
 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรธนบุรี ช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรธนบุรี 
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ด้วยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย
คือนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 (ปวช.2) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทลัยการอาชีพบางสะพาน ดำเนินการ
พัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นระยะเวลาวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เครื่องมือท่ีใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรธนบุรี  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  คือ ก ข ค และ ง จำนวนท้ังหมด 20 
ข้อ  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน คือ ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรธนบุรี จำนวน 20 ข้อ ไป
ทดลอง (Try out) หาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันปวช 2. ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งนำข้อมูลท่ีได้ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) หาค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 2) มีการ
วิเคราะห์ผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้สถิติพื้นฐานค่าเฉล่ีย (x)  และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่องอาณาจักรธนบุรี โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทำการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถทางการ
เรียนกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ นำเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบของตารางประกอบความเรียง  
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรธนบุรี โดยการ
สอนแบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีผลการวิจัยดังนี้ 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรธนบุรี โดยการสอนแบบ
ร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 2  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( = 8 , S.D.=0.58) สูงกว่า
ก่อนเรียน ( = 18.4, S.D. = 1.57) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   
 



 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรธนบุร ี
โดยกระบวนการสอนแบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถอภิปรายได้ดังนี้  
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรธนบุรี โดยกระบวนการ
สอนแบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย กระบวนการสอนแบบร่วมมือ เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการช่วยเหลือกันของนกัเรียนภายในกลุ่ม โดยมีกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการส่ือสาร พัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีความหลากหลายช่วยพัฒนาให้นักเรียน
เพิ่มพูนทักษะการมีส่วนร่วม ทักษะการแก้ปัญหา รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียน โดยนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ได้มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่ม เกิดการเรียนรู้และการถ่ายทอด
องค์ความรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรง รวมถึงผ่านจากการสอนกันเองของนกัเรียนภายในกลุ่ม ครูผู้สอนจะเป็นผู้
คอยให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้จะให้
ผู้เรียนได้ศึกษาและพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกบัผู้อื่นไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆตลอดจนการ
สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมา จึงส่งผลให้ผลการเรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการใช้
กระบวนการสอนแบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร พิชัย  (2551).  ได้
วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคแบบโต๊ะกลม ร่วมกับส่ือประสม ผลการศึกษา
พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา เศรษฐกิจของไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 
5โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคแบบโต๊ะกลม ร่วมกบส่ือประสม ท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.07/84.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกำหนดไว้ 2) การศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.7429 
แสดงว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคแบบโต๊ะกลม ร่วมกับส่ือประสม มีความกาวหน้า
ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 74.29 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใช้แผน
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคแบบโต๊ะกลม ร่วมกับส่ือประสมกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวาเกณฑ์อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยสุกัญญา  จันทร์แดง  (2555)  ได้วิจัย
เรื่องผลการจัดการเรียนด้วยชุดการสอนแบบแบบโต๊ะกลม ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
ทำงานร่วมกัน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05    ความสามารถในการทำงานร่วมกนัของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนด้วยชุดการ
สอนแบบร่วมมือ มีพฤติกรรมในการทำงานร่วมกนัอยู่ในระดับ ดีมาก และความคิดของนักเรียนเห็นต่อการเรียน
การสอนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือ อยู่ในระดับดีมาก 
 2. การใช้กระบวนการสอนแบบร่วมมือ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้น
กระบวนการช่วยเหลือกันของนกัเรียนภายในกลุ่ม โดยมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการส่ือสาร พัฒนา



 

 

ทักษะกระบวนการคิด มีความหลากหลายช่วยพัฒนาให้นักเรียนเพิ่มพนูทักษะการมีส่วนร่วม ทักษะการแก้ปัญหา 
รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียน โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ได้มกีารร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่ม เกิดการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรง รวมถึง
ผ่านจากการสอนกันเองของนักเรียนภายในกลุ่ม ครูผู้สอนจะเป็นผู้คอยให้คำปรึกษาแนะนำแก่นกัเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาและพัฒนาทักษะการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมา จึงส่งผล
ให้ผลการเรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการใช้เทคนิคการสอนแบบโต๊ะกลม (Round table) หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ซึ่งเทคนิคการสอบแบบโต๊ะกลม (Round table) ประกอบไปด้วย ขั้นเตรียมการอภิปราย ขั้น
ดำเนินการอภิปราย ขั้นสรุปการอภิปราย ขั้นสรุปบทเรียน และ ขั้นประเมินผลการเรียน จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษา
และทดลองกระบวนการของเทคนิคการสอบแบบโต๊ะกลม (Round table) พบว่า ขั้นดำเนินการอภิปราย ท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งของเทคนิคการสอบแบบโต๊ะกลม (Round table)  เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีมีความสำคัญเป็นอย่าง
มาก โดยจะเป็นขั้นที่นักเรียนต้องเกิดความเข้าใจในประเด็นหรือคำถามท่ีสนใจจะศึกษา ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับสมาชิกคนอื่นๆภายในกลุ่ม และลงมือปฏิบัติร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆอย่างเต็มควาสามารถ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ
ท่ีครูมอบหมายให้ และเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างพอเพียงมารองรับ โดยใช้รูปแบบของกระบวนการกลุ่ม หรือตนเอง การ
ส่ือสาร พัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีความหลากหลายช่วยพัฒนาให้นักเรียนเพิ่มพูนทักษะการมส่ีวนร่วม ทักษะ
การแก้ปัญหา รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียน เป็นต้น ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนลงมือทำ และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับสมาชิกคนอื่นๆภายในกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียน และแลกเปล่ียนซึ่ง
ความคิดเห็นกับบุคลลท่ีมีความคิดแตกต่างไปจากตัวขงนักเรียนเอง จึงส่งผลให้ผลการเรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้วยการใช้เทคนิคการสอนแบบโต๊ะกลม (Round table) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเอกพันธ์  โห้พนัธ์  (2560) ได้วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบโต๊ะกลมวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบโต๊ะกลม
โดยกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลในวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าก่อนเรียน  2. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลในวิชาสังคมศึกษา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ท้ัง 2 กลุ่มทดลอง 3. ทักษะการ
ทำงานร่วมกันของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียนรายบุคลอยู่ในระดับมาก 4. นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล  และงานวิจัยอรรถพร  บุ
ราคร  (2560) ได้วิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบโต๊ะกลมกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลในวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  1. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลในวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าก่อนเรียน  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
และภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ท้ัง 2 กลุ่มทดลอง 3. ทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียนรายบุคลอยู่ในระดับมาก 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
กลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 



 

 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

จากการวิจัยเรื่องเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรธนบุรี 
โดยกระบวนการสอนแบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี ้
 1. จากผลการวิจัยพบว่าโดยกระบวนการสอนแบบร่วมมือ ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงขึ้น ดังนั้นผู้สอนควรส่งเสริมการนำโดยกระบวนการสอนแบบร่วมมือ ไปใช้ในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานครั้งต่อไป 
 2. การสอนโดยใช้โดยกระบวนการสอนแบบร่วมมือ ไม่ควรจัดซ้ำบ่อยๆ ในเรื่องเดียวเรื่องหนึง่ควรมี
หลากหลาย เพราะถ้าเด็กเล่นบทบาทสมมติในเรื่องเดิมๆ จะทำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายง่าย 
 3. ถ้าครูผู้สอนนำกระบวนการสอนแบบร่วมมือ ควรระมัดระวังในเรื่องการเตรียมการและการจัดการอย่าง
รัดกุม หากจัดการไม่พอดี อาจเกิดความยุ่งยากสับสนขึ้นได้ 
 4. การนำกระบวนการสอนแบบร่วมมือ ครูควรเป็นผู้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเองมากกว่าให้เรียนแบ่ง
กันเอง 
   
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรนำการใช้กระบวนการสอนแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ปวช.2 ไปใช้กับ
รายวิชาอื่นๆ 
  2. ควรได้มีผลระยะยาว หลังเสร็จสิ้นการทดลองไปแล้ว เพื่อดูว่าผลสัมฤทธิ์ที่เด็กได้รับ  การ
พัฒนาไปแล้ว จะมีความคงทนเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด 
  3. ควรศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กระบวนการสอนแบบร่วมมือ เพิ่มเติม เพราะการสอนท่ี
ต้องอาศัยความสามารถของครูในการแก้ปัญหา เนื่องจากการแสดงของผู้เรียนอาจไม่เป็นไปตาม   ความคาดหมาย
ของผู้สอน ผู้สอนจะต้องสามารถแก้ปัญหาหรือปรับสถานการณ์และประเด็นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ 
 


