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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1. พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 2. ประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
เครือ่ งกล ชัน้ ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 27 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยรูป
แบบการเรียนการสอน คูม่ อื การใช้รปู แบบการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบความรูใ้ น
การพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่าง
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่
อิสระและการวิเคราะห์เนือ้ หา ผลการวิจยั พบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์มปี ระสิทธิภาพ เท่ากับ 81.85/83.15 2. ประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า 2.1 นักศึกษามีความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2.2 นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2.3 นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูท้ างช่างอุตสาหกรรมของชุมชนหลังใช้รปู แบบการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

Abstract
The purposes of this research were 1. study the efficiency of the instructional model, and
2. study the effectiveness of the instructional model. The samples employed in the study were 27
third year students in second semester of the academic year 2017. Research instrument consisted of
the instructional model, a handbook for using the instructional model, lesson plans, creative industrial
mechanic curriculum development, cognitive test, and ability assessment form concerning creative
industrial mechanic curriculum development. The data were analyzed by means, standard deviation,
a dependent t-test and a content analysis. The results were as follows: 1. The instructional model
the instructional model to enhance ability on creative industrial mechanic curriculum development
the efficiency of this model was 81.85/83.15. 2. The effectiveness of the model, showed that
2.1 after using the model, knowledge in creative industrial mechanic curriculum development of
students was higher than before receiving the instructional model. 2.2 after using the model,
the ability on creative industrial mechanic curriculum development of students was higher than
before receiving the instructional model at the level of .05 significance, and 2.3 after using the
instructional model their satisfaction towards the ability to apply the knowledge of the community
a high level.
Keyword: Instructional Model, Enhance Ability to Development Curriculum, Creative Industrial
Mechanic.
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บทน�ำ

การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถน�ำองค์
ความรูท้ มี่ อี ยูม่ าบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม
ดังนั้นการศึกษายุคใหม่ต้องเน้นการแสวงหาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างท้าทาย สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
ต่อยอดความรูเ้ ดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรูใ้ ห้เกิดประโยชน์ได้ เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ์
การจัดการศึกษาน�ำหลักการเกีย่ วกับยุคสมัยใหม่ ทีต่ รงความสนใจของสังคม การศึกษาไทยในโลกยุคใหม่
ต้องก้าวสูก่ ารคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าสิง่ ใหม่ แต่การศึกษาไทยใช้การท่องจ�ำเพือ่ น�ำไปสอบ ท�ำให้การศึกษาไม่
เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ดังนัน้ การศึกษาจะเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการยกระดับคุณภาพแรงงานให้ทนั ต่อ
การเปลีย่ นแปลง คุณลักษณะของผูเ้ รียนทีก่ า้ วเข้าสูป่ ระเทศไทย 4.0 จะต้องมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้ 1) Critical
Mind หรือ Smart Consumer 2) Creative Thinking 3) Productive Mind หรือ Product-Oriented
4) Responsible Mind (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559, น. 12) การจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร
ครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต ได้ดาํ เนินการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับของคุรสุ ภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ที่กําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วชิ าชีพ (ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 2548, น. 3) โดยเน้นถึงการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ระหว่างเรียน ทีถ่ อื ว่าเป็นหัวใจสาํ คัญในการผลิตครู เนือ่ งจากเป็นการเตรียมนักศึกษาครูชา่ งอุตสาหกรรม
ให้พร้อมที่จะไปเป็นครูที่ดีในอนาคต โดยกําหนดเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาการศึกษา หมวดวิชาชีพเฉพาะ
ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาวิตรี โรจนะสมิต, 2547, น. 1-9) ได้จัดรายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร (107-31-07) เป็นรายวิชาบังคับทีใ่ ห้นกั ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมในชัน้ ปีที่ 3 ของทุก
สาขาวิชาต้องเรียนทุกคน โดยมุง่ เน้นความรูใ้ นเรือ่ งการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาทฤษฎีหลักสูตร ความหมาย
และความส�ำคัญของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรที่ดี องค์ประกอบของหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม โครงการ
ฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและการประเมินหลักสูตร
(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2558, น. 54) จากการด�ำเนิน
การจัดการเรียนการสอนทีผ่ า่ นมาของรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร พบว่า ส่วนใหญ่อาจารย์ผสู้ อนใช้วธิ กี าร
สอนแบบบรรยายในการให้ความรู้และให้นักศึกษาสร้างหลักสูตรจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
โดยจัดท�ำเป็นหลักสูตร ซึ่งผลของการจัดการเรียนการสอนไม่ประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากนักศึกษาไม่
ได้น�ำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นน�ำไปใช้ในสถานการณ์จริง จึงท�ำให้นักศึกษาขาดความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรและในการน�ำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวทางการจัดการเรียนรูข้ องนักวิชาการทางศึกษา พบว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธสี บื เสาะหาความรู้ (Inquiry-Based
Learning: IBL) และการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Learning: CBL) สามารถ
น�ำองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร (107-31-07) ที่
สามารถน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และมีความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ น�ำหลักสูตรไปใช้ร่วมกับชุมชน ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ด้านความสามารถและทักษะการปฏิบัติของนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์
ในเรื่องการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on)

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
2. เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้
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2.1 เพื่อประเมินความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เรียนตามรูป
แบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
ก่อนและหลังเรียน
2.2 เพื่อประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เรียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ก่อนและหลังเรียน
2.3 เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูท้ าง
ช่างอุตสาหกรรมของชุมชนหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอน

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ โดยน�ำทฤษฎีมาเป็นแนวทางใน
ออกแบบและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน น�ำแนวคิดการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development : R&D) มาประยุกต์รว่ มกับแนวคิดการออกแบบระบบการเรียนการสอนด้วย
วิธกี ารเชิงระบบ (Systematic Approach) หรือทีเ่ รียกว่า “ADDE Model” (Kevin, 2009, pp. 1) เมือ่ พัฒนารูป
แบบการเรียนการสอนแล้ว ต้องท�ำการวิจยั เพือ่ ทดสอบทฤษฎีทนี่ ำ� มาใช้และตรวจสอบคุณภาพในเชิงหลัก
การที่น�ำไปใช้ในสถานการณ์จริงและน�ำข้อมูลที่ค้นพบจาการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียน
การสอน จุดมุ่งหมายหลักในการเลือกพิจารณารูปแบบไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายหลัก
เพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถน�ำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม (Joyce and Weil, 2009,
pp. 24) แนวทางการจัดการเรียนการสอนในการวิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียน การสอน เพื่อส่ง
เสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ 3 วิธี ซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning: PBL) 2)การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning:
IBL) 3) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning: CBL) เป็นการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ โดย
การแสวงหาความรูด้ ว้ ยการสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากการจดบันทึกและการอภิปรายอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งการส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ (Learning by doing) โดย
มุง่ เน้นการบูรณาการท�ำงานเพือ่ ให้เกิดเป็นองค์ความรูใ้ หม่ทสี่ ามารถน�ำไปใช้ในสภาพการณ์จริง สูผ่ ลการ
เรียนรู้ (Learning Outcome) ที่พึงประสงค์การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ทุกประเภทเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ตามความมุง่ หมายของจุดประสงค์ท่ี
ก�ำหนดไว้และยังต้องวางแผนประเมินผลให้ทราบชัดว่าการเปลีย่ นแปลงในตัวผูเ้ รียนได้บรรลุตามความมุง่
หมายและจุดประสงค์จริงหรือไม่ หลักสูตรทีด่ แี ละมีความเหมาะสมต้องมีการพัฒนาอยูเ่ สมอๆ เพือ่ ให้ทนั
ต่อการเปลีย่ นแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครองของประเทศ การเตรียมผูเ้ รียน
ให้รบั ความเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ของสังคม จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ ง โดยการพัฒนา
หลักสูตรจะมาจากแนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตรน�ำมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการพัฒนาให้เข้ากับสิง่ ทีเ่ รา
ต้องการ ซึ่งมีความเป็นจริงและมีความเป็นไปได้มากที่สุด (Ornstein and Hunkins, 2004, pp. 194-195)
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การน�ำหลักสูตรไปใช้ และ 4) การประเมินผลหลักสูตร
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รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ชุมชนเป็นฐาน การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน และการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ ในรายวิชา
การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จาการลงมือปฏิบัติ น�ำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้ใน
การแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เตรียมความพร้อม
(Preparing: P) 2) ปฏิบัติการเรียนรู้ (Practicing: P) 3) ถอดบทเรียน (Lesson Learning: L) 4) สร้างความรู้
(Constructivist: C) และ 5) ประเมินผลสรุป (Summative Assessment: A)
ความรูใ้ นการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ระดับความรูข้ องนักศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร มีทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วัดโดยใช้แบบ
ทดสอบความรูใ้ นการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์
ข้อมูลพืน้ ฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การน�ำหลักสูตรไปใช้ และ 4) การประเมินหลักสูตร จ�ำนวน 40 ข้อ
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ระดับความสามารถ
ของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งวัด
ความสามารถได้โดยการใช้แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ 4 ด้าน คือ
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน 2) การการพัฒนาหลักสูตร 3) การน�ำหลักสูตรไปใช้ และ 4) การประเมินผล
หลักสูตร จ�ำนวน 2 ข้อ ใน 1 ข้อแบ่งออกเป็น 1 สถานการณ์ ซึ่งในแต่ละสถานการณ์ให้นักศึกษา
ตอบค�ำถามทีก่ ำ� หนดให้ จ�ำนวน 4 ค�ำถาม โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ตาม
แนวคิด SOLO Taxonomy ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดเท่ากับ 80/80 (E1/E2) โดยมีความหมายดังนี้
80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉลีย่ ของความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ระหว่างเรียนของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ
80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนเฉลีย่ ของความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์หลังเรียนของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของ
ผลผลิต
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ที่ก�ำหนดดังนี้ 1) นักศึกษามีความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนทีเ่ รียนตามรูปแบบการเรียนการสอน 2) นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
ช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน
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กรอบแนวคิดการวิจัย

							ตัวแปรตาม (Y)
ตัวแปรอิสระ (X)
รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
ช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

1. ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์
2. ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
ช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ช่างอุตสาหกรรมหลังใช้รปู แบบการเรียนการสอน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยด�ำเนินการในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development: R&D) และการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ซึ่งรวบรวมข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการด�ำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)
การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวิเคราะห์เอกสารวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ร่วมทั้งสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาพัฒนาหลักสูตรและสนทนากลุม่ กับนักศึกษากลุม่ ตัวอย่าง โดยศึกษาและวิเคราะห์วธิ กี ารจัดการ
เรียนรู้ ข้อมูลเชิงนโยบาย หลักสูตร ความรูแ้ ละความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของผูเ้ รียน หลักการ
แนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หลักการแนวคิดการจัดการเรียนการสอน หลักการแนวคิด
การพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์
และประเด็นสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) ออกแบบและพัฒนา (Design and Development:
D&D) ในขั้นนี้ ผู้วิจัยได้น�ำผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการก�ำหนดกรอบแนวคิดของการ
ออกแบบและพั ฒนารูปแบบการเรีย นการสอน “PPLCA Model” และก� ำ หนดองค์ ป ระกอบของ
รู ป แบบการเรี ย นการสอน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รช่ า งอุ ต สาหกรรมเชิ ง
สร้างสรรค์ รวมถึงการตรวจสอบรูปแบบที่สร้างขึ้น การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้น�ำร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิผลไปตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในขัน้ ตอนที่ 2 ได้แก่ คูม่ อื การใช้รปู แบบการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้
แบบประเมินความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ แบบประเมินความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสอดคล้องและการวิเคราะห์เนื้อหา
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) ทดลองใช้ (Implementation: I) การน�ำรูปแบบการเรียน
การสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปทดลองใช้ เป็ น การน� ำ รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ ส ร้ า งขึ้ น ในขั้ น ตอนที่ 2
ไปทดลองใช้ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุม่ ตัวอย่างเดีย่ ว มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน (The One
Group Pretest-Posttest Design) ผูว้ จิ ยั น�ำรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้ โดยด�ำเนินการตามขัน้ ตอน
ของรูปแบบการเรียนการสอน “PPLCA Model” มี 5 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 การเตรียมความพร้อม (Preparing: P)
เป็นการดึงศักยภาพของผูเ้ รียน โดยใช้สถานการณ์หรือค�ำถามเป็นแรงกระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็น
มีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึน้ ขัน้ ที่ 2 ปฏิบตั กิ ารเรียนรู้ (Practicing: P) เป็นการใช้เทคนิควิธกี ารเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
ประกอบด้วย การเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน การเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูแ้ ละการเรียนรูแ้ บบชุมชน
เป็นฐาน ขั้นที่ 3 ขั้นถอดบทเรียน (Lesson Learning: L) เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิดจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างความรู้ (Constructivist: C) เป็นขั้นที่นักศึกษา
น�ำความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติมาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มาสร้างเป็นความรู้ใหม่และขั้นที่ 5
ประเมินผลสรุป (Summative Assessment: A) เป็นการประเมินความรู้และความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ ความสามารถในการประยุกต์
ใช้ความรู้ทางช่างอุตสาหกรรมของชุมชนหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอน ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล ชัน้ ปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 27 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขัน้ ตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
(Evaluation: E) การด�ำเนินการในขัน้ ตอนนี้ เป็นการน�ำเสนอผลการทดลองตามกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ละ
เงือ่ นไขการใช้รปู แบบการเรียนการสอน ได้แก่ ความรูใ้ นการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางช่างอุตสาหกรรมของชุมชนหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีแบบไม่อิสระ

ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (PPLCA Model) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) หลักการเป็นการเรียนการสอนทีเ่ น้นการบูรณาการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิชาชีพช่างสอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของชุมชนเน้นการลงมือปฏิบัติและการสร้างสรรค์ 2) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการพัฒนาหลักสูตร 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) เตรียมความพร้อม
(Preparing: P) (2) ปฏิบตั กิ ารเรียนรู้ (Practicing: P) (3) ถอดบทเรียน (Lesson Learning: L) (4) สร้างความรู้
(Constructivist: C) และ (5) ประเมินผลสรุป (Summative Assessment: A) 4) การวัดและประเมินผล
ได้แก่ ความรูใ้ นการพัฒนาหลักสูตร ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางช่างอุตสาหกรรมหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอน และ
5) เงือ่ นไขส�ำคัญให้รปู แบบประสบผลส�ำเร็จ คือ ประเด็นสภาพปัญหา/สภาพความต้องการของชุมชนและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยและยืดหยุ่นต่อการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
PPLCA ตามเกณฑ์ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 81.85/83.15

62 SUTHIPARITHAT

Vol.32 No.104 October - December 2018

2. ผลการหาค่าประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้
2.1 ผลการประเมินความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน รองลงมาคือ การพัฒนาหลักสูตร การน�ำหลักสูตรไปใช้ และด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุด
คือ การประเมินผลหลักสูตร
2.2 ผลการประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน รองลงมาคือ การน�ำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร และด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุด
คือ การพัฒนาหลักสูตร
2.3 ผลการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางช่างอุตสาหกรรมของชุมชนหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูท้ างช่างอุตสาหกรรมของชุมชนหลังใช้
รูปแบบการเรียนการสอน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เมือ่ จ�ำแนก
เป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในล�ำดับที่ 1 คือ ด้านความรู้ทางช่างของชุมชน และล�ำดับ
ที่ 2 คือ ด้านการน�ำความรู้ทางช่างไปประยุกต์ใช้
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รูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
ช่างอุตสาหกรมเชิ งสร้างสรรค์
PPLCA Model
หลักการ: เป็ นการเรียนการ
สอนที่ เ น้ น การบู ร ณาการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ
วิช าชีพ ช่ า ง สอดคล้อ งกับ
บริ บ ทและความต้ อ งการ
ของชุ ม ชนเน้ น การลงมื อ
ปฏิบตั แิ ละการสร้างสรรค์

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ : เ พื่ อ
ส่งเสริมความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตร

กระบวนการเรียนการเรียนรู้
1. ขัน้ ที่ 1 เตรียมความพร้อม (Preparing: P) เตรียมความพร้อมและใช้คาถามกระตุ้นให้ผเู้ รียนมีความคิดสร้างสรรค์
2. ขัน้ ที่ 2 ปฏิ บตั ิ การเรียนรู้ (Practicing: P) การใช้เทคนิควิธกี ารเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียน
3. ขัน้ ที่ 3 ถอดบทเรียน (Lesson Learning: L) ร่วมกันวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ าน
4. ขัน้ ที่ 4 สร้างความรู้ (Constructivist: C) นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการปฏิบตั กิ ารเรียนรู้ มาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันมาสร้าง
หลักสูตร
5. ขัน้ ที่ 5 ประเมินผลสรุป Summative Assessment: A) เป็ นการประเมิน ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
และประเมินความพึงพอใจ

การวัดและประเมิ นผล

เงื่อนไขสาคัญให้รปู แบบประสบผลสาเร็จ

1. ความรูใ้ นการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์
2. ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่าง
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูท้ างช่าง
อุตสาหกรรมของชุมชนหลังใช้รปู แบบการเรียน
การสอน

 ประเด็นปั ญหา/สภาพความต้องการของ
ชุมชน
 สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อานวยและยืดหยุ่นต่อ
การจัดการเรียนรู้

ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์
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การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรม เชิงสร้างสรรค์ อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (PPLCA) องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 1) หลักการ เป็นการเรียนการสอนทีเ่ น้นการบูรณาการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิชาชีพทางช่าง
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนเน้นการลงมือปฏิบัติและการสร้างสรรค์ 2) วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เรียกว่า “PPLCA”
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing: P) ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้
(Practicing: P) ขั้นที่ 3 ขั้นถอดบทเรียน (Lesson Learning: L) ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างความรู้ (Constructivist: C)
และ ขัน้ ที่ 5 ประเมินผลสรุป (Summative Assessment: A) 4) การวัดและประเมินผล ได้แก่ ความรูใ้ นการ
พัฒนาหลักสูตร ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและความพึงพอใจของนักศึกษาและ 5) เงือ่ นไขส�ำคัญ
ให้รปู แบบประสบผลส�ำเร็จประกอบด้วย ประเด็นปัญหา/สภาพความต้องการของชุมชนและสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยและยืดหยุน่ ต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีส่ ามารถน�ำไปทดลองใช้ได้
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากรูปแบบการเรียนการสอน ได้พฒ
ั นาขึน้ อย่างเป็นระบบ มีการด�ำเนินการตามกระบวนการวิจยั
และพัฒนา (Research and Development: R&D) ร่วมกับการออกแบบระบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
(System Approach) ที่เรียกว่า “ADDE Model” (Kevin, 2009, pp. 1) ได้น�ำผลการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลพืน้ ฐานน�ำไปออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ซึง่ รูปแบบการเรียนการสอนต้องมีทฤษฎี
รองรับ ต้องท�ำวิจยั เพือ่ ทดสอบทฤษฎีทนี่ ำ� มาใช้และตรวจสอบคุณภาพก่อนน�ำไปใช้จริง (Joyce and Weil,
2009, pp. 24) รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีล�ำดับขั้นตอน จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้
นักศึกษาได้มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เกิดการคิดวิเคราะห์ที่สามารถน�ำไปใช้ในการการแก้ปัญหา มี
ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์
ผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ
2. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีผลการวิจัยดังนี้
2.1 ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
ช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีหลักการและวัตถุประสงค์การเรียนรูท้ ชี่ ดั เจน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีการถอดบทเรียน แล้วน�ำความรู้ที่ได้
มาสร้างเป็นความรูใ้ หม่ มีการจัดกิจกรรมทีก่ ระตุน้ ให้ผเู้ รียนสนใจเนือ้ หาในแผนการจัดการเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญ
ในการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามจุด
มุง่ หมายของรายวิชาเป็นล�ำดับขัน้ ตอน สิง่ แรกในการออกแบบการเรียนการสอน คือการเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในจุดประสงค์การเรียน วิธีการจัดการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
เพือ่ เป็นแรงจูงใจกระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีความอยากเรียนรูส้ งิ่ ทีท่ า้ ทายความสามารถของตนเองด้วยความตัง้ ใจ
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2551, น. 17-18) การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนเป็นการประเมิน
ความรู้ของผู้เรียน ก่อนจะสอนท�ำให้ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานต่อเรื่องที่จะเรียนนั้น
เพียงใด เพื่อที่ผู้สอนจะได้ออกแบบการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ต่อเนื่องกับ
ความรู้เดิมของผู้เรียน (Christine and Christine, 1971, p. 22)
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2.2 ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เน้นกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา ซึ่งพบว่า ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ย
มากทีส่ ดุ อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาได้ลงส�ำรวจพืน้ ฐานและบริบทของชุมชน พบเห็นสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้
จริงในชุมชน การพัฒนาหลักสูตรจ�ำเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ ส�ำรวจ สภาพพื้นฐานด้านต่างๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่จะใช้สนับสนุนในการตัดสินใจด�ำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ดี สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรูค้ วามสามารถ และทัศนคติทนี่ ำ� ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคมได้ (Obanya, 2012, p. 3)
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ๆ โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ แนวคิดการสอนมี
การวางแผนการจัดเนือ้ หาสาระประสบการณ์เรียนรู้ วิธกี ารปฏิบตั ิ สือ่ การเรียนการสอนและการประเมินผล
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ (Ornstein and Hunkins, 2004, pp. 194-195)
2.3 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางช่าง
อุตสาหกรรมของชุมชนหลังใช้รปู แบบการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านทีม่ คี ะแนนสูงสุด
คือ ด้านความรู้ทางช่างของชุมชน รองลงมา คือ ด้านการน�ำความรู้ทางช่างไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่ารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มก�ำลังตาม
ความสามารถที่ผู้เรียนมี โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ท�ำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียน
รู้ตลอดเวลา อาจารย์ผู้สอนท�ำหน้าที่คอยช่วยเหลือเสนอแนะ ให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถตามศักยภาพที่ตนเองมีอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้
เรียนสามารถสร้างหลักสูตรที่ช่วยแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับชุมชน ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท�ำให้ผู้เรียนเป็นอิสระในการค้นคว้า
ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการคิดวิเคราะห์ เปิดกว้างในการรับรู้
สิ่งใหม่ๆ มีแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Williams, 2004, pp. 277-285) ความคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษย์นนั้ ไม่ได้เป็นเพียงพรสวรรค์ทตี่ ดิ ตัวมาแต่เกิด แต่เป็นทักษะทีส่ ามารถเรียนรูพ้ ฒ
ั นาและน�ำไปใช้ได้
(Fisher, 2005, pp. 39–51)

ข้อเสนอแนะ

จากข้อค้นพบในการวิจยั เรือ่ งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ให้ความส�ำคัญกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ผู้ที่
จะน�ำแนวการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปใช้ ต้องศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน มีการชี้แจง
และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างชุมชนและนักศึกษา ก่อนลงส�ำรวจพืน้ ทีจ่ ริง โดยน�ำชุมชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมในทุกขั้นตอน
2. จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่น�ำไปใช้ในการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน ผู้ที่จะน�ำรูปแบบ
การเรียนการสอนไปใช้สามารถบูราณาการกับสาขาวิชาอืน่ ๆได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง ซึง่
อาจจัดในลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
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3. การน�ำรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่าง
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์ผู้สอนควรเลือกใช้แนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วย
วิธีการเรียนรู้ที่มีหลากหลายและเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษา

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสามารถและความต้องการของผู้เรียน โดยค�ำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ในด้านทักษะวิชาชีพ สังคม และสติปัญญา พัฒนาแนวทางหรือ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้เป็นไปมาตรฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน ในด้านทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ น้อย ได้แก่ ด้านการประเมินผล
หลักสูตรและด้านการพัฒนาหลักสูตร
3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาทีม่ คี วามแตกต่างกันในด้านความถนัดทางสายวิชาชีพ
ตามสาขาวิชาของนักศึกษา
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