
1 
 

ชื่อผลงานวิจัย   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานปรับอากาศรถยนต์ (2101-2103)  
เรื่อง งานถอดประกอบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ
แบ่งกลุ่มท างานเพ่ือใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

ชื่อผู้วิจัย   นายกล้าณรงค์  มงคลทรัพย์ 
ต าแหน่ง   ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์ 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต 
ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ส่วนตัว  089-521-6358 
ปีท่ีท าวิจัยเสร็จ   ปีการศึกษา 2561 
ประเภทวิจัย    วิจัยชั้นเรียน (การเรียนการสอน) 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานปรับอากาศรถยนต์  (2101-2103) เรื่อง งานถอด
ประกอบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างานเพ่ือใช้พัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานปรับอากาศรถยนต์ (2101-2103) เรื่อง งานถอดประกอบอุปกรณ์ใน
ระบบปรับอากาศรถยนต์ดีขึ้น  โดยมีขอบเขตการวิจัย ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นปี
ที่ 2/1 หมวดวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2/2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จ านวน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธี
เจาะจง โดยใช้วิธีด าเนินการวิจัยเชิงทดลอง คือ (1) ท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบ 
2/2561 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส าหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 หมวดวิชาช่างยนต์ท าการทดสอบ 1 ครั้ง และได้
เก็บข้อมูลด้วยคะแนนที่นักศึกษาสอบได้   (2) ท าการสอนนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 โดยใช้วิธีการสอนแบบ
แบ่งกลุ่มท างาน และ (3) ให้นักเรียนท าการทดสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน มีผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนทดสอบหลังเรียนรู้สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนรู้  จากสมมติฐานของการวิจัย ที่
ก าหนดไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภายหลังใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างานในรายวิชางานปรับอากาศ
รถยนต์ (2101-2103) เรื่อง งานถอดประกอบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถยนต ์สูงกว่าก่อนเรียนรู้  
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษามุ่งเน้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพทางการเรียน 
และให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางการศึกษา สามารถคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับจุดประสงค์ในรายวิชา 
โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่จะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน เกิดการพัฒนาทางสมอง ให้มีการคิดวิเคราะห์ และแสดงออกได้อย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่งตลอดปีการศึกษา 2561 ผู้สอนรายวิชางานปรับอากาศรถยนต์ (2101-2103) ได้จัดการเรียนรู้
แบบแบ่งกลุ่มท างาน ปรากฏว่าผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อย



 

ละ 60 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้พัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานปรับอากาศรถยนต์  (2101-
2103) เรื่อง งานถอดประกอบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน เพ่ือ
ใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานปรับอากาศรถยนต์ (2101-2103)    เรื่อง งาน
ถอดประกอบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถยนต์ดีขึ้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างานมีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนรู้สูง
กว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนรู้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. รายวิชา หมายถึงหน่วยวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง  ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งภาค
การศึกษา มีทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก  

2. ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่เข้าเรียนในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ปีการศึกษา 2561 
3. วิชางานปรับอากาศรถยนต์ หมายถึง การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างาน การถอด 

ประกอบ ตรวจสภาพ ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ บรรจุน้ ายา หารอยรั่ว เติมน้ ามันหล่อลื่น 
บริการบ ารุงรักษา แก้ไข ข้อขัดข้อง และประมาณราคาค่าบริการ 

4. วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน คือ วิธีสอนที่ครูมอบหมายให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจ   

5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให้
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย 
ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ได้มีผู้ให้ความหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ตัวแปรต้น 

วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้น 

 



 

ในเรื่องความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้มีผู้ศึกษา และ สรุปไว้ เช่น อันทิรา บุญญากร 
(2542 : 4) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ กระบวนการ ในการจัดประสบการณ์ต่าง  ๆ ให้กับผู้เรียน
โดยครูและผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียน มี
ความสามารถและลักษณะต่าง ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร 

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

และ เสริมศักดิ์ บุตรทอง (2547 : 28) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึงกระบวน การทั้ง
มวลของการจัดประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้เรียน โดยครูผู้สอน และ ผู้เรียนร่วมกัน จัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน่าสนใจ และ ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และ ลักษณะต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงนับว่ามี
ความส าคัญ จากการให้ความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การร่วมกันจัด
กิจกรรมของผู้เรียน และ ครูที่เป็นผู้สอน ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ ลักษณะต่าง ๆ ทีไ่ด้ตั้งเป้าหมายไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ลักษณะและความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความส าคัญต่อการบรรลุความมุ่งหมายแห่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์แห่งหลักสูตร มีผู้ศึกษาลักษณะ และ ความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ดังนี้  

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 91) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีลักษณะ และ มีความส าคัญ 
คือ ต้องจัดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และ เนื้อหาเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ของโรงเรียน และชีวิตจริง 
เหมาะกับธรรมชาติ วัยของผู้เรียน และการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สุพิน บุญชูวงศ์ และ เสริมศักดิ์ บุตรทอง (2547 : 28-29; อ้างอิงจาก สุพิน บุญชูวงศ์, หลักการสอน, 
2535 : 76-77) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งส าคัญ ดังนี้  

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

ด้านทักษะพิสัย  
3. กิจกรรมการเรียนการสอนควรเหมาะกับวัย และความพร้อมของนักเรียน  
4. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการจัดล าดับขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ มีความต่อเนื่อง แต่ละ

กิจกรรมให้มีการสืบทอดต่อจากการเรียนรู้ที่มีอยู่ก่อน จะต้องเป็นการจัดล าดับจากรูปธรรมไปยังนามธรรม 
จากประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ไปสู่ประสบการณ์ที่อยู่ไกล และจากกระบวนการคิด การท างานอย่างง่าย  ๆ ไปสู่
การให้เหตุผลที่เป็นแบบแผน และเป็นนามธรรม  

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

หนึ่งไปใช้ได้กับสถานการณ์ใหม่  
7. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นการพัฒนาความคิดส่งเสริมให้นักเรียนได้จัด สืบสวน สอบสวน

และแก้ปัญหาตามแนวทางของตน และต้องรู้จักประเมินความคิดของตนเองด้วย  



 

8. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้หลาย ๆ ทาง ให้โอกาสนักเรียนได้สังเกต
วิเคราะห์และอภิปราย โดยใช้สื่อการเรียนรู้ต่างๆมาประกอบกิจกรรม  

9. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีลักษณะเปิดกว้างแก่นักเรียน ให้มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในด้าน
เนื้อหาและแนวความคิด  

จากความส าคัญ และลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ดีนั้น ต้องมีลักษณะ และ ค านึงถึงจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ การล าดับกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัย และความพร้อมของผู้เรียนมีลักษณะที่ท้าทาย และพัฒนาความคิด มีกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
การสังเกต การวิเคราะห์ และอภิปราย มีลักษณะเปิดกว้างในเนื้อหา และความคิด และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกกิจกรรมต้องค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1.  การจัดกิจกรรมกลุ่มแบบช่วยเหลือเพ่ือน 
ความหมายของการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มช่วยเหลือเพ่ือน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 63-67)  ได้นิยามการเรียนการสอนแบบกลุ่ม

ช่วยเหลือเพ่ือน หมายถึง การเรียนการสอนที่รวมเอาหลักการเรียนแบบร่วมมือเข้าร่วมกับการเรียน เป็น
รายบุคคลมาเป็นการเรียนเป็นกลุ่ม  โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีชุดการสอนคนละชุดเพ่ือศึกษาเนื้อหาเดียวกัน
ให้นักเรียนในกลุ่มท าการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน  เมื่อนักเรียนคนใดคนหนึ่ งมีปัญหาในการเรียนก็
ปรึกษาหารือกับเพ่ือนในกลุ่มได้ครูผู้สอนจะให้ความเป็นอิสระแก่นักเรียนในการหาความรู้จากเพ่ือนในกลุ่ม 

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

วัฒนาพร ระงับทุกข์  (2545 : 182)  ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ กิจกรรมนี้เน้น
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล  มากกว่าการเรียนในลักษณะกลุ่ม  การจัดกลุ่มผู้เรียนจะคล้ายกับเทคนิค 
STAD และ TGT แต่ในเทคนิคนี้  ผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้และท างานตามระดับความสามารถของตน เมื่อ
ท างานในส่วนของตนเสร็จแล้วจึงจะไปจับคู่หรือเข้ากลุ่มท างาน 

หลักการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
หลักการสอนแบบกลุ่มช่วยเหลือเพ่ือนประกอบด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 

2543 : 64, อ้างอิงจาก Slavin, 1990 : 83) 
1. ครูควรเป็นผู้มีบทบาทน้อยที่สุดในการจัดการและตรวจสอบผลงาน 
2. ในการสอนกลุ่มย่อยครูไม่ควรใช้เวลาเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด 
3. ควรเป็นวิธีการเรียนที่ง่าย 
4. มีการกระตุ้นให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนไม่ปฏิบัติลัดขั้นตอน 
5. ควรมีการตรวจสอบเป็นระยะ  เมื่อเวลานักเรียนมีปัญหาจะได้ให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสม 
6. นักเรียนสามารถท่ีจะตรวจสอบหรือเปรียบเทียบงานของตนกับเพ่ือนของนักเรียนได้ด้วย 
7. ควรจัดกลุ่มนักเรียนให้มีสถานที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

แบบนี้ 
8. ควรเป็นวิธีง่ายทั้งครูและนักเรียน 



 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (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)  ในการเริ่มต้นทางการเยนนักเรียนจะถูกทดสอบก่อน

เรียนเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียนเนื้อหา 
3. วัสดุหลักสูตร  (Curriculum materials)  หลังการสอนนักเรียนแล้วผู้เรียนจะท างานกลุ่มของ

ตนเอง  โดยมีสื่อหรือวัสดุหลักสูตรการสอนด้วยตนเองที่ครอบคลุมเนื้อหาซึ่งจะอยู่ในรูปของแบบฝึกทักษะ  
โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 

3.1  เอกสารแนะน าบทเรียน อธิบายวิธีการท าแบบฝึกทักษะเป็นขั้นตอน 
3.2  แบบฝึกทักษะ 
3.3  แบบทดสอบย่อย 
3.4  แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน 
3.5  แผ่นเฉลยแบบฝึกทักษะแบบทดสอบย่อย ส่วนเฉลยแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนจะ

แยกออกไปต่างหาก 
การเรียนเป็นกลุ่ม (Team study)  นักเรียนจะเริ่มฝึกทักษะตามล าดับขั้นที่ก าหนดไว้ของหน่วยการ

เรียน  โดยจะท าแบบฝึกทักษะภายในกลุ่มตามล าดับ ดังนี้ 
1. สมาชิกของกลุ่มท าการจับคู่กันเพื่อท าการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
2. นักเรียนศึกษาเอกสารแนะน าบทเรียนและถามครูได้หากเกิดความไม่เข้าใจ 
3. นักเรียนแต่ละคนเริ่มท าแบบฝึกหัดทักษะจากโจทย์ปัญหาทีละตอนเพ่ือนร่วมทีมตรวจค าตอบ  ถ้า

พบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเรื่องใด  กลุ่มจะต้องช่วยกันอธิบายหรือสอนให้เข้าใจก่อนที่จะถามครูจนกว่าจะผ่านแล้วท า
แบบฝึกทักษะล าดับต่อไป 

4. เมื่อนักเรียนทั้งกลุ่มท าแบบฝึกทักษะได้ถูกต้องแล้ว ต่อไปก็ท าแบบทดสอบย่อยถ้ าไม่ผ่านผู้สอน
จะต้องเข้าไปช่วยเหลือจนกระท่ังผู้เรียนเข้าใจจึงท าให้แบบทดสอบอีกครั้ง 

5. นักเรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วย  หัวหน้าจะเป็นผู้บันทึกคะแนนลงในสรุปผลประจ ากลุ่ม  
และน าคะแนนไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละบุคคลและของแต่ละกลุ่มต่อไป โดยคะแนนกลุ่มและ
ความส าเร็จของกลุ่ม (Team scores and team recognition) ในขั้นสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์  ครูจะ
รวบรวมคะแนนกลุ่ม  ซึ่งได้จากการน าเอาคะแนนที่สมาชิกแต่ละคนได้รับจากการท าแบบทดสอบประจ าเรื่อง
มาหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเกณฑ์การให้รางวัลแบ่งเป็น 3 ระดับ 1 กลุ่มชนะเลิศ 2 กลุ่มรองชนะเลิศ 3 กลุ่มดี 
โดยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นรางวัล 

การสอนกลุ่มย่อย  (Teaching  group)  ทุก ๆ วันครูจะใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาทีในการสอน
กลุ่มย่อย โดยเลือกนักเรียนจากกลุ่มต่าง ๆ ที่เรียนเนื้อหาเดียวกันมารวมกันเพ่ือให้ข้อแนะน าหรือสาธิต เพ่ือให้
การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและตรงตามวัตถุประสงค์  และเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความคิดรวบยอดที่ส าคัญ
ของการเรียนนั้น ๆ ส่วนนักเรียนคนอื่น ๆ ก็ปฏิบัติของตนเองไปเรื่อย ๆ 

การทดสอบข้อเท็จจริง  (Facts tests)  จะท าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  ใช้เวลาครั้งละ 3 นาที  โดยนักเรียน
จะรับเอกสารเพื่อไปเตรียมตัวศึกษาท่ีบ้านก่อนท าการทดสอบ 

การสอนรวมกันทั้งชั้น (Whole- Class units)  ครูจะท าการสอนสรุปบทเรียนให้กับนักเรียนทั้งห้อง  
โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและทักษะต่าง ๆ ของบทเรียน 



 

สิริพร   ทิพย์คง (2545:170) ได้อธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มช่วยเหลือเพ่ือนจะมี
การจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 ลักษณะ คือ จัดนักเรียนเป็นกลุ่มที่คละความสามารถ  (Heterogeneous 
group) จ านวน กลุ่มละ 4 คน และจัดนักเรียนเป็นกลุ่มที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกัน ส าหรับการท างาน
แบบ TAI นักเรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่กันท างานและผลัดกันตรวจงานในคู่ของตนเอง เมื่อท างานที่ได้รับ
มอบหมายเช่นแบบฝึกหัด ครบหมดทุกชุดแล้ว ให้สมาชิกในกลุ่มทั้งสี่คน ต่างคนต่างท าแบบฝึกหัดชุดรวม แล้ว
แลกเปลี่ยนกันตรวจ  และตรวจดูเฉลยที่ครูจัดเตรียมไว้  หากนักเรียนคนใดท าไม่ถึงเกณฑ์ เช่น ก าหนดเกณฑ์ 
ร้อยละ 75 ก็ต้องท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนที่สอบได้ถึงเกณฑ์ หลังจากมารับการทดสอบจากครู
แล้วครูจะจัดให้นักเรียนที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกันมาจัดกลุ่มอยู่ด้วยกัน ครูอธิบายในเรื่องได้สอนไป
แล้ว โดยใช้เวลา 5-10  นาทีแล้วให้นักเรียนแยกย้ายกลับเข้ากลุ่มของตน แล้วไปอธิบายชี้แจงให้เพ่ือนในกลุ่ม
เข้าใจอีกครั้งและท างานกับคู่ของตนต่อไปตามเดิม 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545 : 182) ได้กล่าวถึงขึ้นตอนของกิจกรรมการสอนแบบกลุ่มช่วยเหลือเพ่ือน 
ประกอบด้วย 

1. จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบบคละความสามารถกลุ่มละ 2-4 คน 
2. ผู้เรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วหรือศึกษาประเด็น และเนื้อหาใหม่โดยการอภิปรายสรุปข้อความนี้ 

หรือถามตอบ 
3.  ผู้เรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 1 แล้วจับคู่กันภายในกลุ่มของตนเพ่ือ 

3.1 แลกเปลี่ยนตรวจใบงานที่ 1 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
3.2 อธิบายข้อสงสัยและข้อผิดพลาดของคู่ตนเอง 

4.  ผู้เรียนทุกคนท าการทดสอบ (Quiz)   
5.  น าคะแนนผลการทดสอบของแต่ละคนมารวมกัน เป็นคะแนนกลุ่มหรือ ใช้คะแนนเฉลี่ย (กรณี

จ านวนคนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน) 
6.  กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัลหรือติดประกาศชมเชย 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 
กมล ขวัญคุ้ม (2550 : 44-76) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน เรื่อง การเมืองการ

ปกครองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 42 คน  ผล
การศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Jigsaw) เรื่อง การเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.20/87.08 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8242 พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนอยู่ในระดับ
ดีมาก 

ณรงค์  สังข์มุรินทร์ (2549 : 36-55) ได้ท าการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้
เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มท างาน ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ จังหวัดชัยนาท จ านวน 
30 คนเป็นกลุ่มทดลอง และโรงเรียนวัดท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุม ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนที่เ รียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบแบ่งกลุ่มท างาน สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 



 

0.01 และนักเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ใน
ระดับมาก 

นรินทร์  กระพ้ีแดง (2542 : 63-82) ได้ศึกษาผลของการเรียนร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่ม
ท างาน ที่มีต่อทักษะการท างานร่วมกันและสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องระบบประชาธิปไตย ในรายวิชาสังคม
ศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น จ านวน 59 คน  ซึ่ง
ผลการวิจัย พบว่านักเรียนที่สอนโดยการเรียนร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือ มีทักษะการท างาน
ร่วมกันสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปฐมพงษ์ บานฤทัย  (2549 : 80–108)  ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การเมืองการ
ปกครองสมัยอยุธยา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน 40 คน ผล
การศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.25/91.42 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
คือ 80/80 ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.8884 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 
88.84 มีเจตคติด้านความรักชาติ ความภูมิใจต่อชาติและการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาซึ่งเป็นผลต่อ
เนื่องมาจากการศึกษาเรื่องการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดย
รวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 

ปิยะฉัตร ขาวแก้ว (2542 : 53-74) ได้ท าการศึกษาผลของการเรียนร่วมมือ โดยใช้เทคนิคให้ท างาน
ร่วมกัน ที่มีต่อทักษะการท างานงานร่วมกันและสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา ประเทศของเรา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอน โดยการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มท างาน สูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มท างาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05       

เยาวลักษณ์  พงศธรวิวัฒน์  (2547 : 36-61) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักฐาน
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย วิชาหลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนกระเทียมวิทยา อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 60 คน ผล
การศึกษาค้นคว้าพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบแบ่งกลุ่มท างาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบบรรยาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

วีณา บุญปัทม์ (2550 : 33–65) ได้ศึกษาค้นคว้าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน เรื่อง
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 คน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน เรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.41/89.42 และดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7589 หมายถึง  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
คิดเป็นร้อยละ 75.89 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพอใจต่อผลการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

อารุณี  บุญยืน (2547 : 27-51) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน เรื่อง 
ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 40 คน  พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่



 

สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.58/83.50 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 77 
โดยสรุปว่า แผนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้ ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง  มีกิจกรรมเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน มีสื่อการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ยังท าให้นักเรียนเกิดความก้าวหน้าทางด้าน
การเรียนรู้เพ่ิมข้ึนด้วย 

 
งานวิจัยต่างประเทศ 
Holliday (1966 : abstract) ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และปฏิสัมพันธ์ร่วมกันที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มท างาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีปฏิสัมพันธิ์
ทางการเรียนระหว่างกลุ่มดี ซึ่งส่งผลถึงความสัมพันธ์ทางด้านเชื้อชาติ และรักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน     

Mattingly and Vansickle (1991 : abstract) ได้ท าการวิจัยการเรียนแบบร่วมมือ กับนักเรียนระดับ 
9 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้สุ่มนักเรียนจ านวน 23 คน ให้ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ และ
สุ่มนักเรียนอีก 22 คน ให้ได้รับการสอนแบบดั้งเดิม ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

Stepka (1999 : p.109-A) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้วิธีการเรียนแบบแบ่งกลุ่มท างาน กับวิธีเรียน
แบบบรรยายในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่ง เพ่ือศึกษาสิ่งที่เหมือนกันของวิธีการทั้ง
สองแบบ และศึกษาว่ากลุ่มใดมีผลการปฎิบัติงานที่ดีกว่า ผลปรากฏว่านักศึกษากลุ่มที่ใช้วิธีการเรียนแบบ
แบ่งกลุ่มท างาน มีค่าคะแนนสูงกว่ากลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนแบบบรรยาย การประเมินทัศนคติเป็นรายบุคคลในมติ
กลุ่ม พบว่าการใช้วิธีการแบบแบ่งกลุ่มท างาน มีทัศนคติเป็นไปในทางบวกมากกว่าการใช้วิธีการแบบบรรยาย 

Chen (2004 : 57-A) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบของวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ใน
วิทยาลัยแห่งหนึ่งของประเทศไต้หวัน การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 2 แบบ ที่
น ามาใช้กับกลุ่มทดลอง คือ เทคนิคการเรียนแบบแบ่งกลุ่มท างาน และเทคนิค STAD ส่วนนักศึกษาในกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา
ในกลุ่มทดลองมีผลคะแนนสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาในกลุ่มควบคุม  และกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา
ชายในกลุ่มที่ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สามารถแสดงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างของนักศึกษาชายในกลุ่มที่ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

Wang (2006 : abstract) ได้ศึกษาผลกระทบของการใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิคแบบแบ่งกลุ่ม
ท างาน ที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี Chung-Hwa Institute 
of Technology ประเทศไต้หวัน  โดยท าการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกการ
บริหารธุรกิจ 77 คนจ านวน 2 ชั้นเรียน ชั้นเรียนทีห่นึ่งใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือกันท างาน อีกชั้นเรียนหนึ่งซึ่ง
ใช้วิธีการสอนแบบเดิมตามปกติทั่ว ๆ ไป ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ร่วมมือ ปรากฏผลคะแนนจากแบบทดสอบปลายภาคในระดับที่สูงขึ้น และผลคะแนนรวมที่มากกว่านักศึกษาที่
ผ่านการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเดิมตามปกติทั่ว ๆ ไป และพบว่า กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือกันท างาน มีเจตคติในด้านบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผลต่อ
การน าไปใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการพูด รวมทั้งยังมีเจตคติในด้านบวกต่อการเรียนรู้



 

ค าศัพท์ด้านการใช้เครื่องมือซึ่งเป็นภาษาอังกฤษมากกว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน
แบบเดิมตามปกติท่ัว ๆ ไป     
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี 
ที ่2 ห้อง 1 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัส
วิชา 2101–2103 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมดจ านวน 27 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
เจาะจง 
 
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ  
1. แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้เรื่อง งานถอดประกอบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ                   

รถยนต์  
2. แบบทดสอบหลังการเรียนรู้เรื่อง งานถอดประกอบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถยนต์ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นายสากล  โพธิ์เหลือง รองหัวหน้า

แผนกวิชาช่างยนต์ 
 

การรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีความสอดคล้องกับขั้นตอนของการด าเนินงานวิจัย โดย

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง ดังนี้ 
1.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้เรื่อง งานถอดประกอบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ

รถยนต์  
2.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังการเรียนรู้เรื่อง งานถอดประกอบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ

รถยนต์ โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1. หาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) ใช้สูตร ดังนี้ 
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�̅�         แทน       ค่าเฉลี่ย 



 

                                                            𝑺𝑫        แทน       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑥          แทน       ค่าเฉลี่ย 

𝑛          แทน       ค่าเฉลี่ย 

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ที่เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์     ช่วย
สอนโดยใช้การทดสอบที (t – test dependent) มีสูตรดังนี้ 
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   𝑑𝑓 = 𝑛 − 1 

𝑡         แทน สถิติทดสอบการแจกแจงแบบที                                                           
∑ 𝐷    แทน ผลรวมของผลต่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน                                                   

 ∑ 𝐷
2 แทน ผลรวมยกก าลังสองของผลต่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 𝑛        แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน าเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนรู้กับหลังเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่ม

ท างาน มีผลดังตาราง 
 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้
วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน 

 

ค่าสถิติ 
ผลการเรียน 

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 – testพบว่า 
ค่า t ค านวณ 11.96 สูงกว่าค่า t ตาราง 1.69 แสดงว่าคะแนนสอบหลังเรียนรู้สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 



 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
การวิจัย เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานปรับอากาศรถยนต์  (2101-2103) เรื่อง                    

งานถอดประกอบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน โดยมีสาระการ
รายงานผลการวิจัย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางาน
ปรับอากาศรถยนต์ (2101-2103) เรื่องงานถอดประกอบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถยนต์  และเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน มีผลสัมฤทธิ์
ของคะแนนทดสอบหลังเรียนรู้สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนรู้ จากสมมติฐานของการวิจัย ที่
ก าหนดไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภายหลังใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างานในรายวิชางานปรับอากาศ
รถยนต์ (2101-2103) เรื่อง งานถอดประกอบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถยนต์  สูงกว่าก่อนเรียนรู้ โดยมี
ขอบเขตการวิจัย ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวช . ชั้นปีที่ 2/1 หมวดวิชาช่างยนต์ ปี
การศึกษา 2/2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จ านวน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธีเจาะจง โดยใช้วิธีด าเนินการ
วิจัยเชิงทดลอง คือ (1) ท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบ 2/2561 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 หมวดวิชาช่างยนต์ท าการทดสอบ 1 ครั้ง และได้เก็บข้อมูลด้วยคะแนนที่
นักศึกษาสอบได้   (2) ท าการสอนนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน และ (3) 
ให้นักเรียนท าการทดสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีผล และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
สรุป  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชางานปรับอากาศรถยนต์เรื่อง การท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์ 
ของนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน หลังการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนก่อนการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานปรับอากาศรถยนต์นักเรียนระดับ ชั้น ปวช. 2/1 
โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยของ ปริยทิพย์  บุญคง (2546) 
การศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  1 ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ. 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ มีดังต่อไปนี้ 
1.  ควรจัดให้มีการท าวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มการท างานไปใช้ร่วมกับ                

วิชาอ่ืน 
2. ควรเพิ่มเนื้อหาและแบบฝึกหัดในหน่วยอื่นๆให้มากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติม 
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