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 บทที่ 1 
 บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ให้มีควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือมุ่ง
สู่กำรพัฒนำประเทศ ซ่ึงในภำคปฏิบัติกำรทำงสังคมในด้ำนมิติ อำชีวะสร้ำงชำติ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ, 2558) ซึ่งเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นภำคปฏิบัติเพ่ือผลิตแรงงำนวิชำชีพในกระบวนกำร
สร้ำงควำมรู้และทักษะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งมีควำมเพียบพร้อมในด้ำนกำรมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม    
และสร้ำงภำพลักษณ์แห่งควำมประสบผลส ำเสร็จในกำรประกอบอำชีพเมื่อจบกำรศึกษำแล้ว ส่งจะส่งผลต่อ
ควำมคำดหวั งในกำร เพ่ิ มปริมำณ และคุณ ภำพของผู้ เรียนอำชี วศึกษำ (สรรเสริญ  แก้ วก ำเนิ ด , 
2558:PostToday News, 01-11-2558) โดยภำครัฐได้เร่งปฏิรูปอำชีวศึกษำมีควำมคำดหวังในกำรสร้ำงควำม
เป็นเลิศเฉพำะทำง สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำจะเน้นผลิตนักเรียนอำชีวะที่มีควำม
เชี่ยวชำญเทคนิคปฏิบัติ เป็นแรงงำนฝีมือมีทักษะควำมสำมำรถในกำรคิดค้นนวัตกรรม น ำไปสู่กำรเป็น
ผู้ประกอบกำรได้ในอนำคต ภำยใต้แนวคิด “อำชีวศึกษำ ฝีมือชน คนสร้ำงชำติ” เน้นให้ผู้เรียนอำชีวะควร
ตระหนักถึงคุณค่ำของตนเอง เกิดควำมภำคภูมิใจในวิชำชีพ และพร้อมน ำไปสู่กำรพัฒนำตนและประเทศชำติ
ต่อไป  

กำรพัฒนำประเทศปัจจุบันมีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว อันสืบเนื่องมำจำกกระแสกำร
ปรับเปลี่ยนทำงสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 (21st Century) โดยส่งผลต่อกำรด ำรงชีวิตและท ำงำน ใน
ระบบสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรอำชีวศึกษำจะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพียบพร้อมทั้งในด้ำนทฤษฎีควบคู่ไปกับกำรมีทักษะกำรปฏิบัติ ซึ่งจะท ำให้ผลผลิตด้ำนก ำลังคน
ในส่วนของช่ำงเทคนิคมีสมรรถนะด้ำนควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติงำนตรงต่อสำขำอำชีพ ซ่ึงผู้เรียนจะสำมำรถ
น ำสำระหลักควำมรู้ไปบูรณำในกำรประกอบสัมมำอำชีพได้ อำทิ ด้ำนควำมรู้และทักษะในกำรควบคุมงำน
ก่อสร้ำง ทักษะและกำรใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในด้ำนสำระสนเทศและสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งจะน ำมำ
ประยุกต์เป็นทักษะกำรใช้ชีวิตและกำรประกอบสัมมำอำชีพ ซึ่งในปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำจะใช้ระบบส่งเสริม
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เข้ำสู่ระบบกำรสร้ำงคุณภำพมำตรฐำนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ด้ำนสมรรถนะในกำรเรียนรู้ 
ท ำให้ครูผู้สอนจึงต้องมีควำมเตรียมพร้อมทั้งกำยภำพและเทคนิคกำรบูรณำกำร องค์ควำมรู้ ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน จะต้องเตรียมให้ผู้เรียนให้มีควำมพร้อม ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ สำมำรถรับกับสภำพกระแส
กำรปรับเปลี่ยนทำงสังคมที่เกิดขึ้นได้  โดยครูผู้สอนจะต้อง มีกำรสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ (Learning Skill) 
ให้กับผู้เรียนมีควำมรู้ และทักษะจ ำเป็นในกำรประกอบด ำรงชีพ ก้ำวทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับกำรรำยงำนผลวิจัย ของ วิจำรณ์ พำนิช, (2555:16-21) ได้กล่ำวถึงทักษะเพ่ือกำรด ำรงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ด้ำนกำรเรียนรู้ต้องสนับสนุน ให้ผู้เรียนสำมำรถศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนำให้ก้ำวทัน
กับศำสตร์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมรู้คู่งำนอำชีพของผู้เรียน ซึ่งใน
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ปัจจุบันสภำพสังคมที่มีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ผู้สอนจะต้องสร้ำงทักษะควำมรู้ ควบคู่ไปกับกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้เรียน ให้มีวินัยและคุณธรรมจริยธรรม จรรยำบรรณในวิชำชีพ สอดคล้องกับภำคปฏิบัติ
กำรทำงสังคมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมของวำทกรรม “อาชีวะ สร้างชาติ”  ซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ท ำให้ส่งผลต่อวิถีชีวิตในสังคมและระบบกำรศึกษำต้องมีกำรพัฒนำ ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกำรปฏิบัติ โดยกำรลงมือปฏิบัติและกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
(Active Learning) โดยก ำหนดให้ครูผู้สอนควรต้องเป็นผู้ออกแบบกำรเรียนรู้, (Coach) เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ตำมสมรรถนะอันพึงประสงค์ และสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ไทยเพ่ือก้ำวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (ส ำนักนโยบำย และแผนกำรศึกษำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 259:
ญ-ฎ) ครูผู้สอนจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อตัว
ผู้เรียนอย่ำงแท้จริง จะท ำให้นักเรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ด้วยตนเอง          ครูจะต้องสอนผู้เรียนได้รู้วิธีกำร
เรียนรู้กำรใช้ทักษะอำชีพเพ่ือกำรน ำไปประกอบอำชีพเพ่ือด ำรงชีพตนเองได้ 

จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ออกแบบกำรเรียนรู้และอ ำนวยควำมสะดวก (facilitate) 
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ พร้อมทั้งมีกำรกำรสอนแบบลงมือท ำ โดยสร้ำงประเด็นค ำถำมให้ผู้เรียนอยำกรู้ อยำกเห็น             
เป็นตัวกระตุ้นสร้ำงแรงงบันดำลใจ และน ำผู้เรียนให้มีควำมกระตือรือร้นและสร้ำงแนวทำงเทคนิคในกำรสืบค้น 
กำรรวบรวมควำมรู้จำกแหล่งต่ำงมำสนับสนุน ในกำรสร้ำงพัฒนำเป็นกระบวนเรียนรู้ใหม่ใช้โครงงำนเป็นฐำน 
(Project-Based Learning, PBL) และท ำให้เกิดโครงกำรสร้ำงชุดควำมรู้ ซึ่งกำรสร้ำงเสริมทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 (ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำและกระทรวงศึกษำธิกำร, 2557:4-10) และ ดุษฎี โยเหลำ และคณะ
,2557:20-24) มีควำมเหมำะสมกับผู้เรียนในปัจจุบัน โดยเฉพำะกำรน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในสำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ที่เน้นกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียน รู้จริง ปฏิบัติได้ แก้ปัญหำเป็น ซึ่งเป็นศักยภำพ
ที่แสดงถึงสมรรถนะของผู้เรียนที่ส ำคัญในกำรออกไปปฏิบัติงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ  

กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนอำชีวะศึกษำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
สมรรถนะของหลักสูตรนั้น พบว่ำแนวทฤษฎีของ Jessup 1991, (อ้ำงถึงใน สุวัตน์ นิยมไทย, 2553:15-20
ชี้ให้เห็นคุณสมบัติของผู้เรียนในกำรเรียนสำยสำมัญ และผู้เรียนในสำยอำชีพ จะข้อแตกต่ำงที่ชัดเจนในด้ำน
คุณสมบัติทักษะทั่วไป (Generic Skills) และทักษะทำงอำชีพ (Vocational Skills) โดยเฉพำะทักษะแกน 
(Core Skills) ที่ มีในหลักสูตร ซึ่งกำรเรียนในสำยอำชีพจะมุ้งเน้นกำรพัฒนำควำมรู้ในด้ำนทักษะแกน 
(Cognitive Skills) ในสำขำวิชำชีพ และทักษะปฏิบัติ (Practice Skills) โดยครูผู้สอนจะต้องเป็นหลักในกำร
สร้ำงหลักสูตรที่เน้นกำรจัดกิจกรรมกำรสอนและเน้นพฤติกรรมกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำให้กับผู้เรียน
อย่ำงต่อเนื่อง (Mitchell & Mitchell, 2002:107) ต้องสอดคล้องกับเป้ำหมำยของผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำ              
ด้ำนมำตรฐำนของอำชีพ ให้มีผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ทำงอำชีวศึกษำจะสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้
พ้ืนฐำนทั้ง 3 ด้ำนตำมแนวทฤษฎีของ Bloom, B.S., (1976) คือควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (Cognitive Domain) 
เจตคติ (Affective Domain) และทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Domain) แต่จะแตกต่ำงกันในด้ำนทักษะ
หรือกำรปฏิบัติ ซึ่งเป็นกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือเตรียมทรัพยำกรมนุษย์ส ำหรับอำชีพหนึ่งหรือกลุ่มอำชีพหนึ่ง โดย
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จะมุ่งพัฒนำเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในด้ำนทักษะ ควำมรู้ควำมเข้ำใจและเจตคติ เพ่ือสำมำรถพัฒนำ
ไปสู่ประกอบอำชีพที่เลือกเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Evan & Herr, 1978, อ้ำงถึงใน อนุชัย รำมวรังกูร, 
2558:94-95) ซึ่งกำรสอนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนในด้ำนกำรฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดทักษะในสำขำวิชำชีพ จะต้อง
พัฒนำสมรรถนะพ้ืนฐำนควำมรู้ สร้ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำตำมมำตรฐำนในแต่ละสำขำวิชำชีพ
ของครูผู้สอน (ตระกูล จิตวัฒนำกร และคณะ, 2556:179-187) และต้องมีกำรเน้นกำรพัฒนำรูปแบบควำม
พร้อมของผู้เรียน ต้องมีกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมครูเพ่ือสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรมเติมเต็มช่องว่ำงสมรรถนะ
หลักสูตรรำยวิชำชีพ (สมใจ เพียรประสิทธิ์  และคณะ, 2555:142-149) ซึ่งจะท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้ำน
สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนในสำขำอำชีพได้  ตรงกับควำมต้องกำรของตนเองและสถำนประกอบกำรได้ อันจะ
เกิดผลประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของผู้เรียนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำต่อไป  

วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวิศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร      
จัดกำรศึกษำใน ระบบปกติ ระบบทวิภำคี ระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ และจัดกำรเรียนภำค
สมทบ ซึ่งเปิดกำรสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ, (ปวช.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพขั้นสูง, (ปวส.) 
และระดับปริญญำตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต , (ทล .บ) (หลักสูตรวิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง , 
http://web.technicdon.ac.th/(ออนไลน์:2559)) โดยมีหลักสูตรดังนี้ 

1) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ , (ปวช.) ระบบปกติ  ระบบทวิภำคี  ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม และประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

2) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพขั้นสูง, (ปวส.) ระบบปกติ ระบบทวิภำคี ระบบภำคสมทบ
ระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, (ทล.บ) ระดับปริญญำ มี 1 สำขำวิชำ ดังนี้  สำขำเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์  (ต่อเนื่อง) 

 

จำกกำรที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนประจ ำแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง 
ซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นักเรียน นักศึกษำสำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำงทุกระดับชั้นปี อำทิ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.), ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.), และระดับปริญญำตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. สำขำเทคโนโลยีกำรก่อสร้ำง วิทยำลัยเทคนิคดุสิต) ท ำให้ได้รับรู้ถึงสภำพ
ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนหรือสถำนประกอบกำร   
ในปัจจุบัน ซึ่งตลำดแรงงำนหรือสถำนประกอบกำรยังมีควำมต้องกำรรับ ผู้ส ำเร็จสำขำก่อสร้ำงที่มีทักษะ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณธรรม เข้ำไปท ำงำนในหน่วยงำนในทุกระดับกำรศึกษำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ
สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำงยังคงเป็นสำขำวิชำชีพที่ได้รับควำมสนใจจำกตลำดแรงงำนหรือสถำนประกอบกำรมำก 
เป็นสำเหตุให้มีผู้เรียนจ ำนวนมำกที่มีควำมหลำกหลำยพ้ืนฐำนควำมรู้มีควำมสนใจ สมัครเข้ำเรียนในสำขำวิชำ
ช่ำงก่อสร้ำงจ ำนวนมำกในทุก ๆ ปีกำรศึกษำ และจำกฐำนข้อมูล อำชีพในเมืองไทย, (Campus-Sta, 2018:1-
2) พบว่ำวิชำชีพด้ำนก่อสร้ำงเป็นสำขำอำชีพที่ได้รับควำมนิยมในกำรเข้ำเรียน และเมื่อส ำเร็จแล้วมีงำนท ำ     
อีกทั้งสำมำรถสร้ำงรำยได้หรือค่ำตอบแทนจำกกำรท ำงำนได้สูง และยังพบว่ำในปัจจุบันผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ     
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ในสำขำวิชำชีพช่ำงก่อสร้ำง สำมำรถหำงำนท ำตรงกับสำยงำนมำกที่สุด ซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำกในปัจจุบัน    
และในอนำคต (พ.ศ. 2559-เป็นต้นไป) ประเทศไทยมีโครงกำรก่อสร้ำงและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
จ ำนวนมำก จึงท ำให้อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงมีควำมเคลื่อนไหว ก้ำวหน้ำตลอดเวลำ ซึ่งท ำให้มีควำมต้องกำร 
ช่ำงเทคนิคควบคุมงำนในระดับ ปวช. และ ปวส. (สำขำช่ำงก่อสร้ำง, โยธำ) จ ำนวนมำก เพ่ือไปตรวจสอบ
ควบคุมงำนก่อสร้ำงให้มีควำมถูกต้องมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย   ต่อกำรเข้ำไปใช้ประโยชน์เมื่ออำคำรก่อสร้ำง
แล้วเสร็จ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำครบถ้วนตำมหลักสูตรแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น และ
เมื่อท ำงำนในหน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำร ก็จะได้ค่ำตอบแทนที่สูงขึ้น ท ำให้ช่ำงก่อสร้ำงเป็นสำขำวิชำชีพ
พ้ืนฐำนเป็นก ำลังหลัก ที่ส ำคัญในงำนด้ำนก่อสร้ำงพัฒนำควำมเจริญก้ำวหน้ำให้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้กับ
ประเทศ 

จำกประสบกำรณ์ในกำรสอนและผลกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พ.ศ. 2557 สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง พบว่ำวิชำปฐพีกลศำสตร์ เป็นรำยวิชำชีพพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ             
ในสำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ทีจ่ะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์เฉพำะของสำขำวิชำ ซึ่งผู้เรียนเมื่อส ำเสร็จกำรศึกษำออกไปสู่
ตลำดกำรท ำงำนจะต้องมีควำมรู้ทักษะภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ซึ่งมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะส่งผลต่อผล
สมรรถนะของผู้เรียนสำขำงำนก่อสร้ำง โดยบริบทของวิชำวิชำปฐพีกลศำสตร์ จะมีเนื้อหำสำระเชิงเทคนิค
วิชำกำร ด้ำนกำรคิดค ำนวณและกำรทดลอง เนื้อหำบำงหัวข้อมีควำมซับซ้อน อำจท ำให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจ  
ได้ยำกและอำจเกิดคำดเคลื่อนในกำรเรียนรู้ที่ถูกต้อง โดยเฉพำะผู้เรียนที่ขำดควำมสนใจใฝ่เรียนหรือเข้ำเรียน
ไม่ต่อเนื่อง อำจจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำไม่ได้มำตรฐำน และเมื่อผู้เรียนส ำเร็จกำรศึกษำ
ไปแล้วสำมำรถน ำทักษะควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน สำขำอำชีพกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงจะท ำให้ผลชอง
กำรท ำงำนเกิดควำมผิดพลำดคำดเคลื่อนได้  อำทิ  งำนดินขุดดินถม งำนฐำนรำกสิ่งปลูกสร้ำง จนถึง
องค์ประกอบอื่นๆ อำจส่งผลกระทบถึงควำมถูกต้อง มั่นคงแข็งแรงของงำนก่อสร้ำงอำคำรทุกประเภท  

จำกเหตุผลและควำมส ำคัญในข้ำงต้น ท ำให้คณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
ได้ก ำหนดให้ วิชำปฐพีกลศำสตร์ รหัสวิชำ 3106-2109 เป็นวิชำในกลุ่มทักษะวิชำชีพเลือกเฉพำะ ของหลักสูตร
สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นรำยวิชำที่จะต้องเลือกให้นักศึกษำ    
ได้เรียนตำมหลักสูตร ซึ่งคุณค่ำควำมรู้ของวิชำปฐพีกลศำสตร์ ซึ่งต้องควำมรู้ควำมเข้ำใจทั้งภำคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สำมำรถน ำไปประยุกต์ในกำรประกอบสัมมำอำชีพด้ำนกำรควบคุมดูกำรก่อสร้ำง ในส่วนของกำร
ตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง    กับงำนดินหรืองำนก่อสร้ำงฐำนรำกของอำคำร ให้มีควำมถูกต้อง
ปลอดภัยตำมรูปแบบและรำยกำรก่อสร้ำง กำรน ำควำมรู้ไปบูรณำกำรต่อยอด เพ่ือกำรศึกษำต่อในระดับสูงขึ้น 
ส่งผลท ำให้เกิดผลประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองประเทศชำติต่อไป  

แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกประสบกำรณ์ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนสอนของผู้วิจัย และผลกำรเก็บข้อมูล    
กำรออกนิเทศนักศึกษำในสถำนประกอบกำร ซ่ึงได้พบพูดคุยสอบถำมเก็บข้อมูลปัญหำของนักศึกษำและครูฝึก
อยู่ในสถำนประกอบกำร รวมทั้งผู้แทนสถำนประกอบกำร ซึ่งได้ให้ข้อมูลผลสะท้อนกลับจำกหน่วยงำนก่อสร้ำง
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ในแบบกำรประเมินผลกำรฝึกงำน (สมุดบันทึกประเมินผลกำรฝึกงำน, 2559) และข้อมูลประสบกำรณ์สอน
ของครูผู้สอนวิชำปฐพีกลศำสตร์ ในสถำนศึกษำอ่ืนๆ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรเรียนของผู้เรียน พบว่ำผู้เรียน
มีสภำพปัญหำด้ำนทักษะควำมรู้ในสำขำวิชำก่อสร้ำง และกำรท ำงำนภำคสนำมในหน่วยงำนก่อสร้ำง พบว่ำมี
ผลเฉลี่ยของคะแนนกำรประเมินทักษะควำมรู้ในกำรท ำงำนอยู่ในเกณฑ์ระดับปรับปรุงต่ ำ ซึ่งจำกผลกำร
ประเมินดังกล่ำว ไม่ได้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่มีควำมคำดหวังค่ำเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์      ในรำยวิชำอยู่ในเกณฑ์ระดับดถีึงระดับ ดีมำก  

ซึ่งผู้วิจัยในฐำนะครูผู้สอนจึงมีควำมต้องกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ด้ำนสมรรถนะกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
รำยวิชำปฐพีกลศำสตร์ ในปีกำรศึกษำ 2560 ให้สูงขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้อ้ำงอิงถึงกำรผลประเมิน ผลกำรเรียน
ระหว่ำง ปีกำรศึกษำ 2558-2559 โดยอำศัยข้อมูลกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของผู้วิจัย ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่
ครูผู้สอนวิชำปฐพีกลศำสตร์ ระดับชั้น ปวส. 2 สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง พบว่ำผู้เรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำปฐพีกลศำสตร์  ในปีกำรศึกษำ 2558 โดยเฉลี่ยมีค่ำอยู่เกณฑ์ต้องปรับปรุง        
ถึงพอใช้ (ผู้เรียนมีค่ำคะแนนรวมเฉลี่ยระหว่ำง 55-59 คะแนน (เกรด 1.5) และ 60-64 (เกรด 2) จ ำนวน 6 คน 
และ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ ร้อยละ 33.33 ตำมล ำดับ จำกจ ำนวนผู้เรียน 8 คน, ข้อมูลกำรวัด    
และประเมินผล, 2558) จำกกำรศึกษำบริบทข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำปัญหำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดังกล่ำวข้ำงต้น 
ซ่ึงผลกำรวิเครำะห์ปัญหำดังกล่ำวอำจมีสำเหตุมำจำก 2 ประเด็นที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 

1) ด้ำนผู้เรียน ผู้เรียนขำดพ้ืนฐำนควำมรู้ในด้ำนปฐพีกลศำสตร์หรืองำนดินส ำหรับกำรก่อสร้ำง       
มีควำมบกพร่องในองค์ควำมรู้ด้ำนกำรค ำนวณหรือกำรคิดวิเครำะห์ผล ขำดเจตคติที่ถูกต้องในกำรเรียนวิชำ
ปฐพีกลศำสตร์ ส่งผลท ำให้ขำดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนหรือกำรท ำงำนที่รับมอบหมำยท ำให้งำน        
ไม่ส ำเสร็จตำมก ำหนดเวลำ มีควำมไม่เรียบร้อยและมีข้อควำมผิดพลำดสูง รวมทั้งไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไป
พัฒนำต่อยอดในด้ำนกำรเรียนได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร       
ซึ่งจะไมส่อดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21    

2) ด้ำนผู้สอน ปัญหำพัฒนำผลสัมฤทธิ์ด้ำนสมรรถนะกำรเรียนรู้วิชำปฐพีกลศำสตร์ อำจจะเกิด    
อันเนื่องมำจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำจใช้รูปแบบกำรเรียน   
กำรสอนแบบปกติทั่วไป อำทิ กำรใช้สอนแบบสำธิตให้ปฏิบัติตำมครูเป็นหลัก กำรใช้สื่อหรือเครื่องมืออุปกรณ์
ประกอบกำรสอนไม่ทันสมัยขำดกำรบ ำรุงรักษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและไม่ได้ฝึกนักศึกษำให้คิดริเริ่ม   
และสร้ำงสรรค์สร้ำงนวัตกรรม จึงท ำให้นักเรียนขำดโอกำสกำรคิดวิเครำะห์ในวำงแผนกำรปฏิบัติงำน        
และแกป้ัญหำกำรท ำงำนร่วมกันในกลุ่ม  

ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะตำมวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของวิชำปฐพี
กลศำสตร์ ควรต้องมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กัน อำทิ กำรค ำนวณค่ำผล         
กำรทดลอง กำรเก็บข้อมูลในห้องปฏิบัติกำรและภำคสนำม จึงเป็นสำเหตุที่ส ำคัญที่ท ำให้ผู้สอนวิชำปฐพี
กลศำสตร์ ต้องศึกษำกำรสร้ำงและพัฒนำรูปแบบกำร จัดเรียนกำรสอนให้มีควำมถูกต้องเหมำะสม             
และให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำสมรรถนะ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ตำมบริบทผู้เรียน โดยให้มีควำม
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ถูกต้องเหมำะสมและทันสมัยต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยี  กำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมหลักวิชำกำรที่มีควำมก้ำวหน้ำ
ในปัจจุบัน ซึ่งอำจจะท ำให้ส่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสำขำวิชำ ที่ควำม
คำดหวังอยำกให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำนทักษะ กำรท ำงำนดีมีฝีมือเด่น เป็นที่ต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำประสงค์นโยบำย อำชีวะสร้ำงคน คนสร้ำงชำติ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำต่อไป  

จำกปัญหำผลสัมฤทธิ์ด้ำนสมรรถนะทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 2558 ผู้วิจัย ได้ทดลองศึกษำ
วิธีกำรกระตุ้นสร้ำงเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีวิธีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสร้ำงโอกำสและกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยเพ่ือผู้เรียนสำมำรถพัฒนำกำรเรียนของตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษำหำแนวทำงในแก้ปัญหำ
ผู้เรียน โดยเริ่มท ำกำรเก็บข้อมูลในชั้นเรียนภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ทดลองให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มท ำงำน
แบบอิสระ (Committee Work Method) ตำมหัวข้อและใบงำน สลับด้วยกำรสอนแบบกำรบรรยำยและ
สำธิต     พบว่ำผลกำรประเมิน ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนมีแนวโน้มพัฒนำสูงขึ้นกว่ำภำคเรียนที่ 
2 ปีกำรศึกษำ 2558 อย่ำงขัดเจน (ผู้เรียนมีค่ำคะแนนรวมเฉลี่ยระหว่ำง 55-59 คะแนน (เกรด 1.5), 60-64 
(เกรด 2) และ 65-69 (เกรด 2.5) จ ำนวน 2, 4 และ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67, 33.33 และร้อยละ 50.0 
ตำมล ำดับ จำกจ ำนวนผู้เรียน 12 คน, ข้อมูลกำรวัดและประเมินผล , 2559) ซึ่งจำกผลกำรทดลองแก้ปัญหำ
ผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเบื้องต้น ท ำให้ผู้วิจัยในฐำนะครูผู้สอนพบว่ำ กำรทดลองโดยใช้กิจกรรม
แบ่งกลุ่มท ำงำนแบบอิสระ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีผลท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ
สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2558 ในทุกด้ำน  

แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้วิจัยยังพบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 2559 ยังผลกำรเรียนที่ได้   
ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ ซึ่งผู้วิจันในฐำนะครูผู้สอนต้องกำรให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้อยู่        
ในระดับดีถึงดีมำก จึงได้น ำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2559 มำปรับปรุงเพ่ือพัฒนำสร้ำง
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 2560 ให้มีผลผลสัมฤทธิ์สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2559 โดยน ำผลข้อมูล    
กำรเก็บตัวอย่ำงในปีกำรศึกษำ 2559 มำใช้เปรียบเทียบเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต่อยอด ส ำหรับกำรท ำ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหำกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 2560 ต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับรูปแบบกำรใช้กิจกรรม
กลุ่มแก้ไขปัญหำผู้เรียน พบว่ำกำรใช้กิจกรรมรูปแบบกำรแบ่งกลุ่ม ตำมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (กำรจัดกำร
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD) ผู้สอนคำดว่ำจะมีควำมเหมำะสม ในกำรน ำรูปแบบมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เพรำะกำรแบ่งกลุ่มดังกล่ำวมีกำรคละพ้ืน
ฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้เรียน มีกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มำแก้ไข
ปัญหำผู้เรียน ซึ่งมีผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนพัฒนำที่สูงขึ้นในทุกมิติ ดังแสดง
ตัวอย่ำงผลงำนกำรวิจัย ที่เก่ียวข้องโดยสรุปได้ดงัต่อไปนี้ 

 วรำภรณ์ ตระกูลสวัสดิ์, (2545:3) ใช้รูปแบบกำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำน และกำรสร้ำงทักษะ    
เพ่ือแก้ปัญหำโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ ได้ตลอด
ชีวิต ส่งถึงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมีกำรพัฒนำสูงขึ้น สอดคล้องกับแนวทำงกำรแก้ปัญหำของ วรำภรณ์      
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บุญเชียง, (2555:บทคัดย่อ) ได้รำยงำนผลวิจัยวิธีกำรสอนค ำนวณคณิตศำสตร์ เชิงปฏิบัติ โดยใช้รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่ำผู้เรียนมีผลกำรเรียนสูงขึ้นและผู้เรียน มีควำมสุขกับกำรเรียน
มำกกำรกว่ำกำรจัดกำรเรียนสอนแบบปกติ  ซึ่งมีผลเป็นไปในทำงเดียวกับผลกำรวิจัยของ วัลยำ บุญอำกำศ, 
(2556:38–41) ได้ใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มำใช้ในกำรแก้ปัญหำด้ำนผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน และทักษะกำรคิดวิเครำะห์วิชำคณิตศำสตร์ของผู้เรียน พบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีกำรพัฒนำ
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ดีขึ้นกว่ำกำรสอนในรูปแบบปกติทั่วไป แนวทำงเดียวกับผลกำรศึกษำของ อุษำวดี 
จันทรสนธิ, (2556:40) พบว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นกำรจัด
กิจกรรมกลุ่มขนำดเล็ก ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ สยุมพร ศรีมุงคุณ, (2558:บทคัดย่อ) ซึ่งได้
ทดลองใช้ทฤษฎีกำรเรียนรู้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  พบว่ำมีผลท ำให้สมำชิกกลุ่มมี
โอกำสที่จะปรับปรุงแก้ไขส่วนบกพร่อง ช่วยเหลือกำรท ำงำนแก้ไขปัญหำ และมีควำมเป็นอิสระจำกครูผู้สอน
เกิดควำมสุขในกำรเรียน ส่งผลท ำให้มีค่ำเฉลี่ยผล กำรเรียนในกลุ่มอยู่ในระดับสูงขึ้น กว่ำกำรสอนแบบปกต ิ 

รัญชนก ธรรมชัย, (2559:บทคัดย่อ) ได้รำยงำนผลสรุปกำรวิจัยพบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน     
ของนักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหำรธุรกิจ โดยใช้กำรเรียนรู้รูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่ำมีผลกำรเรียนพัฒนำสูงขึ้นกว่ำกำรสอนแบบเดิมทุกหัวข้อกำรเรียน 
สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ Artzt & Newman, (1990) ซึ่งได้น ำรูปแบบกำรแบ่งกลุ่มตำมผลสัมฤทธิ์  
ทำงกำรเรียน (STAD) มำใช้ในกำรแก้ปัญหำผู้เรียนที่ขำดควำมสนใจในกำรเรียน โดยก ำหนดให้สมำชิกในกลุ่ม
มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงผลควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนร่วมกัน ส่งผลท ำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนพัฒนำดี 
ขึ้นกว่ำกำรสอนรูปแบบบรรยำย แนวทำงเดียวกับผลกำรวิจัยของ William, (2003:185-187) พบว่ำกำร
จัดกำรเรียนรู้รูปแบบกำรแบ่งกลุ่มตำมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (STAD) สำมำรถใช้แก้ปัญหำทำงกำรเรียน
ส ำหรับผู้เรียนที่ไม่สนใจเรียน มีนิสัยดื้อและเกเร เมื่อน ำรูปแบบมำทดลองใช้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรท ำ
กิจกรรมกลุ่ม พบว่ำผู้เรียน เรียนอย่ำงมีควำมสุขสนุกไปกับกำรร่วมท ำกิจกรรมกลุ่ม ส่งผลท ำให้มีผลกำรเรียน
พัฒนำสูงขึ้น และส ำหรับตัวอย่ำงผลงำนวิจัยของ Tory Wagner, (2008:20-24) ได้เน้นในด้ำนกำรปรับ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน โดยใช้รูปแบบกำรแบ่งกลุ่มตำมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (STAD) เพ่ือให้ผู้เรียน      
มีผลสัมฤทธิ์ด้ำนสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนในด้ำนกำรปรับตัวในกำรท ำงำนกลุ่ม กำรแบ่งภำระงำน
และสร้ำงควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน โดยใช้รูปแบบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม ปรับให้จะสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร พบว่ำผู้เรียนมีกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น และมีสมรรถนะ
ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร   

แต่อย่ำงไรก็ตำมผลจำกกำรศึกษำตัวอย่ำงงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ พบว่ำเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ   
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในกำรใช้แก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีผลสัมฤทธิ์   
ที่ดใีนรำยวิชำสำขำอ่ืน ๆ ซึ่งผู้วิจัยยังไม่พบว่ำมีกำรท ำงำนวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ กำรจัดกำร
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพ่ือแก้ไขปัญหำผลสัมฤทธิ์ด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน อันเนื่องมำจำกผลกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำปฐพีกลศำสตร์ที่ผ่ำนมำ ซ่ึงมีปัญหำด้ำนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรำยวิชำดังกล่ำวอยู่
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ในเกณฑ์ท่ีต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน และจำกกำรศึกษำตัวอย่ำงผลงำนวิจัยและแนวทฤษฎีแก้ไขปัญหำผลสัมฤทธิ์ 
ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวควำมคิดที่จะใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร 
รูปแบบกำรมีส่วนร่วมในกำรเรียน จำกกำรท ำกิจกรรมเรียนรู้รูปแบบกำรแบ่งกลุ่มตำมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
(Slavin, 1976, เป็นกำรสอนรูปแบบกำรเรียนรู้รูปแบบกำรแบ่งกลุ่มตำมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน, Student 
Teams Achievement Division, STAD) โดยเริ่มจำกกำรแบ่งนักศึกษำออกเป็นกลุ่มย่อมมีสมำชิกในกลุ่ม ๆ 
ละ 5-6 คน ที่มีทักษะและควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกัน อำทิ นักศึกษำที่เรียนเก่ง 2 คน ปำนกลำง 2 คน      
และเรียนอ่อน 2 คน ซึ่งนักศึกษำในกลุ่มต้องเรียนรู้ และรับผิดชอบงำนของกลุ่มร่วมกัน นักศึกษำจะประสบ
ผลส ำเร็จก็ต่อเมื่อเพ่ือนสมำชิกในกลุ่มทุกคนประสบผลส ำเร็จ บรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน แต่ละคนจะมีบทบำท
ส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของกลุ่ม และเมื่อมีผลควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนหรือควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำที่เรียน    
จะท ำให้เพ่ิมควำมสนใจในกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้มำกขึ้น  

ดังนั้นสำมำรถสรุปได้ว่ำตัวอย่ำงผลงำนวิจัยในข้ำงต้น มีแนวปัญหำและวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่คล้ำย ๆ 
กัน ในกำรแก้ปัญหำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรท ำกิจกรรมกลุ่มในข้ำงต้น และพบว่ำสำมำรถน ำมำทดลอง 
ใช้เป็นแนวทำงในกำรเลือกรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งจะทดลองใช้เป็นแนวทำง  
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน วิชำปฐพีกลศำสตร์       
ซ่ึงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นรูปแบบจะที่น ำมำใช้โดยสำมำรถสร้ำงกิจกรรมกลุ่ม 
และแบ่งหน้ำที่กันท ำงำน ได้ง่ำย โดยเน้นรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเสริมสร้ำง
ควำมเป็นประชำธิปไตย ผู้วิจัยจึงได้ทดลองเลือกใช้เป็นรูปแบบ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และน ำผลจำกกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนมำเขียนเป็นรำยงำนวิจัย ตำมหัวข้อกำรวิจัย กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำร
ท ำกิจกรรมกลุ่ม ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชำปฐพี
กลศำสตร์ รหัสวิชำ 3106-2109 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง  

ซ่ึงผู้วิจัยมีควำมคำดหวังว่ำจะสำมำรถใช้แก้ไขปัญหำและพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ 
ที่เรียนวิชำปฐพีกลศำสตร์ให้สูงขึ้นตำมเกณฑ์มำตรฐำนในกำรเรียนและกำรออกไปท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
และสำมำรถปลูกฝังพฤติกรรมของผู้เรียนมีควำมรักสำมัคคีในหมู่คณรวมทั้งสร้ำงและตรวจสอบควำมถูกต้อง
เที่ยงตรงของเครื่องมือ  ที่น ำมำใช้ในกำรวิจัย เพ่ือน ำไปสู่กำรเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณค่ำ คุณประโยชน์ ต่อกำร
พัฒนำกำรศึกษำสืบไป  
 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.2.1.เพ่ือสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเครื่องมือ ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองวิชำปฐพีกลศำสตร์ 
ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำช ำงกอสรำง 
วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง 

1.2.2 เพ่ือศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำปฐพีกลศำสตร์ ใน 5 ด้ำนดังต่อไปนี้ 
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1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกคะแนน แบบทดสอบหลังเรียนแต่ละแผนกำรปฏิบัติกำร                
ในชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกคะแนน ผลกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มแต่ละแผนกำรปฏิบัติกำร                
ในชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกคะแนน กำรทดสอบปลำยภำคเรียน วิชำปฐพีกลศำสตร์ 
1.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกคะแนน ค่ำดัชนีประสิทธิผลของกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
1.2.5 ผลกำรประเมินกำรท ำกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ควำมคิดเห็นของครูผู้สอน

ผู้เรียน และเจตคติต่อกำรเรียนวิชำปฐพีกลศำสตร์ 
 
 

1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 1.3.2. ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองรู้มีประสิทธิภำพ 80/80  
 1.3.3. ผู้เรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองในระดับ มำก 
 1.3.4. ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีควำมถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ในด้ำนวิชำกำร            
และมีควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.4.1 กลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1) กลุ่มประชำกร ได้แก่ นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สำขำ
วิชำชำงกอสรำง วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 กลุ่มนักศึกษำเรียนระบบปกติ
จ ำนวน 16 คน และ ระบบทวิภำคีจ ำนวน 20 คน รวมกลุ่มประชำกร 36 คน  

2) กลุ่มตัวอย่ำง ใช้กำรสุ่มแบบเจำะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ กลุ่มนักศึกษำเรียน
ระบบปกติ จ ำนวน 16 คน 

  

1.4.2 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1) เนื้อหำที่ศึกษำค้นคว้ำ 

กำรศึกษำครั้งนี้ ใช้ เนื้อหำสำระ ในรำยวิชำปฐพีกลศำสตร์ รหัสวิชำ 3106 -2109        
สำขำวิชำชำงกอสรำง ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557  

 2) ตัวแปร ที่ศึกษำค้นคว้ำ 
2.1) ตัวแปรต้น ได้แก่ กำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยวิธีรูปแบบกำรแบ่งกลุ่มตำมผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียน (Student Teams Achievement Division, STAD) โดยกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง      
วิชำปฐพีกลศำสตร์ รหัสวิชำ 3106-2109 
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2.2) ตัวแปรตำม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรวิชำปฐพีกลศำสตร์ นักศึกษำชั้น ปวส. 2   
สำขำวิชำชำงกอสรำง วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง 

 3) วิธีกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรศึกษำค้นคว้ำในครั้งนี้ ใช้กระบวนกำรของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร 
(Action Research) เพ่ือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน โดยด ำเนินกำรเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย     
กำรวำงแผน (Planning) กำรปฏิบัติ (Action) กำรสังเกต (Observation) และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
(Achievement)  

 4) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ ด ำเนินกำร ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560    
โดยผู้วิจัยท ำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ใช้เวลำทดลอง 72 คำบ คำบละ 1 ชั่วโมง  
 

 

1.5 กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย  
กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม ด้วยกำร

จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ดังแสดงในรูปที่ 1.1  
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                             
 

 
 
 
 
 
 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผู้วิจัยได้มีควำมคำดหวังและเล็งเห็นประโยชน์ของกำรวิจัยดังนี้ 

ตัวแปรต้น 
กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 

โดยวิธีแบ่งกลุ่ม ตำมผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน 
(Student Teams Achievement Division: STAD) 

โดยกำรใช ้

ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชำปฐพีกลศำสตร์  
รหัสวิชำ 3106-2109 

ตัวแปรตำม  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำปฐพีกลศำสตร์ 

นักศึกษำชั้น ปวส. 2 สำขำวิชำชำ่งกอ่สร้ำง 
วิทยำลยัเทคนิคดอนเมือง ปีกำรศึกษำ 2560 

 

ผลกำรประเมินกำรท ำกิจกรรมแบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD และผลเจตคติ  
ต่อกำรเรียนวิชำปฐพีกลศำสตร์ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกคะแนน ค่ำ
ดัชนีประสิทธิผล ของกระบวนกำรเรียนรู ้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกคะแนน 
กำรทดสอบปลำยภำคเรียน  
วิชำปฐพีกลศำสตร์ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกคะแนน  
ผลกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ตำมแผนฯ 
 ในแต่ละชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกคะแนน 
แบบทดสอบแต่ละแผนกำรปฏิบัติกำร 
ในชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
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1.6.1 นักศึกษำที่เรียนวิชำปฐพีกลศำสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมและมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้
ในวิชำปฐพีกลศำสตร์ ภำยหลังกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกำรมีส่วนร่วมมือกำรเรียนรู้ โดยวิธีกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

1.6.2 ครูผู้สอนวิชำปฐพีกลศำสตร์ สำมำรถน ำรูปแบบแนวทำงและผลกำรวิจัย ไปประยุกต์ใช้ในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน       
ของนักศึกษำ โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

1.6.3 ผู้ที่มีควำมสนใจหรือนักวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำ
ผลกำรวิจัยไปใช้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐำน ในกำรจัดเรียนกำรสอนในชั้นเรียน ใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD และสำมำรถน ำผลกำรวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำ หรือพัฒนำต่อยอดกำรวิจัยได ้

 
 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.7.1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำปฐพีกลศำสตร์ หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบกำร   
มีส่วนร่วมมือกันเรียนรู้ โดยวิธีแบ่งกลุ่มตำมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (Student Teams Achievement 
Division: STAD) เพ่ือมุ่งพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำใน 5 ด้ำน ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกคะแนน แบบทดสอบแต่ละแผนกำรปฏิบัติกำร ในชุดกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง หมำยถึง ผลคะแนนที่นักศึกษำแต่ละคนปฏิบัติร่วมกันในกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ทุกปฏิบัติกำร แต่ละชุดกำรเรียนรู้จะประกอบด้วยข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบจ ำนวน 10 ข้อ ซึ่งใช้วัด
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนและปฏิบัติกำรแต่ละชุดกำรเรียนรู้ โดยให้นักศึกษำท ำข้อสอบด้วยตนเอง      
ผลคะแนนที่ได้ของแต่ละคน จะน ำมำคิดใช้เป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  

2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกคะแนน ผลกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ตำมแผนกำรปฏิบัติกำร 
ในแต่ละชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง หมำยถึง ผลคะแนนกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ตำมแผนกำรเรียนรู้ประจ ำชุด
กำรเรียนรู้ในกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ในวงจรปฏิบัติกำรที่ 1-7 ซึ่งเป็นชุดกำรเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบด้วยเนื้อ
สำระด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติกำรทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติกำรและในภำคสนำม โดยผลคะแนนได้มำจำกกำร
ประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มกำรเรียน ซึ่งครูผู้สอนจะท ำหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม          
ในแต่ละกลุ่มกำรเรียน  

3) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกคะแนนกำรทดสอบปลำยภำคเรียน วิชำปฐพีกลศำสตร์
หมำยถึง คะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผลตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ของรำยวิชำปฐพีกลศำสตร์ประกอบ     
ด้วยข้อสอบปรนัยแบบระคน ชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 40 ข้อ โดยใช้วัดและประเมินผลผู้เรียนปลำยภำคเรียน 
หรือเมื่อสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของวิชำตำมหลักสูตร  

4) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกคะแนนค่ำดัชนีประสิทธิผลของกระบวนกำรเรียนรู้        
รูปแบบกำรแบ่งกลุ่มตำมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (STAD) หมำยถึง ค่ำท่ีบ่งชี้ถึงประสิทธิภำพ ของกระบวน 
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กำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถพัฒนำกำรเรียนรู้ ของนักศึกษำว่ำได้เพ่ิมขึ้นมำกน้อยเพียงใด โดยกำรเปรียบเทียบ
ค่ำผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน กับผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน หรือค่ำ E1/E2 ซึ่งก ำหนด      
ไว้โดยให้มีค่ำเท่ำกับ 80/80  

5) ผลกำรประเมินกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม และผลเจตคติต่อกำรเรียนวิชำปฐพีกลศำสตร์ 
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีดังต่อไปนี้ 

  5.1) ผลกำรประเมินกำรท ำกิจกรรมตำมรูปแบบกำรแบ่งกลุ่ม หมำยถึง ผลสรุปควำม
คิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รูปแบบกำรแบ่งกลุ่มตำมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (STAD) 
ภำยหลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละแผนปฏิบัติกำร โดยใช้แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ
ได้แก่ระดับดีเยี่ยม ดีมำก ปำนกลำง น้อย และระดับควรปรับปรุง ซึ่งผู้สอนจะต้องรวบรวมและน ำผลกำร
ประเมินมำสรุปวิเครำะห์ผล เพ่ือน ำไปปรับปรุงหรือใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในครั้งต่อไป 

5.2 ผลเจตคติต่อกำรเรียนวิชำปฐพีกลศำสตร์ หมำยถึง ผลกำรประเมินเจตคติต่อกำร
เรียนวิชำปฐพีกลศำสตร์ ของนักศึกษำ ปวส. 2 โดยใช้วิธีกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้รูปแบบกำรแบ่งกลุ่มตำม
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (STAD) หลังเรียน โดยใช้แบบสอบสอบถำมประเมินควำมคิดเห็นของผู้เรียน ในด้ำน
ควำมตระหนักในคุณค่ำหรือประโยชน์ และด้ำนควำมรู้สึกต่อกำรเรียนวิชำปฐพีกลศำสตร์ 

1.7 .2 กำรเรียนแบบมีส่วนร่วม หมำยถึง วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ช่วยให้ผู้ เรียนได้ใช้
ควำมสำมำรถเฉพำะตัวในกำรร่วมมือกันแก้ปัญหำต่ำงๆ นักเรียนรู้จักวิธีกำรท ำงำนกลุ่มกำรช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพ่ือให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยสมำชิกในกลุ่มตระหนักว่ำแต่ละ
คนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมี 7 รูปแบบ ดังนี้แบบกำรแข่งขันเป็นกลุ่ม แบบจิกซอว์ แบบเทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วย
เพ่ือนเป็นรำยบุคคล แบบร่วมมือแบบกลุ่ม  แบบประสบควำมส ำเร็จเป็นทีม แบบ ซี ไอ อำร์ ซี กำรศึกษำครั้ง
นี้ผู้ศึกษำใช้ และแบบวิธีสอนแบบร่วมมือโดยรูปแบบกำรแบ่งกลุ่มตำมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (Student 
Team Achievement Division, STAD)  

1.7.3 กำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยรูปแบบกำรแบ่งกลุ่มตำมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (Student 
Teams Achievement Division, STAD) หมำยถึงรูปแบบกำรเรียนกำรสอน โดยกำรแบ่งนักศึกษำสำขำวิชำ
ช่ำงก่อสร้ำงระดับ ปวส. ที่ เรียนวิชำปฐพีกลศำสตร์ ออกเป็นกลุ่มย่อย จะได้สมำชิกกลุ่มละ 5-6 คน           
โดยสมำชิกในกลุ่มมีกำรคละพ้ืนฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีแตกต่ำงกันอำทิ เรียนดี เรียนปำนกลำง และเรียน
อ่อน ในอัตรำส่วน 1 : 3 : 1 ตำมล ำดับ โดยนักศึกษำแต่ละคนจะมีคะแนนควำมรู้พื้นฐำนเรียกว่ำ คะแนนฐำน 
(Bass Score) ซึ่งครูผู้สอนจะเป็นผู้วัดและประเมินผลพ้ืนฐำนควำมรู้ก่อนกำรแบ่งกลุ่ม  ส ำหรับในด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ครูจะเป็นผู้สอนในบทเรียนแล้ว จะให้นักศึกษำได้ร่วมฝึกทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นรำย
กลุ่มกำรเรียน ซึ่งสมำชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือกันเรียนรู้ท ำกิจกรรม และจะต้องเข้ำใจในบทเรียน
ร่วมกัน หลังจบกำรเรียน สมำชิกกลุ่มทุกคนจะต้องสอบเป็นรำยบุคคล โดยจะน ำคะแนน ของแต่ละคนมำเฉลี่ย
เป็นคะแนนของกลุ่มกำรเรียน 
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1.7.4 ดัชนีประสิทธิผล หมำยถึง กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนของผู้เรียน ที่ได้รับจำกกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยประเมินจำกคะแนนหลังเรียนที่เพ่ิมขึ้นจำกก่อนเรียน หรือเป็นกำรทดสอบควำม
แตกต่ำงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในทำงปฏิบัติ ส่วนมำกจะเน้น    
ที่ผลของควำมแตกต่ำงทำงสถิติ ซึ่งเป็นค่ำตัวเลขที่แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน เมื่อมีกำรประเมินสื่อกำร
สอนที่ผลิตขึ้นมำ จะต้องพิจำรณำถึงประสิทธิผลทำงด้ำนกำรสอน และกำรวัดประเมินผลทำงสื่อนั้นด้วย   

1.7.5 กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (Action Research) หมำยถึงกำรวิจัยที่ใช้กระบวนกำรปฏิบัติอย่ำง       
มีระบบ และระเบียบวิธีส ำหรับเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ โดยที่ผู้ศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติกำร รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ผลกำรปฏิบัติโดยใช้วงจร ซึ่งวิธีสร้ำงและจัดกำรควำมรู้ในลักษณะ 
ของกำรสอบถำม (inquiry) ประกอบด้วยเส้นเวียนก้นหอย (spiral) ของกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนกำรวำงแผน 
(planning) กำรปฏิบัติ (acting) กำรสังเกตผล (observing) และกำรประเมินสะท้อนกลับ (reflecting)      
โดยจะมีกำรกระท ำซ้ ำกิจกรรมในเส้นเวียนก้นหอยทั้งหมด จนกว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้ใหม่ให้กับผู้เรียน โดยเน้นกำรใช้วิธีกำรแก้ปัญหำแบบมีส่วนร่วม เน้นควำมร่วมมือโดยเสมอภำค 
สร้ำงควำมรู้เพ่ือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อสังคมที่ดีขึ้น ผลที่ได้จำกกำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติจะได้ทั้งองค์ควำมรู้ใหม่ และควำมสำมำรถใหม่ในกำรสร้ำงเรียนรู้เข้ำใจในองค์ควำมรู้ใหม ่

1.7.6 นักศึกษำ หมำยถึง นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ชั้น ปวส.2     
สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 1 ห้องเรียน   
จ ำนวน 16 คน 

1.7.7 ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง หมำยถึง เอกสำรประกอบดำรสอนที่ผู้สอนจัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งต้องกำรส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมวัตถุประสงค์  
ของหลักสูตร ในวิชำปฐพีกลศำสตร์ ที่ผู้วิจัยในฐำนะครูผู้สอนรับผิดชอบจัดกำรเรียนกำรสอน โดยชุดกำร
เรียนรู้ด้วยตนเองมีองค์ประกอบของ ผังมโนทัศน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แบบทดสอบก่อน แผนกำรสอน  
เนื้อหำสำระ บทสรุป แบบทดสอบหลังเรียน แบบปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม แบบปฏิบัติกำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร
และในภำคสนำม คู่มือหรือค ำแนะน ำกำรใช้จัดกำรเรียนกำรสอน เอกสำรอ่ำนประกอบ ข้อสอบปลำยภำค
เรียน แบบเฉลยค ำตอบและสื่อผสมที่ใช้ประกอบอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละเนื้อหำของแต่ละชุด      
กำรเรียนรู้ 
 1.7.8 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง ผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำปฐพีกลศำสตร์ ของนักศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชำปฐพีกลศำสตร์ ภำคเรียนที่  2 ปีกำรศึกษำ 2560 โดยผู้สอนได้ด ำเนินกำรตำมหลักกำรวัด             
และประเมินผล ที่ครอบคลุมทั้งด้ำนควำมรู้ควำมคิดหรือพุทธิพิสัย ด้ำนอำรมณ์และควำมรู้ สึกหรือจิตพิสัย   
และด้ำนทักษะปฏิบัติหรือทักษะพิสัย โดยได้ก ำหนดไว้ช่วงเวลำกำรสอน กำรวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ซึ่งเป็นไปตำม ที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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1.7.9 กลุ่มกำรเรียน หมำยถึง กำรแบ่งกลุ่มผู้ เรียนในจัดกำรเรียนกำรสอน โดยได้แบ่งกลุ่มตำม
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (STAD) ซึ่งในงำนวิจัยนี้มีสมำชิกในกลุ่มตัวอย่ำงงำนวิจัย จ ำนวนผู้เรียน 16 คน 
สำมำรถแบ่งกลุ่มกำรเรียนได้ 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน จ ำนวน 2 กลุ่ม และกลุ่มละ 6 คน จ ำนวน 1 กลุ่ม โดยใช้
วิธีกำรวิเครำะห์จำกผลกำรเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ในอดีตที่ผ่ำนมำ รวมทั้งปฎิพำนไหวพริบ พ้ืนฐำนควำมรู้เดิม 
โดยสำมำรถแบ่งได้เป็นกลุ่มที่มีผลกำรเรียนดี (มีค่ำเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป) กลุ่มที่มีผลกำรเรียนปำน
กลำง (มีค่ำเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่ำง 2.50-2.99) และกลุ่มที่มีผลกำรเรียนค่อนข้ำงต่ ำ (มีค่ำเกรดเฉลี่ยสะสม
น้อยกว่ำ 2.49) ซึ่งสำมำรถแบ่งผู้เรียนตำมผลกำรเรียนเดิมได้ 3 กลุ่ม และจะต้องให้ผู้เรียนมีกำรแบ่งกลุ่ม    
โดยกำรคละควำมสำมำรถ ซึ่งให้แต่ละกลุ่มนับจ ำนวนตัวเลข 1,2 แล 3 แล้วแยกผู้เรียนที่นับจ ำนวนตัวเลขที่
เดียวกันให้มำรวมกัน จะได้กลุ่มสมำชิกที่นับเลข 1 สมำชิกที่นับเลข 2 และสมำชิกที่นับเลข 3 ซึ่งจะได้ผู้เรียน  
ทีม่ีกำรคละควำมรู้ควำมสำมำรถมำอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม แล้วครูผู้สอนจะมีกำรทดสอบพ้ืนฐำนควำมรู้ก่อนเรียน
ในรำยวิชำปฐพีกลศำสตร์ โดยครูผู้สอนจะมอบชุดกำรเรียนรู้ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนดินในงำนฐำน
รำก ให้ผู้เรียนได้น ำไปศึกษำล่วงหน้ำ   หรืออ่ำนเนื้อหำสำระที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนมำก่อนล่วงหน้ำไม่น้อย
กว่ำ 7 วัน ก่อนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน แล้วให้มีกำรทดสอบวัดควำมรู้เป็นรำยบุคคลในกลุ่ม แล้วน ำ
คะแนนรำยบุคคลในกลุ่ม   มำหำค่ำคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม ซึ่งจะมีกลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด หรือคะแนน
ล ำดับรอง ๆ ลงมำ     ในกำรท ำวิจัยและกำรเขียนรำยงำนผลกำรวิจัยนี้จะตั้งชื่อเป็น กลุ่มเรียนดี กลุ่มเรียน
ปำนกลำง และกลุ่มเรียนอ่อน ตำมล ำดับของกำรเรียงค่ำผลคะแนน ซึ่งจะใช้เรียกแทนชื่ อกลุ่มเฉพำะในกำร
เขียนงำนวิจัยเท่ำนั้น แต่ในกำรปฏิบัติจัดกำรเรียนกำรสอนจริง ผู้เรียนหรือสมำชิกในกลุ่ม จะตั้งชื่อกลุ่มเรียก
กันเองตำมควำมเหมำะสม ซึ่งข้ันตอนและวิธีกำรแบ่งกลุ่มกำรเรียน 
 

1.7.11 รูปแบบกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นกำรเรียนรู้ที่สำมำรถ
พัฒนำทั้งองค์ ควำมรู้ ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมของผู้เรียนได้สูงสุด โดยกำรจัดกำรเรียนรู้มีสร้ำงกลุ่มกำร
เรียนรู้ มีกำรน ำประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในกำรแสวงหำควำมรู้ คิดวิเครำะห์    
และลงมือปฏิบัติโดยอำศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ ๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง ผู้เรียนสำมำรถก ำหนดหลักกำรที่ได้จำกกำรปฏิบัติและสำมำรถประยุกต์ใช้ทฤษฎี  หรือหลักกำร       
ได้อย่ำงถูกต้อง เป็นกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอน กับผู้ เรียน            
และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงนักเรียนด้วยกันเอง มีกำรแสดงออกท้ังกำรเขียนและกำรพูด    
 1.7.12 เจตคติ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่คนเรำมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลำยสิ่ง ในลักษณะที่เป็น อัตวิสัย 
อันเป็นพ้ืนฐำนเบื้องต้น หรือกำรแสดงออกที่เรียกว่ำ พฤติกรรม ซึ่งเป็นตัวแปรทำงจิตวิทยำอย่ำงหนึ่งที่ไม่อำจ
สังเกตได้โดยง่ำย แต่เป็นควำมโน้มเอียงภำยใน แสดงออกให้เห็นได้จำกพฤติกรรม อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เจตคติ 
ยังเป็นเรื่องของควำมชอบ ควำมไม่ชอบ ควำมล ำเอียง ควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก และควำมเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
สำมำรถสร้ำงปลูกฝังหรือปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องเหมำะสมได้เสมอ ซึ่งเจตคติด้ำนกำรรู้จะเป็นส่วนประกอบ
เกี่ยวกับควำมเชื่อของบุคคลที่มีต่อเป้ำหมำย เจตคติด้ำนควำมรู้สึกจะเป็นอำรมณ์ที่มีต่อเป้ำหมำย ซึ่งอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงหรือท ำให้เกิดปฏิกิริยำตอบโต้ได้ หำกมำสิ่งที่ขัดควำมรู้สึกกับควำมรู้สึกมำกระทบ และเจตคตดิ้ำน
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แนวโน้มพฤติกรรม เป็นกำรแสดงออกที่สอดคล้องกับเจตคติ ถ้ำผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อเป้ำหมำยกำรเรียน     
เขำจะมีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้ใฝ่หำควำมรู้และมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือสนับสนุน แต่ถ้ำมีเจตคติในทำงลบ
ต่อเป้ำหมำยหรือทำงกำรเรียน เขำก็จะมีควำมพร้อมที่จะมีพฤติกรรม ต่อต้ำนไม่อยำกเรียน ไม่เข้ำเรียน       
หรือท ำลำย เป้ำหมำยนั้นไดเ้ช่นกัน 


