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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์

เนีย วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 2) 

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบการร่วมมือ เทคนิค 

STAD ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) จ านวน 1 ห้อง 20 

คน  แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เคร่ืองมือวิจัย 1)แผนจัดการเรียนรู้เร่ืองการวัด

และอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ 2) แบบทดสอบวัดผลหลังการเรียนรู้ 3 )แบบประเมินการ

ปฏิบัติงานจริง 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ

เรียนรู้ สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D ) ผลการวิจัย พบว่า 

(1) ผลการพัฒนาการเรียนรู้เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเคร่ืองมือวัด

อุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติงานจริงในการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ทั้ง 4 กลุ่ม พบว่านักเรียนทั้ง 4 กลุ่ม มี

ความสามารถในการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ อยู่ในเกณฑ ์3 มี ที่ระดับแม่นย ามาก คิด

เป็นร้อยละ 75.00 – 86.66 (2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเร่ืองการวัดและอ่าน

เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยเรียนรู้แบบความร่วมมือ 

เทคนิค STAD พิจารณาโดยภาพรวมความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.23 พิจารณาเป็นราย

ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย 4.26  รองลงมาคือด้านเน้ือหามี

ค่าเฉล่ีย 4.22   ด้านสดุท้ายคือประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉล่ีย 4.20 

 

 ค าส าคัญ : 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) 

 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ในสังคมการเรียนรู้ในระบบการศึกษาสายอาชีวะจะมีพัฒนาต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ 

ประการเกื้อหนุนกัน แต่ปัจจัยหลักของการพัฒนาในระบบสายอาชีวะน้ันสนับสนุนให้นักเรียนมา

เรียนอาชีวะกันมากขึ้นโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพ คุณสมบัติทั้งทางด้านสมรรถภาพความรู้ ความคิด 

จิตใจที่ดี ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก เผชิญปัญหาและอุปสรรคด้วยความมุ่งม่ันวินัยที่จะผลิต

แรงงานสายอาชีวะ นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ าเป็นต้องมีทกัษะและวิธีการเรียนรู้

ในหลากหลายแบบ เพ่ือเพ่ิมทกัษะของตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีและประสบความส าเรจ็ในชีวิต  

ปัจจุบันอุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทส าคัญกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในสังคม แม้แต่

การประกอบอาชีพในด้านต่างๆ 

ส่วนใหญ่จะมีงานที่เกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งน้ันในด้าน

การศึกษาช่างอุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทส าคัญกับการเรียนของนักเรียนและการสอนของ

ครูผู้สอน  ท าให้ในแต่ละเขตการศึกษามีการเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมข้ึนมาเช่น 

หลักสูตรช่างยนต์ หลักสูตรช่างกล โรงงาน หลักสูตรช่างไฟฟ้าและหลักสูตรช่างอิเลก็ทรอนิกส ์ 

ท าให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างกว้างขวางและทนัต่อ

เหตุการณ์ในสงัคมมาก 
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การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับการคาดหวังให้ท า หน้าที่

ต่าง ๆ ที่เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยในการเพ่ิมความเท่าเทยีม

ในสงัคมและเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างอาชีพ ซ่ึงเป็นตัวขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกก าลังเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือก าลังพัฒนา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกัน

มากขึ้ น ผู้คนจ านวนมาก หลากหลายเช้ือชาติย้ายข้ามประเทศ ข้ามภาษาและข้ามวัฒนธรรม มา

อาศัยอยู่รวมกนัและทางานร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นสังคม พหุวัฒนธรรมโลกการทางานปรับเปล่ียน

จากการท างานที่ใช้บุคคลที่มีองค์ความรู้เดียวกันทักษะเดียวกันและทางานในสายงานเดียวกัน

จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทัน ต่อการเปล่ียนแปลงโดยต้องจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลก ที่

เต็ม ไปด้วยความรู้และข้อมูลที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งต้องวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของ

ประเทศให้ก้าวทนัต่อกระแสอาชีพในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาการสังคนให้เป็นมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือ

นานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพร้อมประชากรวัยเรียนให้มีทกัษะเพ่ือการดา รงชีวิตในศตวรรษ

ที่ 21 หมายความว่า เรียนรู้เพ่ือให้ได้วิชาแกนและแนวคิดส าคัญ ซ่ึงต้องให้ได้ทั้งสาระวิชา และได้

ทกัษะ 3 ด้าน คือ ทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทกัษะ

ชีวิตและอาชีพ เพ่ือความส าเร็จทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต  กระทรวงศึกษาธิการมี

หน้าที่หลักในการจัดการศึกษาจะต้องพัฒนาก าลังคนให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการ

แข่งขันบนเวทโีลกจึงได้มีแผนการปฏรูิปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. 2558 – 2564) มีแผนการ

ผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  การแข่งขัน ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของชาติที่ให้

ความส าคัญในการพัฒนาคนอย่างย่ังยืน และจากแนวโน้มการปฏรูิปการศึกษาในหลายประเทศได้

ให้ความส าคัญอย่างมากกับ “ทกัษะ” (Skill) หรือความช านาญในการปฏบัิติมากย่ิงกว่าเน้ือหา 

ตามต ารา(Content) ซ่ึงองค์การยูเนสโกได้แนะน าว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม 

ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐานคือ ทักษะที่จะ เป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

ทกัษะเพ่ือท างาน คือ ทกัษะพ้ืนฐานในการท างานของทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

คิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม และการสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ 

ทกัษะเบ้ืองต้นของอาชีพที่สนใจ 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงพยายามเปล่ียนบทบาทครู

จากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) 

ให้นักเรียนใช้เป็นเคร่ืองมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

และเสนอแนะเคร่ืองมือ การเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology ให้

เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางน าความรู้ที่ได้มาแลกเปล่ียนกับเพ่ือนในห้องเรียน 

เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบน้ีว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-
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centered) ดังน้ันการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงต้องเปล่ียนจาก Passive Learning มาเป็น Active 

Learning ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน( Five Steps) ประกอบด้วย (1)การสร้างประเดน็ค าถาม

และคาดเดาค าตอบ (Learn to Question) (2)การสืบค้นและรวบรวมความรู้ (Learn to Search) 

(3)การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏบัิติ (learn to Construct) (4)การสรุปผลการ

เรียนรู้  และน าเสนอ (Learn to Communicate) (5)การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม (Learn 

to Service)   วิจารณ์ พานิช (2555,น. 11) กล่าวว่า การศึกษาไทยต้องก้าวไปสู่เป้าหมายในสู่ 

“ยุคความรู้” จุดท้าทายในการจัดการศึกษาควรไปในทศิน าทางของความสุขในการท างานอย่างมี

เป้าหมายเพ่ือชีวิตที่ดีลูกศิษย์ในยุคความรู้กระตุ้นให้ศิษย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจึงต้องยึดหลัก 

“สอนน้อยเรียนมาก” ด้วยจัดกจิกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียน ครูต้องตอบได้ว่า ศิษย์ได้เรียนอะไร และ

เพ่ือให้ศิษย์ได้อะไร จะเกิดขึ้ นได้จาก “ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวย

ความสะดวก”  ในการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้กจ็ะเกิด

จากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้ สอดคล้องกับ  สุปรียาศิริ พัฒนากุลขจร (2555) 

กล่าวว่าเม่ือมีการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ มีค าที่ส าคัญที่น่าสนใจคือค าว่า“Teach Less”และ“Learn 

More” โดยความหมายแล้วหมายความว่าการเปล่ียนวิธีการศึกษา ด้วยการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย

จาก “ความรู้(knowledge) ไปสู่ ทกัษะ (skill or practices)”  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็น

การเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการเรียนรู้แบบตัวใครตัวมัน (Individual Learning)  เพราะการเรียนรู้

ในแบบใหม่ต้องเป็นการเรียนรู้ที่แบ่งปันกัน ช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน การเรียนในปัจจุบันควรให้

ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติพร้อมเรียนทฤษฎีไปพร้อม ๆ กันไม่ใช่แยกส่วนกันเรียนดังที่ อาเรนด์ส 

(Arends. 1994 ) กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไว้ 5 ประการ ดังน้ี  (1) ด้าน

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (2) ด้านการปรับปรังความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล (3) ด้านทกัษะในการ

ท างานร่วมกนัให้เกิดผลส าเรจ็ที่ดี และการรักษาความสัมพันธ์ที่ ดี (4) ด้านทกัษะการร่วมมือกัน

แก้ปัญหา (5) ด้านการท าให้รู้จักและตระหนักในคุณค่าของตนเองและสลาวิน (Slavin,1989,p 

87) ได้กล่าวถึงแบบการสอนแบบกลุ่มสมัฤทธิ์ไว้ว่า เป็นการจัดสมาชิกกลุ่มละ 4-5 คน แบบคละ

ความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพศ โดยครูจะท าการเสนอบทเรียนให้นักเรียนทั้งช้ัน

ก่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มทางานตามที่ก  าหนดไว้ในแผนการสอนเม่ือสมาชิกในกลุ่มช่วยกันท า

แบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียนที่เรียนจบแล้ว ครูจะให้ นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบประมาณ 

15-20 นาที คะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถูกแปลงคะแนนของแต่ละกลุ่ม ที่เรียกว่า กลุ่ม

สัมฤทธิ์  (Achievement Division) ซ่ึงเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ

แบ่งกลุ่มพัฒนารูปแบบการสอนแบบน้ีเรียกว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  เป็น

เทคนิคที่ครูจะต้องตระหนักถึง เพ่ือเพ่ิมผลการจัดการเรียนรู้   การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 

STAD  มี 2 ประการคือ  1) เป้าหมายของกลุ่ม (Group Goal) เง่ือนไขน้ีเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิง

ส าหรับผู้เรียน ทั้งน้ีเพราะกลุ่มจ าเป็นต้องให้สมาชิกทุกคนใน กลุ่มได้ทราบเป้าหมายของกลุ่มใน

การร่วมมือกันท างาน ถ้าปราศจากเง่ือนไขข้อน้ีงานจะส าเร็จไม่ได้เลย  2) ความรับผิดชอบต่อ
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ตนเอง (Individual Accountability) สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

เทา่ๆกบัรับผิดชอบต่อกลุ่ม ดังน้ันการจัดการเรียนรู้ ทางด้านวิชาความรู้เฉพาะด้านจึงจ าเป็นต้องมี

ความรู้ มีทกัษะและการท างานแบบร่วมมือ เพ่ือให้มีความสามัคคีและเพ่ิมศักยภาพการท างานซ่ึง

เป็นเสมือนการปลูกฝังให้กับนักเรียนมีพ้ืนฐานและมีวินัยต่อตนเอง ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ  

ผู้วิจัยได้เหน็ความส าคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  เพ่ือสร้างแนวปฏบัิติในการ

เรียนรู้ ด้วยกนั ท างานเป็นกลุ่มและเพ่ือพัฒนาทางการเรียนรู้   

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เพ่ือน ามาใช้กับการ

พัฒนาการเรียนรู้วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปีที่ 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  ซ่ึงผู้สอนจะสามารถน าผลการ

เรียนรู้ของนักเรียนมาสร้างเสริม พัฒนานักเรียนและอาจเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน

การสอนในรายวิชาช่างยนต์ต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  เพ่ือศึกษาพัฒนาการเรียนรู้วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 แผนกช่างยนต์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 

2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปีที่ 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1.  นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือ เทคนิค STAD มีผลการเรียนสงูขึ้น 

2.  นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดร้อยละ 80 

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

การพฒันาการเรียนรูวิ้ชาเครื่องมือวดัอุตสาหกรรมและควบคุม หมายถึง ผลที่เกิด

จากการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD แล้วท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และท า

ความเข้าใจในเร่ืองการวัดและการอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ซึงเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่ึงในวิชา

เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม มีคะแนนสงูกว่าเกณฑร้์อยละ 80 
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การเรียนรูแ้บบร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึง การเรียนรู้ที่นักเรียนมีกิจกรรม

ร่วมกนั เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีทกัษะความสามารถที่

ไม่เท่ากันมาเรียนรู้และท ากิจกรรมด้วยกัน เพ่ือให้ช่วยกันพัฒนาความรู้ ทักษะซ่ึงกันและกัน 

นักเรียนที่มีทักษะที่สูงและปานกลางจะช่วยในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีทักษะน้อยกว่าและ

สามารถน าความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียนมาพัฒนาตนเอง  

ความพงึพอใจของนกัเรียน หมายถึง ความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบในการเรียนรู้เร่ือง

การวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม  

นกัเรียน หมายถึง ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 แผนกช่างยนต์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากร 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปทุมธานี ในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 120 คน จ านวน 5 ห้องเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปทุมธานี จ านวน 1 ห้อง จ านวน 20 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

โดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอน 

ตัวแปรต้น 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

ตัวแปรตาม  

1.ผลการพัฒนาการเรียนรู้ เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเคร่ืองมือวัด

อุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 

STAD เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม 

ด้านเน้ือหา 

หน่วยการเรียนรู้  เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ 

ระยะเวลาในการวิจัย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

1.  แผนจัดการเรียนรู้ เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเคร่ืองมือวัด

อุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD จ านวน 6 คาบเรียน คาบ

เรียนละ 50 นาท ี
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2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเคร่ืองมือวัด

อุตสาหกรรมและควบคุม เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ชุด 20 ข้อ 20 คะแนน  

3.  แบบทดสอบวัดผลการปฏิบัติงานจริง เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชา

เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม 

4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชา

เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD จ านวน 1 ชุด 

5 ข้อ 

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ 

วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD จ านวน 1

ชุด 12 ข้อ 

  

ขั้นตอนด าเนนิการวิจยั 

1.  ผู้สอนให้ความรู้เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม

และควบคุม จ านวน 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาท ีโดยเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปทุมธานีจ านวน 20 คน 

2.  น าแบบทดสอบวัดผลหลังการเรียนรู้เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชา

เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม จ านวน 20 ข้อ ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาจัดกลุ่มการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ดังน้ี 

       2.1  น าคะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน ที่ได้จากแบบทดสอบวัดผล

หลังการเรียนรู้ก่อนปฏบัิติจริงโดยเรียงล าดับจากคะแนนสงูสดุไปจนต ่าสดุ 

          2.2  จัดนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม จ านวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จัดแบบคละ โดย

ก าหนด คะแนนสูง ปานกลาง ต ่า ในสัดส่วนที่ใกล้เคียง เพ่ือให้สอดคล้องการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD  

2.3  ล าดับต่อมาผู้จัดกจิกรรม ผู้สอนก าหนดโจทย์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียนรู้และแก้ไข

ปัญหา โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ใช้เวลา 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาท ี 

2.4  แต่ละกลุ่มให้ทุกคนสลับกันเป็นผู้น า ผู้น าเป็นผู้ก าหนดโจทย์ 1 คนและอีก 4 คนที่

เหลือเป็นผู้วัดและอ่านค่าวัสดุที่ก  าหนด ผู้น าทุกกลุ่มท าเหมือนกันทั้ง 5 คร้ังโดยหมุนเวียนจนเป็น

ผู้น าครบทุกคน โดยมีเกณฑ์การวัดและประเมินการปฏิบัติงานจริงเร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนีย

คาร์ลิปเปอร์ วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม 

2.5  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอโดยการอธิบายการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ ใช้เวลา

กลุ่มละ15 นาท ีจากน้ันผู้สอนน าผลการเรียนรู้และผลการปฏบัิติงานจริงของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

มาสรุปและประเมินผล พร้อมอธบิายให้ความรู้เพ่ิมเติม ใช้เวลาประมาณ 40 นาท ี
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3.  ผู้วิจัยน าผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบการปฏบัิติงานจริง เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนีย

คาร์ลิปเปอร์ วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุมแต่ละคร้ังมาค านวณหาค่าร้อยละ โดยใช้

สถิติเป็นค่าร้อยละ 

4.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และอภิปรายผล 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1.  น าแบบทดสอบ วิเคราะห์ โดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

2.  แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

3.  ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

ผลการวิจยั 

1.  ผลการพัฒนาการเรียนเร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเคร่ืองมือวัด

อุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีนักเรียนสามารถ

ปฏิบัติงานจริงในการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ทั้ง 4 กลุ่ม พบว่านักเรียนทั้ง 4 กลุ่ม มี

ความสามารถในการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ อยู่ในเกณฑ ์3 มี ที่ระดับแม่นย ามาก คิด

เป็นร้อยละ 75.00 – 86.66  

2.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชา

เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยเรียนรู้แบบความร่วมมือ เทคนิค STAD พิจารณาโดย

ภาพรวมความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.23 พิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้าน

กจิกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย 4.26  รองลงมาคือด้านเน้ือหามีค่าเฉล่ีย 4.22 และด้านสุดท้ายคือ

ประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉล่ีย 4.20 

 

อภิปรายผล 

1.  ผลจากการเรียนรู้ เ ร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ วิชาเคร่ืองมือวัด

อุตสาหกรรมและควบคุม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติงานจริง การวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ทั้ง 4 กลุ่ม พบว่านักเรียนทั้ง 4 กลุ่ม มี

ความสามารถในการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ อยู่ในเกณฑ ์3 มี ที่ระดับแม่นย ามาก คิด

เป็นร้อยละ 75.00 – 86.66 จะเหน็ได้ว่านักเรียนมีทกัษะวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ โดย

ภาพรวม กล่าวคือ 

 นักเรียนกลุ่มที่ 1 มีทกัษะวัดและอ่านฯ มีค่าเฉล่ีย 2.25  

 นักเรียนกลุ่มที่ 2 มีทกัษะวัดและอ่านฯ มีค่าเฉล่ีย 2.45 
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 นักเรียนกลุ่มที่ 3 มีทกัษะวัดและอ่านฯ มีค่าเฉล่ีย 2.40  

 นักเรียนกลุ่มที่ 4 มีทกัษะวัดและอ่านฯ มีค่าเฉล่ีย 2.60  

โดยนักเรียนทั้ง 4 กลุ่มมีคะแนนเฉล่ียใกล้เคียงกัน เน่ืองจากแต่ละกลุ่มมีการจัดกลุ่ม 

กลุ่มละ5 คนจัดแบบคละ ซ่ึงคะแนนแต่ละกลุ่มมีคะแนนสูง กลาง ต ่า แต่กลุ่มไหนมีคะแนนสูง

มากหรือกลางมาก  แต่ละกลุ่มให้ทุกคนสลับกนัเป็นผู้น าจึงท าให้คะแนนเฉล่ียที่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่

3 กลกุ่มที่4 มีคะแนนเฉล่ียไม่แตกต่างกันมากนัก แต่กลุ่มที่ 1 จะต่างออกไป คือ กลุ่มที่1จะมีคน

ที่ได้คะแนนต ่า 3 คะแนนและ 8 คะแนน อาจเป็นส่วนหน่ึงที่ท  าให้ค่าเฉล่ียดังกล่าวต่างออกไป 

สอดคล้องกับ Slavin (1987) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า หมายถึง วิธีการ

จัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเลก็ๆ  โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน  

สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกนั  สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับการสอน

และช่วยเพ่ือนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วย  มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมีเป้าหมายในการ

ท างานร่วมกัน  คือ เป้าหมายของกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับ Johnson and Johnson (1987) ได้กล่าว

ว่ากระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนการท างานที่มีข้ันตอนหรือวิธีการที่จะช่วยให้

การด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่ันคือ สมาชิกทุกคนต้องท าความเข้าใจใน

เป้าหมายการท างาน  วางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน  ด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและ

ปรับปรุงงาน  ไสว  ฟักขาว (2544, น.193) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า เป็นการจัดการ

เรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ มีการช่วยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้ง

ในส่วนตน  และส่วนรวม  เพ่ือให้กลุ่มได้รับความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ก  าหนด 

2.  ภาพรวมของการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้วยแบบประเมินวัดผลการปฏบัิติงานจริง 

เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์  วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม กลุ่ม

นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD ทั้ง 5 คร้ัง  อยู่ในระดับมากที่สุดซ่ึง

สอดคล้องกับคะแนนของแบบประเมินการปฏบัิติงานจริง คือ กลุ่มที่ 4 มีค่าเฉล่ีย 3.59 เพราะ

จากการสงัเกตการปฏบัิติงานจริง นักเรียนกลุ่มน้ีมีการปรึกษาและช่วยกันแสดงความคิดเหน็ เพ่ือ

หาค่าการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ที่ถูกต้อง  รองลงมาคือกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉล่ีย 3.34 กลุ่ม

ที่ 3 มีค่าเฉล่ีย 3.28 และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ 1 มีค่าเฉล่ีย 3.00 จากการสังเกตการปฏบัิติงาน

จริง นักเรียนทั้ง 3 กลุ่มน้ีคือ กลุ่มที่ 4 ,3และ 2 มีความแตกต่างจากกลุ่มที่ 1 เพราะกลุ่มที่ 1 มี

การปรึกษาน้ันจะเน้นใช้ค าตอบของคนที่เก่งและรองลงมาของกลุ่มเป็นค าตอบไม่ค่อยมีการแสดง
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ความคิดเหน็เพ่ือเลือกค าตอบที่ถูกต้องเหมือนกลุ่มที่ 1 ซ่ึงสอดคล้องกับคะแนนความสามารถ

ปฏิบัติงานจริง เร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ทั้ง 4 กลุ่ม  และนอกจากน้ันยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์  แซ่ใช้ (2552) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยช้ันปีที่ 3 ที่ศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาเอก

การศึกษาปฐมวัยช้ันปีที่ 3  ที่ศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2552พบว่าระหว่างก่อนและหลังการใช้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันรูปแบบ 

STAD  แตกต่างกันโดยหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันรูปแบบ STAD มีค่าเฉล่ีย   42.62  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน5.51 สูงกว่าก่อนการใช้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันรูปแบบ STAD    

ค่าเฉล่ีย 34.58 , ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  4.55   และสอดคล้องกับจิราณี   เมืองจันทร์, ทพิ

รัตน์  สิทธิวงศ์  และ อรสา เตติวัฒน์  (บทคัดย่อ, 2556 )การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD แบบผสมผสาน เร่ืองค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรม ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้จากการเรียนด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิ ค STAD แบบผสมผสาน มีพฤติกรรมการเรียนรู้เฉล่ียใน

ระดับดี (x=3.46, S.D.=0.59) Gillmer (1965) ได้ให้ความหมายไว้ว่าผลของเจตคติต่าง ๆ 

ของบุคคลที่มีต่อองค์กร องค์ประกอบของแรงงาน และมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะงานและ

สภาพแวดล้อมในการท างานซ่ึงความพึงพอใจน้ันได้แก่ ความรู้สึกมีความส าเร็จในผลงาน 

ความรู้สึกว่าได้รับการยกย่องนับถือ และความรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าในการปฏบัิติงานและอรทัย 

มูลค า (2552, น.134) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า กระบวนการเรียนรู้ได้ร่วมมือกัน

และช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเลก็ๆ 

ซ่ึงเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเร่ืองการวัดและอ่านเวอร์เนีย

คาร์ลิปเปอร์ วิชาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุม โดยเรียนรู้แบบความร่วมมือ เทคนิค 

STAD พิจารณาโดยภาพรวมความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.23 พิจารณาเป็นรายด้านที่มี

ค่าเฉล่ียสงูสดุคือด้านกจิกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย 4.26  รองลงมาคือด้านเน้ือหามีค่าเฉล่ีย 4.22   

ด้านสุดท้ายคือประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉล่ีย 4.20 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล นาดสูงเนิน 

(2552) การพัฒนาแผนการจัดกจิกรรมเรียนรู้วิชาบัญชีเบ้ืองต้น 1 เร่ืองสินทรัพย์หน้ีสินส่วนของ

เจ้าของ(ทุน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่  1โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

(STAD) พบว่า  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 66.87 นักเรียนมีความพึง

พอใจต่อการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ืองสินทรัพย์ หน้ีสินส่วนของเจ้าของ (ทุน) ซ่ึงอยู่ใน

ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ วูดส์  (Woods, p.1997) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือกันเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหา การท าความเข้าใจเจตคติของ
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นักเรียนหญิงในวัยเดก็พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้มีผลต่อความเข้าใจใน

บทเรียนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและพฤติ กรรมของผู้เรียนเป็นทน่ีาพอใจและคณิต  ดวง

หัสดี  (2537)  กล่าวว่า ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อการท างานและองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจ

อื่น   ถ้างานที่ท  าหรือองค์ประกอบเหล่าน้ันตอบสนองความต้องการของบุคคลได้  บุคคลน้ันจะ

เกิดความพึงพอใจในงานขึ้น  จะอุทิศเวลา  แรงกาย  แรงใจ  รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ 

 

ขอ้คน้พบในการวิจยัครั้งนี้  

  พบว่าในการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ืองการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิป

เปอร์ นักเรียนที่ประสบความส าเรจ็สามารถน าความรู้ในการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์

ไปใช้ในการเรียนวิชาเคร่ืองยนต์เบ้ืองต้น น้ัน เพราะ การอ่านและวัดค่าแต่ละคร้ังขึ้ นอยู่กับผู้น า  

งานแต่ละคร้ังผู้น าจะต้องใช้ทกัษะในการเลือกช้ินงาน เพ่ือเป็นโจทย์และทราบขนาดของช้ินงานที่

เลือกมา และสมาชิกภายในกลุ่มจะต้องวัดและอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ได้อย่างถูกต้องและ

แม่นย า และจะเหน็ได้คะแนนเฉล่ียของแต่ละกลุ่มมีคะแนนไม่คงที่ดังกล่าวไว้ในการอภิปรายผล  

 

ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1.  การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  ต้องเลือกกลุ่มที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสมกับ

วิชาที่จะใช้สอนหรือน าไปใช้กับวิชาที่ต้องการใช้การปฏบัิติหรือท ากิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงสามารถน า

การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STADไปใช้ ได้ 

2.  ควรก าหนดเวลาให้เหมาะสมกบัเน้ือหา เพราะเวลาจะเป็นตัวก าหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้

อย่างเตม็ที่และถ่ายทอดความรู้ได้ดี หากเวลาน้อยการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ อาจ

เกิดการคลาดเคล่ือนได้เพราะนักเรียนจะเร่งรีบเพ่ือให้ทนัเวลาที่ก  าหนด แต่ข้อดีคือการก าหนด

ระยะเวลาจ ากดัท าให้นักเรียนช่วยกนัท างานแข่งกบัเวลาและเกดิประสทิธภิาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ควรน าไปใช้กับรายวิชาที่มีการ

ปฏิบัติงานกับเคร่ืองยนต์  เช่น วิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซลหรืองานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนหรืองาน

เคร่ืองล่างรถยนต์ เป็นต้น 

2.  ควรน าการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ไปเปรียบเทยีบกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบอื่นเช่น เรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิคจิกซอร์ (JIG-SAW) หรือเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิคคู่ตรวจสอบ (Pairs check) 
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