี; อาชีวศึกษา
Abstract
The research aimed to 1) study satisfaction of students who attend the group relation
activity to build relationship among students, instructors, and mentors using advice giving
technique and 2) to study results of organizing the group relation activity to build relationship
among students, instructors, and mentors using advice giving technique of high vocational
certificate students (High Voc.Cert.), Bilateral System, Eastern Technological College (E.TECH).
The sample comprised 608 persons of the 1st year high vocational certificate students who
attended the group relation activity in the second semester, the academic year 2019. The
instrument used in the study was a questionnaire with 3 parts and group Relation Activity
to Build Relationship Among Students, Instructors, and Mentors Using Advice Giving Technique.
The statistics for data analysis included percentage, mean, and standard deviation.
The findings from the study showed that 1) the 1st year student were overall satisfied
with the activity at a high degree (x = 3.91), 2) after the students attended the group relation
activity to build relationship among students, instructors, and mentors using the advice giving
technique, it was found that students dared to ask for advice from instructors when they
had problems with their study (x = 4.50), followed by students wished the college to organize
such activity again (x = 4.49), and students were motivated to finish their study after they
attended this activity (x = 4.44). The activity that could build relationship between students
the most was blindfold activity (x = 4.47) and the activity that could build relationship among
students, instructors, and mentors the most was the first step does not matter, the next
step will reach the dream (x = 4.48).
Keywords : Group Relation; Students Bilateral System; Vocational Education
บทนำ�
ในช่ ว งศตวรรษที่ ผ ่ า นมา ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ถู ก พั ฒ นาอย่ า งก้ า วกระโดดจนกลาย
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการกิจกรรมของมนุษย์ในหลายๆ ด้าน
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นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวยังส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะสถาบัน
การศึกษาที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง และอัตราการเกิดที่ลดลง จึงท�ำให้สถาบันการ
ศึกษาจ�ำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ทางรอดหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การเปิดหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งหลักสูตรออนไลน์ที่จะเปิดนั้นต้อง
มีความน่าเชื่อถือและแม้จะเป็นการเปิดหลักสูตรออนไลน์ แต่บางช่วงได้มีการบังคับไว้ในหลักสูตรว่าต้องไป
เรียนในที่จริง ต้องไปสัมผัสกับบรรยากาศห้องเรียนจริงๆ ในมหาวิทยาลัย (โพสต์ทูเดย์, 2561) ในขณะที่
ไพเราะ ราชสมบูรณ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  
สอนเสริมด้วยสื่อออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และได้ทดลองใช้ระบบการเรียนออนไลน์กับนักศึกษา
หลักสูตรทวิภาค 1 ภาคเรียนการศึกษา พบว่า ผูเ้ รียนมีผลการเรียนทุกวิชาเฉลีย่ 2.0 ขึน้ ไป สูงถึงร้อยละ 63.57  
และผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้ระบบฯ ทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
จากผลวิจัยดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ภายใต้การก�ำกับของสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการผลิตบุคลากรในสายอาชีพให้มีความรู้ มี
ทักษะในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ป้อนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานทีจ่ บในสายอาชีวศึกษาซึง่ ยังขาดแคลน
อยู่ สอดคล้องกับ ไพเราะ ราชสมบูรณ์ (2559) ที่ระบุว่าแรงงานระดับล่างและระดับกลางเป็นกลุ่มแรงงานที่
ตลาดมีความต้องการสูงมาก โดยเฉพาะแรงงานที่จบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา มีความต้องการจ้างงาน
สูงมาก แต่กลับพบว่า มีนกั ศึกษาเรียนน้อยมาก ดังนัน้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จึงได้ทำ� ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการเปิดระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สอนเสริมด้วยสื่อ
ออนไลน์ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยตรง   
เมื่อวิทยาลัยฯ ได้ด�ำเนินการเปิดระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สอนเสริมด้วย
สื่อออนไลน์ขึ้น พบว่า มีจ�ำนวนนักศึกษาออกกลางคันเป็นจ�ำนวนมาก ทางวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ
ได้ตระหนักถึงปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี จึงได้
แต่งตัง้ อาจารย์และพีเ่ ลีย้ งในการให้คำ� ปรึกษาแก่นกั ศึกษา โดยได้มกี ารให้ความรูเ้ รือ่ งเทคนิคการให้คำ� ปรึกษา
ส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาตามแนวคิดของ ส�ำเนาว์ ขจรศิลป์ (2534) ให้แก่อาจารย์และพี่เลี้ยง เพื่อให้สามารถ
ให้ค�ำปรึกษากับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาก็ยงั คงมีอยูโ่ ดย ไพเราะ ราชสมบูรณ์ (2559) ได้ระบุ
ปัญหาของนักศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ว่าปัญหาทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียนระบบ
ทวิภาคีไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาได้ตามก�ำหนดระยะเวลาของหลักสูตร โดยเฉพาะนักศึกษาทวิภาคีในสาขา
บริหารธุรกิจ คือ นักศึกษาทีท่ ำ� งานในโรงงานหรือสถานประกอบการเกีย่ วกับให้บริการ การขายสินค้าอุปโภคบริโภคต้องท�ำงานในวันหยุดหรือท�ำงานเข้ากะ เข้าเวร  บางครั้งเข้ากะกลางคืน เช้าต้องเข้าเรียนท�ำให้สมอง
ไม่สามารถรับการเรียนรู้ในห้องเรียนได้บางครั้งมานั่งหลับในห้องเรียนผู้เรียนติดงานด่วนไม่สามารถลางานได้
ผู้เรียนมีเวลาท�ำงานเลิกหรือหยุดไม่พร้อมกันท�ำให้เวลาการมาเรียนไม่ถึง 80% จึงท�ำให้หมดสิทธิ์เข้าสอบ   
นอกจากนี้ ทางคณะผูว้ จิ ยั จึงได้ดำ� เนินการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ระบบ
ทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) กลุ่มสุ่มเสี่ยงที่จะลาออกกลางคันในเชิงลึกถึงสาเหตุของ
การลาออกกลางคัน พบว่า อีกสาเหตุหนึ่งของนักศึกษาเมื่อมีปัญหาด้านการเรียน และการท�ำงานไม่กล้าที่จะ
เข้ามาขอค�ำปรึกษากับอาจารย์ คือ นักศึกษา อาจารย์และพีเ่ ลีย้ งไม่มคี วามคุน้ เคยกันเพราะการเรียนในระบบ
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ออนไลน์สามารถท�ำให้นักศึกษาสามารถท�ำงานพร้อมกับเรียนได้ แต่นักศึกษาจะมีโอกาสพบปะอาจารย์เพียง
แค่ 1-2 ครั้งในวันพบกลุ่มก่อนสอบ จึงท�ำให้เมื่อนักศึกษามีปัญหาระหว่างเรียนไม่กล้าที่ขอค�ำแนะน�ำจาก
อาจารย์และพี่เลี้ยง
ดังนั้น เมื่อได้พบปัญหาที่ท�ำให้นักศึกษาออกกลางคันแล้ว ทางคณะผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพือ่ สร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผสู้ อนและพีเ่ ลีย้ งขึน้ เพือ่ ให้อาจารย์ พีเ่ ลีย้ ง และนักศึกษา ได้
มีโอกาสพบปะท�ำกิจกรรมร่วมเพือ่ สานสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน โดยให้อาจารย์และพีเ่ ลีย้ งน�ำเทคนิคการให้คำ� ปรึกษา
ส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาตามแนวคิดของ ส�ำเนาว์ ขจรศิลป์ (2534) มาใช้กับนักศึกษาตลอดการร่วมกิจกรรม
กลุม่ สัมพันธ์ เพือ่ ลดช่องว่างระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และพีเ่ ลีย้ ง และเป็นการลดอัตราการออกกลางคันของ
นักศึกษา
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ผสู้ อนและพีเ่ ลีย้ งโดยใช้เทคนิคการให้คำ� ปรึกษาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
   2) เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอน และพี่เลี้ยงโดยใช้เทคนิคการให้ค�ำปรึกษาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
การทบทวนวรรณกรรม
เทคนิคการให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
เสน่ห์ ระหว่างบ้าน และคณะ (2551) ได้อธิบายว่า อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
สถาบันการศึกษาแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  และช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้าน
วิชาการ ด้านคุณธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับสังคม การเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการวางแผน
เตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพต่อไป ในขณะที่ ส�ำเนาว์ ขจรศิลป์ (2534) ได้ระบุว่า อาจารย์ที่ปรึกษามีความ
ส�ำคัญกับนักศึกษาและกระบวนการพัฒนานักศึกษาเป็นอย่างมากโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูแลให้ค�ำ
ปรึกษาแก่นักศึกษาหลายด้านทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคม ตลอดจนด้านอารมณ์
จากความหมายในข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ อาจารย์ทปี่ รึกษา หมายถึง บุคคลทีส่ ถาบันการศึกษาได้แต่ง
ตั้งขึ้นเพือ่ ให้ท�ำหน้าทีด่ ูแลให้ค�ำปรึกษาให้แก่นักศึกษาด้านวิชาการ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ตลอดระยะเวลาที่
นักศึกษาศึกษาอยู่ เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างเรียนจนนักศึกษาส�ำเร็จการศึกษา
ในส่วนของเทคนิคการให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ส�ำเนาว์ ขจรศิลป์ (2534) ได้กล่าวถึง
บทบาทของอาจารย์ทปี่ รึกษาว่า อาจารย์ทปี่ รึกษาต้องมีความเข้าใจในเทคนิควิธกี ารทีจ่ ะสามารถให้คำ� ปรึกษา
และสนับสนุนนักศึกษาในความดูแลได้อย่างมีคุณภาพซึ่งมีเทคนิคที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1)   เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพกับนักศึกษา โดยเทคนิคนี้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามสร้าง
สัมพันธภาพทีด่ ใี ห้เกิดกับนักศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษารูส้ กึ อบอุน่ ใจและกล้าทีจ่ ะเข้ามาขอค�ำปรึกษาถือเป็นเทคนิค
แรกที่ส�ำคัญในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี
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2) เทคนิคการให้ค�ำแนะน�ำ  เป็นเทคนิควิธีการที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่
นักศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
3) เทคนิคการให้ค�ำปรึกษา ถือว่าเป็นกระบวนการส�ำคัญที่ช่วยเหลือให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง สภาพ
แวดล้อม การด�ำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง และเพื่อการปรับตัวที่ดีในอนาคต
โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ทิศนา แขมมณี (2522) ได้กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็นวิทยาการแขนงหนึ่งที่สามารถน�ำไปใช้ใน
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของคน อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความสัม
พันพันธ์และการปรับปรุงการท�ำงานของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สุณี  แสงทอง (2552) ได้กล่าวว่า กลุ่มสัมพันธ์เป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่สมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การกระท�ำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ได้รับความรู้อย่างกว้างขวางเป็นการพัฒนาตนเอง เป็นการลดความวิตก
กังวล และความตึงเครียด ช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ตนเองหรือสมาชิกก�ำลังประสบอยู่ให้หมดไปซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมกล้าแสดงออก
ในส่วนของรูปแบบและวิธีการของกลุ่มสัมพันธ์นั้น ทิศนา แขมมณี (2545) กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้และหลักการสอน ของกลุ่มสัมพันธ์มีอยู่หลายวิธี ดังนี้
1) เกม (Game) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในการสอนได้เป็นอย่างดีโดยครูผู้สอนสร้าง
สถานการณ์สมมติขนึ้ ให้ผเู้ รียนลงเล่นด้วยตนเองภายใต้ขอ้ ตกลงหรือกติกาบางอย่างทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ ผูเ้ รียนจะ
ต้องตัดสินใจท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลออกมาในรูปการแพ้หรือชนะ วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนานในการเรียนอีกด้วย
2) บทบาทสมมติ (Role – Playing) เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการน�ำมาใช้ในการสอน
วิธกี ารนีม้ ลี กั ษณะเป็นสถานการณ์สมมติขนึ้ มาแล้วให้ผเู้ รียนสวมบทบาทนัน้ และแสดงออกตามธรรมชาติโดย
อาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ์ ความรู้สึกของตนเป็นหลัก ดังนั้นวิธีการนี้จึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่น่าสนใจ
3) สถานการณ์จ�ำลอง (Simulation) เป็นการสร้างสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความจริง และให้ผู้เรียน
ได้มโี อกาสเข้าไปอยูใ่ นสถานการณ์นนั้ โดยให้ผเู้ รียนได้มปี ฏิกริ ยิ าโต้ตอบซึง่ กันและกัน วิธกี ารนีจ้ ะช่วยให้ผเู้ รียน
ได้มีโอกาสน�ำความรู้ ประสบการณ์ที่มีมาใช้ทดลองพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งในสถานการณ์จริงผู้เรียนอาจไม่กล้า
แสดงเพราะจะเป็นการเสี่ยงต่อผลที่ได้รับจนเกินไป
4) กรณีตัวอย่าง (Case) เป็นวิธีการสอนอีกวิธีการหนึ่งซึ่งใช้กรณีหรือเรื่องราวต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจริงน�ำมา
ดัดแปลง และใช้เป็นตัวอย่างในการให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายกันเพื่อความเข้าใจและฝึกฝนหา
ทางแก้ไขปัญหานัน้ วิธกี ารนี้จะช่วยให้ผ้เู รียนได้รจู้ ักคิดและพิจารณาข้อมูลที่ตนเองได้รับอย่างถี่ถว้ น และการ
อภิปรายจะช่วยผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งการน�ำเอากรณีต่างๆ ซึ่งคล้ายคลึง
กับชีวิตจริงมาใช้ จะช่วยให้การเรียนรู้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับความจริงซึ่งมีส่วนท�ำให้การเรียนรู้นั้นมีความ
หมายส�ำหรับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
5) ละคร (Acting or Dramatization) เป็นวิธกี ารทีผ่ เู้ รียนได้ทดลองแสดงบทบาทตามทีเ่ ขียนหรือก�ำหนด
ไว้ให้ โดยผู้แสดงจะต้องพยายามแสดงให้สมบทบาทตามที่ก�ำหนดไว้ โดยไม่น�ำเอาบุคลิกภาพและความรู้สึก
นึกคิดของตนเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้อง อันจะท�ำให้เกิดผลเสียต่อการแสดงบทบาทนัน้ ๆ วิธกี ารนีจ้ ะช่วยให้ผเู้ รียน

การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงโดยใช้เทคนิคการให้คำ�ปรึกษาของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Group Relation Activity to Build Relationship Among Students, Instructors, and Mentors Using Advice Giving Technique of High Vocational
Certificate Students (High Voc. Cert.), Bilateral System, Eastern Technological College (E.TECH)

145

ได้มปี ระสบการณ์ในการทีจ่ ะเข้าใจความรูส้ กึ เหตุผล และพฤติกรรมของผูอ้ นื่ ซึง่ ความเข้าใจอันนีจ้ ะมีสว่ นช่วย
เสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจกันนอกจากนัน้ การทีผ่ เู้ รียนได้มโี อกาสแสดงละครร่วมกันจะเป็นการฝึกให้ผเู้ รียน
เกิดความรับผิดชอบในการเรียนร่วมกันและได้ฝึกการท�ำงานร่วมกัน
6) กลุ่มย่อย (Small Group) เป็นวิธีการที่ใช้มานานแล้ว เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้
เรียนมาก วิธกี ารนีเ้ ป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนได้มสี ว่ นร่วมในการแสดงออกและช่วยให้ผเู้ รียนได้ขอ้ มูล
เพิ่มเติมยิ่งข้น
ในขณะที่ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2554) ได้ระบุว่า ขั้นตอนการด�ำเนินการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนั้น จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อจะปฏิบัติได้สะดวกและมีหลักด�ำเนินการที่ชัดเจน
โดยเริม่ จากการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จะมีเส้นทางของกระบวนการคือ ขัน้ ตอนการด�ำเนินกิจกรรม
3 ลักษณะกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างความไว้ใจ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล และกิจกรรม
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มซึ่งร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่อน�ำเสนอกิจกรรมสู่ขั้นสรุปผลเพื่อย้อนกลับข้อเสนอ
แนะและตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการกลุ่มสัมพันธ์
ที่มา : เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2554)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
นึกคิดหรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อการท�ำงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมใน เชิงบวก ดังนั้น ความพึงพอใจในการ
เรียนรู้จึง หมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจในการร่วมปฏิบัติกิจกรรม การเรียนการสอน และต้องการด�ำเนิน
กิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลส�ำเร็จ
ปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระท�ำได้หลายวิธี ได้แก่
1)  การใช้แบบสอบถามโดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถ
ท�ำได้ในลักษณะทีก่ ำ� หนดค�ำตอบให้เลือก หรือตอบค�ำถามอิสระค�ำถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆ เช่น การบริการการบริหารและเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น
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2) การสัมภาษณ์เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่งซึ่งต้องอาศัยเทคนิค และวิธีการที่ดีที่จะท�ำให้
ได้ข้อมูลที่เป็นจริงได้
3) การสังเกตเป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออก
จากการพูดกิริยาท่าทางวิธีนี้จะต้องอาศัยการกระท�ำอย่างจริงจังและการสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดกรอบแนวคิดโดยน�ำแนวคิดเทคนิค
การให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของ ส�ำเนาว์ ขจรศิลป์ (2534) ซึ่งประกอบไปด้วย เทคนิคในการ
สร้างสัมพันธภาพกับนักศึกษา เทคนิคการให้ค�ำแนะน�ำ  และเทคนิคการให้ค�ำปรึกษามาใช้เป็นกรอบในการ
วิจัย ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
เทคนิคการให้ค�ำปรึกษา ส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
(ส�ำเนาว์ ขจรศิลป์, 2534 )
-เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพกับนักศึกษา
-เทคนิคการให้ค�ำแนะน�ำ
-เทคนิคการให้ค�ำปรึกษา

การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ�ำนวน 890  คน โดยได้จ�ำนวนกลุ่มตัวย่าง
จ�ำนวน 608 คน คิดเป็นร้อยละ 77.52 ด้วยการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามแบบ เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ  โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษาฯ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยใช้
เทคนิคการการให้ค�ำปรึกษา ส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (ส�ำเนาว์  ขจรศิลป์, 2534 ) ได้แก่
1) เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพกับนักศึกษา
2) เทคนิคการให้ค�ำแนะน�ำ และ
3) เทคนิคการให้ค�ำปรึกษา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม และน�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index of Item
Objective Congruence) ก่อนน�ำไปใช้ ปรากฏว่าแบบสอบถามมีค่า IOC ที่ 0.69 ถึง 1.00 เป็นค่าที่ใช้ได้
(สมนึก ภัททิยธานี, 2546) และได้แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามค�ำเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงโดยใช้เทคนิคการให้คำ�ปรึกษาของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
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2. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพือ่ สร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผสู้ อนและพีเ่ ลีย้ ง การสร้าง
รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีล�ำดับขั้นตอนในการสร้างกิจกรรม ดังนี้
1.1 ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน
การก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดกิจกรรม
1.2 สร้างรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดกิจกรรม
1.3 น�ำรูปแบบกิจกรรมที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม
1.4 น�ำรูปแบบกิจกรรมที่ปรับปรุงแล้วจากค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้กับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) จ�ำนวน 890
คน
1.5 ประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในการน�ำแนวคิดเทคนิคการให้ค�ำ
ปรึกษามาใช้ในสังเกตพฤติกรรมและให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ด�ำเนินการทดลองกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์
1.6 ด�ำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค.) โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน
1.7 หลังจากการท�ำกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เสร็จสิน้ แล้ว ให้กลุม่ ตัวอย่างท�ำแบบสอบถามเกีย่ วกับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
1.8 สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม โดย
เลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อและรายด้าน โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2554)
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง มากที่สุด
ผลการวิจัย
1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ�ำนวน 608 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 75.3) มีอายุระหว่าง 18-20 ปี (ร้อยละ 97) ท�ำงานอยู่ในเครือ Central Group
(ร้อยละ 45.4) และพักอาศัยอยู่กับเพื่อน (ร้อยละ 58.7)
2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การจัดกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และพี่เลี้ยงของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยรวมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมฯ อยู่ในระดับมาก (x = 3.91,
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S.D. = .487) เมื่อเรียงล�ำดับจากมากไปน้อยเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
(x = 4.43, S.D.= .627) กิจกรรมมีความเหมาะสม (x = 4.40, S.D.= .644) และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
(x = 4.37, S.D.= .689) ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความ
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และพี่เลี้ยงโดยใช้เทคนิคการให้ค�ำปรึกษา
หัวข้อ
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ
นักศึกษาได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมมีความเหมาะสม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
วิทยากร
รวม

x
1.72
4.43
4.40
4.37
4.29
4.30
3.91

S.D.
.451
.627
.644
.689
.751
.740
.487

แปลผล
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากเข้าร่วมจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาและนักศึกษา พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมาก นี้   (x = 4.44, S.D.= .533) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล�ำดับหัวข้อที่นักศึกษามีความ
คิดเห็นมากทีส่ ดุ พบว่า นักศึกษากล้าขอค�ำปรึกษาจากอาจารย์เมือ่ ประสบปัญหาเรือ่ งการเรียนหลังจากเข้าร่วม
กิจกรรมครัง้ นี  ้ (x = 4.50, S.D.= .649) รองลงมาคือ นักศึกษาอยากให้สถาบันฯ จัดกิจกรรมเช่นนีอ้ กี (x = 4.49,
S.D.= .649) และ นักศึกษามีแรงจูงใจที่จะศึกษาให้ส�ำเร็จหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (x = 4.44, S.D.=
.650) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากเข้าร่วมจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สามารถสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และพี่เลี้ยงโดยใช้เทคนิคการให้ค�ำปรึกษา
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หัวข้อ
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
นักศึกษาได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
นักศึกษาอยากให้สถาบันฯ จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก
การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำ�ให้นักศึกษามีความสัมพันธภาพอันดีกับ
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษากล้าขอคำ�ปรึกษาจากอาจารย์เมื่อประสบปัญหาเรื่องการเรียน
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
นักศึกษามีแรงจูงใจที่จะศึกษาให้สำ�เร็จหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
รวม

x
4.43
4.43
4.49
4.40

S.D.
.636
.663
.610
.650

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

4.50

.649

มากที่สุด

4.44
4.44

.649
.533

มาก
มาก

การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงโดยใช้เทคนิคการให้คำ�ปรึกษาของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
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ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการท�ำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกับอาจารย์และพี่เลี้ยงในภาพ
รวมนักศึกษามีความเห็นว่าทุกฐานกิจกรรมสามารถสร้างความสัมพันธ์กบั อาจารย์และพีเ่ ลีย้ งอยูใ่ นระดับมาก
(x = 4.38, S.D. = .600) เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย โดยกิจกรรมกลุ่มที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์ พี่เลี้ยง และนักศึกษามากที่สุด คือ กิจกรรมฐานที่ 1 ก้าวแรกไม่เป็นไร ก้าวต่อไปให้ถึงฝัน (x = 4.48,
S.D. = .700) รองลงมา คือ กิจกรรมฐานที่ 4 พาปิงปองไปหาป๋องแป้ง  (x = 4.39, S.D. = .683) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ ท�ำกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์รว่ มกับอาจารย์และพีเ่ ลีย้ งโดยใช้
เทคนิคการให้ค�ำปรึกษา
หัวข้อ
ฐานที่ 1 ก้าวแรกไม่เป็นไร ก้าวต่อไปให้ถึงฝัน
ฐานที่ 2 กลับสู่สถานี
ฐานที่ 3 ปิดตาล่าแต้ม
ฐานที่ 4 พาปิงปองไปหาป๋องแป๋ง
ฐานที่ 5 กระซิบลับตัวเลขหรรษา
รวม

x
4.48
4.38
4.38
4.39
4.38
4.38

S.D.
.700
.743
.709
.683
.760
.600

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการท�ำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x = 4.38, S.D. = .600) เรียงตามล�ำดับจากมากไปน้อยโดยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ทีส่ ามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและเพือ่ นนักศึกษามากทีส่ ดุ คือ กิจกรรมฐานที่ 3 ปิดตาล่าแต้ม
(x  = 4.47, S.D. = .659) รองลงมา คือ กิจกรรมฐานที่ 1ก้าวแรกไม่เป็นไร ก้าวต่อไปให้ถึงฝัน (x = 4.45,
S.D. = .652) และกิจกรรมฐานที่ 4  พาปิงปองไปหาป๋องแป๋ง (x  = 4.42, S.D. = .674) ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและเพื่อนนักศึกษา
หัวข้อ
ฐานที่ 1 ก้าวแรกไม่เป็นไร ก้าวต่อไปให้ถึงฝัน
ฐานที่ 2 กลับสู่สถานี
ฐานที่ 3 ปิดตาล่าแต้ม
ฐานที่ 4 พาปิงปองไปหาป๋องแป๋ง
ฐานที่ 5 กระซิบลับตัวเลขหรรษา
รวม

x
4.45
4.18
4.47
4.42
4.32
4.38

S.D.
.652
.788
.659
.674
.781
.600

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเทคนิคการให้ค�ำปรึกษาของอาจารย์และพี่เลี้ยงระหว่างการท�ำ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกัน ในภาพรวมอยู่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x  = 4.36, S.D. = .791) เรียงตาม
ล�ำดับจากมากไปน้อย โดยเทคนิคการให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษา
ระหว่างท�ำกิจกรรมเรียงตามล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ เทคนิคการให้ค�ำแนะน�ำ  (x = 4.46, S.D. = .640)
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เทคนิคการให้คำ� ปรึกษา (x = 4.44, S.D. = .553) และเทคนิคในการสร้างสัมพันธ์ภาพกับนักศึกษา (x = 4.43,
S.D. = .547) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ เทคนิคการให้คำ� ปรึกษาของอาจารย์และพีเ่ ลีย้ งระหว่างการท�ำ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
หัวข้อ
เทคนิคในการสร้างสัมพันธ์ภาพกับนักศึกษา
เทคนิคการให้คำ�แนะนำ�
เทคนิคการให้คำ�ปรึกษา
รวม

10

x
4.43
4.46
4.44
4.36

S.D.
.547
.640
.553
.791

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ท�ำการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และพี่เลี้ยงของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 3.91, S.D.=
.487) โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานและใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ (x = 4.43, S.D. = .627) อาจเป็น
เพราะ การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้บูรณาการกิจกรรมกับความรู้ที่นักศึกษาจะน�ำไป
ปรับใช้ในการท�ำงาน ซึง่ นอกจากนักศึกษาจะได้รบั ความรูแ้ ล้วกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ยงั ท�ำให้นกั ศึกษาเกิดความ
สนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและการท�ำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวดี ปุยฝ้าย
(2552) ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลการจัดกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ตอ่ การลดความเครียดของนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรู้
พบว่า กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์มเี นือ้ หาการเรียนเรียนรูท้ สี่ ามารถเสริมแรงให้ผเู้ รียนได้เรียนรูไ้ ปตามระดับความรู้
ความสามารถ และได้ประสบการณ์แห่งความส�ำเร็จ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกไปกับการเรียนรู้ ไม่เบื่อหน่าย
กับการท�ำกิจกรรมและช่วยลดความเครียดของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ที่มุ่งจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคย
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถและความถนัดของผูเ้ รียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา เขมมณี (2545) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ที่มีความ
หมายต่อผู้เรียน คือ การเรียนรู้ที่สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ การช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งนั้นมากขึ้นและเกิดความรู้มากขึ้น
2) ผลของการจัดกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผสู้ อน
และพี่เลี้ยงของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวัน
ออก (อี.เทค) พบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  นักศึกษากล้าขอค�ำปรึกษาจากอาจารย์เมื่อประสบปัญหา
เรื่องการเรียนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ (x = 4.50) อาจเป็นเพราะนักศึกษาอาจารย์และพี่เลี้ยงมีโอกาส

การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงโดยใช้เทคนิคการให้คำ�ปรึกษาของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
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ท�ำความรูจ้ กั และสานสัมพันธ์กนั มากขึน้ เพราะนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ยังไม่รจู้ กั อาจารย์ พีเ่ ลีย้ ง และเพือ่ นนักศึกษา
ไม่กล้าแม้กระทัง่ จะกล่าวทักทายกัน แต่การจัดกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ฯ ท�ำให้นกั ศึกษาเกิดการละลายพฤติกรรม
เปิดใจที่จะท�ำความรู้จักอาจารย์ พี่เลี้ยงและเพื่อนนักศึกษา ตลอดจนเกิดการร่วมมือร่วมใจและความสามัคคี
ที่จะช่วยเหลือกันในระหว่างการท�ำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ตามฐานต่างๆ ให้ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ สมจิตร ไชยผง (2549) ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลการใช้กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ต่อการปรับตัวทางสังคมของ
นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีการ
ปรับตัวทางสังคมมากขึน้ และมีพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมโดยรวมและทัง้ 2 ด้าน คือ ด้านการรูจ้ กั ตนเอง
และด้านการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลอง
พบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์มคี ะแนนการปรับตัวทางสังคมสูงขึน้ โดยรวมทัง้ สองด้าน คือ ด้าน
การรู้จักตนเอง และด้านการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องของ
จิตติมา จันทกาศ (2562) ที่ได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันอุดมศึกษาโดยใช้
กิจกรรมกลุม่ เป็นฐานในการเรียนรู้ พบว่า กิจกรรมกลุม่ สามารถหล่อหลอมท�ำให้นกั ศึกษาเกิดความรับผิดชอบ
ทั้งต่อตนเอง และสังคม ตลอดจนสามารถสร้างประสบการณ์และทักษะต่างที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน เช่น การ
ท�ำงานเป็นทีม การวางแผนในการท�ำงานทีม มีซื่อสัตย์และเคารพผู้อื่นและสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าต่างๆ ได้และนักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มิตรา ยาประดิษฐ์ (2558) ที่ได้พัฒนารูปแบบการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ของศึกษาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า การทีส่ ถาบันการศึกษาสร้างกิจกรรมทีท่ ำ� ให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันนอกชั้นเรียนจะสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์
และนักศึกษาได้ ซึ่งนอกจากจะท�ำให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความโดดเด่นในเชิงของการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพแล้ว ยังช่วยลดอัตราการสูญเสียนักศึกษาที่ออกกลางคันได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1)  ควรพัฒนาปรับเนื้อหาให้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้มีรูปแบบจัดกิจกรรมที่หลากหลาย แปลกใหม่น่า
สนใจ และสอดคล้องกับบริบทของนักศึกษา
2)  ควรน�ำรูปแบบกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ไปใช้เพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ทปี่ รึกษาในระดับ
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