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ความสามารถในการออกแบบโครงงานวิชาการติดตังไฟฟ้าในอาคารของ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี พ ชั นปี ที* 1 โดยวิธีการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
The ability of Project design with technical electrical installation in building of the first Year
Vocational using collaborative learning
อําพรรณ ทิมจําลอง 1, ดร.ชัยวัฒน์ วารี 2
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษา สาขาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือ 1)วัดความสามารถในการออกแบบโครงงานของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชันปี ที 1 โดยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และ 2) เพือวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนที
มีต่อกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ ประชากรได้แก่ นักเรี ยนระดับชันปี ที 1 สาขาไฟฟ้ า จํานวน 30 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 ซึ งสุ่ มแบบเจาะจง เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) แผนการเรี ยนวิชาการติดตังไฟฟ้ าโดยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 2) แบบทดสอบเป็ นแบบ
เลือกตอบ และแบบประเมินความพึงพอใจเป็ นแบบมาตราส่ วน 5 ระดับสถิติทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี ย
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี
1. ผลคะแนนหลังจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือวิชาการติดตังไฟฟ้ าในอาคารพบว่า
นักเรี ยนมีผลคะแนนเฉลียผ่านเกณฑ์คิดเป็ นร้อยละ 87
2. นัก เรี ยนระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชันปี ที 1ที เรี ยนโดยใช้วิธี การเรี ย นรู ้ แบบร่ วมื อพบว่า
นักเรี ยนมีความพึงพอใจทัง 3 ด้านอยูใ่ นระดับ มาก
คําสํ าคัญ วิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ,ความสามมารถในการออกแบบโครงงาน, การติดตังไฟฟ้ าในอาคาร
Abstract
This research aims to 1) measures the capability of designing of certificates in level 1 by the
collaborative way to learn. 2) to measure the satisfaction of students learning collaborative activities
include the population of Students in Electrical Power the in level 1, there are the total 30 people
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Laemthong technology college in the second semester ,academic year 2015. Tools used in research
consist of academic study plan. 1)Plan of Electrical installation by collaborative learning 2. The quiz is
multiple choice . 3.evaluation of satisfaction as a 5-level scale that is used in the research include statistics
average and standard deviation.
The results were as follows:
1. Scores after learning activities, academic cooperation in building electrical installation appear
that Students have average scores qualify students to 87 per cent.
2. study of certificates in level 1 using the method of learning collaborate,It is found that the
student has satisfied all are in high level
key words: How to collaborative learning, The ability to design projects, Electrical in stallations in
buildings
บทนํา
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การฉบับที 21 พ.ศ.2558-2559 จัดทําขึนภายใต้กรอบ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 21 พ.ศ.2558-2559 และสอดคล้องเชื อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับปรับปรุ ง( พ.ศ.25522559) ตลอดจนสภาพปั ญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การในระยะทีผ่านมา จึง
พบว่ายังมีปัญหาทีจําเป็ นต้องปรับปรุ งและพัฒนาทังด้านการส่ งเสริ มโอกาสทางการศึกษา
การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลงเรื อยๆ จากปี การศึกษา 2551 มีผเู ้ รี ยนอาชี วศึกษา
จํานวน 776,718 คน และในปี การศึกษา 2552 มีจาํ นวน 750,750 คน เมือเทียบกับจํานวนผูเ้ รี ยนสายสามัญที
มี จ าํ นวนเพิ มขึ น และการผลิ ต กํา ลัง แรงงานระดับ อาชี ว ศึ ก ษาไม่ ส อดคล้อ งกับ การเปลี ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในสถานประกอบการ รวมทังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ทกั ษะพืนฐานทีจําเป็ น ยัง
ไม่เพียงพอแผนการศึ กษาแห่ งชาติ ( พ.ศ.2555-2559) จากผลการประเมิ น 3 ปี ที ผ่านมา( พ.ศ.2555-2557)
พบว่าผลการประเมินในวิชาการติดตังไฟฟ้ าในอาคารมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับปานกลางและมีแนวโน้ม
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทีตลาดแรงงานต้องการ กล่าวคือนักเรี ยนต้องมีความรู ้และความสามารถในการปฏิบตั ิ
เลือกใช้สายไฟฟ้ า การใช้เครื องมือ การต่อสายไฟฟ้ า และความสามารถในการเดินวงจรไฟฟ้ าแสงสว่างและ
วงจรกําลัง
การเรี ยนแบบร่ วมมือเป็ นวิธีหนึ งทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน ได้เรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วมซึ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ได้รับประสบการณ์ ทีสัมพันธ์กบั ชี วิตจริ ง ได้รับการฝึ กฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ้ ทักษะการ
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บันทึกความรู ้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู ้ ทักษะการแสดงออกทักษะการสร้างความรู ้ใหม่และ
ทักษะการทํางานเป็ นกลุ่มจัดว่าเป็ นวิธีเรี ยนทีสามารถนํามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนทีมี
คุณภาพได้อีกวิธีหนึ ง จึงนับว่าเป็ นวิธีเรี ยนทีควรนํามาใช้ได้ดีกบั การเรี ยนการสอน เพือให้การเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ยนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยสาเหตุ นีในฐานะที ผูว้ ิจยั เป็ นครู ผูส้ อนวิชาการติ ดตังไฟฟ้ าในอาคาร ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พ ชันปี ที 1 วิทยาลัยลัยเทคโนโลยีแหลมทอง มีความสนใจทีจะนําเทคนิ คการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ โดยนํารู ปแบบร่ วมมือมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการติดตังไฟฟ้ าใน
อาคาร เพือวัดความสามารถในการออกแบบโครงงานวิชาการติดตังไฟฟ้ าด้วยวิธีการสอนแบบร่ วมมือ และ
นําผลวิจยั นีไปปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือวัดความสามารถในการออกแบบโครงงานวิชาการติดตังไฟฟ้ าในอาคารของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี ที 1
2. เพือวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อกิจกรรมการออกแบบโครงงาน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที ศึ ก ษาเป็ นนักเรี ย นระดับ ชันประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชันปี ที 1 สาขาไฟฟ้ ากํา ลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองจํานวน 30 คน ได้มาแบบเจาะจง
2. ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรต้ น ได้แก่การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ วิชาการติดตังไฟฟ้ าในอาคาร
ตัวแปรตาม ได้แก่ความสามารถในการออกแบบโครงงานวิชาการติดตังไฟฟ้ าในอาคาร เนื อหาทีใช้
มี 1.ชนิ ดและการใช้ง านของสาย 2. เครื องมื อและอุ ป กรณ์ 3. การต่อสายไฟฟ้ าแบบต่ า งๆ 4. การเดิ น
สายไฟฟ้ าแสงสว่างและไฟฟ้ ากําลัง
3.ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาที ใช้ในการทดลอง ทําการทดลองในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2558 ใช้เวลาในการ
ทดลอง 10สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 6 คาบ คาบละ 60 นาที จํานวน 60 คาบ
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การทบทวนวรรณกรรม
1. ความหมายของการเรียนแบบร่ วมมือ
มีนกั การศึกษาหลายท่านทีให้ความหมายของการเรี ยนแบบร่ วมมือ เช่น
Johnson and Johnson (2001,อ้างถึ งใน จุฑาทิพย์ ทิพยโกศัยและคณะ 2552,หน้า 52)
กล่าวถึง ความหมายของการเรี ยนแบบร่ วมมือได้ตรงกันว่า การเรี ยนแบบร่ วมมือเป็ นวิธีการจัดประสบการณ์
เรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนเป็ นกลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ 3-6 คน สมาชิ กในกลุ่มมีความแตกต่างกัน เช่น เพศ เชื อ
ชาติ ตลอดจนความสามารถในการเรี ยน สมาชิ กในกลุ่มต้องปฏิสัมพันธ์ต่อกันช่ วยเหลื อกันและกัน เคารพ
และรับฟั งความคิดเห็นของกันและกัน มีความกระตือรื อร้นทีจะแสวงหาความรู ้และประสบการณ์รวมทังมี
ความรับผิดชอบต่อการเรี ยน ซึ งความสําเร็ จของกลุ่ม ขึนตรงต่อความร่ วมมือและความสามารถของสมาชิ ก
ทุกคนในกลุ่มสมาชิกแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าทีจะเรี ยนรู ้กระบวนการแก้ปัญหาจากกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน
สมาชิ กทุกคนสามารถอธิ บายกระบวนการแก้ปัญหาในกลุ่มได้ ฉะนันสมาชิ กทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อ
การเรี ยนรู ้ของตนเองและของเพือน เพือทุกคนจะได้ประสบความสําเร็ จร่ วมกันเรี ยนรู ้ตามจุดมุ่งหมายของ
บทเรี ยนที กําหนดไว้ หรื อสามารถแก้ปัญหาได้โดยการรับรู ้ ว่าความสําเร็ จของกลุ่มนันเกิ ดขึนได้ก็ต่อเมื อ
สมาชิ ก ทุ ก คนในกลุ่ ม ประสบความสํ า เร็ จ โดยครู จ ะมี บ ทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกและเป็ นผูใ้ ห้
คําแนะนําปรึ กษา
องค์ ประกอบของการเรียนแบบร่ วมมือ
ในการจัดการเรี ยนแบบร่ วมมือ ครู จะต้องคํานึ งถึงและดําเนิ นการตามลักษณะและองค์ประกอบที
สําคัญของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันอย่างจริ งจังดังนี
วัชรา เล่าเรี ยนดี(2547,หน้า 3-4)ได้กาํ หนดองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
วิธีเรี ยนแบบร่ วมมือกันดังต่อไปนี
1. การพึงพาอาศัยกันและกันทางบวก (Positive interdependent)
1.1 ครู ตอ้ งอธิ บายงานทีให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
1.2 ครู ตอ้ งแจ้งวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของกลุ่ม
1.3 ครู ตอ้ งพยายามทําให้นกั เรี ยนเข้าใจและยอมรับว่าความพยายามของตนให้ผลดีต่อ
ตนเองและต่อสมาชิ กกลุ่ มที ยอมรั บและพึงพาอาศัย ทางบวกจะช่ วยสร้ างความผูกพันในภาระหน้าที ต่ อ
ความสําเร็ จของกลุ่มเช่นเดียวกับความสําเร็ จของตนเอง ซึ งเป็ นหัวใจของการเรี ยนแบบร่ วมมือกัน
2.การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม(Individual and group accountability)
2.1 สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อผลสําเร็ จของกลุ่มมีการร่ วมมือ ร่ วมใจ
กันปฏิบตั ิงาน โดยไม่เอาเปรี ยบซึ งกันและกัน
2.2สมาชิกกลุ่มต้องเข้าใจตรงกันเกียวกับเป้ าหมายการทํางานกลุ่ม ต้อง
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สามารถวัดได้ รวมถึ ง ความก้าวหน้า และความพยายามในการปฏิ บตั ิ ง าน เพื อให้ทราบว่าสมาชิ ก คนใด
ต้องการความช่วยเหลือ การสนับสนุ น การกระตุน้ เสริ มแรงเป็ นพิเศษ เพือให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ประสบ
ความสําเร็ จ โดยทีทุกคนต้องเข้มแข็งและพัฒนาขึน
3.การมีปฏิ สัมพันธ์ทีดีและการสร้ างสรรค์ต่อกันระหว่างบุคคลและสมาชิ กทุกคนในกลุ่ม
เนื องจากนักเรี ยนต้องปฏิ บ ตั ิ ง านร่ วมกันอย่างจริ งจัง ทุ กคนต้องสนับสนุ นช่ วยเหลื อกัน เพื อให้ประสบ
ผลสําเร็ จในเป้ าหมายเดียวกัน โดยแบ่งปั นวัสดุอุปกรณ์กนั ช่วยเหลือ สนับสนุ น กระตุน้ และชมเชยในความ
พยายามของกันและกัน การเรี ยนแบบร่ วมมือกันเป็ นระบบการให้การสนับสนุ น ทังด้านวิชาการและด้าน
บุคคล จะเห็นได้วา่ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การช่วยเหลือการสนับสนุ นพึงพาอาศัยกันจะปรากฏก็ต่อเมือ
นักเรี ยนช่วยเหลือกัน การยอมรับวิธีการแก้ปัญหาวิธีปฏิบตั ิร่วมอภิปราย การระดมความรู ้ทีได้เรี ยนมา มีการ
สอนหรื ออภิ ปรายเพือเสริ มความรู ้ และความเข้าใจให้แก่ เพือนด้วย หรื อเชื อมโยงความรู ้ ใ หม่กบั ความรู ้
เดิมป็ นต้น
4. การสอนทัก ษะทางสั ง คม ทัก ษะในการช่ วยเหลื อ พึ งพาอาศัย กัน และทัก ษะการ
ปฏิ บตั ิ งานกลุ่มเป็ นสิ งที จําเป็ น และเป็ นเป้ าหมายทีสําคัญของการเรี ยนรู ้ ในแบบดังกล่าว ดังนันการเรี ยน
แบบร่ วมมือกันเป็ นกิ จกรรมทีซับซ้อนละเอียดมากกว่าการเรี ยนแบบแข่งขัน หรื อเรี ยนด้วยตนเอง เพราะ
นัก เรี ย นจะต้องเรี ย นทังสาระความรู ้ ด้านวิช าการ (Task work) เช่ นเดี ย วกับ ทักษะทางด้า นสั ง คม การ
ปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกัน ภายในกลุ่ ม (Team work) ดัง นันสมาชิ ก แต่ ล ะคนในกลุ่ ม จะต้อ งรู ้ เ ข้า ใจ และมี
ความสามารถในการใช้ภาวะผูน้ าํ อย่างมีประสิ ทธิ ผล การตัดสิ นใจ การสร้างความเชื อถือ การสื อความหมาย
การจัดการ แก้ไขข้อขัดแย้งในกลุ่มและการจูงใจให้ปฏิ บตั ิในเรื องต่างๆ ดังนันครู ผูส้ อนจึงต้องสอนทักษะ
การทํางานเป็ นกลุ่ม ให้นกั เรี ยนเข้าใจและปฏิบตั ิได้ถูกต้องเช่นเดียวกับการให้ความรู ้และทักษะทางวิชาการ
ต่างๆ เพราะการร่ วมมือกับความขัดแย้งมีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน
5. กระบวนการกลุ่ม(Group processing) การปฏิ บตั ิงานกลุ่ มหรื อกระบวนการกลุ่ มเป็ น
องค์ประกอบทีสําคัญองค์ประกอบหนึงของการเรี ยนแบบร่ วมมือกัน กระบวนการจะปรากฏเมือสมาชิ กกลุ่ม
ร่ วมกันอภิ ปรายจนบรรลุ ผลสําเร็ จตามเป้ าหมายกลุ่ ม โดยที สมาชิ กกลุ่ มทุ กคนมี ความสัมพันธ์ ทีดี ต่อกัน
ดังนันกลุ่มจะต้องอภิปรายให้สมาชิ กทุกคนได้เข้าใจการปฏิ บตั ิงานอย่างไรที ช่ วยและไม่ช่วยให้งานกลุ่ ม
ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย และช่ วยตัดสิ นใจว่าพฤติกรรมใดในกลุ่มทีควรปฏิ บตั ิต่อไป พฤติกรรมใด
ควรเปลี ยนแปลงกระบวนการเรี ยนรู ้ จะเกิ ดอย่างต่อเนื องเป็ นผลจากการวิเคาระห์อย่างละเอียดว่า สมาชิ ก
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างไร และประสิ ทธิ ภาพกลุ่มจะพัฒนายิงขึนไป
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ขันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การติดตังไฟฟ้าในอาคาร
รู ปแบบการสอนการติดตังไฟฟ้ าในอาคารตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
มุ่งให้นกั เรี ยนมีทกั ษะพืนฐานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและการนําไปประกอบอาชีพ
ซึ งมีผนู ้ าํ เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือดังนี
1. เตรียมการ ผูส้ อนชีแจงจุดประสงค์ของบทเรี ยน โดยการแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นแบ่งกลุ่มๆ ละ 2-3
คน/กลุ่ม มีสมาชิกมีความแตกต่างกัน ผูส้ อนแนะนําการทํางานกลุ่มและบทบาทหน้าทีในกลุ่ม
2. ขันตอนการสอน ผูส้ อนนําเข้าสู่ บทเรี ยนมอบหมายงานกลุ่มทีต้องทําให้ชดั เจน
3. ขันทํากิจกรรมกลุ่ม นักเรี ยนร่ วมมือกันทํางานตามบทบาทหน้าทีทีได้รับและร่ วมแสดงความ
คิดเห็น
4. ขันตรวจสอบผลงานและทดสอบ นักเรี ยนร่ วมกันรายงานผลการทํางานกลุ่ ม ครู ผูส้ อนและ
นักเรี ยนร่ วมกันซักถามเพือเป็ นการตรวจสอบผลงานของกลุ่มและรายงานผล
5. ขั นสรุ ป บทเรี ย นและประเมิ น ผลการทํ า งานกลุ่ ม ผูส้ อนและนัก เรี ย นช่ ว ยกัน สรุ ป บทเรี ย น
ครู ผสู ้ อนเพิมเติมเสริ มความรู ้และช่วยกันประเมินผลการทํางานกลุ่ม
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (Quasi experimental research)
เครื*องมือทีใ* ช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื อง การติดตังไฟฟ้ าในอาคาร โดยใช้วธิ ี การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ จํานวน 4 แผน ใช้สเวลาในการสอน 60 คาบ รวมทังหมด 60 คาบ คาบละ 60 นาที
เป็ นเวลา10 สัปดาห์
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกแบบโครงงานวิชาการติดตังไฟฟ้ าในอาคาร
หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที มีต่อกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี ที 1.วิชาการติดตังไฟฟ้ าในอาคาร
เครื*องมือที* ใช้ ในการวิจัย/รวบรวมข้ อมูล
1.แผนการสอน วิชาการติดตังไฟฟ้ าภายในอาคารระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันปี ที 1 จํานวน 4
แผน ใช้เวลาในการสอน 60 คาบ
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2. เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบ วิชาการติดตังไฟฟ้ าภายในอาคาร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชันปี ที 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง โดยใช้แบบเลือกตอบ มี 4 เรื อง เรื องละ 10
ข้อ รวม 40 ข้อ
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการร่ วมกิจกรรม แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
- ด้านสถานที และบรรยากาศในการจัดการเรี ยนการสอน
- ด้านกิจกรรมในการเรี ยนรู ้
- ด้านประโยชน์ทีได้รับ
งานวิจัยทีเ* กี*ยวข้ อง
กรวิภา สวนบุรี(2550)ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิt ทางการเรี ยนด้วยการจัดกิจกรรมแบบร่ วมมือ
เรี ยนรู ้โดบใช้เทคนิค STAD ร่ วมกับบทเรี ยนสําเร็ จรู ปกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื องบทประยุกต์เขต
พืนทีการศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 พบว่า 1)การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาตร์ เรื องบท
ประยุกต์มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 85.76/80.50 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีตังไว้
2) นักเรี ยนทีได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค STAD ร่ วมกับบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื องบททประยุกต์มีผลสัมฤทธิt ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
Overlock(1994,อ้างถึงใน จุฑาทิพย์ ทิพยโกศัยและคณะ 2552,หน้า 78) ได้
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์โดยใช้การสอนแบบดังเดิมโดยการบรรยายกับกลุ่มทีสอนโดย
ปฏิบตั ิการทีใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ร่วมกัน จากการเปรี ยบเทียบคะแนนฉลียการสอบปลายภาคพบว่า คะแนน
เฉลียของทังสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ แสดงว่าวิธีการเรี ยนรู ้ร่วมกันมีประสิ ทธิ ภาพเท่าเทียม
กับวิธีสอนแบบอืนๆผลการใช้ Project-Based Learning และเทคโนโลยีของนักเรี ยนเกรด 8 ของ Union City
ในมลรัฐ New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริ กาพบว่าจากการประเมินผลโดยมลรัฐ New Jersey นักเรี ยนเหล่านี
มีคะแนนผลสัมฤทธิt ทางการเรี ยนด้านการอ่าน คณิ ตศาสตร์ และการเขียนสู งกว่านักเรี ยนจากเขตอืนๆ ของ
มลรัฐประมาณ 10%(Education Development Center,1994)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นําผลคะแนนวัดความสามารถในการออกแบบโครงงานหลังการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมือในรายวิชาการติดตังไฟฟ้ าในอาคาร โดยมีค่าคะแนนอยูใ่ นระดับผ่านเกณฑ์ ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70
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2. นําแบบสอบถามความพึงพอใจมาหาค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐานและแปรผลคะแนน ตาม
เกณฑ์ทีกําหนดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป
ผลการวิจัย
การวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเกียวกับความสามารถในการออกแบบโครงงานวิชาการติดตังไฟฟ้ าใน
อาคารของนักเรี ยนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี ที 1 ของนักเรี ยนโดยวิธีการสอนแบบร่ วมมือ ซึ งผล
การศึกษาสรุ ปตามดําลับดังต่อไปนี

คะแนนหลังส่ วนการใช้ แบบ
วัด(ปฎิบัติ :70)
59
59
50
50
57
57
54
54
57
57
50
50
58
58

แปลความหมาย

22
21
15
20
19
20
18
18
19
19
25
15
20
14

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คะแนนหลังส่ วนการใช้ แบบ
วัด(ทฤษฎี :30)

คนที*

ตารางที 3 คะแนนภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือในรายวิชาการติดตังไฟฟ้ าในอาคาร

81
80
65
70
76
77
72
72
76
76
75
65
78
72

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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62
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50
50
52
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50
50
64
64
50
50

แปลความหมาย

14
14
23
17
14
13
10
20
25
21
21
20
23
20
17
23

รวม

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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คนที*
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76
76
78
72
76
75
60
70
75
73
71
70
87
84
67
73

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที 3 พบว่าผลคะแนนวัดความสามารถในการออกแบบโครงงานวิชาการติดตังไฟฟ้ าใน
อาคารของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันปี ที 1 โดยวิธีการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือโดยแบ่งเนื อหา
ออกเป็ น 4 เรื อง มีรายละเอียดดังนี เรื องที 1 ชนิ ดและการใช้งานของสายไฟฟ้ า เรื องที 2 เครื องมือและ
อุปกรณ์ เรื องที 3 การต่อสายไฟฟ้ าแบบต่างๆ และเรื องที 4 การเดินสายไฟฟ้ าแสงสว่างและวงจรกําลัง โดย
มีค่าคะแนนอยูใ่ นระดับผ่านเกณฑ์
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ตอนที 2 เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือในรายวิชาการ
ติดตังไฟฟ้ าในอาคาร
ค่ าเฉลีย*
S.D.
แปลผล
ด้ านบรรยากาศ

4.13

0.91

มาก

ด้ านกิจกรรมการเรี ยน

4.25

0.76

มาก

ด้ านประโยชน์ ทไี* ด้ รับ

4.29

0.76

มาก

จากตาราง 4 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี ที 1 ทีมีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือในรายวิชาการติดตังไฟฟ้ าในอาคาร โดยจําแนกเป็ น 3 ด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความ
พึงพอใจด้านบรรยากาศ ด้านกิจกรรมการเรี ยน และด้านประโยชน์ทีได้รับ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
อภิปราย
1.ความสามารถในการออกแบบโครงงานวิ ช าการติ ด ตังไฟฟ้ าในอาคารของนัก เรี ย นระดับ
ประกาศนี ยบัตร วิช าชี พชันปี ที 1 โดยศึ กษาจากผลคะแนนหลังการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
วิชาการติดตังไฟฟ้ าในอาคาร พบว่านักเรี ยนมีผลคะแนนเฉลี ยผ่านเกณฑ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ คิดเป็ น
ร้อยละ 87 ซึ งบางส่ วนสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑาทิพย์ ทิพยโกศัย,สุ จิตรา โพธิt นา,อภิญญา นาคใหญ่
(2552) ที พบว่า นัก เรี ย นที ใช้ก ารเรี ย นแบบร่ วมมื อเพื อสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภาพบทเรี ย นบนเครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ ตเรื องการออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความต้องการด้านเนื อหาของนักเรี ยน
บทเรี ยนบนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต แบบประเมินคุ ณภาพของบทเรี ยน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิt ทางการ
เรี ยน โดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3พบว่า คะแนนการทําแบบทดสอบ
หลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยนักเรี ยนทีมี
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน ได้ฝึกหัด ได้เรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกัน
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี ที 1 โดยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ได้จาํ แนกเป็ น 3 ด้า น พบว่า นักเรี ยนมี ความพึ งพอใจด้านบรรยากาศ ด้านกิ จกรรมการเรี ยน และด้า น
ประโยชน์ทีได้รับ มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ งการจัดกิ จกรรมการรู ้ แบบร่ วมมื อเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
สามารถทํากิจกรรมได้อย่างอิสระ และเกิดความคิดทีหลากหลาย
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1.1 สื อการสอนและการเตรี ยมการสอนมีความสําคัญซึ งจะมีส่วนช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
อย่างรวดเร็ ว ครู ควรเตรี ยมการสอนทังเนือหาและสื อการสอนให้พร้อมในการดําเนินการสอน
1.2 การออกแบบโครงงานสามารถนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกับรายวิชาอืนได้ เช่นการติดตังไฟฟ้ า
1 การซ่อมบํารุ งระบบไฟฟ้ า และ การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
2.1 ควรมีการนําความสามารถในการออกแบบโครงงานโดยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ใน
ระดับชันอืน ๆ เพือให้นกั เรี ยนมีความคิดทีหลากหลายมากขึน
บรรณานุกรม
กรวิภา สวนบุรี.การพัฒนาผลสั มฤทธิcทางการเรี ยน ด้ วยการจัดกิจกรรมแบบร่ วมมือกัน
เรียนรู้ โดยใช้ เทคนิค STAD ร่ วมกับบทเรียนสํ าเร็จรู ป กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ชั น
ประถมศึกษาปี ที* 6 เรื*อง บทประยุกต์ .(บุรีรัมย์: โรงเรี ยนเขตทางการสงเคราะห์ 5 (ไตรคาม สิ ทธิ
ศิลป์ ) สพท.บุรีรัมย์ เขต 1,2550)
พิชยา เรื อนบุรี. การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญในวิชาภาษี
เงินได้ บุคคลธรรมดา เรื*องการคํานวณภาษีของนักเรี ยนระดับชั น ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย
อาชี วศึกษาลําปาง. รายงานวิจยั .(ลําปาง:วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง, 2552)
จุฑาทิพย์ ทิพยโกศัย สุ จิตรา โพธิt นา อภิญญา นาคใหญ่.(2552). การพัฒนาบทเรียนบน
เครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ตเรื* องการออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้ การเรี ยนแบบร่ วมมือสํ าหรั บ
นักเรียนชั นมัธยมชั นปี ที* 3. รายงานวิจยั .(มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552)
ปทีป เมธาคุณวุฒิ.(2543). การจัดการเรียนการสอนทีเ* น้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิตยา เจริ ญนิเวศนุกลู .(2541). ผลการใช้ วธิ ีการเรียนแบบร่ วมมือประเภทการแข่ งขัน
ระหว่ างกลุ่มด้ วยเกมส์ ทมี* ีการทดสอบย่ อยต่ อผลสั มฤทธิcทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของชั น
มัธยมศึกษาปี ที* 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรา เล่าเรี ยนดี.(2547). “เทคนิควิธีจัดการเรียนรู้ สําหรับครู มืออาชี พ.” นคปฐม: โครงการ
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