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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตาม
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์   เพ่ือเพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คติท่ีมีต่อวิชาเครื่องกลไฟฟ้า ของนักเรียน  ภายหลังได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่พัฒนาขึ้น
ด าเนินการโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน  ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัตติวิสม์  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง   
จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  เรื่อง  ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและการใช้งาน  ที่เน้น
กระบวนการ  ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ ,  แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ,  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติต่อวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้วิจัยได้เห็น
ความส าคัญของจริยธรรม  โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยของตนเอง  โดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะ
ในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้  ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม  ผู้ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จัก
กาลเทศะ  สนใจและเอาใจใส่ต่อสังคม  เป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงโดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่ายในครั้งนี้ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณคณะผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานพร้อมทั้งรองผู้อ านวยการทุกฝ่าย  
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และคณะครูที่ด าเนินการท างานวิจัยของวิทยาลัยฯทุกท่านจนงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

คุณประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา 
บูรพาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกๆท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 1 . ความส าคัญของปัญหา 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้ก าหนดให้นักเรียนชั้น ปวช.1 เรียนรายวิชางานซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ วิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ทางไฟฟ้า การซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ชนิดและการใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง 
ๆ การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง  การสอดแทรกคุณธรรม   จริยธรรมในชั้นเรียน เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมขาดความสนใจเพ่ือช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  
การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน แล้วนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจ ก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน การวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการวิจัยที่ด าเนินตามแผนการสอนและแสดงการ
วิเคราะห์ผลการใช้แผนการสอน ดังกล่าว 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้
กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ในชั้น
เรียน แก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจเรียนรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสนใจในวิธีการสอนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม 
ในชั้นเรียน แก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจเรียนรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้
กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
แตกต่างกัน 
 2. ความสนใจในวิธีสอนงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียน
แบบการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ในชั้นเรียน 
แก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจเรียนรายวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน 
 
3.ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนนักเรียนชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน 19  คน  เวลาที่ใช้ในการทดลอง  จ านวน   9  
ชั่วโมง  สัปดาห์ละ 3  ชั่วโมง เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เนื้อหา ที่ใช้ใน  การวิจัย คือเนื้อหาในการงานซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับชั้น ปวช.1  ช่างไฟฟ้าก าลัง  จากหนังสือเรียนการงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งน ากิจกรรมการเรียน
แบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน 



 

 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
       1.ตัวแปรต้น คือ  การสอนโดยกิจกรรมการเรียนการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการ

พัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม ในชั้นเรียน แก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจเรียนรายวิชางานซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

        2. ตัวแปรตาม ได้แก่  
2.1 ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
2.2 ความสนใจในวิธีสอนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
4.ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 ผลการศึกษาวิจัยจะเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยน ากิจกรรมการเรียนแบบการใช้
กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน  มาใช้กับนักเรียนใน
ระดับชั้นปวช.1 ช่างไฟฟ้าก าลัง  ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาการ
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแตกต่างกัน และเป็นวิธีการสอนที่สร้างความสนใจท าให้นักเรียนรู้สึกว่าเนื้อหาวิชาที่จะ
เรียนไม่ได้ยากอีกต่อไป 
 
5.นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการประเมินผลก่อนเรียนและหลัง
เรียน ซึ่งเครื่องมือเป็นข้อสอบที่ครูสร้างขึ้นเองและได้ตรวจสอบคุณภาพแล้ว 

2. ความสนใจ หมายถึง การที่นักเรียนแสดงออกถึงความรู้สึกชอบ และพอใจในวิธีสอนการบัญชีห้าง
หุ้นส่วน ที่ใช้การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรก
คุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน และเอาใจใส่ต่อวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม
จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล  ต่าง ๆ การท าแบบฝึกหัด ด้วยความพอใจ มีความกระตือรือร้นและจด
จ่อต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและสนใจซักถามปัญหา ในเรื่องที่ครูสอนเมื่อมีข้อสงสัย สนทนา 
โต้แย้งอภิปรายปัญหาในเรื่องที่เรียน ติดตามเอกสาร หนังสือพิมพ์ หรือต าราเรียนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะวัดได้จากการตอบแบบสอบถามวัดความสนใจในวิธีสอนการติดตั้ง
ไฟฟ้า 1  ที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อค าถามเพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการสอนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ
การใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน  แบบสอบถามวัด
ความสนใจในวิธีสอนของ เรวัตร กีฏ วิทยา และ ปริยฉัตร พรหมศรี ที่สร้างขึ้นตามหลักการสร้างแบบสอบถาม 
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ ลิเคร์ท (Renniss Likert ) 

 3. งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยปริมาณการงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัด

สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกที่มี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของ
กลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและ
กัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น 
หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือสมาชิกทุกคนในกลุ่มความส าเร็จของแต่ละบุคคล  คือ 
ความส าเร็จของกลุ่ม 



 

 

5. เทคนิคการสอนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม
ในชั้นเรียน หมายถึง วิธีการสอนแบบร่วมมือและการถ่ายทอด 
ความรู้ระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม ขั้นตอนกิจกรรมประกอบด้วย 

ขั้นที ่1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูแนะน าทักษะในการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  ย่อย 
ๆ ประมาณ 3-4 คนครูแนะน าเกี่ยวกับระเบียบของกลุ่มบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มแจ้งวัตถุประสงค์ของ
บทเรียนและการท ากิจกรรมร่วมกัน และการฝึกฝนทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการท ากิจกรรมกลุ่ม 

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการสอน 
     2.1 แบ่งเนื้อหาเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าและการใช้งาน ๆ จ านวน 5 หัวข้อ ให้เท่ากับจ านวนสมาชิก

กลุ่มแล้วจัดกลุ่มผู้เรียนโดยให้มีความสามารถคละกัน 
     2.2 ครูมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มบ้านศึกษาเนื้อหาในหัวข้อที่ต่างกันพร้อมกับ

แนะน าเนื้อหา แนะน าแหล่งข้อมูลที่สามารถศึกษาเพ่ิมเติม 
     2.3 ผู้เรียนที่ได้รับหัวข้อเดียวกันจากกลุ่มบ้านแต่ละกลุ่มมานั่งด้วยกัน เพ่ือท างานและศึกษา

ร่วมกันในหัวข้อนั้น  
     2.4 สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเชี่ยวชาญเมื่อได้ศึกษาร่วมกัน ได้ท าความเข้าในเนื้อหาและสรุปเป็น

ความรู้เรียบร้อยแล้ว แต่ละคนออกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปยังกลุ่มบ้านของตนแล้วผลัดกันอธิบาย           
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่ตนได้ศึกษาให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนครบทุกหัวข้อ 

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป ครูตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนแล้วหรือยัง ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร 
เน้นการตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายบุคคล ในกรณีที่ทีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจครูต้องซ่อมเสริมส่วนที่ยังขาดตก
บกพร่อง ผู้เรียนและครูช่วยกันสรุปบทเรียน ถ้ามีสิ่งที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจครูอธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล ผู้เรียนและครูช่วยกันประเมินผลการท างานกลุ่มและพิจารณาว่าอะไรคือ
จุดเด่นของงานและอะไรคือสิ่งที่ควรปรับปรุง จากนั้นครูทดสอบความรู้แล้วให้คะแนนกลุ่มและรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่  2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้น าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการ

พัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน  
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 

 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง คุณลักษณะและความรู้
ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือประมวลประสบการที่บุคคลได้รับจากการ
เรียนหารสอนท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมรรถภาพสมอง ซึ่งสามารถวัดออกมาได้เป็น
คะแนน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปริญญานิพนธ์ของเกีรยติศักดิ์ ส่องแสง) 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน 

2.1 การเรียนแบบร่วมมือ ( Cooperative Learning ) การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม            
เล็ก ๆ แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน  โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการ
เรียนรู้รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่
รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มความส าเร็จของแต่ละบุคคล คือ ความส าเร็จของกลุ่ม 
 2.2 เทคนิคการสอนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรมในชั้นเรียน หมายถึง วิธีการสอนแบบร่วมมือและการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม ขั้นตอน
กิจกรรมประกอบด้วย 

2.2.1 ครูแบ่งเนื้อหาที่จะเรียนออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ ให้เท่ากับจ านวนสมาชิกกลุ่ม 
2.2.2 จัดกลุ่มผู้เรียนโดยให้มีความสามารถคละกัน แล้วมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนใน

กลุ่มบ้านศึกษาเนื้อหาในหัวข้อที่ต่างกัน 
3.2.3 ผู้เรียนที่ได้รับหัวข้อเดียวกันจากกลุ่มบ้านแต่ละกลุ่มมานั่งด้วยกัน เพ่ือท างานและ

ศึกษาร่วมกันในหัวข้อนั้น  
2.2.4 สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเชี่ยวชาญเมื่อได้ศึกษาร่วมกัน ได้ท าความเข้าในเนื้อหาและ

สรุปเป็นความรู้เรียบร้อยแล้ว แต่ละคนออกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปยังกลุ่มบ้านของตนแล้วผลัดกันอธิบาย
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่ตนได้ศึกษาให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนครบทุกหัวข้อ 

2.2.5 ครูทดสอบเนื้อหาที่ศึกษาแล้วให้คะแนน 
 

 



 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสนใจ 
 ดิวอ้ี ( Dewey. 1965 : 66 ) กล่าวว่า ความสนใจ คือความรู้สึกชอบหรือความพอใจที่มีต่อสิ่งหนึ่ง 
แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

โพเวลล (Powell. 1963 : 330 ) กล่าวว่า ความสนใจ หมายถึง แรงผลักดันที่กระตุ้นให้บุคคล
กระท าสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ความสนใจ หมายถึง ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ทั้งที่เป็นบุคคล สิ่งของ กิจกรรม ซึ่งแสดงออกโดยการศึกษาค้นคว้า เพ่ิมเติมการติดตามความ เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งที่สนใจนั้น 

สุโท เจริญสุข ( 2522 : 72 ) ให้แนวการจัดการเรียนตามความสนใจของผู้เรียนไว้ดังนี้ 
     1. ค านึงถึงสัญชาติญาณความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนโดยน าเอาเรื่องราวหรือสิ่งแปลกใหม่มา

เล่าหรือแสดงให้นักเรียนดู 
     2. ท าบทเรียนให้สนุกโดยใช้อุปกรณ์การสอนหรือเทคนิควิธีการสอนหลาย ๆ รูปแบบ 
     3. ท าให้บทเรียนกระจ่าง โดยใช้ถ้อยค าที่ง่าย ๆ หรือ เน้นรูปธรรมมากกว่านามธรรม 
     4. ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมการเรียนอยู่เสมอ 

ด้วยการใช้ค าถาม ใช้กิจกรรม หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยสอน 
     5. จัดสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวให้ผู้เรียนน่าสนใจ เช่น จัดนิทรรศการ การอภิปรายจัดชุมนุม จัดการ

แสดงหนังสือ ฯลฯ 
วนิช บรรจง และคนอื่น ๆ (2516 : 33-34) เสนอแนะวิธีการสร้างความสนใจไว้ดังนี้ 

           1. ก่อนจะสอนเรื่องใดก็จาม ต้องสร้างความรู้พ้ืนฐานในเรื่องนั้น ๆ ให้แก่นักเรียนก่อน 
     2. จัดบทเรียนให้เหมาะกับความสามารถในการเรียนของนักเรียน 
     3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ท างานได้ส าเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน 
     4. ชี้แจงให้นักเรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเอง ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่จะท าให้นักเรียนอยากเรียน

และมีความสนใจในงานนั้นมากข้ึน 
     5. ในการสอนครูควรชี้ให้นักเรียนได้เห็นความน่าสนใจของเรื่องที่เรียน 
     6. จัดสภาพในการเรียนให้เป็นที่น่ารื่นรมย์ 
     7. ในการสอนแต่ละครั้ง ครูควรจัดหาอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมมาใช้ 
     8. ในการสอนแต่ละครั้ง ครูต้องมุ่งสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชานั้นควบคู่ไปด้วย 
     9. ควรจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด 
     10. จัดบทเรียนให้มีความหมายต่อชีวิตของนักเรียน 
 

สรุปได้ว่า การสร้างความสนใจในบทเรียน เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของครูผู้สอนที่จะต้องท าให้เกิดข้ึนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่เร้าความสนใจดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากจะเรียนรู้ ติดตาม แสวงหาค าตอบเพื่อที่จะท าให้ผู้เรียน ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนต่อไป 

 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน คือ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การด าเนินการทดลอง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ช่างไฟฟ้า
ก าลัง  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562จ านวน 1 ห้องเรียน  รวม 19 คน 
3. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ 

2.1 แผนการสอนงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่อง สายไฟฟ้าและการใช้งาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ
การใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน 

2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
10 ข้อ และข้อสอบอัตนัย จ านวน 1 ข้อ 

2.3 แบบสอบถามวัดความสนใจในวิธีสอนวิชา เรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน อนึ่งแผนการสอนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้น
เรียน ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือรายการที่ 1 คือแผนการสอนเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าและการใช้งานโดยการใช้กิจกรรม
การเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน จาก
เอกสารงานวิจัยของวิไลพร ด าสะอาด (2544: ) ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือมาแล้ว โดย
ล าดับขั้นตอนพอสังเขปดังนี้ 

1.ศึกษาหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าและการใช้งานรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ  (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) จาก
เอกสารต าราและงานวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนตัวอย่างกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ 
Jigsaw) จากเอกสารเผยแพร่ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ  

2. ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการ
พัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน 

3. จัดแบ่งเนื้อหา เรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งานโดยใช้เวลา 9 ชั่วโมง 
4. สร้างแผนการสอน จ านวน 1 แผน เวลา 9 ชั่วโมง มีจุดประสงค์การเรียนรู้คือสายไฟฟ้าและการใช้

งานเวลา 3 ชั่วโมง 
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งานสร้างขึ้นตามค าอธิบายรายวิชาและ
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีวิธีการด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 



 

 

1. ศึกษาค าอธิบายรายวิชาและหลักสูตร วิชาการงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการพิจารณา จากผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นแนวทางในการท าแบบทดสอบ 

2.ใช้การหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการใช้การวิเคราะห์ค่าวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยเลือกข้อที่มีความเที่ยงตรงมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ไว้เป็นข้อสอบปรนัย
จ านวน 10 ข้อและอัตนัย 1 ข้อ ตามตารางท่ีปรากฏดังนี้ 

การวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  สูตรของ ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ 2539 (197-198) การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารระดับชั้น ปวช.1 

3. แบบทดสอบวัดความสนใจในวิธีการสอนการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยได้ใช้แบบของวิไลพร ด าสะอาด  ที่ผ่านการทดสอบ
หาคุณภาพมาแล้ว 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยรูปแบบของการวิจัยซึ่งใช้กลุ่มเดียวมีลักษณะของการ
ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test ) และทดสอบหลังเรียน (Post-test)  

3.1แบบแผนงานวิจัย 
ตารางท่ี 1 ตารางแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
 

กลุ่มตัวอย่าง T1 X T2 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในงานวิจัย 
        T1 แทน คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

     X   แทน การจัดกระท า คือการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ(เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) 
     T2 แทน คะแนนทดสอบหลังเรียน 
3.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
      3.2.1 อธิบายถึงการเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ( เทคนิคการสอนแบบ 

Jigsaw) แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pret - test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และ

แบบทดสอบวัดความสนใจในเรื่องงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพแล้ว 
3.2.3 ด าเนินการวิจัยโดยท าการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในเรื่องงบการเงินในรายวิชาการติดตั้ง

ไฟฟ้า 1 จ านวน 9 ชั่วโมง โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) 
3.2.4 เมื่อสอนครบ 9 ชั่วโมงแล้ว ท าการทดสอบหลังการทดลอง (Post - test) ด้วย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสนใจซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับฉบับที่ใช้ก่อน
การทดลอง 

3.2.5 ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสนใจในเรื่องสายไฟฟ้า
และการใช้งาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) แล้วน าผลการวิเคราะห์
โดยใช้วิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 



 

 

1 . เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ภายในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช้                  
t-test for Dependent Sample ตามสมมุติฐานข้อที่ 1 

2. เปรียบเทียบความสนใจ ภายในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
โดยใช้ t-test for Dependent Sample ตามข้อสมมุติฐานข้อที่ 2 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยค านวณจาก
สูตร ดังนี้ 

     5.1.1ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2536 : 59 ) 
X = ΣX 
         N 
เมื่อ    X  แทน ผลคะแนนเฉลี่ย 

ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 

 5.1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ . 2536:63 ) 
S.D. = N ΣX2 – ( ΣX )2 

                                               N(N- 1 ) 
เมื่อ S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

ΣX แทน ผลรวมของคะแนน 
X 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 
 

5. สถิติในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
       5.2.1 หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก ( R ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของข้อสอบปรนัย จ านวน 10 ข้อ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบและตรวจข้อสอบของคุณ
หาญ  สัตยารักษ์ คุณประยูร วิตา และคุณเสรี อินทร์คง และข้อสอบอัตนัย 1 
ข้อ โดยใช้เทคนิค 27%ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าจากตารางส าเร็จของ จุง เตห์ ฟาน ( Chung TheFan. 1952 
:  1-32 ) 

      5.2.2 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดความสนใจในวิธีการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1  
เรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งานโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา ( α - Coefficient ) ค านวณจากสูตร 
ครอนบัค ( ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2539 :171-172) 
 
                ΣS2i 
                  α    =      n                1  -     
                        n – 1   S2 t 
 

เมื่อ  α  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
n  แทน จ านวนของเครื่องมือวัด 
S2i แทน  คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 



 

 

S2t  แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
5.2.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามวัดความสนใจในวิธีสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 เรื่อง

เรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งานโดยใช้เทคนิค 25% ของกลุ่มสูงกลุ่มต่ า โดยวิธีของการแจกแจงที                                   
( t – distribution ) ค านวณจากสูตร T ของเอ็ดวาร์ด (ล้วน สายยศและ อังคณา  สายยศ. 2538 : 215-
217)   

5.3 สถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีการสอน
วิชาวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งานที่ได้จากการสอบก่อนเรียนและสอบหลังเรียน 
ภายในกลุ่มเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
N  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
X  แทน  คะแนนเฉลี่ย 
S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงการกระจายของคะแนน 
D  แทน  ความแตกต่างของคะแนน 
ΣD แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนน 
ΣD 2  แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนน ยกก าลังสอง 
CV.  แทน  สัมประสิทธิ์การกระจาย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการสอน 
t - test  แทน  สถิติในการเปรียบเทียบความแตกต่าง 
df  แทน  ชั้นแห่งความอิสระ ( N - 1 ) 
**  แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้
งาน ของนักเรียนชั้น ปวช.1  ช่างไฟฟ้าก าลัง  จ านวน 19 คน ตามแผนการสอนปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ 
 
2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 2  การประเมินผลก่อนและหลังเรียนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งานของ
นักเรียนชั้น ปวช.1 ตามแผนการสอน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
การประเมินผล 

D D2 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 นาย กนกพงษ์ ห้วยหงทอง 7 16 9 81 
2 นางสาวกฤษณา ผิวละออ 8 15 7 49 
3 นายกษิดิ์เดช     โสพนัธ ์ 10 15 5 25 
4 นางสาวกานต์ธิดา เชียงทอง 10 17 7 49 
5 นายกิตตินันท์  ผิวขาว 13 16 3 9 
6 นายกิตติภัทร  จัดภัย 9 17 8 64 
7 นายกิตติศักดิ์ คูณทวี 6 15 9 81 
8 นายจีรศักดิ์    มีผล 14 17 3 9 
๙ นายจีรศักดิ์    เสนนอก 14 17 3 9 
๑0 นายจีรศักดิ์    แสงทอง 14 17 3 9 
๑๑ นายจิรัฐิติ    สามงามไกร 14 17 3 9 
๑๒ นายจรายุ     แซ่เอ้ียว 14 17 3 9 
๑๓ นายจีระศักดิ์  รวมสรี  14 17 3 9 
๑๔ นายเจษฎากร  บัวแก้ว 14 17 3 9 

 



 

 

 
 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนประเมินผลก่อนเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1   ช่างไฟฟ้าก าลัง               

มีค่าเฉลี่ย 8.58 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.18) ส่วนการประเมินผลหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 15.23 (ค่าเบี่ยงเบน           
มาตฐาน 1.58) ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่า ΣD 173 และΣ D2 
1223 ส่วนประสิทธิภาพการสอน( C.V.) มีค่าเท่ากับ 10.39 เมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพแล้วพบว่ามีค่าอยู่ใน
ระดับปานกลางและเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของคะแนนการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยใช้
ค่าสถิต ิ t - test ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกันผลการวิเคราะห์ดังกล่าวปรากฏในตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
การประเมินผล 

D D2 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

15 นายชัยมงคล ขจร 6 13 7 49 
16 นายณัฐกิจ อู่ทอง 8 16 8 64 
17 นายณัฐพล เรื่อนจันทร์ 8 16 9 81 
18 นายณัฐวุฒิ วัฒนะ 7 15 7 49 
19 นายณัฐวุฒิ  แซ่จัง 8 16 8 64 

N = 19 
C.V. = 10.39 

X = 8.58 
S.D.= .18 

X = 15.23 
S.D. = 
1.58 

ΣD= 173 
ΣD2 = 
1223 



 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
เรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน  ของนักเรียนชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
การประเมินผล N ΣD ΣD2 t - test 
ก่อนเรียน 26 173 1223 20.01** 
หลังเรียน 26    

t 0.05 2.06 t 0.01 2.78 
** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

จากตารางที ่3 พบว่าเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วย t- test พบว่าค่า t 20 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จึงอาจกล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างเชื่อม่ันได้ที่ 99.%ผลการวิเคราะห์อนุมานได้ว่าสื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการ
สอนที่ครูใช้ตามแผนการสอน  คือ การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการ
พัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจริง เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 

 
ตารางที ่4   เปรียบเทียบการประเมินผลก่อนการเรียนและหลังเรียน จากแบบสอบถามวัดความสนใจ

โดยการ ใช้ การสอนโดยใช้กิ จกรรมการ เรี ยนแบบ การ ใช้กระบวนการกลุ่ มการ พัฒนาการคิ ด                      
การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน 50 คะแนน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
การประเมินผล 

D D2 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 นาย กนกพงษ์ ห้วยหงทอง 18 45 27 729 
2 นางสาวกฤษณา ผิวละออ 20 38 18 324 
3 นายกษิดิ์เดช     โสพนัธ ์ 25 38 13 169 
4 นางสาวกานต์ธิดา เชียงทอง 25 43 18 324 
5 นายกิตตินันท์  ผิวขาว 30 40 10 100 
6 นายกิตติภัทร  จัดภัย 22 43 21 441 
7 นายกิตติศักดิ์ คูณทวี 15 38 23 829 
8 นายจีรศักดิ์    มีผล 25 43 18 324 
๙ นายจีรศักดิ์    เสนนอก 25 43 18 324 
๑0 นายจีรศักดิ์    แสงทอง 25 43 18 324 
๑๑ นายจิรัฐิติ    สามงามไกร 25 43 18 324 
๑๒ นายจรายุ     แซ่เอ้ียว 25 43 18 324 
๑๓ นายจีระศักดิ์  รวมสรี  25 43 18 324 
๑๔ นายเจษฎากร  บัวแก้ว 25 43 18 324 

 
 
 



 

 

 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนประเมินผลก่อนเรียนของนักเรียนชั้น ช่างไฟฟ้าก าลัง มีค่าเฉลี่ย 

20.88  (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.58 ส่วนการประเมินผลหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 41.77 (ค่าเบี่ยงเบนมาตฐาน 
3.58 ) ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่า ΣD 543 และ ΣD2 11811 
ส่วนประสิทธิภาพการสอน ( C.V.) มีค่าเท่ากับ 8.57 เมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพแล้วพบว่ามีค่าอยู่ในระดับดี 
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของคะแนนการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติ t - test 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกันผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ปรากฏในตารางที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
การประเมินผล 

D D2 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

15 นายชัยมงคล ขจร 15 33 18 324 
16 นายณัฐกิจ อู่ทอง 20 40 20 400 
17 นายณัฐพล เรื่อนจันทร์ 18 40 22 484 
18 นายณัฐวุฒิ วัฒนะ 20 38 18 324 
19 นายณัฐวุฒิ  แซ่จัง 20  40 20 400 

N = 19 
C.V. = 8.57 

X = 20.88 
S.D.= 4.58 

X = 41.77 
S.D. = 3.58 

ΣD= 
543 

ΣD2 = 11811 



 

 

ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนการเรียนและหลังเรียนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

เรื่องเรื่องสายไฟฟ้าไฟฟ้าและการใช้งาน   ชั้น ปวช.1  ช่างไฟฟ้าก าลัง โดยการใช้การสอนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน 

  
การประเมินผล N ΣD ΣD2 t - test 
ก่อนเรียน 19 543 11811 24.54** 
หลังเรียน 19    

t 0.05 2.06 t 0.01 2.78 
** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 6 พบว่าเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วย t- test พบว่าค่า t 24.54 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จึงอาจกล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างเชื่อมั่นได้ที่ 99.%ผลการวิเคราะห์อนุมานได้ว่าสื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ครูใช้ตามแผนการสอน คือการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการ
พัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน มีประสิทธิภาพในการท าให้นักเรียนมีความสนใจ
ให้สูงขึ้นจริงตามสมมุตฐิานข้อที่ 2 

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์อนุมานได้ว่าสื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ตามแผนการสอน 
คือ การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรมในชั้นเรียน มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจริง เป็นไปตาม
สมมุติฐานข้อที่ 1และสื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ตามแผนการสอน  คือ การสอน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมใน
ชั้นเรียน มีประสิทธิภาพในการท าให้นักเรียนมีความสนใจในวิธีการสอนมากข้ึนจริงตามสมมุติฐานข้อที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจของนักเรียนชั้น ปวช.1               

ช่างไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้
กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
โดยใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว  

 
 5.1 อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีการสอนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
เรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน  ของนักเรียนชั้น ปวช.1  ช่างไฟฟ้าก าลัง  ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน จาก
ผลการวิจัยได้อภิปรายผลตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เรื่องปริมาณทางฟิสิกส์ 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมใน
ชั้นเรียน 

จากสมมุติฐานข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้
งาน ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด            
การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันจากการทดลอง
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน ก่อนการทดดลองและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 นั่นแสดงว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการ
พัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน หลังการทดลองมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่แตกต่างกันจริงซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ด้านความสนใจในวิธีการสอนวิชาวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน ของนักเรียนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้น
เรียน 

จากสมมุติฐานข้อที่ 2 ด้านความสนใจในวิธีการสอนวิชาวิชาวิชาการงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่อง
สายไฟฟ้าและการใช้งานของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  
การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันจากการวิจัย
พบว่า ความสนใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการ
พัฒนาการคิด      การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่าง
กันตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือนักเรียนกลุ่มทดลองมีความสนใจในวิธีการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า1    เรื่อง
มอเตอร์ไฟฟ้าและการใช้งาน  มากขึ้นทั้งนี้การเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน เป็นวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการแก้ปัญหา การ
ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้   การปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อน การเน้นคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในชั้นเรียน ทักษะทางสังคม การสร้างนิสัยความรับผิดชอบร่วมกันและการร่วมมือ 

     ภายในกลุ่มจึงท าให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตัวเองและของเพ่ือนที่มีผลการ
เรียนที่อ่อนกว่าเนื่องจากการเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัด



 

 

สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย สมาชิกที่มี
ความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ และความส าเร็จของกลุ่ม 
ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คน
ที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น แต่
จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือ “ความส าเร็จ
ของกลุ่ม” 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ  

การเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้น
เรียน เป็นเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม เทคนิคนี้
สามารถใช้ได้กับรายวิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนเนื้อหาวิชาจากต าราเรียน  เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ  เป็นต้น ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญในการก าหนดขนาดของกลุ่ม(โดยปกติประมาณ
กลุ่ม 3-4 คน) และลักษณะของกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่คละความสามารถ (ทั้งผู้เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียน
อ่อน) ให้การดูแลการจัดลักษณะการนั่งของสมาชิกให้สะดวกที่จะท างานร่วมกันและง่ายต่อการสังเกตติดตาม
ความก้าวหน้าของกลุ่ม ครูต้องชี้แจงกรอบของกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจวิธีการและกฎเกณฑ์ในการ
ท างาน สร้างบรรยากาศที่เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม 
เป็นที่ปรึกษาของทุกกลุ่มย่อยและคอยติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม  
ก าหนดเวลาในการท างานร่วมกัน นอกจากนั้นครูจะต้องยกย่อง ให้รางวัล ค าชมเชยในการท างานร่วมกันของ
นักเรียนในด้านการประเมินผลครูจะให้คะแนนเป็นรายบุคคลแล้วน าคะแนนของทุกคนมารวมกันเป็นคะแนน
กลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนรวมหรือค่าเฉลี่ยสูงสุด จะติดประกาศไว้ที่ป้ายประกาศของห้อง เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับนักเรียนและท าให้นักเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น  อันจะเป็นผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นไปด้วย 
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