
 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับโดยวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบบรรยายและแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/3 วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพานโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายและแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group 
Investigation : GI) ซึ่งมีสมมติฐานของการวิจัยนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบบรรยาย ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/3 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ านวนทั้งหมด 19 คน โดยมีระยะเวลาการเก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดการ
เรียนรู้แบบบรรยาย ในสัปดาห์ที่ 5-6 เรื่องหลักการท างานของมอเตอร์ , สัปดาห์ที่ 7-8 เรื่องมอเตอร์
1เฟส มีขั้นตอนดังนี้ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย และทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับฉบับที่ใช้ก่อนการทดลอง  เก็บข้อมูลการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) สัปดาห์ที่ 10-11 เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า3เฟส 
, สัปดาห์ที่ 12-13 เรื่องs]yddkime’kolxib’gal มีข้ันตอนดังนี้ อธิบายถึงการเรียนการสอนโดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) ทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท ากิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) แบ่งกลุ่มประชากร 
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ด้วยวิธีการจับฉลาก วางแผนการท างาน และด าเนินการค้นคว้า เตรียมการ
น าเสนอ และน าเสนอข้อมูล ทั้ง 2 กลุ่ม น าเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ประเมินผล ทดสอบหลัง
เรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับฉบับที่ใช้ก่อน
การทดลอง ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ในการจัดการ
เรียนรู้แบบบรรยายและแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) แล้วน าผล
คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ร้อยละ (%) แล้วน าผล
ที่ได้มาเปรียบเทียบกัน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายและแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น 
(Group Investigation : GI) 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเทคนิคการซ่อมบ ารุงอาคาร ของ
นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสัน
ก าแพง โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายและแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group 
Investigation : GI) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 



 
 

 

5.1.1 คะแนนการทดสอบหลังเรียน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) มีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น
กว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย สัปดาห์ที่ 5-6 เรื่อง งานพ้ืน 
และ สัปดาห์ที่ 7-8 เรื่อง งานสี เรียงคะแนนตามล าดับ มีคะแนนร้อยละก่อนเรียนเท่ากับ 30.000 , 
33.125 มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 6.000 , 6.625 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.414 , 1.728 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนร้อยละหลังเรียนเท่ากับ 62.500 , 66.250 มีคะแนนหลัง
เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 12.500 , 13.250 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.693 , 1.984 
กล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

5.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น 
(Group Investigation : GI) สัปดาห์ที่ 10-11 เรื่อง งานท่อและสุขภัณฑ์ และ สัปดาห์ที่ 12-13 เรื่อง 
หลังคาและฝ้าเพดาน เรียงคะแนนตามล าดับ มีคะแนนร้อยละก่อนเรียนเท่ากับ 29.375 , 31.250 มี
คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 5.875 , 6.250 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.763 , 
0.661 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนร้อยละหลังเรียนเท่ากับ 87.500 , 91.875 มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 17.500 , 18.375 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.581 , 1.111 กล่าวได้ว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 5.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ของการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย สัปดาห์ที่ 5-6 
เรื่อง งานพ้ืน และ สัปดาห์ที่ 7-8 เรื่อง งานสี เรียงคะแนนตามล าดับ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.000 , 
6.625 คะแนน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) 
สัปดาห์ที่ 10-11 เรื่อง งานท่อและสุขภัณฑ์ และ สัปดาห์ที่ 12-13 เรื่อง หลังคาและฝ้าเพดาน เรียง
คะแนนตามล าดับ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.875 , 6.250 คะแนน ดังนั้นผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน กล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น  (Group 
Investigation : GI)  

 5.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย สัปดาห์ที่ 5-6 
เรื่อง งานพ้ืน และ สัปดาห์ที่ 7-8 เรื่อง งานสี เรียงคะแนนตามล าดับ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.500 , 
13.250 คะแนน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) 
สัปดาห์ที่ 10-11 เรื่อง งานท่อและสุขภัณฑ์ และ สัปดาห์ที่ 12-13 เรื่อง หลังคาและฝ้าเพดาน เรียง
คะแนนตามล าดับ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.500 , 18.375 คะแนน  ดังนั้นผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน กล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 
 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น 
(Group Investigation : GI) ท าให้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนรู้แบบบรรยาย 
 



 
 

 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคนิคการซ่อมบ ารุงอาคาร 
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายและแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation 
: GI) เมื่อน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองการจัดการเรียนรู้มาเปรียบเทียบกัน พบว่าการจัดการ
เรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย สัปดาห์ที่ 5-6 เรื่อง งานพ้ืน และ สัปดาห์ที่ 7-8 เรื่อง งานสี 
เรียงคะแนนตามล าดับ มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 12.500 , 13.250 คะแนน การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) สัปดาห์ที่ 10-11 เรื่อง งานท่อและ
สุขภัณฑ์ และ สัปดาห์ที่ 12-13 เรื่อง หลังคาและฝ้าเพดาน เรียงคะแนนตามล าดับ มีคะแนนหลัง
เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.500 , 18.375 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน กล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น  (Group 
Investigation : GI) สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิคม สิงห์ทอง (2561) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการจัดการ 
เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยและนานาประเทศประกอบกิจกรรมการเรียนร่วมมือ เทคนิค
กลุ่มสืบค้น (GI) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนท่า
คันโทวิทยาคาร ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาของ
ไทยและนานาประเทศประกอบกิจกรรมการเรียนร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI) กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.57183.24 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้ เท่ากับ 0.6500 ซึ่งแสดง
ว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 65.00 3) นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยและนานาประเทศประกอบ
กิจกรรมการเรียนร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากวิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่ม
สืบค้น (Group Investigation : GI) เป็นการเรียนรู้ที่สร้างบรรยากาศในการเรียนเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแต่ละคนมีส่วนร่วมในการค้นคว้าหาความรู้ รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตน ท าให้นักศึกษาเกิดความตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและ
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งปันความรู้ ความคิดเห็น เพ่ือน าพาให้กลุ่มประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1) การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่ มสืบค้น (Group 
Investigation : GI) ไปใช้นั้น ก่อนน าไปใช้ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ให้ละเอียด และมีการอธิบาย
หลักการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนที่จะน าไปทดลองใช้ 
 2) ผู้สอนสามารถน าผลที่ได้ จากศึกษาในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางประกอบในการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 3) ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) ต้อง
มีการปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบการท างานเป็นทีม เพ่ือให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
 



 
 

 

5.4 ผลที่ได้รับจากวิจัยครั้งนี้ 
 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าใจเนื้อหา วิชาเทคนิคการซ่อม
บ ารุงอาคารได้ดี และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 


