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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิ งบริ การ รายวิ ชาโครงงาน
สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
ก้องเกียรติ ธนะมิตร1* และ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์2
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ม ีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน สําหรับนักศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม 2) เพื่อวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาทีเ่ รียนจากรูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และ
์
3) เพื่อสํารวจการยอมรับนวัตกรรมของชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 2 จํานวน 45 คน ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชา
โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิตคิ ่าที ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ ได้ออกแบบพัฒนาขึน้ ด้วยแนวคิดวิธรี ะบบ (Systems
Approach) โดยรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ปจั จัยนําเข้า 2) กระบวนการ 3) การควบคุม
4) ผลผลิต และ 5) ข้อมูลย้อนกลับ และมีองค์ประกอบย่อย 12 องค์ประกอบย่อย ดังนี้คอื 1) การกําหนดเป้าหมายในการ
เรียนการสอน 2) การวิเคราะห์ผู้เรียน 3) การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 4) การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 5) การ
พัฒนาและเลือกทรัพยากรในการเรียนการสอน 6) กําหนดบทบาทผู้สอน 7) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 8) การ
ดําเนินการเรียนการสอนเชิงบริการ 9) การตรวจสอบและควบคุมการเรียนของผูเ้ รียน 10) การตรวจสอบการเรียนรูร้ ะหว่าง
เรียน 11) ประสิทธิผลของการเรียนการสอน 12) ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง จากผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความเหมาะสมระดับมากทีส่ ุด โดยนักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และการสํารวจการยอมนวัตกรรมของชุมชน
ทีไ่ ด้รบั บริการจากนักศึกษา พบว่า ชุมชนมีการยอมรับนวัตกรรมในระดับมาก และขัน้ ของการยอมรับนวัตกรรมได้แก่ ขัน้
ยืนยันการใช้ ขัน้ การนําไปใช้ ขัน้ ถูกชักนํา ขัน้ ตัดสินใจ และขัน้ ความรู้ ตามลําดับ
คําสําคัญ: การเรียนการสอนเชิงบริการ โครงงาน นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
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Development of a Service Learning and Teaching Model for a Project Course
of Industrial Education Students
Kongkiat tanamit1* and Krismant Whattananarong2
Abstract
Purposes of this study were to develop a service learning and teaching model for a project course of
industrial education students, to investigate the learning achievement of students studied through the service
learning and teaching model, and to survey the innovation adoption of community. The samples were 45
second-year undergraduate students, majored in Mechanical Technology, Faculty of Engineering,
Rajamangala University of Technology Lanna Nan, who registered in the course of “Mechanical Technology
Project” in the second semester of academic year 2013. Data were analyzed by using mean, standard
deviation, and a t-test. The results revealed that the developed model was designed by using the “Systems
Approach” consisted of five major components. They were 1) input, 2) process, 3) control, 4) output, and 5)
feedback with 12 minor components. They were 1) learning objectives, 2) analysis of students, 3) course
design, 4) course activities, 5) development and selection of learning materials, 6) specification of teachers’
roles, 7) stimulation of motivation in learning, 8) operation in service learning and teaching, 9) monitoring and
controlling the students' learning, 10) monitoring the learning during the teaching period, 11) effectiveness of
learning and teaching, and 12) providing feedback for improvement. The model was validated at the highest
level by the experts. The students achievement was significantly higher, at the level of .01, than the criteria of
80 percent of the total score. The community adoption of innovation provided by the students indicated that
the extent of innovation adoption was at a “high” level. The innovation adoption components were rated as
confirmation, implementation, persuasion, decision, and knowledge respectively.
Keywords: service learning, project, industrial education students
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1. บทนํา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) ที่มีการเตรีย มความพร้อมของคน
และระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรูเ้ ท่าทันโลกาภิวตั น์
และสร้างภูมคิ ุ้มกันให้กบั ทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาสู่สงั คมอยู่เย็นเป็ น
สุขร่วมกัน คนไทยมีคณ
ุ ธรรมนําความรอบรู้ รูเ้ ท่าทันโลก
ครอบครั ว อบอุ่ น ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง สัง คมสัน ติ สุ ข
เศรษฐกิ จ มี คุ ณ ภาพ เสถี ย รภาพและเป็ นธรรม
สิ่ง แวดล้อ มมีคุ ณ ภาพและทรัพ ยากรธรรมชาติย งั ่ ยืน
อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศทีม่ ธี รรมาภิบาล
ดํารงไว้ซ่งึ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ข และอยู่ ใ นประชาคมโลกได้อ ย่ า งมี
ศักดิศรี
์ [1] ดังนัน้ การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้ เ ป็ นมนุ ษ ย์ ท่ี ส มบู ร ณ์ ท ั ง้ ร่ า งกาย จิ ต ใจ
สติปญั ญา ความรู้และอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข
ซึ่งนั บเป็ นเป้ าหมายที่สําคัญประการหนึ่ งในการปฏิรู ป
การศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 เพราะฉะนัน้ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึง
มิใช่ เป็ นเพียงการถ่ ายทอดความรู้ จากอาจารย์ ให้ ก ับ
นักศึกษาเท่านัน้ หากจําเป็ นต้องปลูกจิตสํานึกที่ถูกต้อง
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จ ักพึ่งตนเอง
มีความริเริม่ สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ดังปรากฏในมาตรา 7 [2] แต่จากรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตัง้ แต่ปี 2542
เป็ น ต้ น มา พบว่ า ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาและ
อุดมศึกษามีความสามารถและสมรรถนะยังไม่สอดคล้อง
กับความต้ องการของผู้ ใช้ ขาดทักษะความรู้ พ้ืนฐาน
ทีจ่ ําเป็ น [3] และกําลังคนทีผ่ ลิตขาดคุณลักษณะที่สาํ คัญ
บางประการโดยเฉพาะ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
ั หาในการทํางาน การทํางานเป็ นทีม ความ
การแก้ป ญ
รับผิดชอบในงาน ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความขยัน
มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา ภาวะผู้นํา [4] ซึ่งสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของตัวแทนของสถานประกอบการทีไ่ ด้ให้ไว้ในงาน
e-JOB Expo 2011 ดังเช่น เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบุคคลบริษทั
อิตลั ไทย เทรวี่ จํากัด กล่าวว่า “...เด็กรุ่นใหม่อ่อนภาษา
และการคิดวิเคราะห์แก้ปญั หาในงาน ไม่กล้าคิดกล้า
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ั หา...” และสอดรับกับความเห็นของ
ตัด สิน ใจแก้ ป ญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ บริษัท ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “...บัณฑิตปริญญา
รุ่นใหม่ขาดความอดทน ความรับผิดชอบในการทํางาน
และขาดทักษะการนํ าเสนองานและไม่ กล้ า แสดงออก
จึงอยากให้สถาบันการศึกษาปลู กฝ งั เรื่องความอดทน
ความรับผิดชอบ ความกล้าแสดงออกและทักษะนํ าเสนอ
งานในที่ประชุ มให้แก่ นักศึกษา...” [5] ดังนัน้ การจัด
การเรีย นการสอนในป จั จุ บ ัน จึง ควรต้อ งปรับ เปลี่ย น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นที่ตวั ผู้เรียน
มากยิง่ ขึน้ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้หาความรูด้ ว้ ยตนเอง
มากขึน้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พฒ
ั นาทักษะด้านการคิด
ทักษะด้านการเรียนรูท้ กั ษะ การปฏิบตั จิ ริง ทักษะการ
แก้ปญั หาและทักษะทางสังคม ในขณะเดียวกันจะต้อง
ฝึกให้ผเู้ รียนมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและต่อสังคม
ปฏิบตั ิตนตามระบอบประชาธิป ไตย เป็ นสมาชิก ที่ดี
เป็ น อาสาสมัครเพื่อชุ ม ชนและสังคมในฐานะพลเมือ ง
ไทยและพลเมืองโลก [6]
การเรียนรูเ้ ชิงบริการ เป็ นแนวทางการจัดการเรียนรูท้ ่ี
เน้นผู้เรียนเป็ นสําคัญวิธหี นึ่งที่จะทําให้ผู้เรียนมีความคิด
รวบยอดทีถ่ ูกต้อง อีกทัง้ เป็ นแนวทางปลูกฝงั จิตสํานึกทีด่ ี
ที่เป็ นรากฐานสําคัญในการแก้ปญั หา เป็ นประสบการณ์
ด้านการศึกษาโดยที่ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มี
ส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในประสบการณ์การบริการทีม่ ี
การจัดเตรียมอย่างดีเพื่อตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของชุมชนและมีความเชื่อมโยงความร่วมมือทัง้ สถานศึกษา
และชุมชน รวมถึงการบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรวิชาการ
ของผู้เรียน นอกจากนัน้ ยังเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนในการ
ประยุกต์ใช้ท ักษะและความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้เรียนรู้มาใช้ใน
สถานการณ์ จริงในชุมชน อีกทัง้ ยังจะช่วยพัฒนาความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ การติดต่ อสื่อสาร การทํางาน
เป็ นทีม ความรับผิดชอบต่ อสังคม ความมีเหตุ ผล ความ
สามารถในการแก้ปญั หา การพูดต่อสาธารณชน ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะทางคอมพิ วเตอร์ ความเข้าใจความ
หลากหลายของวัฒนธรรม เป็ นต้น และนักปรัชญาชาว
อเมริกนั รวมทัง้ John Dewey ยังได้สนับสนุ นแนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงบริการ ที่เชื่อว่ าการศึกษาต้ อง
เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบต่ อสังคมและการเรียนที่มี
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ประสิทธิภาพที่สุ ด คือ การเรียนด้วยการลงมือทํ าจาก
ประสบการณ์ตรงและอย่างมีความหมาย [7] ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ American Society for Engineering
Education [8] ศึกษาถึงผลของการเรียนรู้เชิงบริการกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย Boise State University รายวิชา
วิศวกรรมเบื้องต้ น ในด้ านทัศนคติ และความสามารถ
ทางด้านวิศวกรรมตามเกณฑ์ของสภาการรับรองวิทยฐานะ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ABET outcomes)
และผลการศึกษาพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีทศั นคติต่อ
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ร่วมกันในการทําโครงงาน
และความสามารถทางด้านวิศวกรรมตามเกณฑ์ของ ABET
outcomes สูงกว่ากลุ่มควบคุม และการเรียนรูเ้ ชิงบริการ
ยังช่วยให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมกับชุมชน
โดยใช้ ค วามสามารถทางด้ านวิ ศวกรรมของพวกเขา
แก้ปญั หาตามความต้องการของชุมชนได้ จากความสําคัญ
ั หาดังที่ กล่ าวมาข้างต้ น ทํ าให้ ผู้ วิจ ัย
และประเด็ นป ญ
ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการจัดรูปแบบการเรียน
การสอนทีเ่ หมาะสมสําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมซึง่ เป็น
กลุ่มแรงงานหลักของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ของประเทศ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตัวเองทัง้ ทางด้านสมอง
ทักษะการปฏิบ ัติงาน เจตคติท่ีดีต่ องาน และสามารถ
ทํางานร่วมกับบุคคลที่หลากหลายได้ โดยผู้วจิ ยั มุ่งศึกษา
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
เชิงบริการ สําหรับสําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมเพราะ
แนวคิดในการเรียนรูเ้ ชิงบริการนัน้ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้
ศึกษาปญั หาและหาทางแก้ปญั หาโดยเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
จริงผ่านโครงงานการบริการชุมชนและสังคมเป็ นการเรียนรู้
จากรูปธรรมไปสูน่ ามธรรมอันจะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
และสร้างองค์ความรูใ้ หม่ดว้ ยตนเองซึง่ ประสบการณ์ทไ่ี ด้จาก
บริการชุมชนและสังคม นับเป็ นประสบการณ์ทม่ี คี ุณค่าต่อ
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและตรงต่อความต้องการของชุมชนและ
สังคม ตลอดจนการมีสาํ นึกทีด่ ใี นการพัฒนาและประเทศชาติ
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ
รายวิชาโครงงาน สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
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2.2 เพื่อวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาที่
์
เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชา
โครงงาน สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
2.3 เพื่อสํารวจการยอมรับนวัตกรรมของชุมชนที่
ได้รบั บริการจากนักศึกษาทีเ่ รียนจากรูปแบบการเรียน
การสอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน สําหรับนักศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1 นัก ศึก ษาที่เ รีย นโดยใช้รูป แบบการเรียนการ
สอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน สําหรับนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรีย น
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 80
3.2 ระดับการยอมรับนวัตกรรมของชุมชนทีไ่ ด้รบั
บริการจากนักศึกษาที่เรีย นจากรูปแบบการเรีย นการ
สอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน สําหรับนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรม อยู่ในระดับมาก
4. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การดําเนินการวิจยั มีขนั ้ ตอนดังนี้
4.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิ ง
บริการ
4.1.1 การศึก ษา ทฤษฏี หลัก การ เอกสาร
งานวิจ ัย ที่เ กี่ยวข้อ งกับ รูป แบบการเรียนการสอนการ
เรียนรูเ้ ชิงบริการ และการเรียนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
4.1.2 ร่างรูปแบบการเรียนการสอน โดยนํ าข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ทฤษฏี หลักการ
เอกสาร งานวิจ ัยที่เ กี่ยวข้อ งกับ รูปแบบการเรียนการ
สอน การเรียนรู้เชิงบริการ มากําหนดเป็ นกรอบแนวคิด
และร่างรูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชา
โครงงาน สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
4.1.3 ผูว้ จิ ยั นําร่างรูปแบบการเรียนการสอนเชิง
บริการทีไ่ ด้สร้างขึน้ ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบ เพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข และผูว้ จิ ยั นํารูปแบบการเรียนการสอนที่
ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชีย่ วชาญ 5 ท่าน ประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและขัน้ ตอนของรูปแบบการ
เรี ย นการสอนเชิ ง บริ ก าร รายวิ ช าโครงงาน สํ าหรับ
นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม และแก้ไขปรับปรุง
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

4.1.4 ผูว้ จิ ยั สร้างเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ สื่อการ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
แบบประเมิน การยอมรับ นวัต กรรมของชุ ม ชนที่ร ับ
บริก าร และดําเนิ น การหาคุ ณ ภาพของเครื่อ งมือ จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้า นเนื้อหา
ก่อนจะนําไปทดลองใช้จริง
4.2 ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนตาม
รู ป แบบการเรี ย นการสอนเชิ งบริ ก าร รายวิ ช า
โครงงาน สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
4.2.1 กลุ่ ม ตัวอย่ างในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่ าน
สาขาเทคโนโลยีเ ครื่อ งกล (หลัก สู ต รต่ อ เนื่ อ ง) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 2 ทีล่ งทะเบียน
เรียนในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล (Mechanical
Technology Project) ทีศ่ กึ ษาในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2556 จํานวน 45 คน ซึง่ ได้มาด้วยการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
4.2.2 แบบแผนการวิจ ัย ในการวิจ ัย ครัง้ นี้
ผู้วิจ ัยกํ า หนดแบบแผนการวิจ ัย แบบกลุ่ ม เดีย วมีก าร
ทดสอบหลังทดลอง (One Group Posttest Only Design)
ด้วยแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
4.2.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้มเี ครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้
1) สือ่ การเรียนอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับ
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน
สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
3) แบบประเมินการยอมรับนวัตกรรม
ของชุมชนทีร่ บั บริการ
4.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดําเนินการทดลองตลอดภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2556 จํานวน 16 สัปดาห์ ดังนี้คอื การ
ปฐมนิเทศ ชีแ้ จงผู้เรียนโดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ทีจ่ ําเป็ นใน
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนทราบและดําเนินการทดสอบ
ก่ อนเรียน จากนั น้ จึงให้ผู้เรียนเริ่มเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนการสอน หลังจากนัน้ ผู้เรียนดําเนินการ
บริการชุ มชนด้วยนวัตกรรมที่พ ัฒนาขึ้น และให้ผู้ร ับ
บริการทําแบบประเมินการยอมรับนวัตกรรมเพื่อประเมิน
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ผลงานในด้านของการยอมรับนวัตกรรมของชุมชนที่ร ับ
บริการ เพื่อเป็ นการยืนยันถึงคุ ณภาพของผลงานของ
ผู้เรียน และผู้เรียนดําเนินกิจกรรมการสะท้อนความคิด
และสรุ ปผลการเรียนรู้หลังจากเสร็จสิ้นการออกบริการ
ชุมชน โดยมีผสู้ อนคอยชีแ้ นะ ให้คาํ ปรึกษา และให้ผเู้ รียน
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนและ
์
นําเสนอผลงานตามลําดับ
4.2.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน สําหรับนักศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม กับเกณฑ์รอ้ ยละ 80 โดยใช้การทดสอบ
แบบ t-test for one sample
2) วิเคราะห์ผลการยอมรับนวัตกรรม
ของชุมชนทีไ่ ด้รบั บริการจากนักศึกษาทีเ่ รียนจากรูปแบบ
การเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน สําหรับ
นักศึกษาช่ างอุตสาหกรรม โดยหาค่ าเฉลี่ยและส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
5. สรุปผลการวิ จยั
5.1 รูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชา
โครงงาน สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ป จั จัยนํ าเข้า (Input) 2)
กระบวนการเรียนการสอนเชิงบริการ (Process) 3) การ
ควบคุม (Control) 4) ผลผลิต (Output) 5) ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) และ 12 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การ
กําหนดเป้าหมายในการเรียนการสอน 2) การวิเคราะห์
ผู้เรียน 3) การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 4) การกําหนด
กิจ กรรมการเรีย นการสอน 5) การพัฒ นาและเลือ ก
ทรัพยากรในการเรียนการสอน 6) กําหนดบทบาทผูส้ อน
7) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 8) การดําเนิน การ
เรียนการสอนเชิงบริการ (PSREP
Model) 9) การ
ตรวจสอบและควบคุ ม การเรีย นของผู้ เ รี ย น 10) การ
ตรวจสอบการเรียนรู้ระหว่ างเรียน 11) ประสิทธิผลของ
การเรียนการสอน และ 12) ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง
สําหรับรูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชา
โครงงาน สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม แสดงดังรูป
ที่ 1
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Feeedback
ข้อมูลย้อนกลับเพื�อการปรับปรุง

การกําหนดเป้าหมาย
ในการเรียนการสอน
Process
การวิเคราะห์ผเู ้ รียน
การออกแบบ
เนื� อหาบทเรียน

Input

การตรวจสอบและ
ควบคุมการเรียน
ของผูเ้ รียน

1. ขั�นเตรียมการ
Output
ประสิทธิ ผลของ
การเรียนการสอน

Control

การกําหนดกิจกรรม
การเรียนการสอน
การพัฒนาและเลื อก
ทรัพยากรในการเรียน
การสอน

การตรวจสอบการ
เรียนรู ข้ องผู เ้ รียน
ระหว่างเรี ยน

รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชา
โครงงาน สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบหลักดังนี้
1) ปจั จัยนําเข้า ได้แก่ การกําหนดเป้าหมายใน
การเรียนการสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบ
เนื้อหาบทเรียน การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการพัฒนาและเลือกทรัพยากรในการเรียนการสอน
2) กระบวนการเรียนการสอนเชิงบริการ ได้แก่
กําหนดบทบาทผู้สอนการสร้างแรงจู งใจในการเรียนรู้
และการดําเนินการเรียนการสอนเชิงบริการ ซึ่งประกอบ
ด้วย 5 ขัน้ ตอนดังนี้ ขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ เตรียมการ (Prepare
Phase) ดําเนินการดังนี้คอื กิจกรรมที่ 1 แบ่งทีมผู้เรียน
ออกเป็ นกลุ่ มๆ ละ 3-5 คน กิจ กรรมที่ 2 ให้ตัวอย่ าง
กรณีศกึ ษาของการช่วยเหลือชุมชนเพื่อให้เห็นประโยชน์
และเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ กิจกรรมที่ 3 ให้
ผูเ้ รียนสํารวจและรวบรวมข้อมูลจากชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 4 ผู้เรียนวิเคราะห์ปญั หาและระบุถึงปญั หาที่
แท้จริงของชุมชน กิจกรรมที่ 5 ผู้เรียนศึกษาข้อมูลอย่าง
เป็ นรู ปแบบ กิจ กรรมที่ 6 วางแผน และร่ างโครงงาน
กิจ กรรมที่ 7 ดํ า เนิ น การปฏิบ ัติ ง านตามโครงงานที่
วางแผนไว้ กิจกรรมที่ 8 สรุปและประเมินผล ขัน้ ตอนที่ 2
ขัน้ บริการ (Service Phase)ดําเนินการดังนี้คอื กิจกรรม 1
แจ้งให้ผู้รบั บริการทราบถึงกําหนดการที่จะไปบริการใน
ชุมชนนัน้ ๆ กิจกรรม 2 ดําเนินกิจกรรมบริการชุ มชน
กิจ กรรม 3 ผู้เรียนสรุ ปผลการดําเนิ นกิจกรรมบริการ
ชุ ม ชน ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ สะท้ อ นความคิด (Reflection
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Phase) ผู้เ รีย นดํ า เนิ นกิจกรรมสะท้ อนความคิดโดยมี
ผู้ส อนเป็ น ผู้เ ชื่อ มโยงให้ ผู้ เ รีย นเห็น ถึ ง ความสัม พัน ธ์
ระหว่างประสบการณ์ การเรียนรูท้ ไ่ี ด้จากการทําโครงงาน
กับเนื้อหาวิชา ขัน้ ตอนที่ 4 ขัน้ ประเมินผล (Evaluation
Phase) ประเมินผลผู้เรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน และการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มผู้เรียน
โดยชุ ม ชนที่ร ับบริก าร และขัน้ ตอนที่ 5 ขัน้ เผยแพร่
ผลงาน (Publicity Phase) โดยผูเ้ รียนเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองในลักษณะของการสัมมนานิทรรศการวิชาการ
3) ผลผลิต ได้แก่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และ
์
นวัตกรรมที่ได้รบั การเผยแพร่และตัดสินใจรับนวัตกรรม
จากชุมชน
4) การควบคุ ม ได้ แ ก่ การตรวจสอบและ
ควบคุม การเรียนของผูเ้ รียน และการตรวจสอบการเรียนรู้
ของผูเ้ รียนระหว่างเรียน
5) ข้อมูลป้อนกลับ ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้
เชีย่ วชาญ ความคิดเห็นของผูเ้ รียน ผลการดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน และผลจากการดําเนินงานในขัน้ ตอน
ต่ างๆ มาวิเ คราะห์ห าค่ าบกพร่ องเพื่อปรับ ปรุ งแก้ไ ข
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน
สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
โดยผลการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชา
โครงงาน สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม พบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (X� = 4.75, S.D. = 0.51)
เมื่อ พิจ ารณาแต่ ล ะด้ า นพบว่ า ด้ านองค์ ป ระกอบของ
รู ป แบบมีความครอบคลุ ม ตามองค์ ประกอบหลัก ของ
รูปแบบการเรียนทัวไป
่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X� = 4.80, S.D. = 0.45) รองลงมาคือ ด้าน
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน เชิงบริการ
รายวิชาโครงงาน สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (X� = 4.76, S.D. =
0.51) และตํ่ า สุ ดคือ ด้ า นแนวคิด และหลักการมีค วาม
สอดคล้องสัมพันธ์ก ับเป้ าหมาย มีวามเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (X� = 4.40, S.D. = 0.55) ตามลําดับ
5.2 คะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษา
์
ทีเ่ รียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชา
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

โครงงานหลังเรียนสูงกว่ าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
คะแนน
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน

n

คะแนน
เต็ม

45

78

X�

S.D.

t

Sig

70.70 2.85 -23.33 .000*

* นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
5.3 ผลการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมของชุมชน
ผู้วิจ ัย วิเ คราะห์แ ละกํ า หนดรายละเอีย ดของแบบ
ประเมินตามแนวคิดของ Rogers [9] ในด้านของความ
เป็ นนวัตกรรม 5 ประการ และแนวคิดการตัดสินใจรับ
นวัตกรรม 5 ขัน้ ตอน โดยนําไปให้ผรู้ บั บริการทัง้ หมด 71
คน เป็ นผูป้ ระเมินดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมของชุมชน
รายการประเมิน
ขัน้ ความรู้
ขัน้ ถูกชักนํา
ขัน้ การตัดสินใจ
ขัน้ การนําไปใช้
ขัน้ การยืนยัน
เฉลีย่ รวม

X�

3.68
3.76
3.69
4.01
4.02
3.83

S.D. ความหมาย
0.76
0.71
0.65
0.75
0.77
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเ คราะห์ข้อ มู ล พบว่ า ผู้ร ับ บริก ารมีก าร
ยอมรับนวัตกรรมในระดับมาก (X� = 3.83, S.D. = 0.74)
เมื่อ พิจ ารณาในแต่ ล ะขัน้ ของการยอมรับ นวัต กรรม
พบว่า ผูร้ บั บริการมีการยอมรับนวัตกรรมของนักศึกษา
อยู่ใ นระดับมากทุ ก ขัน้ คือ ขัน้ การยืนยัน การใช้ (X� =
4.02, S.D. = 0.77) รองลงมาได้แก่ ขัน้ การนํ าไปใช้
(X� = 4.01, S.D. = 0.75) ขัน้ ถูกชักนํา (X� = 3.76, S.D. =
0.71) ขัน้ การตัดสินใจ (X� = 3.69, S.D. = 0.65) และขัน้
ความรู้ (X� = 3.68, S.D. = 0.76) ตามลําดับ
6. อภิ ปรายผลการวิ จยั
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน
สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษา
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มีผลสัม ฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น ได้ ทัง้ นี้ เ นื่ องมาจาก
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน
สําหรับนักศึกษาช่ างอุ ตสาหกรรม มีการวิเคราะห์และ
ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนรวมถึงออกแบบสื่อ
การเรียนอิเล็กทรอนิ กส์ไว้เป็ นอย่ างดีและผ่ านการหา
คุ ณ ภาพ และประเมิ น โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ โดยเฉพาะ
กระบวนการเรี ย นการสอน 5 ขัน้ ตอน ที่ ไ ด้ เ น้ น ให้
นักศึกษาได้สะท้อนความคิดของตนเองหลังจากได้ร ับ
ประสบการณ์ ก ารปฏิ บ ัติ ง านและบริ ก ารชุ ม ชน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Bowen [10] และ Angela and Joshua [11]
ได้กล่าวถึงความสําคัญของการสะท้อนความคิดว่า การ
สะท้อนความคิดเป็ นส่วนประกอบสําคัญของการเรียนรู้
เชิงบริการเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดอภิปญั ญาเกีย่ วกับ
การเรียนรู้ เป็ นการให้โอกาสนักศึกษาในการคิดวิเคราะห์
เกี่ย วกับ ประสบการณ์ ก ารบริก ารสังคมโดยเชื่อมโยง
ความรู้เชิงวิชาการกับการทํากิจกรรมบริการสังคมเข้า
ด้ว ยกัน ดัง นั น้ รู ป แบบการเรีย นการสอนเชิง บริก าร
รายวิชาโครงงาน สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม จึง
ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้ ได้ ซึ่ง
์
สอดคล้องกับ Angela and Joshua [11] ได้ศกึ ษาผลของ
การใช้รปู แบบการเรียนการสอนเชิงบริการในมหาวิทยาลัย
University of Massachusetts โดยทดลองกับนักศึกษา
สาขาวิศวกรรม และจากการศึกษาพบว่า นักศึกษาสาขา
วิศวกรรมมีแรงจูงใจ ทักษะการสื่อสาร และการทํางาน
เป็ นทีมเพิม่ ขึน้ และกระบวนการเรียนการสอนเชิงบริการ
ยังช่วยให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนด้านกระบวนการออกแบบ
์
ทางด้านวิศวกรรมเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01
ด้านการยอมรับนวัตกรรมของชุมชนที่รบั บริการที่ม ี
ต่ อนวัตกรรมของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากนัน้
แสดงให้เ ห็นว่ านวัตกรรมที่นั ก ศึก ษาได้สร้ างขึ้นเพื่อ
บริการชุมชนนัน้ ได้รบั ความสนใจจากชุมชนที่รบั บริการ
ทัง้ นี้เนื่องมาจากนวัตกรรมทีน่ ักศึกษาสร้างขึน้ เพื่อบริการ
ชุมชนนัน้ มีการสํารวจ รวบรวมข้อมูล ปญั หาต่างๆ และ
ความต้องการของชุมชน รวมถึงมีการคิดวิเคราะห์เป็ น
กลุ่มเพื่อวางแผน ศึกษาข้อมูล และเรียนรูอ้ ย่างอย่างเป็ น
ระบบตามรูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ จึงทําให้
นวัตกรรมของนักศึกษาที่สร้างขึ้นและนํ าออกไปบริการ
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ชุมชนนัน้ สามารถตอบสนอง และตอบโจทย์ของชุ มชน
นัน้ ๆ ได้อย่างตรงเป้าหมาย จึงส่งผลให้ระดับของการ
ยอมรับนวัตกรรมของชุมชนทีร่ บั บริการที่มตี ่อนวัตกรรม
ของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาใน
แต่ ล ะขัน้ ของการยอมรับ นวัต กรรมจะพบว่ า ขัน้ การ
นํ าไปใช้ และขัน้ การยืนยันการใช้ มีระดับการยอมรับ
นวัตกรรมของนักศึกษาสูงกว่า ขัน้ ถูกชักนํา ขัน้ ตัดสินใจ
และขัน้ ความรู้ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากตัวนวัตกรรมเป็ น
นวัตกรรมประเภทเครื่องมือ หรือเครื่องจักรทุ่ นแรง ที่
สามารถสัง เกตเห็ น ได้ ช ัด เจน มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
ลักษณะงานของชุมชนที่รบั บริการสามารถลดเวลาและ
เพิ่มคุ ณภาพของการปฏิบ ัติงานได้ดีกว่ าวิธีปกติท่ีเคย
ปฏิบตั ิ จึงทําให้ชมุ ชนทีร่ บั บริการมุ่งเป้าทีจ่ ะนํานวัตกรรม
ไปใช้งานเพื่อเพิ่มผลผลิตในของตน จึงทําให้ละเลยที่จะ
ศึกษา เรียนรู้ข้อมูลของตัวนวัตกรรมหรือได้ทดลองตัว
นวัตกรรมก่อนที่จะนํ าไปใช้จริง จึงส่งผลให้การยอมรับ
นวัตกรรมของชุมชนที่รบั บริการในงานวิจยั นี้ไม่ได้มจี ุด
เริ่มที่ขนั ้ ความรู้ ขัน้ ถูกชักนํ า ขัน้ การตัดสินใจ ขัน้ การ
นําไปใช้ และขัน้ การยืนยันการใช้ ตามทฤษฎีกระบวนการ
ตัดสินใจรับนวัตกรรมของ Rogers [9] ซึ่งจะเห็นว่ า
จุดเริม่ ต้นของการยอมรับนวัตกรรมของชุมชนทีร่ บั บริการ
ในงานวิจยั นี้เริม่ จากขัน้ การนําไปใช้ ขัน้ การยืนยันการใช้
ขัน้ ถูกชักนํ า ขัน้ ตัดสินใจ และขัน้ ความรู้ ตามลําดับ
ดังนัน้ การนํานวัตกรรมทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันกับงานวิจยั นี้
ไปเผยแพร่ ย ังชุ ม ชนที่มีบริบทใกล้ เคียงกัน สิ่ง ที่ค วร
พิจารณาที่จะส่งผลถึงระดับการยอมรับนวัตกรรมของ
ชุมชนที่รบั บริการ คือ การให้ความรู้แก่ผู้รบั บริการแบบ
เข้มข้นมากเกินไป ซึ่งอาจจะได้รบั การปฏิเสธนวัตกรรม
นัน้ ได้ ดังนั น้ การเผยแพร่ นวัตกรรมในขัน้ ความรู้ควร
กระทําโดยไม่ให้ผชู้ ุมชนรูต้ วั ว่าตนเองกําลังถูกป้อนข้อมูล
หรือถูกสอนอยู่ ซึ่งอาจกระทําได้โดยการเน้นให้ชุมชนที่
รับบริการได้ทดลองใช้งานนวัตกรรมจริงด้วยตัวเอง และ
ค่อยป้อนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมแทรกเข้าไประหว่าง
การปฏิบตั ิงานโดยอยู่ในการควบคุมดูแลของช่างเทคนิค
หรือผูเ้ ผยแพร่ในลักษณะของการสอนงานเพื่อให้ชุมชนที่
รั บ บริ ก ารได้ เ รี ย นรู้ แ ละปฏิ บ ั ติ ง านไปพร้ อ มกั น
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการยอมรับด้วยคุ ณสมบัติของ
นวัตกรรมของ Rogers [9] พบว่า นวัตกรรมทีม่ จี ุดเด่นที่
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เห็นประโยชน์ชดั เจนกว่า มีความสอดคล้องกับค่านิยมที่
เป็ นอยู่ มีการทํางานทีไ่ ม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถทดลอง
ใช้ได้ และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างเป็ นรูปธรรม จะมี
ผลต่อการยอมรับนวัตกรรมในระดับทีส่ งู และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ กฤษมันต์ [12] ในด้านของการยอมรับ
ด้วยคุ ณสมบัติของนวัตกรรมที่ว่ า ความเข้ากันได้หรือ
สอดคล้องกับค่านิยมที่เป็ นอยู่ ความไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และความมีจุดเด่นที่เห็นประโยชน์ชดั เจนกว่า มีอทิ ธิพล
อย่างมากในการยอมรับนวัตกรรมนัน้ ๆ
7. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
การที่จะนํ ารู ปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพนัน้ มีประเด็นทีต่ อ้ งคํานึงถึงดังนี้
7.1 ความพร้อมผู้เรียน เนื่องจากรูปแบบการเรียน
การสอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน สําหรับนักศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม ได้กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ลักษณะของการทําโครงงาน ดังนัน้ จึงเหมาะกับนักศึกษา
ที่ ม ี ท ั ก ษะช่ า งพื้ น ฐานมาก่ อ นเพราะจะช่ ว ยให้ ก าร
สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมของนั กศึกษาประสบ
ผลสําเร็จยิง่ ขึน้
7.2 ความพร้อมในด้านของทรัพยากรสนั บสนุ น
เนื่ องจากการจัดการเรี ย น การเรีย นการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการ รายวิชาโครงงาน
สําหรับนั กศึกษาช่ างอุ ตสาหกรรม จําเป็ นต้ องมีความ
พร้อมในด้านโรงฝึ กงานเพื่อรองรับการทําโครงงานของ
นักศึกษา แหล่งชุมชนเป้าหมายสําหรับการบริการ แหล่ง
เงินทุนภายนอกเพื่อสนับสนุ นการทําโครงงาน สื่อการ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ละแหล่ งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น ห้องสมุ ด
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ แหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ ทัง้ นี้เพื่อ
เอือ้ ประโยชน์ต่อการเรียนรูข้ องนักศึกษา
7.3 ความพร้ อมในการปรับบทบาทของผู้สอน
ประเด็ น สํ า คั ญ คื อ การบริ ห ารเวลาที่ ต้ อ งติ ด ตาม
ความก้าวหน้าโครงงานของนักศึกษา ซึง่ ผูส้ อนต้องมีการ
วางแผนการใช้เวลา การให้คําปรึกษา แนะนํ านักศึกษา
ตลอดเวลา และกระตุ้ นนักศึกษาอย่ างสมํ่ าเสมอ โดย
ผู้สอนต้องทําหน้าทีเ่ ป็ นแบบอย่างและคอยอํานวยความ
สะดวก (Model and Facililator) ให้แก่นักศึกษา ผูส้ อน
ต้องเข้าใจพื้นฐานและความต้องการของนักศึกษาเชื่อใน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

ความสามารถของนักศึกษา และสนับสนุ นให้นักศึกษาได้
ทําโครงงานตามความสนใจและต้องการซึ่งจะนําไปสู่การ
พัฒนาวิชาชีพของนักศึกษาได้
8. กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั นี้ได้รบั ทุนบางส่วนจากทุนอุดหนุ นการวิจยั
เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ปี งบประมาณ 2555
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