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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสภาพทั่วไปของงานวิจัยและสังเคราะหขอคนพบ
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวกับกลุมสัมพันธ ในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 2517-2544 ประชากรที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยจํานวน298 เรื่อง จากสถาบันการศึกษา16 แหง กลุมตัวอยางที่นํามา
สังเคราะหขอความรู เปนงานวิจัยระหวางป พ.ศ. 2540 - 2544 จํานวน 95 เรื่อง เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสรุปลักษณะสําคัญของงานวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ และการ
วิเคราะหเนื้อหา ผลการสังเคราะหงานวิจัยสรุปไดดังนี้
ผลการวิเคราะหสภาพทั่วไปของงานวิจัย พบวางานวิจัยที่ผลิตในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรมีจํานวนมากที่สุด (รอยละ35.6) พิมพเผยแพรมากที่สุดในปพ.ศ. 2542 (รอยละ
7.8) ผลิตจากคณะศึกษาศาสตรมากที่สุด (รอยละ75.1) เปนงานวิจัยระดับปริญญาโทมากที่สุด
(รอยละ99.3) รูปแบบงานวิจัยเปนงานวิจัยเชิงทดลองมากที่สุด (รอยละ92.3)
ผลการสังเคราะหดานเนื้อหา พบวางานวิจัยที่มุงศึกษาในภาพรวมดานจิตตพิสัยมีจํานวน
มากที่สุด (รอยละ44.8) มุง พัฒนาภาพรวมเกี่ยวกับทัศนคติเพื่อพัฒนาเฉพาะตนเองมากที่สุด(รอยละ
32.5) รูปแบบใชการแบงกลุมยอยมากที่สุด (รอยละ23.9) กลุม ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
มากที่สุด (รอยละ38.9) เครือ่ งมือที่ใชเปนโปรแกรมการฝกกลุมสัมพันธมากที่สุด (รอยละ34.3)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใช t-test, Z-test มากที่สุด (รอยละ29.6)
ผลการสังเคราะหขอความรูพบวาการนํากลุมสัมพันธไปใชเพื่อมุงพัฒนาสติปญญา ความคิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาอัตมโนทัศน การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ ความกลาแสดงออก
การมีมนุษยสัมพันธ ทักษะการจัดการและการทํางานรวมกับผูอื่นสามารถพัฒนาผูเรียนและผูอบรม
ใหมพี ฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แสดงใหเห็นวากลุมสัมพันธเปนกระบวนการที่
สามารถพัฒนาพฤติกรรมผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
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ABSTRACT
The objective of this investigation is to analyze general characteristics and synthesize
the findings of graduate research on group dynamics published during 1974-2001. The population
is 298 theses from 16 public universities found in an internet search on February 8, 2003. The
sample group for the findings synthesis is 95 theses published during 1997-2001. The research
instrument is a summary form. Content analysis technique and percentage are used to analyze the
data.
Ananalysis of the general characteristics of the298theses reveals that Srinakharinwirot
Prasarnmit University produced the highest number of theses (35.6%) and 1999 was the year
when the highest number of theses were published (7.8%). Nearly all of the work was carried out
by master’s students (99.3%) Three Quarters were from the faculty of education (75.1%), and the
theses were overwhelmingly experimental research projects(92.3 %).
A synthesis of the contents of the 95 theses reveals that in general the research focused
on the affective domain (44.8%) and most of the study objectives emphasized developing attitude,
emotion and mentality for self-development (32.5%). In terms of group dynamics types, small
groups were utilized more than other (23.9%) and lower secondary and vocational school students
were used as the sample group more than other (38.9%). Over one third of the research
instruments were lesson plans or group dynamics program (34.3%). More than a quarter of the
theses employed referential statistics (93.0%) and t-test and Z-test were used to analyze data the
most (29.6%).
A synthesis of the findings reveals that implementing group dynamics is aimed at
developing intelligence , thinking , learning achievement , self-concept , adjustment , personality
development , outspokenness ,managerial skill , and ability to work with others. Group dynamics
could change behavior of learners and trainees in positive way. This indicates that group
dynamics is a process that could efficiently develop learners and is in compliance with
learners’ needs
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