
 

 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

วิจัยในครั้งนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ในรำยวิชำมอเตอร์ไฟฟ้ำ
กระแสสลับ ของนักศึกษำสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 2/3วิทยำลัย
กำรอำชีพบำงสะพำน โดยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบรรยำยและแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น 
(Group Investigation : GI) ซึ่งมีรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรวิจัยตำมขั้นตอนดังนี้  

3.1 ประชำกร 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้ งนี้  ได้แก่ นักศึกษำสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 2/3 วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน ที่ก ำลังเรียนรำยวิชำมอเตอร์ไฟฟ้ำ
กระแสสลับ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 จ ำนวน 19 คน  

3.2 ตัวแปรต้น/ตัวแปรตำม 
ตัวแปรต้น 

           กำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ ของนักศึกษำสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 2/3 วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน โดยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบรรยำยและแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) 

ตัวแปรตำม 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รำยวิชำมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ ของนักศึกษำสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ
ก ำลัง ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 2/3 วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน โดยวิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบบรรยำยและแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
ใบควำมรู้วิชำมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ โดยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบรรยำยและแบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็น
ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ ำนวน 20 ข้อ 

1. ศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์กำรเรียนรู้         
2. ศึกษำวิธีสร้ำงแบบทดสอบ จำกเอกสำร และต ำรำทำงวิชำกำร และกำรค้นคว้ำแบบอิสระ 
3. สร้ำงเครื่องมือแบบปรนัย 3 ตัวเลือก เรื่อง โครงสร้ำง ส่วนประกอบหลักกำรท ำงำนและ

กำรต่อวงจรของมอเตอร์ 
4. เมื่อได้แบบทดสอบแล้ว น ำไปให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ ตรวจสอบว่ำเหมำะสมและมีควำม

เป็นปรนัยหรือไม ่
5. เมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้เชี่ยวชำญแล้ว  
6. น ำแบบทดสอบ ไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแผนที่วำงไว้ 

3.4 กำรรวบรวมข้อมูล 
     กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยในครั้งนี้ มีข้ันตอนกำรด ำเนินกำรมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 



 

 

 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบรรยำย (สัปดำห์ที่ 1-2 เรื่องโครงสร้ำงและส่วนประกอบ  , สัปดำห์
ที่ 3 เรื่องกำรต่อวงจรของมอเตอร์) 

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
2. จัดกำรเรียนกำรสอนแบบบรรยำย  
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ซึ่งเป็นฉบับ

เดียวกันกับฉบับที่ใช้ก่อนกำรทดลอง 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) 
(สัปดำห์ที่ 1-2 เรื่องโครงสร้ำงและส่วนประกอบ, สัปดำห์ที่ 3 เรื่องกำรต่อวงจรของมอเตอร์ไฟฟ้ำ) 

1. อธิบำยถึงกำรเรียนกำรสอนโดยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น 
(Group Investigation : GI)  

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
3. ท ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น 

(Group Investigation : GI)  
 - ก ำหนดหัวข้อที่จะน ำไปศึกษำ 
 - แบ่งกลุ่มประชำกร เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ด้วยวิธีกำรจับฉลำก  
 - วำงแผนกำรท ำงำน และด ำเนินกำรค้นคว้ำ 
 - เตรียมกำรน ำเสนอ และน ำเสนอข้อมูล  
 - ทั้ง 2 กลุ่ม น ำเสนอแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน  
 - ประเมินผล 
4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ซึ่งเป็นฉบับ

เดียวกันกับฉบับที่ใช้ก่อนกำรทดลอง 
 5. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ในกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบบรรยำยและแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI)  
 6. น ำผลคะแนนมำวิเครำะห์โดยใช้วิธีทำงสถิติ 
 

3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัยดังนี้ 

         ท ำกำรวิเครำะห์เพื่อหำผลลัพธ์ของข้อมูลโดยใช้วิธีกำรทำงสถิติ ดังนี้  
1. ค่ำเฉลี่ย (Mean) 

          ค่ำเฉลี่ยคือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหำรด้วยผลรวมของคะแนนทั้งหมดซึ่งเป็นกำรหำค่ำ 
กลำงที่เป็นตัวแทนของข้อมูล 
              หำค่ำเฉลี่ยได้จำกสมกำร 

          𝜇   =    
∑ 𝑥

𝑁
  

 

                โดยก ำหนดให้  
𝜇   แทน ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มประชำกร 



 

 

 

∑𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

𝑁 แทน จ ำนวนกลุ่มประชำกร 
 

 2. ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
   กำรหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เป็นกำรวัดกำรกระจำยของกลุ่มข้อมูลน ำเพ่ือจะน ำมำ
เปรียบเทียบกับค่ำกลำงของข้อมูล ค่ำเฉลี่ย (Mean) 

            หำค่ำส่วนเบี่ยงเบนได้จำก 

             𝜎   =  √
∑(𝑥𝑖−𝜇)2

𝑁
 

  โดยก ำหนดให้   
𝜎  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกลุ่มประชำกร 
∑𝑥  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

𝜇  แทน ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มประชำกร 
𝑁  แทน จ ำนวนกลุ่มประชำกร 

 
   3. ร้อยละ (Percentage) 

  ร้อยละ คือ อัตรำร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (percentage/percent) คือ กำรน ำเสนอจ ำนวน
โดยใช้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 มักใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมำยเปอร์เซ็นต์ (%) 

หำร้อยละได้จำก 
 

                                                      𝑃   =    
𝑓

𝑁
× 100 

 

โดยก ำหนดให้ 
                     𝑃      แทน       ร้อยละคะแนนของกลุ่มประชำกร 

             𝑓  แทน       ควำมถี่ท่ีต้องกำรแปลงให้เป็นร้อยละของกลุ่มประชำกร 
               𝑁  แทน       จ ำนวนควำมถี่ทั้งหมดของกลุ่มผู้เรียน 

3.6 สรุปผล และรำยงำน 
 ท ำกำรรวบรวมผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมำ
สรุปผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรวิจัยต่อไป 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5

