การพัฒนาการเรียนรูว้ ิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการวัดและอ่านเวอร์
เนีย วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 2)
ศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู้ โดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบการร่ ว มมือ เทคนิ ค
STAD ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 แผนกช่ างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จานวน 1 ห้ อง 20
คน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เครื่องมือวิจัย 1)แผนจัดการเรียนรู้เรื่องการวัด
และอ่ า นเวอร์ เ นี ยคาร์ ลิ ป เปอร์ 2) แบบทดสอบวั ด ผลหลั ง การเรี ย นรู้ 3 )แบบประเมิน การ
ปฏิบัติงานจริ ง 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ (5) แบบสอบถามความพึ งพอใจต่อการ
เรียนรู้ สถิติท่ใี ช้ คือค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D ) ผลการวิจัย พบว่า
(1) ผลการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ เรื่ อ งการวั ด และอ่ า นเวอร์ เ นี ย คาร์ ลิ ป เปอร์ วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด
อุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้ การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ เทคนิ ค STAD ของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 แผนกช่ างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี นักเรี ยนสามารถ
ปฏิบัติงานจริ งในการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ทั้ง 4 กลุ่ม พบว่านักเรียนทั้ง 4 กลุ่ม มี
ความสามารถในการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ อยู่ในเกณฑ์ 3 มี ที่ระดับแม่นยามาก คิด
เป็ นร้ อยละ 75.00 – 86.66 (2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องการวัดและอ่าน
เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยเรี ยนรู้แบบความร่ วมมือ
เทคนิค STAD พิจารณาโดยภาพรวมความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23 พิจารณาเป็ นราย
ด้ า นที่มีค่า เฉลี่ ยสูงสุดคื อด้ า นกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีค่า เฉลี่ ย 4.26 รองลงมาคื อ ด้ า นเนื้ อหามี
ค่าเฉลี่ย 4.22 ด้ านสุดท้ ายคือประโยชน์ท่ไี ด้ รับมีค่าเฉลี่ย 4.20
คาสาคัญ : การวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์, เรียนรู้แบบความร่วมมือเทคนิค STAD
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Abstract
The objectives of this thesis were; 1. to study the learning development by using
cooperative learning (STAD) on measurement and Vernier Caliper reading in Industrial
Measure Tools and Control, and 2. to study the satisfaction on learning by STAD
techniques of the second year vocational certificate students in Automotive Department,
Pathumthani Technology College. The samplings were 20 second year vocational certificate
students in Automotive Department of Pathumthani Technology College obtained by
purposive sampling. The research instruments were; 1. Lesson plan in measurement and the
Vernier Caliper reading, 2. Post-test form, 3. Workshop evaluation form, 4. Behavioral
evaluation form, and 5. Learning satisfaction evaluation form. The statistics used in the
study consisted of percentage, mean, and standard deviation. The results of the study found
that (1) students in four groups had ability in measurement and reading the value of
Vernier Caliper in the third level or high accuracy (75.00-86.66%) and (2) the level of
students’ satisfaction towards cooperative learning was in the highest level in total ( X =
4.23). In each aspect, the highest level was on learning activity ( X = 4.26) followed by
learning contents ( X = 4.22) and learning achievement ( X = 4.20) respectively.
Keywords: Measurement and Verneir Caliper Reading, Cooperative Learning (STAD)
ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
ในสังคมการเรียนรู้ในระบบการศึกษาสายอาชี วะจะมีพัฒนาต้ องอาศัยปั จจัยหลายๆ
ประการเกื้อหนุ นกัน แต่ปัจจัยหลักของการพัฒนาในระบบสายอาชีวะนั้นสนับสนุ นให้ นักเรียนมา
เรียนอาชีวะกันมากขึ้นโดยไม่คานึงถึงคุณภาพ คุณสมบัติท้งั ทางด้ านสมรรถภาพความรู้ ความคิด
จิตใจที่ดี ไม่ย่อท้ อต่อความยากลาบาก เผชิญปั ญหาและอุปสรรคด้ วยความมุ่งมั่นวินัยที่จะผลิ ต
แรงงานสายอาชีวะ นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาเป็ นต้ องมีทกั ษะและวิธีการเรียนรู้
ในหลากหลายแบบ เพื่อเพิ่มทักษะของตนเองให้ เป็ นไปในทางที่ดีและประสบความสาเร็จในชีวิต
ปัจจุบันอุตสาหกรรมได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญกับการดาเนินชีวิตประจาวันของคนในสังคม แม้ แต่
การประกอบอาชีพในด้ านต่างๆ
ส่ว นใหญ่ จะมีงานที่เ กี่ยวกับช่ างอุตสาหกรรมเข้ า มาเกี่ยวข้ อ งด้ วยกัน ทั้งนั้ น ในด้ า น
การศึกษาช่ างอุตสาหกรรมได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญกับการเรียนของนักเรี ยนและการสอนของ
ครูผ้ ู สอน ทาให้ ในแต่ ละเขตการศึ กษามีการเปิ ดหลั กสูตรเกี่ยวกับช่ างอุตสาหกรรมขึ้นมาเช่ น
หลักสูตรช่างยนต์ หลักสูตรช่างกล โรงงาน หลักสูตรช่างไฟฟ้ าและหลักสูตรช่ างอิเล็กทรอนิกส์
ทาให้ มีการพัฒนาการเรียนรู้ท่หี ลากหลายเพื่อให้ นักเรียนได้ รับความรู้อย่างกว้ างขวางและทันต่อ
เหตุการณ์ในสังคมมาก
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การศึกษาเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศและได้ รับการคาดหวังให้ ทา หน้ าที่
ต่าง ๆ ที่เป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นส่วนช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียม
ในสังคมและเป็ นจุดเริ่มต้ นของการสร้ างอาชีพ ซึ่งเป็ นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของประเทศ แต่ ใ นสภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ทั่ว โลกก าลั ง เผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคมวั ฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่ างรวดเร็ว ไม่ ว่าจะเป็ น
ประเทศที่พัฒนาแล้ วหรื อกาลังพั ฒนา ส่งผลให้ วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกัน
มากขึ้น ผู้คนจานวนมาก หลากหลายเชื้อชาติย้ายข้ ามประเทศ ข้ ามภาษาและข้ ามวัฒนธรรม มา
อาศัยอยู่รวมกันและทางานร่วมกัน ก่อให้ เกิดเป็ นสังคม พหุวัฒนธรรมโลกการทางานปรับเปลี่ยน
จากการทางานที่ใช้ บุคคลที่มีองค์ความรู้ เดียวกันทักษะเดียวกันและทางานในสายงานเดียวกัน
จาเป็ นต้ องปรับตัวให้ ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงโดยต้ องจัดการศึกษาให้ ทันกับสถานการณ์โลก ที่
เต็ม ไปด้ วยความรู้ และข้ อ มู ลที่เ พิ่ มขึ้ น รวมทั้งต้ อ งวางแผนการผลิ ตและพั ฒ นาก าลั งคนของ
ประเทศให้ ก้าวทันต่อกระแสอาชีพในปัจจุบัน และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ประเทศไทยจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องพั ฒนาการสังคนให้ เป็ นมาตรฐานเทียบกับอาเซี ยนหรื อ
นานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพร้ อมประชากรวัยเรียนให้ มีทกั ษะเพื่อการดา รงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 หมายความว่า เรียนรู้เพื่อให้ ได้ วิชาแกนและแนวคิดสาคัญ ซึ่งต้ องให้ ได้ ท้งั สาระวิชา และได้
ทักษะ 3 ด้ าน คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้ านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ เพื่ อความสาเร็จทั้งด้ านการทางานและการดาเนินชีวิต กระทรวงศึกษาธิการมี
หน้ าที่หลักในการจัดการศึกษาจะต้ องพั ฒนากาลังคนให้ มีขีดความสามารถและศักยภาพในการ
แข่งขันบนเวทีโลกจึงได้ มีแผนการปฏิรู ปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. 2558 – 2564) มีแผนการ
ผลิตและพั ฒนากาลังคน เพื่ อเพิ่ มศักยภาพ การแข่งขัน ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายของชาติท่ใี ห้
ความสาคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้ มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้
ให้ ความสาคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความชานาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหา
ตามตารา(Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ แนะนาว่ า ผู้เรี ยนควรมีทักษะที่ครอบคลุ ม 3 กลุ่ ม
ได้ แ ก่ ทัก ษะพื้ นฐานคื อ ทักษะที่จะ เป็ นต่ อ การดารงชี วิ ต เช่ น อ่า นออก เขี ยนได้ คิ ดเลขเป็ น
ทักษะเพื่อทางาน คือ ทักษะพื้นฐานในการทางานของทุก อาชีพ ได้ แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
คิดวิเคราะห์การคิดสร้ างสรรค์ การทางานเป็ นทีม และการสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ
ทักษะเบื้องต้ นของอาชีพที่สนใจ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ซ่ึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครู
จากผู้บรรยายมาเป็ นคณะครูร่ วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy)
ให้ นักเรียนใช้ เป็ นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็ นผู้อานวยความสะดวก
และเสนอแนะเครื่องมือ การเข้ าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology ให้
เข้ าถึงความรู้ได้ อย่างรวดเร็วและกว้ างขวางนาความรู้ท่ีได้ มาแลกเปลี่ยนกับเพื่ อนในห้ องเรี ยน
เรี ยกกระบวนการเรี ยนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรี ยนเป็ นศู นย์กลาง (Student-
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centered) ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงต้ องเปลี่ยนจาก Passive Learning มาเป็ น Active
Learning ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน( Five Steps) ประกอบด้ วย (1)การสร้ างประเด็นคาถาม
และคาดเดาคาตอบ (Learn to Question) (2)การสืบค้ นและรวบรวมความรู้ (Learn to Search)
(3)การสร้ างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (learn to Construct) (4)การสรุปผลการ
เรียนรู้ และนาเสนอ (Learn to Communicate) (5)การเผยแพร่และใช้ ประโยชน์ในสังคม (Learn
to Service) วิจารณ์ พานิช (2555,น. 11) กล่าวว่า การศึกษาไทยต้ องก้ าวไปสู่เป้ าหมายในสู่
“ยุคความรู้” จุดท้ าทายในการจัดการศึกษาควรไปในทิศนาทางของความสุขในการทางานอย่างมี
เป้ าหมายเพื่ อ ชี วิตที่ดีลูก ศิ ษย์ ในยุ คความรู้ ก ระตุ้น ให้ ศิ ษย์เรี ยนรู้ ตลอดชีวิ ต ครู จึงต้ องยึดหลั ก
“สอนน้ อยเรียนมาก” ด้ วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ ผ้ ูเรียน ครูต้องตอบได้ ว่า ศิษย์ได้ เรียนอะไร และ
เพื่ อให้ ศิษย์ได้ อะไร จะเกิดขึ้นได้ จาก “ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอานวย
ความสะดวก” ในการเรียนรู้ให้ ศิษย์ได้ เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทา แล้ วการเรียนรู้กจ็ ะเกิด
จากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้ สอดคล้ องกับ สุปรียาศิริ พัฒนากุลขจร (2555)
กล่าวว่าเมื่อมีการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ มีคาที่สาคัญที่น่าสนใจคือคาว่า“Teach Less”และ“Learn
More” โดยความหมายแล้ วหมายความว่าการเปลี่ยนวิธีการศึกษา ด้ วยการเปลี่ยนแปลงเป้ าหมาย
จาก “ความรู้(knowledge) ไปสู่ ทักษะ (skill or practices)” การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็ น
การเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการเรียนรู้แบบตัวใครตัวมัน (Individual Learning) เพราะการเรียนรู้
ในแบบใหม่ ต้อ งเป็ นการเรี ยนรู้ ท่ีแ บ่ งปั น กัน ช่ วยเหลื อ เกื้อกู ลกัน การเรี ยนในปั จจุ บัน ควรให้
ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ กปฏิบั ติพ ร้ อ มเรี ยนทฤษฎี ไปพร้ อ ม ๆ กั น ไม่ ใช่ แ ยกส่ ว นกัน เรี ยนดั งที่ อาเรนด์ ส
(Arends. 1994 ) กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่ วมมือไว้ 5 ประการ ดังนี้ (1) ด้ าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) ด้ านการปรับปรังความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (3) ด้ านทักษะในการ
ทางานร่วมกันให้ เกิดผลสาเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธ์ท่ี ดี (4) ด้ านทักษะการร่ วมมือกัน
แก้ ปัญหา (5) ด้ านการทาให้ ร้ ูจักและตระหนักในคุณค่าของตนเองและสลาวิน (Slavin,1989,p
87) ได้ กล่าวถึงแบบการสอนแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ไว้ ว่า เป็ นการจัดสมาชิกกลุ่มละ 4-5 คน แบบคละ
ความสามารถด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพศ โดยครูจะทาการเสนอบทเรี ยนให้ นักเรี ยนทั้งชั้น
ก่ อ น แล้ ว ให้ แ ต่ ละกลุ่ มทางานตามที่ก าหนดไว้ ในแผนการสอนเมื่ อ สมาชิ ก ในกลุ่ ม ช่ ว ยกัน ท า
แบบฝึ กหัดและทบทวนบทเรียนที่เรียนจบแล้ ว ครูจะให้ นักเรียนทุกคนทาแบบทดสอบประมาณ
15-20 นาที คะแนนที่ได้ จ ากการทดสอบจะถู ก แปลงคะแนนของแต่ ละกลุ่ ม ที่เ รี ยกว่ า กลุ่ ม
สัมฤทธิ์ (Achievement Division) ซึ่งเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกันโดยใช้ กิจกรรมการเรี ยนแบบ
แบ่งกลุ่มพัฒนารูปแบบการสอนแบบนี้เรียกว่า การเรียนรู้ แบบร่ วมมือ เทคนิค STAD เป็ น
เทคนิ คที่ครู จะต้ องตระหนักถึง เพื่ อเพิ่ มผลการจัดการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ เทคนิ ค
STAD มี 2 ประการคือ 1) เป้ าหมายของกลุ่ม (Group Goal) เงื่อนไขนี้เป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่ง
สาหรับผู้เรียน ทั้งนี้เพราะกลุ่มจาเป็ นต้ องให้ สมาชิกทุกคนใน กลุ่มได้ ทราบเป้ าหมายของกลุ่มใน
การร่ วมมือกันทางาน ถ้ าปราศจากเงื่อนไขข้ อนี้งานจะสาเร็จไม่ได้ เลย 2) ความรั บผิดชอบต่อ
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ตนเอง (Individual Accountability) สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้ องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
เท่าๆกับรับผิดชอบต่อกลุ่ม ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ ทางด้ านวิชาความรู้เฉพาะด้ านจึงจาเป็ นต้ องมี
ความรู้ มีทกั ษะและการทางานแบบร่วมมือ เพื่อให้ มีความสามัคคีและเพิ่มศักยภาพการทางานซึ่ง
เป็ นเสมือนการปลูกฝังให้ กับนักเรียนมีพ้ ืนฐานและมีวินัยต่อตนเอง ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ
ผู้วิจัยได้ เห็นความสาคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เพื่อสร้ างแนวปฏิบัติในการ
เรียนรู้ด้วยกัน ทางานเป็ นกลุ่มและเพื่อพัฒนาทางการเรียนรู้
ผู้วิจัยจึ งสนใจที่จะศึ กษาการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ เทคนิ ค STAD เพื่ อนามาใช้ กับการ
พัฒนาการเรียนรู้วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิ ชาชี พ ชั้ น ปี ที่ 2 แผนกช่ า งยนต์ วิ ทยาลั ยเทคโนโลยีปทุ มธานี ซึ่ งผู้ สอนจะสามารถนาผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนมาสร้ างเสริม พัฒนานักเรียนและอาจเป็ นแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในรายวิชาช่างยนต์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการเรียนรู้วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้ การเรียนรู้
แบบร่ วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 แผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
2. เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรี ยนรู้ โดยใช้ การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD วิชาเครื่ องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุมของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปี ที่ 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
สมมติฐานของการวิจยั
1. นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้ การเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD มีผลการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้ การเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดร้ อยละ 80
นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนาการเรียนรูว้ ิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม หมายถึง ผลที่เกิด
จากการใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบร่ วมมือ เทคนิค STAD แล้ วทาให้ นักเรียนได้ เรียนรู้และทา
ความเข้ าใจในเรื่องการวัดและการอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ซึงเป็ นหน่วยการเรียนรู้หนึ่งในวิชา
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
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การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึง การเรี ยนรู้ท่ีนักเรี ยนมีกิจกรรม
ร่วมกัน เรื่องการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีทกั ษะความสามารถที่
ไม่ เท่า กัน มาเรี ยนรู้ แ ละทากิจ กรรมด้ วยกัน เพื่ อให้ ช่วยกัน พั ฒนาความรู้ ทักษะซึ่งกัน และกัน
นักเรี ยนที่มีทักษะที่สูงและปานกลางจะช่ วยในการเรี ยนรู้ ให้ กับนั กเรี ยนที่มีทักษะน้ อยกว่ าและ
สามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ จากการเรียนมาพัฒนาตนเอง
ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนรู้เรื่อง
การวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม
นักเรียน หมายถึง ผู้เรี ยนระดับประกาศนียบั ตรวิ ชาชีพชั้ นปี ที่ 2 แผนกช่ างยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากร
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปทุมธานี ในภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558 จานวน 120 คน จานวน 5 ห้ องเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปทุมธานี จานวน 1 ห้ อง จานวน 20 คน โดยใช้ การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนที่ผ้ ูวิจัยเป็ นอาจารย์ผ้ ูสอน
ตัวแปรต้ น
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD
ตัวแปรตาม
1.ผลการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
STAD เรื่องการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม
ด้ านเนื้อหา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่องการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์
ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. แผนจั ด การเรี ยนรู้ เรื่ องการวั ด และอ่า นเวอร์ เนี ย คาร์ ลิป เปอร์ วิ ช าเครื่ อ งมือ วั ด
อุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD จานวน 6 คาบเรียน คาบ
เรียนละ 50 นาที
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2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรมและควบคุม เป็ นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 1 ชุด 20 ข้ อ 20 คะแนน
3. แบบทดสอบวัดผลการปฏิบัติงานจริง เรื่องการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชา
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม
4.
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการวัดและอ่านเวอร์ เนียคาร์ ลิปเปอร์ วิชา
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD จานวน 1 ชุด
5 ข้ อ
5. แบบสอบถามความพึ งพอใจต่อการเรี ยนรู้ เรื่องการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์
วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD จานวน 1
ชุด 12 ข้ อ
ขั้นตอนดาเนินการวิจยั
1. ผู้สอนให้ ความรู้เรื่องการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
และควบคุม จานวน 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยเรียนรู้แบบร่ วมมือ เทคนิค STAD
ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 สาขาช่ างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปทุมธานีจานวน 20 คน
2. นาแบบทดสอบวัดผลหลังการเรี ยนรู้เรื่ องการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชา
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม จานวน 20 ข้ อ ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามาจัดกลุ่มการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ดังนี้
2.1 นาคะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน ที่ได้ จากแบบทดสอบวัดผล
หลังการเรียนรู้ก่อนปฏิบัติจริงโดยเรียงลาดับจากคะแนนสูงสุดไปจนต่าสุด
2.2 จัดนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่ม จานวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จัดแบบคละ โดย
กาหนด คะแนนสูง ปานกลาง ต่า ในสัดส่วนที่ใกล้ เคียง เพื่อให้ สอดคล้ องการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD
2.3 ลาดับต่อมาผู้จัดกิจกรรม ผู้สอนกาหนดโจทย์ให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียนรู้และแก้ ไข
ปัญหา โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ใช้ เวลา 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที
2.4 แต่ละกลุ่มให้ ทุกคนสลับกันเป็ นผู้นา ผู้นาเป็ นผู้กาหนดโจทย์ 1 คนและอีก 4 คนที่
เหลือเป็ นผู้วัดและอ่านค่าวัสดุท่กี าหนด ผู้นาทุกกลุ่มทาเหมือนกันทั้ง 5 ครั้งโดยหมุนเวียนจนเป็ น
ผู้นาครบทุกคน โดยมีเกณฑ์การวัดและประเมินการปฏิบัติงานจริงเรื่องการวัดและอ่านเวอร์เนีย
คาร์ลิปเปอร์ วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม
2.5 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอโดยการอธิบายการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ ใช้ เวลา
กลุ่มละ15 นาที จากนั้นผู้สอนนาผลการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานจริงของนักเรียนแต่ ละกลุ่ม
มาสรุปและประเมินผล พร้ อมอธิบายให้ ความรู้เพิ่มเติม ใช้ เวลาประมาณ 40 นาที
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3. ผู้วิจัยนาผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบการปฏิบัติงานจริง เรื่องการวัดและอ่านเวอร์เนีย
คาร์ลิปเปอร์ วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุมแต่ละครั้งมาคานวณหาค่าร้ อยละ โดยใช้
สถิติเป็ นค่าร้ อยละ
4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และอภิปรายผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. นาแบบทดสอบ วิเคราะห์ โดยใช้ สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
ผลการวิจยั
1. ผลการพัฒนาการเรียนเรื่องการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้ การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ เทคนิ ค STAD ของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบั ตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 2 แผนกช่ างยนต์ วิทยาลั ยเทคโนโลยีปทุ มธานีนักเรี ยนสามารถ
ปฏิบัติงานจริงในการวัดและอ่านเวอร์ เนียคาร์ ลิปเปอร์ ทั้ง 4 กลุ่ม พบว่านักเรียนทั้ง 4 กลุ่ม มี
ความสามารถในการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ อยู่ในเกณฑ์ 3 มี ที่ระดับแม่นยามาก คิด
เป็ นร้ อยละ 75.00 – 86.66
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชา
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยเรียนรู้แบบความร่วมมือ เทคนิค STAD พิจารณาโดย
ภาพรวมความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23 พิจารณาเป็ นรายด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้ าน
กิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมาคือด้ านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย 4.22 และด้ านสุดท้ ายคือ
ประโยชน์ท่ไี ด้ รับมีค่าเฉลี่ย 4.20
อภิปรายผล
1. ผลจากการเรี ย นรู้ เรื่ อ งการวั ด และอ่ า นเวอร์ เ นี ย คาร์ ลิ ป เปอร์ วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด
อุตสาหกรรมและควบคุ ม โดยใช้ การเรี ยนรู้ แ บบร่ วมมือ เทคนิค STAD นั กเรี ยนสามารถ
ปฏิบั ติงานจริ ง การวั ดและอ่า นเวอร์ เนียคาร์ ลิป เปอร์ ทั้ง 4 กลุ่ ม พบว่ านั กเรี ยนทั้ง 4 กลุ่ ม มี
ความสามารถในการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ อยู่ในเกณฑ์ 3 มี ที่ระดับแม่นยามาก คิด
เป็ นร้ อยละ 75.00 – 86.66 จะเห็นได้ ว่านักเรียนมีทกั ษะวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ โดย
ภาพรวม กล่าวคือ
นักเรียนกลุ่มที่ 1 มีทกั ษะวัดและอ่านฯ มีค่าเฉลี่ย 2.25
นักเรียนกลุ่มที่ 2 มีทกั ษะวัดและอ่านฯ มีค่าเฉลี่ย 2.45
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นักเรียนกลุ่มที่ 3 มีทกั ษะวัดและอ่านฯ มีค่าเฉลี่ย 2.40
นักเรียนกลุ่มที่ 4 มีทกั ษะวัดและอ่านฯ มีค่าเฉลี่ย 2.60
โดยนักเรียนทั้ง 4 กลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยใกล้ เคียงกัน เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีการจัดกลุ่ม
กลุ่มละ5 คนจัดแบบคละ ซึ่งคะแนนแต่ละกลุ่มมีคะแนนสูง กลาง ต่า แต่กลุ่มไหนมีคะแนนสูง
มากหรือกลางมาก แต่ละกลุ่มให้ ทุกคนสลับกันเป็ นผู้นาจึงทาให้ คะแนนเฉลี่ยที่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่
3 กลกุ่มที่4 มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก แต่กลุ่มที่ 1 จะต่างออกไป คือ กลุ่มที่1จะมีคน
ที่ได้ คะแนนต่า 3 คะแนนและ 8 คะแนน อาจเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ ค่าเฉลี่ยดังกล่ าวต่างออกไป
สอดคล้ องกับ Slavin (1987) ได้ ให้ ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า หมายถึง วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ให้ นักเรียนทางานร่วมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน
สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกัน สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ รับการสอน
และช่วยเพื่อนสมาชิกให้ เกิดการเรียนรู้ด้วย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้ าหมายในการ
ทางานร่วมกัน คือ เป้ าหมายของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้ องกับ Johnson and Johnson (1987) ได้ กล่าว
ว่ากระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็ นกระบวนการทางานที่มีข้ันตอนหรือวิธีการที่จะช่วยให้
การด าเนิ น งานกลุ่ มเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิท ธิภาพ นั่ น คื อ สมาชิ กทุ ก คนต้ องท าความเข้ า ใจใน
เป้ าหมายการทางาน วางแผนปฏิบัติงานร่ วมกัน ดาเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและ
ปรับปรุงงาน ไสว ฟักขาว (2544, น.193) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ ว่า เป็ นการจัดการ
เรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้ง
ในส่วนตน และส่วนรวม เพื่อให้ กลุ่มได้ รับความสาเร็จตามเป้ าหมายที่กาหนด
2. ภาพรวมของการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้ วยแบบประเมินวัดผลการปฏิบัติงานจริง
เรื่ อ งการวั ดและอ่ า นเวอร์ เ นี ยคาร์ ลิป เปอร์ วิ ช าเครื่ องมื อ วั ด อุ ต สาหกรรมและควบคุ ม กลุ่ ม
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่ วมมือ เทคนิค STAD ทั้ง 5 ครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่ง
สอดคล้ องกับคะแนนของแบบประเมินการปฏิบัติงานจริง คือ กลุ่มที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 3.59 เพราะ
จากการสังเกตการปฏิบัติงานจริง นักเรียนกลุ่มนี้มีการปรึกษาและช่วยกันแสดงความคิดเห็น เพื่อ
หาค่าการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ท่ถี ูกต้ อง รองลงมาคือกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 3.34 กลุ่ม
ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 3.28 และกลุ่มสุดท้ ายคือกลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.00 จากการสังเกตการปฏิบัติงาน
จริง นักเรียนทั้ง 3 กลุ่มนี้คือ กลุ่มที่ 4 ,3และ 2 มีความแตกต่างจากกลุ่มที่ 1 เพราะกลุ่มที่ 1 มี
การปรึกษานั้นจะเน้ นใช้ คาตอบของคนที่เก่งและรองลงมาของกลุ่มเป็ นคาตอบไม่ค่อยมีการแสดง
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ความคิดเห็นเพื่ อเลือกคาตอบที่ถูกต้ องเหมือนกลุ่มที่ 1 ซึ่งสอดคล้ องกับคะแนนความสามารถ
ปฏิบั ติ ง านจริ ง เรื่ อ งการวั ด และอ่ า นเวอร์ เ นี ย คาร์ ลิ ป เปอร์ ทั้ง 4 กลุ่ ม และนอกจากนั้ น ยั ง
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัยของกรรณิการ์ แซ่ ใช้ (2552) การพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักศึ กษาวิ ชาเอกการศึ กษาปฐมวั ยชั้นปี ที่ 3 ที่ศึกษาในรายวิ ชาคณิตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวั ย
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาเอก
การศึกษาปฐมวัยชั้นปี ที่ 3 ที่ศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2552พบว่ าระหว่ า งก่อนและหลั งการใช้ การจั ดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือกันรูป แบบ
STAD แตกต่างกันโดยหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันรูปแบบ STAD มีค่าเฉลี่ย 42.62
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน5.51 สูงกว่าก่อนการใช้ การจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือกันรูปแบบ STAD
ค่าเฉลี่ย 34.58 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.55 และสอดคล้ องกับจิราณี เมืองจันทร์, ทิพ
รัตน์ สิทธิวงศ์ และ อรสา เตติวัฒน์ (บทคัดย่อ , 2556 )การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่ วมมือเทคนิค STAD แบบผสมผสาน เรื่ องคาสั่งควบคุมการทางานของโปรแกรม สาหรั บ
นักเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 พบว่ า นั กเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ จากการเรี ยนด้ วยการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD แบบผสมผสาน มีพฤติกรรมการเรียนรู้เฉลี่ยใน
ระดับดี (x=3.46, S.D.=0.59) Gillmer (1965) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่าผลของเจตคติต่าง ๆ
ของบุ ค คลที่มี ต่ อ องค์ ก ร องค์ ป ระกอบของแรงงาน และมี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะงานและ
สภาพแวดล้ อ มในการท างานซึ่ ง ความพึ ง พอใจนั้ น ได้ แ ก่ ความรู้ สึ ก มี ค วามส าเร็จ ในผลงาน
ความรู้สึกว่าได้ รับการยกย่องนับถือ และความรู้สึกว่ามีความก้ าวหน้ าในการปฏิบัติงานและอรทัย
มูลคา (2552, น.134) ได้ กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า กระบวนการเรียนรู้ได้ ร่วมมือกัน
และช่ วยเหลือกันในการเรี ยนรู้ โดยแบ่ งกลุ่มผู้เรี ยนที่มีความสามารถต่างกันออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ
ซึ่งเป็ นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้ างที่ชัดเจน มีการทางานร่ วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรี ยนเรื่องการวัดและอ่านเวอร์เนีย
คาร์ ลิปเปอร์ วิชาเครื่ องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยเรี ยนรู้แบบความร่ วมมือ เทคนิ ค
STAD พิ จารณาโดยภาพรวมความพึ งพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23 พิ จารณาเป็ นรายด้ านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้ านกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมาคือด้ านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย 4.22
ด้ านสุดท้ ายคือประโยชน์ท่ไี ด้ รับมีค่าเฉลี่ย 4.20 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของนฤมล นาดสูงเนิน
(2552) การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาบัญชีเบื้องต้ น 1 เรื่องสินทรัพย์หนี้สินส่วนของ
เจ้ าของ(ทุ น) ระดับประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พปี ที่ 1โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้แบบกลุ่ มร่ วมมือ
(STAD) พบว่า ผู้เรียนมีความก้ าวหน้ าทางการเรียนคิดเป็ นร้ อยละ 66.87 นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่ องสินทรัพย์ หนี้สินส่วนของเจ้ าของ (ทุน) ซึ่งอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด สอดคล้ องกับ วู ดส์ (Woods, p.1997) ได้ ศึกษาการจัดการเรี ยนรู้ แบบกลุ่ ม
ร่ วมมือกันเรี ยนรู้ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ โจทย์ปัญ หา การทาความเข้ าใจเจตคติของ
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นักเรียนหญิงในวัยเด็กพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้มีผลต่อความเข้ าใจใน
บทเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและพฤติ กรรมของผู้เรียนเป็ นทีน่าพอใจและคณิต ดวง
หัสดี (2537) กล่าวว่า ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อการทางานและองค์ประกอบหรือสิ่งจู งใจ
อื่น ถ้ างานที่ทาหรื อองค์ประกอบเหล่ านั้นตอบสนองความต้ องการของบุคคลได้ บุคคลนั้นจะ
เกิดความพึงพอใจในงานขึ้น จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปัญญาให้ แก่งานของตน
ให้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ
ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้
พบว่าในการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิป
เปอร์ นักเรียนที่ประสบความสาเร็จสามารถนาความรู้ในการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์
ไปใช้ ในการเรียนวิชาเครื่องยนต์เบื้องต้ น นั้น เพราะ การอ่านและวัดค่ าแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับผู้นา
งานแต่ละครั้งผู้นาจะต้ องใช้ ทกั ษะในการเลือกชิ้นงาน เพื่อเป็ นโจทย์และทราบขนาดของชิ้นงานที่
เลือกมา และสมาชิกภายในกลุ่มจะต้ องวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ได้ อย่างถูกต้ องและ
แม่นยา และจะเห็นได้ คะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มมีคะแนนไม่คงที่ดังกล่าวไว้ ในการอภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิค STAD ต้ องเลือกกลุ่มที่จะนาไปใช้ ให้ เหมาะสมกับ
วิชาที่จะใช้ สอนหรือนาไปใช้ กับวิชาที่ต้องการใช้ การปฏิบัติหรือทากิจกรรมร่ วมกัน ซึ่งสามารถนา
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิค STADไปใช้ ได้
2. ควรกาหนดเวลาให้ เหมาะสมกับเนื้อหา เพราะเวลาจะเป็ นตัวกาหนดให้ นักเรียนได้ เรียนรู้
อย่างเต็มที่และถ่ายทอดความรู้ได้ ดี หากเวลาน้ อยการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจ
เกิดการคลาดเคลื่อนได้ เพราะนักเรียนจะเร่งรีบเพื่อให้ ทันเวลาที่กาหนด แต่ข้อดีคือการกาหนด
ระยะเวลาจากัดทาให้ นักเรียนช่วยกันทางานแข่งกับเวลาและเกิดประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาการเรี ยนรู้ แ บบร่ วมมือ เทคนิ ค STAD ควรน าไปใช้ กับ รายวิ ช าที่มีก าร
ปฏิบัติงานกับเครื่ องยนต์ เช่ น วิชางานเครื่องยนต์ ดีเซลหรื องานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรื องาน
เครื่องล่างรถยนต์ เป็ นต้ น
2. ควรนาการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ไปเปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบอื่นเช่ น เรี ยนรู้แบบร่ วมมือโดยเทคนิค จิกซอร์ (JIG-SAW) หรือเรี ยนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคคู่ตรวจสอบ (Pairs check)
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