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Abstract
The purposes of the study were; 1) to develop teaching model in diesel engine course which applied practical
skill and cooperative method for vocational certification students and 2) to study result of the model. The sample
were Sattahip Vocational School’s students who majored in mechanics. The instruments in the study were 1) the
handbook for the teaching model, 2) lesson plans, 3) the achievement test, 4) the skill evaluation from and 5) the
attitude test. The data were analyzed and result in mean ( Х ) and standard deviation and t-test.
The result yielded that;
1. The teaching model was comprised of five compositions as 1) Principles, 2) Objectives, 3) Learning and
Teaching Methodology, 4) Contents and 5) Evaluation and Measurement. And the efficient of the teaching model
was high ( Х = 4.40, SD = 0.351).
2. From the model application, the researcher found that;
		 2.1 The achievement score of the experimental group was higher than controlled group significantly
(at .05 level).
		 2.2 The practical score of the experimental group was higher than controlled group significantly
(at .05 level).
		 2.3 After the experiment, attitude score of the experimental group was very high. ( Х = 4.48, SD = 0.52)
Keywords : Teaching Model, Practical Skill, Vocational Education Certificate

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ พัฒนารูปแบบการสอนวิชาเครือ่ งยนต์ดเี ซล โดยใช้หลักการเรียนรูเ้ น้นทักษะปฏิบตั ริ ว่ มกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่ม
ทดลองคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) คู่มือการ
ใช้รูปแบบการสอนวิชาเครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน 4) แบบประเมินทักษะการปฏิบตั งิ านเครือ่ งยนต์
ดีเซล 5) แบบวัดเจตคติต่อรายวิชา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( Х ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าคะแนนที
(t-test)
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ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1. รูปแบบการสอนวิชาเครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Х = 4.40, SD = 0.351) ประกอบด้วย 5 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรียนการสอน 4) เนื้อหาสาระ และ 5) การวัดและประเมินผล
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน พบว่า
		 2.1 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการทดลอง โดยภาพรวมสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
		 2.2 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลการปฏิบัติงานหลังการทดลอง โดยภาพรวมสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
		 2.3 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเจตคติต่อวิชาเครื่องยนต์ดีเซล ภายหลังการทดลอง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเจตคติอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ( Х = 4.48, SD = 0.52 )
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน, วิชาเครื่องยนต์ดีเซล, เน้นทักษะปฏิบัติ, การเรียนรู้แบบร่วมมือ

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เป็น
หลักสูตรหนึ่งในการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตรที่พัฒนา
ขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อผลิต
กํ า ลั ง คนระดั บ ฝี มื อ ที่ มี ค วามรู ้ ความชํ า นาญในทั ก ษะวิ ช าชี พ
มีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญาที่เหมาะสม
สามารถนาํ ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือก
ระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจ
และโอกาสของตน ส่งเสริมการประสานความร่วมมือในการจัดการ
ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบันหน่วยงาน และ
องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ท้องถิ่นและชุมชน จากการวิเคราะห์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พบว่า หลักสูตร
มีจดุ หมาย 1) เพือ่ ให้มคี วามรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพ
ตรงตามมาตรฐานวิ ช าชี พ นํ า ไปปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถกี ารดาํ รงชีวติ และการประกอบอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศชาติ 2) เพือ่ ให้เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถ
สร้างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่
เสมอ 3) เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภูมิใจใน
วิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ
ได้ ดี โดยมี ค วามเคารพในสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตนเองและผู ้ อื่ น
4) เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน
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การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่น
และประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลป
วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ รูจ้ กั ใช้และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ี 5) เพือ่ ให้มบี คุ ลิกภาพทีด่ ี มีมนุษยสัมพันธ์
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และวินยั ในตนเอง มีสขุ ภาพอนามัยทีส่ มบูรณ์
ทัง้ ร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนัน้ ๆ 6) เพือ่ ให้ตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ประเทศและโลกปัจจุบัน มีความรักชาติ สํานึกในความเป็นไทย
เสียสละเพือ่ ส่วนรวม ดาํ รงรักษาไว้ซงึ่ มีความมัน่ คงของชาติ ศาสนา
พระมหากษั ต ริ ย ์ และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
จากสาระส� ำ คั ญ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นจุ ด หมายของหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จึงท�ำให้ครูผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจ�ำเป็นต้องจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนโดยทัว่ ไป ซึง่ ประกอบ
ด้วยพิสัยทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
เป็นด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาสมอง ความรูค้ วามจ�ำ การน�ำไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ด้านทักษะพิสัย
(Psychomotor Domain) เป็นด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทักษะ
ด้านการปฏิบัติ และด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้สึก อารมณ์ ทัศนคติ ค่านิยม
ความเชื่อ ตลอดจนพัฒนาระบบการคิด (อุทุมพร จามรมาน, 2531,
หน้า1-2) จุดมุ่งหมายทั้ง 3 ด้านนี้ จึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนควรค�ำนึงถึง
เสมอ แม้ว่าจะมีการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้มีคุณสมบัติ ครบทั้ง 3 ด้าน
แต่ด้านที่เป็นปัญหาของผู้เรียน คือ ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และ

จิตพิสัย ดังปรากฏอยู่ในเนื้อหาสาระที่กล่าวถึง สภาพปัญหาของ
สังคมไทยในปัจจุบัน ในด้านคุณภาพทางการศึกษาที่ระบุไว้ใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ 2545-2559 ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กต�่ำกว่าอุดมศึกษาไม่อยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา
อังกฤษ และคอมพิวเตอร์ แม้ในการศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งที่อยู่ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในระดับอุดมศึกษาก็ยังพบว่า
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวนมากด้อยคุณภาพและไม่มีมาตรฐานดีพอ
ที่ จ ะท� ำ งานในสถานประกอบการ (ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 23)
ในแนวทางเดียวกันส�ำนักงานคณะกรรมการการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547, หน้า 10) รายงานว่าแรงงาน
ไทยขาดคุณภาพใน 6 ด้าน ประกอบด้วย
1. ขาดเจตคติที่ดีในการเข้าท�ำงานภาคอุตสาหกรรม
2. ขาดความรูพ้ นื้ ฐานด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และคอมพิวเตอร์
3. ขาดความซื่อสัตย์ และระเบียบวินัย
4. ขาดทักษะในการแก้ปัญหาและการท�ำงานเป็นทีม
5. ขาดทักษะในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน
6. ขาดทักษะความรู้เฉพาะทาง โดยเฉพาะด้านช่างและ
วิศวกรรม
จากที่ ก ล่ า วมา จะเห็ น ว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนอาชีวศึกษาจะสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรูโ้ ดยทัว่ ไปทัง้
3 ด้าน ที่สมดุลกัน คือ ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Domain)
เจตคติ (Affective Domain) และทักษะปฏิบัติ (Psychomotor
Domain) แต่จะมีความแตกต่างกัน คือ ในด้านพุทธิพิสัยหรือด้าน
ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Domain) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา
เพือ่ เตรียมทรัพยากรมนุษย์สำ� หรับการด�ำรงชีวติ ในอนาคต ทัง้ นีโ้ ดย
จัดเป็นกระบวนการศึกษาทีจ่ ดั ในกลุม่ วิชาชีพ ทีม่ กี ารเรียนรูท้ งั้ ด้าน
วิทยาการ (Technology) และศาสตร์ต่างๆ ที่สัมพันธ์กันกับอาชีพ
โดยจะมุ่งพัฒนา และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลในด้านความ
รู้ความเข้าใจ ทักษะการท�ำงานและเจตคติ เพื่อให้สามารถประกอบ
อาชีพที่ตนเลือกเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Evan and Herr,
1978, p. 3,48; ธีรวุฒิ บุญยโสภณ, 2536, หน้า 3; กฤษมันต์
วัฒนาณรงค์, 2539, หน้า 34-35) แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการเรียนรู้และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทีเ่ ปิดการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มีหน้าที่ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรที่จัดการศึกษาจะมี

ดังต่อไปนี้ หลักสูตรทางด้านช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรทางด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม และหลักสูตรทางด้านการบัญชี
จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัย และจากการสัมภาษณ์ครู
อาจารย์ และสถานประกอบการในการประชุมติดตามผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พบว่า ผู้ส�ำเร็จการศึกษาขาดการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหา
ตลอดจนขาดกระบวนการคิดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการประชุม
ร่วมกันกับสถานประกอบการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อาทิเช่น นักเรียนไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ ไม่สามารถ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้เอง ต้องสอบถามจากเพื่อนร่วมงาน
และหัวหน้างานตลอดเวลา ขาดภาวะผูน้ ำ� ไม่มคี วามริเริม่ สร้างสรรค์
ในการท�ำงาน และไม่มีความมั่นใจในตนเอง จากการค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาดังกล่าว พบว่า น่าจะมีสาเหตุหลายด้าน เช่น ตัวผู้เรียน
ซึง่ อาจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้การจัดการเรียนการสอนไม่สมั ฤทธิผ์ ล
เท่าที่ควรเนื่องจากนักเรียนมักขาดแรงจูงใจและความมุ่งมั่นใน
การเรียน นอกจากสาเหตุดา้ นผูเ้ รียนดังกล่าวแล้ว จากการสัมภาษณ์
รวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์วิทยาลัย
เทคนิคสัตหีบที่ผ่านมา พบว่า น่าจะเป็นสาเหตุอีกประการหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะของนักเรียน
เนื่องจากครู การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเดิมนั้นใช้การ
เลียนแบบ การสาธิต ให้ปฏิบัติท�ำตาม ไม่ได้ฝึกให้นักเรียนให้
คิดริเริม่ และสร้างสรรค์ จึงท�ำให้นกั เรียนขาดโอกาสฝึกคิด วิเคราะห์
การปฏิบัติงาน วางแผนการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังที่ โทนี วากเนอร์
(Tony Wagner, 2008, p. 20-24) ได้กล่าวไว้ การปรับกระบวนการ
เรียนการสอนเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าว
ของ วราภรณ์ ตระกูลสวัสดิ์ (2545, หน้า 3) กล่าวว่า การที่นักเรียน
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต�่ำ และขาดทักษะการ
คิดเป็น ท�ำเป็น และแก้ไขปัญหาได้นั้น ควรมีการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิ ด การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ดี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน
และทักษะการแก้ปัญหา ให้มีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถ
เรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ โดยกระตุน้ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผเู้ รียนมีวธิ กี าร
เรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง จัดโอกาสและกิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่ อ ผู ้ เรี ย นสามารถพั ฒ นาตนเองได้ ต ลอดชี วิ ต มี
ประสิทธิภาพในการท�ำงานและด�ำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ในสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้วิจัยจึงสนใจท�ำวิจัยเพื่อการพัฒนา
รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถและ
กระบวนการพัฒนาทักษะปฏิบตั ขิ องนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
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วิชาชีพ ตามแนวคิดของการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ และ
ของเดวีส์
รู ป แบบการสอนทั ก ษะปฏิ บั ติ ข อง (แฮร์ โรว์ , 1972 :
p. 96–99 อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2552, หน้า 245-246) ได้จัด
ล�ำดับขั้นของการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติไว้ 5 ขั้นตอน โดยเริ่ม
จากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก ดังนั้น
การกระท�ำจึงเริม่ จากเคลือ่ นไหวกล้ามเนือ้ ใหญ่ไปถึงการเคลือ่ นไหว
กล้ามเนื้อย่อย ล�ำดับขั้นดังกล่าว ได้แก่ การเลียนแบบ การลงมือ
กระท�ำตามค�ำสั่ง การกระท�ำอย่างถูกต้องสมบูรณ์ การแสดงออก
และการกระท�ำอย่างเป็นธรรมชาติ รูปแบบนี้มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความสามารถทางด้านทักษะปฏิบัติต่างๆ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบตั หิ รือกระท�ำอย่างถูกต้องสมบูรณ์และช�ำนาญ ซึง่ มีกระบวนการ
เรียนการสอนของรูปแบบมี 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการเลียนแบบ
ขั้นที่ 2 ขั้นการลงมือกระท�ำตามค�ำสั่ง ขั้นที่ 3 ขั้นการกระท�ำ
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ (Precision) ขั้นที่ 4 ขั้นการแสดงออก
(Articulation) และขั้ น ที่ 5 ขั้ น กระท� ำ อย่ า งเป็ น ธรรมชาติ
(Naturalization) ซึง่ ผลการเรียนรูจ้ ะได้รบั จากการเรียนตามรูปแบบ
ผูเ้ รียนจะเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะปฏิบตั ิ จนสามารถกระท�ำได้
อย่างสมบูรณ์ ซึง่ มีความสอดคล้องกับรูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิ
ของเดวีส์ (เดวีส์, 1971 : 50–56 อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2552,
หน้า 246-247) ได้น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จ�ำนวนมาก
การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท�ำทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อย
เชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส�ำเร็จได้
ด้วยดีและรวดเร็ว รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะ
ปฏิบัติของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะที่ประกอบด้วยทักษะ
ย่อยจ�ำนวนมาก ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ มี 4 ขั้น
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท�ำ ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและ
ให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ให้เทคนิควิธกี าร และขัน้ ที่ 5 ขัน้ ให้ผเู้ รียนเชือ่ มโยงทักษะ
ย่อยๆ ซึ่งผลการเรียนรู้จะได้รบั จากการเรียนตามรูปแบบ ผู้เรียนจะ
เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะปฏิบตั ิ จนสามารถท�ำได้อย่างสมบูรณ์
การจั ด หลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สั ต หี บ ได้ จั ด รายวิ ช างาน
เครือ่ งยนต์ดเี ซล เป็นวิชาบังคับทีน่ กั เรียนทุกสาขาวิชาของแผนกวิชา
ช่างยนต์ต้องเรียน ซึ่งมีจุดประสงค์ของการเรียนเพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เครื่องยนต์ดีเซลได้ แต่จากการทดสอบรายวิชาดังกล่าวในปีการ
ศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา พบว่า ผลสัมฤทธิ์โดย
รวมในรายวิชางานเครือ่ งยนต์ดเี ซลของนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิค
สัตหีบ จ�ำนวน 183 คน มีผลสัมฤทธิ์ปานกลาง และมีทักษะปฏิบัติ
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งานค่อนข้างต�่ำ จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับผลการเรียนพบว่า
นั ก เรี ย นดั ง กล่ า วมี ร ะดั บ ผลการเรี ย นอยู ่ ใ นระดั บ 4 มี ค ะแนน
80-100 คะแนน จ�ำนวน 10 คน ระดับ 3.5 คะแนน 75-79 คะแนน
จ�ำนวน 18 คน ระดับ 3 มีคะแนน 70-74 คะแนน จ�ำนวน 15 คน
ระดับ 2.5 คะแนน 65-69 คะแนน จ�ำนวน 98 คน ระดับ 2 คะแนน
60-64 คะแนน จ�ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6.01 ร้อยละ 8.20
ร้อยละ 14.21 ร้อยละ 46.45 และ 25.13 ตามล�ำดับ (วิทยาลัย
เทคนิคสัตหีบ, 2555-2557)
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงเลือกเนือ้ หาในรายวิชาดังกล่าว
ในการท�ำวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนานักเรียนด้าน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ด้านการพัฒนาทักษะปฏิบตั แิ ละเจตคติทดี่ ี
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวิชาเครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้
หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. เพือ่ ศึกษาผลการใช้รปู แบบการสอนวิชาเครือ่ งยนต์ดเี ซล
โดยใช้ ห ลั ก การเรี ย นรู ้ เ น้ น ทั ก ษะปฏิ บัติร ่ ว มกั บการเรี ย นรู้แบบ
ร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สมมติฐานของการวิจัย

1. นักเรียนทีเ่ รียนตามรูปแบบการสอนวิชาเครือ่ งยนต์ดเี ซล
โดยใช้หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับหลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านเครือ่ งยนต์ดเี ซลหลังการทดลองสูงกว่า
นักศึกษากลุม่ ที่ได้รบั การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05
2. นักเรียนทีเ่ รียนตามรูปแบบการสอนวิชาเครือ่ งยนต์ดเี ซล
โดยใช้หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับหลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีทักษะการ
ปฏิบตั งิ านเครือ่ งยนต์ดเี ซลหลังการทดลองสูงกว่านักศึกษากลุม่ ทีไ่ ด้
รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนทีเ่ รียนตามรูปแบบการสอนวิชาเครือ่ งยนต์ดเี ซล
โดยใช้หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับหลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังการ
ทดลองมีเจตคติอยู่ในระดับดี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. รู ป แบบการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น จะช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาด้ า น
ความรูค้ วามเข้าใจ และด้านทักษะงาน ซึง่ จะใช้เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญ

ในการพั ฒ นาทั ก ษะปฏิ บั ติ ใ นวิ ช างานเครื่ อ งยนต์ ดี เซลส� ำ หรั บ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. รู ป แบบการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น จะเป็ น แนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายที่จะช่วยกระตุ้นให้
ผูส้ อนน�ำทฤษฎี แนวคิด ทีส่ ำ� คัญมาพัฒนารูปแบบการสอนอืน่ ๆ เพือ่
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นการสอนของผู ้ ส อนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพต่อไป

			 5.2.2 ทักษะการปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซลของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
			 5.2.3 เจตคติต่อการเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์
ดีเซลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั เรือ่ งการพัฒนารูปแบบการสอนวิชางานเครือ่ งยนต์
ดีเซล โดยใช้หลักการเรียนรู้เน้นทักษะการปฏิบัติและการเรียนรู้
ขอบเขตของการวิจัย
แบบร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้วิจัย
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้กำ� หนดขอบเขตในการวิจยั ดังต่อไปนี้ ได้ศึกษาค้นคว้าและด�ำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
1. ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งพัฒนารูปแบบการสอนวิชา โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยขั้นตอน 10 ขั้นตอน ต่อไปนี้
เครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการ
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาเครื่องยนต์ดีเซล
เรียนรู้แบบร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดยใช้หลักการเรียนรู้เน้นทักษะการปฏิบัติและการเรียนรู้แบบ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเอกสาร
		 2.1 ประชากรได้แก่ นักเรียนของวิทยาลัยในสังกัด ประกอบรูปแบบ มีการด�ำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร 		 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่
วิชาชีพ ในจังหวัดชลบุรี สาขาวิชาช่างยนต์ที่ลงทะเบียนเรียน เกีย่ วข้อง เพือ่ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยการส�ำรวจข้อมูล
รายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและนักเรียน พบว่า รายวิชางาน
จ�ำนวน 356 คน
เครื่องยนต์ดีเซลมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมุ่งให้เรียน
		 2.2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร เป็นรายบุคคล นักเรียนขาดการฝึกปฏิบัติให้เกิดความช�ำนาญ
วิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 2/1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัด การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ผู้สอนยังมีบทบาทเป็นส�ำคัญทั้ง
ชลบุรี ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชางานเครือ่ งยนต์ดเี ซล ภาคเรียนที่ 1 กระบวนการตั้งแต่ขั้นการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 19 คน โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบ และการประเมินผลการสอนส่วนใหญ่ประเมินผลงานเพียงอย่าง
เจาะจง (Purposive sampling)
เดียว ไม่มกี ระบวนการประเมินทักษะในการปฏิบตั งิ าน และจากการ
3. เนื้ อ หาที่ ผู ้ วิ จั ย ใช้ น� ำ มาจากเนื้ อ หาตามรายวิ ช างาน สัมภาษณ์ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดการฝึกปฏิบัติให้เกิดความช�ำนาญ
เครื่องยนต์ดีเซล ได้แก่
และขาดแรงเสริมและแรงจูงใจในการเรียน ในด้านความต้องการ
		 3.1 การตั้งมาร์คหน้าเครื่องเครื่องยนต์ดีเซล
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล
		 3.2 การปรับตั้งระยะห่างลิ้นเครื่องยนต์ดีเซล
พบว่า มีความต้องการในการจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะการ
		 3.3 การถอดฝาสูบเครื่องยนต์ดีเซล
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความช�ำนาญ และเน้นกระบวนการจัดการเรียน
		 3.4 การตรวจสอบฝาสูบเครื่องยนต์ดีเซล
การสอนเป็นกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมิน
		 3.5 การประกอบฝาสูบเครื่องยนต์ดีเซล
ผลการเรียนการสอน และแบบสอบถามความต้องการในการเรียน
4. ใช้เวลาในการทดลอง จ�ำนวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ เพื่อน�ำผลการศึกษามาใช้ในการก�ำหนดแนวทางในการพัฒนารูป
5 ชั่วโมง รวมเป็น 25 ชั่วโมง
แบบการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
5. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เรียนในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
5.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
2557 นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง คือ
			 5.1.1 รูปแบบการสอนวิชาเครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้ มีผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ จ�ำนวนร้อยละ 67 นักเรียนส่วนใหญ่มี
หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ความต้ อ งการในการเรี ย นแบบกลุ ่ ม พึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น
		 5.2 ตัวแปรตาม
ร้อยละ 82 และต้องการจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะการปฏิบัติ
			 5.2.1 ความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องยนต์ดีเซลของ ร้อยละ 87 และนักเรียนส่วนใหญ่ต้องการบรรยากาศในการเรียนรู้
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตามสถานการณ์ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชางานเครื่องยนต์
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ดีเซล โดยศึกษาข้อมูลจากค�ำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้ และเนือ้ หาในรายวิชา เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา
มาวิเคราะห์ก�ำหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน
และขอบเขตของการศึกษาวิจัย
		 ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษา แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ต�ำรา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ
แฮร์โรว์ รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ และแนวคิดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
		 ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบและก�ำหนดองค์ประกอบ
การสอน ผู้วิจัยน�ำกรอบแนวคิดของการด�ำเนินการวิจัยที่ได้มา
ก�ำหนดองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน โดยน�ำ
สาระส�ำคัญหลักการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ และ
ของเดวีส์ และแนวคิดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ รวมถึงแนวการจัดการ
เรียนรู้รายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 2101-2002 หมวด
ทั ก ษะวิ ช าชี พ กลุ ่ ม ทั ก ษะวิ ช าชี พ เฉพาะมาใช้ ใ นการก� ำ หนด
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และการจัดความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่างๆ จนได้รูปแบบการสอนวิชาเครื่องยนต์ดีเซล
โดยใช้หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วม
มือ ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยรูปแบบการ
จั ด การเรี ย นการสอนมี 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) หลั ก การ
2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการสอน 4) สาระการเรียน การสอน
และ 5) การวัดและประเมินผลของรูปแบบการสอน
		 ขั้ น ตอนที่ 4 การจั ด ท� ำ เอกสารประกอบรู ป แบบ
การสอน ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
และ 2) แผนการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและ
เอกสารประกอบ ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินรูปแบบการสอน และ
เอกสารประกอบรูปแบบการสอน ได้แก่ 1) แบบประเมินรูปแบบ
การสอนวิชาเครือ่ งยนต์ดเี ซล โดยใช้หลักการเรียนรูเ้ น้นทักษะปฏิบตั ิ
ร่วมกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 2) แบบประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 3)
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน จากนัน้ น�ำไปตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยน�ำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค�ำแนะน�ำให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ หลังจากได้ปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบและแผนการเรียน
การสอน แล้ว ผูว้ จิ ยั น�ำแผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างแต่มีลักษณะใกล้เคียง จ�ำนวน 1 ห้องเรียน ใช้ระยะเวลา 2
สัปดาห์ เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นไปได้ของรูป
แบบการเรียนการสอนด้านระยะเวลา และปัญหาต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
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		 ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและเอกสาร
ประกอบ ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองใช้ รู ป แบบใน
ขัน้ ตอนที่ 5 ประกอบด้วย คูม่ อื การใช้รปู แบบการเรียนการสอน และ
แผนการเรียนการสอนมาพิจารณาในการปรับปรุงและแก้ไข เพือ่ ให้
ได้รูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียน
การสอนฉบับสมบูรณ์
ระยะที่ 2 การทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอน
		 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบการสอน
ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดประชากร คือ นักเรียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกวิชาช่างยนต์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล
ในวิทยาลัยสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัด
ชลบุรี และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ ในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ที่ลงทะเบียน
รายวิชางานเครือ่ งยนต์ดเี ซล ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึง่
เลือกมาโดยใช้เทคนิคการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling
Technique) จ�ำนวน 2 กลุ่มเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม
		 ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั จัดท�ำแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแบบประเมิน
ทักษะการปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล และแบบวัดเจตคติต่อการ
เรียน และน�ำไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
		 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสอน ผู้วิจัย
ก�ำหนดแบบแผนการทดลอง เป็นแบบวิจัยกึ่งทดลอง (QuasiExperimental design) ประเภทวิจัย Non-equivalent Control
Group Design เป็นแบบแผนที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ไม่
เท่าเทียมกันมีการวัดผลก่อนและหลังการทดลองทุกกลุ่ม (พิสณุ
ฟองศรี, 2554, หน้า 127-130) โดยการก�ำหนดระยะเวลาการ
ทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาในการสอน
จ�ำนวน 5 สัปดาห์ สอนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 25
คาบ และด�ำเนินการทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอน โดยด�ำเนิน
การแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะก่อนการจัดการเรียนการสอน
2) ระยะการด�ำเนินการทดลอง และ3) หลังการทดลองสอน
		 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
สอน โดยผู้วิจัยศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การงานเครื่องยนต์ดีเซลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2) ศึกษา
ทักษะการปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซลของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม และ 3) การศึกษาเจตคติตอ่ การเรียนรายวิชางานเครือ่ งยนต์
ดีเซลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล
โดยใช้ ห ลั ก การเรี ยนรู้เน้น ทัก ษะปฏิบัติร่ว มกับ การเรี ย นรู ้ แบบ
ร่วมมือ มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
		 1.1 หลักการ 1) เป็นการน�ำเสนอรูปแบบเพือ่ ให้นกั เรียน
มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้
หลักการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติร่วมกับหลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ซึง่ ใช้กระบวนการกลุม่ ในการเรียนและการฝึกฝน 2) เป็นการ
เรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดให้ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มย่อย
		 1.2 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เรียนรู้โดยเน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส�ำหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล 2) เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยเน้น
ทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหา
		 1.3 กระบวนการเรียนการสอนมี 7 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย
1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ 2) ขั้นเลียนแบบ 3) ขั้นสาธิตทักษะย่อย
4) ขั้นปฏิบัติย่อยอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง 5) ขั้นเชื่อมโยงทักษะย่อย
6) ขั้นแสดงออกอย่างสมบูรณ์ 7) ขั้นแสดงออกอย่างช�ำนาญ และ
การประยุกต์ใช้
		 1.4 เนื้อหารายวิชา ประกอบด้วยเนื้อตามค�ำอธิบาย
รายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ได้แก่ 1) การตั้งมาร์คหน้าเครื่อง
เครื่องยนต์ดีเซล 2) การปรับตั้งระยะห่างลิ้นเครื่องยนต์ดีเซล
3) การถอดฝาสูบเครือ่ งยนต์ดเี ซล 4) การตรวจสอบฝาสูบเครือ่ งยนต์
ดีเซล 5) การประกอบฝาสูบเครื่องยนต์ดีเซล
		 1.5 การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 1) การวัดและ
ประเมินผลก่อนการจัดการเรียนการสอนจากการวัดผลก่อนเรียน
และจากการประเมินทักษะการปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล 2) การ
วัดและประเมินผลหลังการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการประเมิน
จากการใช้ แ บบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเกี่ ย วกั บ งาน
เครื่องยนต์ดีเซลแบบประเมินทักษะการปฏิบัตงิ านเครือ่ งยนต์ดเี ซล
และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล
		 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Х = 4.40, SD = 0.35)
2. ผลการใช้รูปแบบการสอนวิชาเครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้
หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ			
		 2.1 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการ
ทดลอง โดยภาพรวมสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05
		 2.2 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลการปฏิบัติงานหลัง
การทดลอง โดยภาพรวมสูงกว่าผูเ้ รียนกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
		 2.3 ผูเ้ รียนกลุม่ ทดลองมีคะแนนเจตคติตอ่ วิชาเครือ่ งยนต์
ดีเซล ภายหลังการทดลอง โดยภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ เจตคติอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก ( Х = 4.48, SD = 0.52 )

อภิปรายผล

การวิจยั เรือ่ งการพัฒนารูปแบบการสอนวิชางานเครือ่ งยนต์
ดีเซล โดยใช้หลักการเรียนรูเ้ น้นทักษะปฏิบตั ริ ว่ มกับการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อภิปรายผล
การวิจัยได้ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้เน้น
ทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ มี อ งค์ ป ระกอบ คื อ หลั ก การเนื้ อ หา
กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล หลักการ
จั ด การเรี ย นรู ้ แ บบเน้ น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ร ่ ว มกั บ การเรี ย นรู ้ แ บบ
ร่วมมือ ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ 2) ขั้นเลียนแบบ 3) ขั้นสาธิตทักษะย่อย
4) ขั้นปฏิบัติย่อยอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง 5) ขั้นเชื่อมโยงทักษะย่อย
6) ขั้นแสดงออกอย่างสมบูรณ์ 7) ขั้นแสดงออกอย่างช�ำนาญ และ
การประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นผ่านการตรวจ
สอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าดัชนี ความสอดคล้องของรูปแบบ
การเรียน การสอน เท่ากับ 0.70 – 1.00 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรูเ้ น้นทักษะปฏิบตั ริ ว่ มกับการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือได้พฒ
ั นาขึน้ อย่างเป็นระบบ มีการด�ำเนินการตาม
ขัน้ ตอนของวิธกี ารเชิงระบบโดยน�ำผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายการผลิต
นักเรียนอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการ
ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของ เควิน
ครูส (Kevin Kruse, 2008, p. 1) ร่วมกับกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) โดยหลักการของรูปแบบ
การเรียนสอนส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ได้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือ ในการด�ำรงชีวติ ในสังคม ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของโทนี วากเนอร์ (Tony Wagner, 2008, p. 20-24) กล่าวถึง
ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่โลกมีการเปลี่ยน
ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร
โดยกล่าวว่าการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับและทุก
วิชาชีพจ�ำเป็นต้องสนใจการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อน�ำไปใช้ในชีวิต
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อย่างมีความสุข และการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์ ความรู้
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท�ำให้มนุษย์ทกุ คนด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมี
ความสุข และเพื่อให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันของนักเรียน ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนี้ จึงตรงกับ
แนวคิดทฤษฎีทเี่ หมาะสมสอดคล้องกับวิธกี ารเรียนสายอาชีพ ซึง่ ใน
ปัจจุบนั นัน้ ได้เปลีย่ นแปลงการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้วธิ กี ารเรียนรูม้ าก
กว่าให้ความรู้โดยตรงเน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหา โดยการเรียนรู้จากสถานการณ์มากกว่า
การเรียนรู้เพื่อการจ�ำตามที่ครูบอก ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้แบบ
เดิมที่เน้นครูเป็นผู้ให้ความรู้เป็นส�ำคัญ รูปแบบการเรียนสอนที่
พัฒนาขึ้นนี้ยังเน้นถึงการเรียนรู้และความรู้ที่ต้องมีการน�ำไปใช้
ดังนัน้ รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีจ้ งึ มีองค์ประกอบต่างๆ
ของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกันทุกองค์
ประกอบ สามารถน�ำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการจัดการเรียนของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพได้
2. จากผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ
เรี ย นรู ้ เ น้ น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ร ่ ว มกั บ การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ส� ำ หรั บ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับรูปแบบการเรียนการสอน
แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้างความรู้หลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรูเ้ น้นทักษะปฏิบตั ริ ว่ ม
กับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ นักเรียนได้เป็นผูล้ งมือปฏิบตั แิ ละร่วมกัน
หาทางแก้ปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง และในการ
เรียนรู้ผู้เรียนเป็นผู้กระท�ำด้วยตนเอง การสร้างความรู้ในการแก้
ปัญหาท�ำให้สร้างความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่าน
ได้แก่ Fosnot (1996, p. 12-15), Von Glaserfeld. (1991,
p. 22-25), Wilson (1996, p. 18-20), Cobb (1994, p. 7-10 ;
Bell (1993, p. 24-30), Driver and Bell (1986, p, 5-7), ไพจิตร
สะดวกการ (2539, หน้า 22) สุกัญญา กตัญญู (2542, หน้า 39),
สิริชนม์ ปิ่นน้อย (2542, หน้า 20;) และธิดา ภูประทาน (2542,
หน้า 13) ที่กล่าวว่าการเรียนการสอนอาชีวศึกษาจ�ำเป็นต้องใช้
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แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนของ
นักเรียนอาชีวศึกษา รวมทั้งลักษณะวิชาและผลลัพธ์ที่คาดหวังใน
ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นการให้วิธีการเรียนรู้มากกว่าการให้ความรู้
โดยตรงจากครูเน้นการปฏิบตั เิ พือ่ การเรียนรูใ้ นสถานการณ์มากกว่า
การเรียนรู้เพื่อการจ�ำตามที่ครูบอก ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้แบบ
เดิมที่เน้นครูเป็นผู้ให้ความรู้เป็นส�ำคัญ
3. จากผลการวิจยั พบว่า เจตคติของนักเรียนทีม่ ตี อ่ รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับ
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนสนับสนุนให้ผู้
เรียนมีการท�ำกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนคนอื่นๆ
อย่างต่อเนือ่ งมีคะแนนเฉลีย่ สูงสุดอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ล�ำดับรองลง
มาคือ การเรียนการสอนตามรูปแบบเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึก
ทักษะการปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล และกระบวนการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ร่วมกัน
หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มุ่งเน้นให้ทุกคนได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็ม
ก�ำลังความสามารถของผู้เรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาความ
สามารถในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการ ฝึกคิดวิเคราะห์ในการแก้
ปัญหาการท�ำงานกลุ่ม การกล้าแสดงออก การพูดน�ำเสนองาน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ จึงท�ำให้
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ รวมทัง้ จากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของผู้สอนที่สามารถท�ำให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลาโดยผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือ
แนะน�ำให้ขอ้ เพิม่ เติมในสิง่ ทีเ่ ป็นความรูท้ นี่ กั เรียนยังไม่เข้าใจ รวมทัง้
ระยะเวลายืดหยุ่นตามความเหมาะสมท�ำให้นักเรียนเกิดความรู้สึก
ที่ไม่ตึงเครียดกับเวลาในการเรียนมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับ ธิดา
ภูประทาน (2542, หน้า 13) กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรูเ้ ป็นการ
เรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางผ่านรูปแบบกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวตลอดเวลา และมีการเชื่อมโยงวิธีการ
เรียนรู้ในเนื้อหาวิชากับชีวิตจริง และไดร์เวอร์ และเบลล์ (Driver
and Bell, 1986, p. 5-7) กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ว่า ผลที่
ได้จากการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้
เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการทบทวนความรู้ที่มีความหมายของ
นักเรียนการสร้างความหมายเป็นกระบวนการทีต่ อ่ เนือ่ งและผูเ้ รียน
มี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า งความหมาย เมื่ อ คนเรามี ปฏิ สั มพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ต่างๆ การเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบของผู้เรียนรู้นั้น
นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ เบลล์ (Bell 1993 ; 24 - 30) กล่าวว่าทฤษฎีการสร้าง

ความรู้เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ใช่การเติมสมองที่ว่างเปล่าของนักเรียน
ให้เต็ม หรือไม่ใช่การได้มา ซึ่งฅความคิดใหม่ๆ ของนักเรียน แต่
เป็นการพัฒนาหรือเปลีย่ นความคิดทีม่ อี ยูแ่ ล้วนักเรียนจะเป็นผูส้ ร้าง
ความหมายจากประสบการณ์ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. สถานศึ ก ษาควรสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ส อนน� ำ
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติ
ร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง
2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นๆ ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ
ควรน�ำรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนในรายวิชาที่สอน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติ
ร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง
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