
ชื่อผลงานวิจัย   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานปรับอากาศรถยนต์ 
                               (2101-2103) โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน ส าหรับนักเรียนใน   
                               ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 สาขางานยานยนต์  
                               สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
ชื่อผู้วิจัย   นายกล้าณรงค์  มงคลทรัพย์ 
ต าแหน่ง   ครูผู้สอนประจ าหมวดวิชาช่างยนต์ 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สถานศึกษาที่ติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
ปีท่ีท าวิจัยเสร็จ   2560 
ประเภทงานวิจัย  ประเภทวิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)  
 
บทคัดย่อ   

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรายวิชางาน
ปรับอากาศรถยนต์ (2101-2103) โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน เพ่ือใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1  กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1    วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  
2560 จ านวน  27  คน  โดยวิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง 
การท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์     มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  81.16   และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ใช้เป็นข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  2 
ชุด  ชุดละ  30  ข้อซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  60.6   การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะใช้เกณฑ์หา
ประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ  80/80  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษามุ้งเน้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพทางการเรียน 
และให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางการศึกษา สามารถคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับจุดประสงค์ในรายวิชา 
โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่จะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน เกิดการพัฒนาทางสมอง ให้มีการคิดวิเคราะห์ และแสดงออกได้อย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่งตลอดปีการศึกษา 2560 ผู้สอนรายวิชางานปรับอากาศรถยนต์(2101-2103) ได้จัดการเรียนรู้
แบบแบ่งกลุ่มท างาน ปรากฏว่าผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อย
ละ 60 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องใช้ การจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้พัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
        จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชารายวิชางานปรับอากาศรถยนต์
(2101-2103) เรื่อง การท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน เพ่ือใช้
พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชารายวิชางานปรับอากาศรถยนต์(2101-2103) เรื่อง การ

ท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 โดยใช้
วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน 
  
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
          
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างานมีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนรู้สูง
กว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนรู้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2103 เรื่อง 
การท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม
หกระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์  ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560  จ านวน 27 คน 
 
แนวคิด/ทฤษฎี 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ความหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ในเรื่องความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้มีผู้ศึกษา และ สรุปไว้ อาทิเช่น  
อันทิรา บุญญากร(2542 : 4) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ กระบวนการ ในการจัด

ประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้เรียนโดยครูและผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรม ในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถและลักษณะต่างๆที่ก าหนดในหลักสูตร 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 28) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ สภาพการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย หรือ จุดประสงค์ การเรียนการสอนที่ก าหนด การออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ต่างๆ จึงเป็น
ความสามารถ และ ทักษะของครูมืออาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล  

และ เสริมศักดิ  ์บุตรทอง (2547 : 28) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึงกระบวน การทั้ง
มวลของการจัดประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้เรียน โดยครูผู้สอน และ ผู้เรียนร่วมกัน จัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียน

ตัวแปรต้น 
วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน 

 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ของ

นักเรียน 
 



และนอกห้องเรียน เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน่าสนใจ และ ผู้เรียนมีความ รู้ 
ความสามารถ และ ลักษณะต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงนับว่ามี
ความส าคัญ จากการให้ความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การร่วมกันจัด
กิจกรรมของผู้เรียน และ ครูที่เป็นผู้สอน ด้วยกระบวนการต่างๆทั้งในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ ลักษณะต่างๆที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 2.  ลักษณะและความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความส าคัญต่อการบรรลุความมุ่งหมาย แห่งการพัฒนา คุณภาพของ
ผู้เรียน ให้เป็นไปตามเป้ าประสงค์แห่งหลักสูตร มีผู้ศึกษาลักษณะ และ ความส าคัญ ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อาทิเช่น  
          วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 – 91) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีลักษณะ และ มีความส าคัญ
คือ ต้องจัดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และ เนื้อหา เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ของโรงเรียน และ ชีวิตจริง 
เหมาะกับธรรมชาติ และ วัยของผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
          สุพิน บุญชูวงศ ์(เสริมศักดิ  ์บุตรทอง. 2547 : 28-29; อ้างอิงจาก สุพิน บุญชูวงศ์. หลักการสอน. 2535 
: 76-77) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ต้องเก่ียวข้องกับสิ่งส าคัญดังนี้  

1.  กิจกรรมทุกอย่างต้องเก่ียวข้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
2.  การจัดล าดับกิจกรรมต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ

ทักษะพิสัย  
3. กิจกรรมการเรียนการสอนควรเหมาะกับวัย และ ความพร้อมของนักเรียน  
4. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการจัดล าดับขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ มีความต่อเนื่อง แต่ละ

กิจกรรมให้มีการสืบทอดต่อจากการเรียนรู้ที่มีอยู่ก่อน จะต้องเป็นการจัดล าดับ จากรูปธรรมไปยังนามธรรม 
จากประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ไปสู่ประสบการณ์ที่อยู่ไกล และ จากกระบวน การคิด การท างาน อย่างง่ายๆไปสู่
การให้เหตุผลที่เป็นแบบแผน และ เป็นนามธรรม  

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน ควรบังเกิดผลดีอย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
6.  กิจกรรมการเรียนการสอน ต้องท้าทายความสนใจของนักเรียน ให้น าสิ่งที่เรียน ในสถานการณ์

หนึ่งไปใช้ได้กับสถานการณ์ใหม่  
7. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นการพัฒนาความคิดส่งเสริมให้นักเรียน ได้จัด สืบสวน สอบสวน 

และ แก้ปัญหาตามแนวทางของตน และ ต้องรู้จักประเมินความคิดของตนเองด้วย  
8. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆทาง ให้โอกาสนัก เรียน ได้สังเกต

วิเคราะห์และอภิปราย โดยใช้สื่อการเรียนรู้ต่างๆมาประกอบกิจกรรม  
9. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีลักษณะเปิดกว้างแก่นักเรียน ให้มีลักษณะ ที่แตกต่างกันทั้งใน

ด้านเนื้อหาและแนวความคิด  
จากความส าคัญ และ ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ดีนั้น ต้องมีลักษณะ และ ค านึงถึง จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ การล าดับกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัย และ ความพร้อมของผู้เรียน มีลักษณะที่ท้าทาย และ พัฒนาความคิด มีกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียน
รู้จักการสังเกต การวิเคราะห์ และ อภิปราย มีลักษณะ เปิดกว้างในเนื้อหา และ ความคิด และ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกกิจกรรม ต้องค านึงถึง ผู้เรียนเป็นส าคัญ 



3.  แนวคิด / ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3.1  การจัดกิจกรรมกลุ่มแบบช่วยเหลือเพ่ือน 
ความหมายของการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มช่วยเหลือเพ่ือน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 63-67)  ได้นิยามการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ช่วยเหลือเพ่ือน หมายถึงการเรียนการสอนที่รวมเอาหลักการเรียนแบบร่วมมือเข้าร่วมกับการเรียนเป็น
รายบุคคลมาเป็นการเรียนเป็นกลุ่ม  โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีชุดการสอนคนละชุดเพ่ือศึกษาเนื้อหาเดียวกัน
ให้นักเรียนในกลุ่มท าการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน  เมื่อนักเรียนคนใดคนหนึ่งมีปัญหาในการเรียนก็
ปรึกษาหารือกับเพ่ือนในกลุ่มได้ครูผู้สอนจะให้ความเป็นอิสระแก่นักเรียนในการหาความรู้จากเพ่ือนในกลุ่ม 

กรมวิชาการ  (2544 : 19-20)  ได้ให้นิยามไว้ว่า  การเรียนรู้เป็นกลุ่มเพ่ือนช่วยเหลือเพ่ือนเป็น
รายบุคคล  เป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และการเรียนการสอน
รายบุคคลเข้าด้วยกัน  เน้นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนด้วย
ตนเองตามความสามารถ และส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้  
และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเหมาะสมกับทุกวิชาและทุกระดับชั้น   

วัฒนาพร  ระงับทุกข์  (2545:182)  ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ กิจกรรมนี้
เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล  มากกว่าการเรียนในลักษณะกลุ่ม  การจัดกลุ่มผู้เรียนจะคล้ายกับ
เทคนิค  STAD  และ  TGT แต่ในเทคนิคนี้  ผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้และท างานตามระดับความสามารถของ
ตน  เมื่อท างานในส่วนของตนเสร็จแล้วจึงจะไปจับคู่หรือเข้ากลุ่มท างาน 

หลักการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
หลักการสอนแบบกลุ่มช่วยเหลือเพ่ือนประกอบด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

2543 : 64 ; อ้างอิงจาก Slavin. 1990 : 83) 
1. ครูควรเป็นผู้มีบทบาทน้อยที่สุดในการจัดการและตรวจสอบผลงาน 
2. ในการสอนกลุ่มย่อยครูไม่ควรใช้เวลาเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด 
3. ควรเป็นวิธีการเรียนที่ง่าย 
4. มีการกระตุ้นให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนไม่ปฏิบัติลัดขั้นตอน 
5. ควรมีการตรวจสอบเป็นระยะ  เมื่อเวลานักเรียนมีปัญหาจะได้ให้ค าแนะน าที่เหมาะสม 
6. นักเรียนสามารถที่จะตรวจสอบหรือเปรียบเทียบงานของตนกับเพ่ือนของนักเรียนได้ด้วย 
7. ควรจัดกลุ่มนักเรียนให้มีสถานที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนมีทัศนคติท่ีดีต่อการ

เรียนแบบนี้ 
8. ควรเป็นวิธีง่ายทั้งครูและนักเรียน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2543 : 64 ; อ้างอิงจาก Slavin. 1987 :15 

ได้อธิบายขั้นตอนการสอนแบบ  TAI  ไว้ดังนี้ 
1.  การจัดกลุ่ม  (Team)  นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5  คน คละตาม

ความสามารถ 
2.  การทดสอบก่อนเรียน (Placement test)  ในการเริ่มต้นทางการเยนนักเรียนจะถูกทดสอบ

ก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียนเนื้อหา 



3.  วัสดุหลักสูตร  (Curriculum materials)  หลังการสอนนักเรียนแล้วผู้เรียนจะท างานกลุ่ม
ของตนเอง  โดยมีสื่อหรือวัสดุหลักสูตรการสอนด้วยตนเองที่ครอบคลุมเนื้อหาซึ่งจะอยู่ในรูปของแบบฝึกทักษะ  
โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 

1.  เอกสารแนะน าบทเรียน อธิบายวิธีการท าแบบฝึกทักษะเป็นขั้นตอน 
2.  แบบฝึกทักษะ 
3.  แบบทดสอบย่อย 
4.  แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน 
5.  แผ่นเฉลยแบบฝึกทักษะแบบทดสอบย่อย ส่วนเฉลยแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน

จะแยกออกไปต่างหาก 
 การเรียนเป็นกลุ่ม (Team study)  นักเรียนจะเริ่มฝึกทักษะตามล าดับขั้นที่ก าหนดไว้ของ

หน่วยการเรียน  โดยจะท าแบบฝึกทักษะภายในกลุ่มตามล าดับ ดังนี้ 
1. สมาชิกของกลุ่มท าการจับคู่กันเพื่อท าการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
2. นักเรียนศึกษาเอกสารแนะน าบทเรียนและถามครูได้หากเกิดความไม่เข้าใจ 
3. นักเรียนแต่ละคนเริ่มท าแบบฝึกหัดทักษะจากโจทย์ปัญหาทีละตอนเพ่ือนร่วมทีมตรวจ

ค าตอบ  ถ้าพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเรื่องใด  กลุ่มจะต้องช่วยกันอธิบายหรือสอนให้เข้าใจก่อนที่จะถามครูจนกว่าจะ
ผ่านแล้วท าแบบฝึกทักษะล าดับต่อไป 

4. เมื่อนักเรียนทั้งกลุ่มท าแบบฝึกทักษะได้ถูกต้องแล้ว ต่อไปก็ท าแบบทดสอบย่อย  ถ้าไม่
ผ่านผู้สอนจะต้องเข้าไปช่วยเหลือจนกระท่ังผู้เรียนเข้าใจจึงท าให้แบบทดสอบอีกครั้ง 

5. นักเรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วย  หัวหน้าจะเป็นผู้บันทึกคะแนนลงในแผ่นสรุปผล
ประจ ากลุ่ม  และน าคะแนนไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละบุคคลและของแต่ละกลุ่มต่อไป 

คะแนนกลุ่มและความส าเร็จของกลุ่ม  (Team scores and team recognition)  ในขั้นสุดท้าย
ของแต่ละสัปดาห์  ครูจะรวบรวมคะแนนกลุ่ม  ซึ่งได้จากการน าเอาคะแนนที่สามาชิกแต่ละคนได้รับจากการท า
แบบทดสอบประจ าเรื่องมาหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเกณฑ์การให้รางวัลแบ่งเป็น 3 ระดับ 1 กลุ่ม  ชนะเลิศ 2 
กลุ่มรองชนะเลิศ  3  กลุ่มดี  โดยกลุ่มที่ 1  และกลุ่มที่ 2  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นรางวัล 

การสอนกลุ่มย่อย  (Teaching  group)  ทุก ๆ วันครูจะใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาทีในการ
สอนกลุ่มย่อย โดยเลือกนักเรียนจากกลุ่มต่าง ๆ ที่เรียนเนื้อหาเดียวกันมารวมกันเพ่ือให้ข้อแนะน าหรือสาธิต 
เพ่ือให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและตรงตามวัตถุประสงค์  และเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความคิดรวบยอดที่
ส าคัญของการเรียนนั้น ๆ ส่วนนักเรียนคนอื่น ๆ ก็ปฏิบัติของตนเองไปเรื่อย ๆ 

การทดสอบข้อเท็จจริง  (Facts tests)  จะท าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  ใช้เวลาครั้งละ 3 นาที  โดย
นักเรียนจะรับเอกสารเพ่ือไปเตรียมตัวศึกษาที่บ้านก่อนท าการทดสอบ 

การสอนรวมกันทั้งชั้น (Whole- Class units)  ครูจะท าการสอนสรุปบทเรียนให้กับนักเรียนทั้ง
ห้อง  โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและทักษะต่าง ๆ ของบทเรียน 

สิริพร   ทิพย์คง (2545:170) ได้อธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มช่วยเหลือ
เพ่ือนจะมีการจัดกลุ่มนักเรียนเป็น 2  ลักษณะ  คือ จัดนักเรียนเป็นกลุ่มที่คละความสามารถ  
(Heterogeneous group)  กลุ่มละ 4  คน  และจัดนักเรียนเป็นกลุ่มที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกัน  
ส าหรับการท างานแบบ  TAI  นักเรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่กันท างานและผลัดกันตรวจงานในคู่ของตนเอง  เมื่อ
ท างานที่ได้รับมอบหมายเช่นแบบฝึกหัด  ครบหมดทุกชุดแล้ว ให้สมาชิกในกลุ่มทั้งสี่คน ต่างคนต่างท า
แบบฝึกหัดชุดรวม แล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจ  และตรวจดูเฉลยที่ครูจัดเตรียมไว้  หากนักเรียนคนใดท าไม่ถึง



เกณฑ์ เช่น ก าหนดเกณฑ์ 75%  ก็ต้องท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม  ส าหรับนักเรียนที่สอบได้ถึงเกณฑ์  หลังจากมา
รับการทดสอบจากครูแล้วครูจะจัดให้นักเรียนที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกันมาจัดกลุ่มอยู่ด้วยกัน  ครู
อธิบายในเรื่องได้สอนไปแล้ว โดยใช้เวลา 5-10  นาทีแล้วให้นักเรียนแยกย้ายกลับเข้ากลุ่มของตน  แล้วไป
อธิบายชี้แจงให้เพ่ือนในกลุ่มเข้าใจ  อีกครั้งและท างานกับคู่ของตนต่อไปตามเดิม 

วัฒนาพร   ระงับทุกข์ (2545 : 182)  ได้กล่าวถึงขึ้นตอนของกิจกรรมการสอนแบบกลุ่ม
ช่วยเหลือเพ่ือน ประกอบด้วย 
 1.  จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบบคละความสามารถกลุ่มละ 2-4 คน 
  2.  ผู้เรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วหรือศึกษาประเด็น/เนื้อหาใหม่โดยการอภิปรายสรุป
ข้อความนี้  หรือถามตอบ 
  3.  ผู้เรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 1  แล้วจับคู่กันภายในกลุ่มของตนเพ่ือ 

3.1  แลกเปลี่ยนตรวจใบงานที่ 1  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
3.2  อธิบายข้อสงสัยและข้อผิดพลาดของคู่ตนเอง 

  4.  ผู้เรียนทุกคนท าการทดสอบ (Quiz)   
  5.  น าคะแนนผลการทดสอบของแต่ละคนมารวมกัน เป็นคะแนนกลุ่มหรือ ใช้คะแนนเฉลี่ย 
(กรณีจ านวนคนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 
  6.  กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัลหรือติดประกาศชมเชย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์  ภาค
เรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 27 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานปรับอากาศรถยนต์(2101 – 2103) เรื่อง การท างาน   
    ของระบบปรับอากาศรถยนต์      
2.  แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้เรื่อง การท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์ 
3.  แบบทดสอบหลังการเรียนรู้เรื่อง การท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้เรื่อง การท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์ 
2.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน 
3.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังการเรียนรู้เรื่อง การท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  หาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที ( t ) 
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับปวช.2/1 ที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบ   
    แบ่งกลุ่มท างาน 



 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. หาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) มีสูตรดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 3.5.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ที่เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์      
              ช่วยสอนโดยใช้การทดสอบที ( t – test dependent ) มีสูตรดังนี้ 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน าเสนอผลการวิจัยได้ตามล าดับดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนรู้กับหลังเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ      
แบ่งกลุ่มท างาน 
 
 
 



ตารางที่ 1.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน 
 

ค่าสถิติผล
การเรียน 

 
N 

คะแนน
เต็ม 

 S.D. t-test sig 

ก่อนเรียน 27 30 9.60 1.298 11.97 .000 
หลังเรียน 27 30 12.33 1.113 

*p < .05 
 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ด้วยสถิติ t – testพบว่าค่า 
t ค านวณ 11.96 สูงกว่าค่า t ตาราง 1.69 แสดงว่าคะแนนสอบหลังเรียนรู้สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนรู้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชางานปรับอากาศรถยนต์เรื่อง การท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์ 
ของนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน หลังการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนก่อนการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล  
จากการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานปรับอากาศรถยนต์นักเรียนระดับ ชั้นปวช.2/1 โดย

ใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยของ ปริยทิพย์ บุญคง (2546).การศึกษา
ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนค
รินทรวิโรฒ. 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรจัดให้มีการท าวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มการท างานไปใช้ร่วมกับวิชาอ่ืน 
2.  ควรเพิ่มเนื้อหาและแบบฝึกหัดในหน่วยอื่นๆให้มากข้ึน เพ่ือให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติม 
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