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การพัฒนารปูแบบการเรียนรู้เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
สําหรบันักศกึษาระดบัอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 2) ประเมินเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ที่
พัฒนาขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการเรียนรู้การคิด
วิเคราะห์ และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 8 ท่าน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตั้งประเด็นคําถาม การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การทดลอง และการ
สรุปผล ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นร้อยละ 100 มีความเป็นไปได้ที่จะนํารูปแบบดังกล่าวไปใช้การสอนเพื่อเสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์ 2) ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์แบบ PIAEC Model ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.53)  ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถ
นําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับอุดมศึกษาได้  
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The Development of Instructional Model to Enhanced Analytical Thinking skills 
for Higher Education Student of Industrial Technology 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the learning model to enhanced critical 
thinking skills for higher education student of industrial technology and 2) to evaluate the accordance 
of the developed learning model based on analytical thinking. The research instruments consisted of 
the PIAEC Model Assessment form of learning style analytical thinking, Assessment form for consistency 
of learning styles, analytical thinking . Data were analyzed by mean and standard deviation, the quality 
of developed instructional model was evaluated by 8 experts. The research results were as follows: 1) 
the learning model to enhanced analytical thinking skills for higher education student of industrial 
technology consists of 5 steps: Problem setting (P), Inquiry (I), Analysis (A), Experiment (E) and 
Conclusion(C). 2) the concordance to enhanced analytical thinking skills of the developed PIAEC 
learning model was at a highest level (mean = 4.53). Therefore, the developed learning model to 
enhanced analytical thinking skills can be used effectively in the teaching of industrial technology 
education for higher education. 
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1.  บทนํา 
การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพนั้นเป็นส่ิงสําคัญ 

ที่ทําให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงใน
กระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาความ 
สามารถในการคิดเป็นปัจจัยที่สําคัญและเป็นพื้นฐานใน
การดํารงชีวิตด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกายสังคม อารมณ์
และสติปัญญา [1]ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ที่พบว่า การ
คิดวิเคราะห์เป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับผู้เรียน โดยขอบเขต
ข้อจํากัดสติปัญญาของผู้เรียนซึ่งการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย
ทางการศึกษาของประเทศทําได้ยาก เนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ํา โดยมาตรฐานด้านความรู้ 
ความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบที่ประกอบด้วย 
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ 
เป็นต้น ตลอดจนการมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ต่ํา  

นโยบายทางการศึกษาของไทยในปัจจุบันได้ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังที่ประกาศ 
ใช้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการกําหนด 
ตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานที่ 4 
คือ ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิด และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ [2] ดังพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ความว่า “การต้องช่วยกันให้การศึกษาดีขึ้น ที่ให้
ความ สําคัญกับกระบวนการคิด เพื่อจะได้คนที่มีคุณภาพ 
ครูต้องพัฒนาวิธีการคิด กระตุ้นให้นักเรียนคิด ฝึกให้เป็น
คนอยากรู้อยากเห็น รักการศึกษา ค้นคว้า ให้เด็กเกิด
ความสงสัย สนุกกับการเรียน ซุกซนกับความรู้ ให้
ความสําคัญกับนักเรียนที่มีแนวคิดแตกต่าง ให้เด็กกล้าที่
จะแสดงความคิดที่แหวกแนว” [3] 

ระดับอุดมศึกษาที่มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
เรียนของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังเช่น Palgrave 
Study Skills ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ และยังได้
กล่าวถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นทักษะพื้นฐาน 
ที่สําคัญของผู้เรียนในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่ในรั้วมหาวิทยาลัยจะขาดทักษะ
ด้านนี้ ดังนั้นจึงจําเป็นที่กระบวนการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกชั้นเรียนในระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นกลไกสําคัญ

ในการพัฒนาผู้เรียน และตัวผู้สอนเองจะต้องมีบทบาท
สําคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว 
[4] ปัจจุบันบริบทการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา
จึงจําเป็นที่จะต้องมีการปรับตัว และพัฒนาการเรียน 
การสอนให้ทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน
ต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้
และทักษะที่จําเป็นในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่โลก
ของการทํางานในอนาคต ซึ่งทักษะการคิดวิเคราะห์เป็น
หนึ่งในทักษะสําคัญและยังเป็นทักษะพื้นฐานของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ที่สถาบันการศึกษาต้องมีการปลูกฝัง 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ให้คิดเป็น 
ทําเป็น ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจัดการ
เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นเสมือนด่านสุดท้าย
ของการเตรียมบัณฑิตเข้าสู่โลกของการทํางานจริง [5] 

จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยเห็น
ถึงความสําคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริม 
สร้างการคิดวิเคราะห์สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่จําเป็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเพื่อที่จะ
สร้างบัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น มีความสามารถในการคิด 
และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และเป็นบัณฑิตที่มี
ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่โลกของการทํางานในอนาคต 

 
2.  วัตถปุระสงค์ของงานวจิยั 

2.1  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2.2  เพื่อประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการ
เรยีนรู้การคิดวเิคราะห์ที่พฒันาขึ้น 

 
3.  ทฤษฎแีละวรรณกรรมท่ีเกีย่วขอ้ง 
 Marzano [6] ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า
เป็นความสามารถในการใช้เหตุผล และความละเอียด 
ถี่ถ้วนในการจําแนกแยกแยะส่ิงต่าง ๆ ซึ่งมีกระบวนการ
ย่อย 5 ประการ ได้แก่ 1) ด้านการจําแนกที่เป็นความ 
สามารถในการแยกแยะส่วนต่าง ๆ ที่มีความเหมือนกัน
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และแตกต่างกันออกเป็นแต่ละส่วนอย่างมีหลักเกณฑ์  2) 
ด้านการจัดหมวดหมู่เป็นความสามารถในการจัดลําดับ 
ประเภทและกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงเข้าด้วยกัน  3) 
ด้านการวิเคราะห์เหตุผลเป็นความสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่สู่การสรุป
ประเด็นสําคัญอย่างมีเหตุผล  4) การประยุกต์ใช้เป็น
ความสามารถท่ีนําความรู้ หลักการ ทฤษฎีประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ   5) การทํานายเป็นความสามารถใน
การคาดเดาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ใช้ความรู้
และประสบการณ์จากสถานการณ์เดิม 
 ดลยา [7] ให้ความหมายการคิดวิ เคราะห์ เป็น
ความสามารถในการจําแนกแยกแยะองค์ประกอบของส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุส่ิงของเรื่องราว เหตุการณ์ 
หรือเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลว่าประกอบด้วย
อะไร มีความสําคัญ ความสัมพันธ์และหลักการอย่างไร 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 
4.  วิธีดําเนินงานวิจยั 

4.1  การสํารวจสภาพปัญหา 
ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา

สมองกลฝังตัวเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนต้องมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ พบว่า ปัญหาการขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนอย่างมากส่งผลให้ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ตลอดจนผลงานหรือชิ้นงาน
ของผู้เรียนที่ผลิตออกมาไม่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม 
ผู้เรียนขาดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถ
แก้ปัญหากระบวนการทํางานและสั่ งงานไมโคร -
คอนโทรลเลอรไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้วิจัยจึงได้ทํา
การสัมภาษณ์ผู้สอนจากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าและ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใน
รายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดวิ เคราะห์ด้าน
วิศวกรรมหรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรายวิชา
เกี่ยวข้องกับรายวิชาสมองกลฝังตัว โดยใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงโครงสร้าง ซึ่งสัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมใน  
3 ประเด็น คือ 1) ขอบเขตหัวเรื่องที่ต้องใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 2) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการทํา
กิจกรรม และ 3) ความรู้ทางไฟฟ้าที่จําเป็นสําหรับการ
นําไปประยุกต์ใช้งาน ซึ่งผลการสัมภาษณ์สรุปได้ดังน้ี  

4.1.1 ขอบเขตของความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตร์  
ผู้เรียนใช้เวลาในการคิดค่อนข้างนาน ไม่สามารถคํานวณ
ผลลัพธ์และเทียบบัญญัติไตรยางศ์ได้อย่างถูกต้อง  

4.1.2 ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการสังเกต ซ่ึง
เป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 
และเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์  ผู้เรียน 
ไม่สามารถระบุสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์โจทย์ และให้
เหตุผลของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้  

4.1.3 ความรูพ้ืน้ฐานทางช่างไฟฟ้าค่อนข้าง
อ่อนมาก ผู้เรียนไม่สามารถประยุกตใ์ช้ความรูต้อบโจทย์
หรอืแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้อยา่งเหมาะสม 

จากจากประเด็นปัญหาต่าง ๆ จะนํามากําหนด
แนวทางการพัฒนาร่างรูปแบบการคิดวิเคราะห์ต่อไป 

4.2  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ 
 รูปแบบการเรียนรู้แบบ PIAEC Model เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้  

4.2.1 การวิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้
ทําการวิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ ได้แก่ 

Joyce and Weil [8] กล่าวว่า การต้ังปัญหา
เป็นส่ิงสําคัญที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนหรือความ
ต้องการท่ีสืบค้นเพื่อแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ 
โดยการกําหนดปัญหาต้องเป็นปัญหาที่ท้าทายความคิด
และก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดที่เป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม ซึ่งความรู้ที่ได้รับนั้นเป็นส่ิงที่ค้นพบผ่าน
กระบวนการสืบสอบโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์
ของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

Johnson and Johnson [9] กล่าวว่า การจัด 
การเรียนรู้ที่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์และการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนนั้น ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ดี รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ทางสังคม และการ
ทํางานกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยการจัดการเรียน 
การสอนที่มีการจัดให้ผู้เรียนทํางานเป็นกลุ่มนั้น ทําให้
ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รวมทั้ง
เกิดทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ทักษะการส่ือสารและทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น 

Thorndike [10] กล่าวว่า การเรียนรู้แบบลอง
ผิดลองถูกเป็นส่ิงสําคัญที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใน
กระบวนการหรือวิธีการแก้ปัญหา ส่งผลทําให้มีความ
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ขั้นตอนที่ 4 การทดลอง (Experiment: E) เป็น
การทดลองแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนนํา 
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้สรุปในแต่ขั้นตอนต่าง ๆ มา
ทดลองแก้ปัญหาตามแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผล (Conclusion) เป็น
การสรุปประเด็นทางออกของการแก้ปัญหา โดยผู้สอนจะ
ประเมินผังแนวคิดพร้อมทําการตรวจปรับความรู้ และ
ผู้เรียนสรุปผังแนวคิดการแก้ปัญหา 

4.3  การสร้างเคร่ืองมือวิจยั  
การสร้างเครื่องมือวิจัยสําหรับการพัฒนารูปแบบ 

การเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์
นั้นประกอบด้วย แบบประเมินความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ และแบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

4.3.1 การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการประเมินความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์โดยวิธีการจัดสนทนา
กลุ่ม (Focus group) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดจํานวน    
8 คนที่เป็นอาจารย์และผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหารายวิชา
ทั้งทางด้านการศึกษาและด้านวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งผู้มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ เป็นต้น  โดยข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อน
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้จากการสนทนากลุ่ม เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2561 มีดังน้ี 

“ด้านการออกแบบการเรียนรู้นั้น ควรมีการ
เชื่อมโยงจากการศึกษาเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้นําไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งด้านกิจกรรมประกอบ 
การเรียนการสอนน้ันควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนการเรียนการสอนท้ัง 5 ขั้นตอน 
โดยการจัดการวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมควรใช้
แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และแบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษา รวมทั้งควรเพิ่มการศึกษาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลอง และปรับการทดลองใช้ตามแบบแผนการ
วิจัยเป็น one group pretest-posttest design” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1) 

“ด้านการออกแบบการเรียนรู้นั้น ควรมีการ
พิจารณาถึงมาตรฐานการศึกษาในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพังประสงค์ ซึ่งด้านกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนน้ันควรมีการวัดความก้าวหน้า
ของนักศึกษาทุก ๆ กิจกรรม เช่น การทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นต้น นอกจากนั้น” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2) 
“ด้านการออกแบบการเรียนรู้นั้น ควรมีการ

ปรับชื่อแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 Problem 
เปล่ียนเป็น Problem Setting และ ขั้นตอนที่ 2 
Information เปล่ียนเป็น Inquiry ซึ่งด้านกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนนั้นการกําหนดเวลาควร
พิ จารณาหัวข้ อและกิ จกรรมการเ รี ยนการสอน 
นอกจากน้ันควรปรับเปลี่ยนชื่องานวิจัยจากส่งเสริม
เปล่ียนเป็นเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สายช่างอุตสาหกรรม 
เป็นสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกลุ่มตัวอย่างควร
ใช้เพียงกลุ่มเดียวเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าและการ
พัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์เป็นหลัก” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3) 
“ด้านการออกแบบการเรียนรู้นั้น ควรมีการ

ตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละ
ขั้นตอน และด้านกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนนั้น
ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
ให้ชัดเจน” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4) 
“ด้านการออกแบบการเรียนรู้นั้น ควรมีการ

พิจารณาถึงองค์ประกอบที่ ให้ความสําคัญด้านช่าง
อุตสาหกรรมเป็นสําคัญ และด้านกิจกรรมประกอบการ
เรียนการสอนนั้นควรปรับให้สอดคล้องกับการเรียน 
การสอนด้านช่างอุตสาหกรรม” 

 (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5) 
“ด้านการออกแบบการเรียนรู้นั้น ควรออกแบบ

หนึ่งกิจกรรมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ PIAEC Model ครบ
ทั้ง 5 ขั้นตอน ด้านกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
นั้นควรเน้นกิจกรรมที่ ฝึกการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาในแต่ละกิจกรรมเป็นหลัก” 

 (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 6) 
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เรียนรู้อีกครั้ง โดยผลการประเมินความสอดคล้องของ
รูปแบบการเรียนรู้อีกครั้งแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
        การเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญโดยมีการประเมิน 
   2 ครัง้ 

หัวข้อการประเมิน 
ครั้งท่ี 1 
(ก่อนปรับ) 

ครั้งท่ี 2
(หลังปรับ)

ค่าเฉลี่ย (X ) 
1. รูปแบบการเรียนรู้ในแต่ละ

ขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน 
4.38 4.63 

2. รูปแบบการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กับนักเรียนระดับอุดมศึกษา     

4.38 4.75 

3. กิจกรรมสอดคล้องกับรูปแบบ
การเรียนรู้ PIAEC Model 

4.25 4.50 

4. รูปแบบการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียน
มีกิจกรรมร่วมกันและมีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย 

4.38 4.50 

5. สื่อการสอนมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนรู้ PIAEC 
Model และสามารถช่วยให้
เรียนรู้ในเนื้อหาได้รวดเร็ว

4.13 4.38 

6. บทบาทผู้สอนและผู้เรียนมีความ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนรู้ 

4.50 4.63 

7. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนรู้ PIAEC 
Model 

4.13 4.63 

8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
มีความสอดคล้องกับรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึน และเกณฑ์
การประเมินผลมีความชัดเจน/
เหมาะสม 

3.88 4.25 

9. รูปแบบการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียน
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 

4.25 4.50 

10. รูปแบบการเรียนรู้ส่งเสริมให้  
 ผู้เรียนสามารถตัดสินใจโดยใช้  
 เหตุผลอย่างเหมาะสม 

4.25 4.50 

ค่าผลเฉลี่ย 4.25 4.53 

 ซึ่งการประเมินครั้งที่ 2 พบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53) รูปแบบการ
เรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียนระดับอุดมศึกษามีความ
เหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.75) ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และเกณฑ์การประเมินผลมีความ
ชัดเจนมีความเหมาะสมน้อยที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.25)  ดังนั้น
รูปแบบการเรียนรู้ PIAEC model ที่พัฒนาขึ้นสามารถ
นํามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 
6.  สรุปผลและอภิปรายผล 

6.1 ผลของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ที่เสริมสร้าง
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้น เรียกว่า PIAEC 
model ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนการสอน ได้แก่ 1) ขั้นการ
ตั้งประเด็นคําถาม (Problem Setting : P) 2) การสืบค้น
ข้อมูล (Inquiry: I) 3) การวิเคราะห์ (Analysis: A)  4) 
การทดลอง (Experiment: E) และ5) การสรุปผล 
(Conclusion) ที่พัฒนาอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากศึกษา
ทฤษฎีการเรียนรู้ กําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ สําหรับนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
เรื่อง หุ่นยนต์เบื้องต้น  

6.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนรู้ PIAEC model ที่พัฒนาขึ้น พบว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน และฝึกทักษะการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนและกระบวนการเรียนการสอน
ที่กําหนด เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของศรเนตร [5] และ 
วิภาดา [14] ที่พบว่าการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการ
เตรียมผู้เรียนเข้าสู่โลกการทํางานจริง และสามารถ
ประเมินความเข้าใจในการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
อีกทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
งานวิจัยเรื่องนี้ได้ผลลัพธ์คือ รูปแบบการเรียนรู้ชื่อ 

PIACE Model ซึ่งได้ออกแบบเพ่ือนําไปใช้กับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เจาะจง
เฉพาะสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ไม่ได้
รวมทุกสาขาทางด้านอุตสาหกรรม เช่นเครื่องกล ดังนั้น
การนํารูปแบบการเรียนรู้นี้ไปใช้งานจะต้องระมัดระวัง
เรื่องสาขาของผู้เรียน 

7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
เนื่องจากการวิจัยในครัง้จาํกดัสาขาเพียงบางสาขา ใน

การวิจัยในครั้งถัดไป ควรขยายสาขาของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นสาขาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น แมคคาทรอนิกส์ 
หรือ เครื่องกล เป็นต้น 
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