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การพัฒนารปูแบบศนูย์การเรยีนดว้ยฐานประสบการณ ์
เพื่อการเรียนการสอนนิวแมติกส ์ 

 
 ณัฏฐ์  สิริวรรธนานนท์1* วชัรินทร ์ รักเสนาะ2 และ กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์3 

 
บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบศูนย์การเรียนด้วยฐานประสบการณ์        
เพื่อการเรียนการสอนนิวแมติกส์ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนด้วยรูปแบบศูนย์การเรียนที่พัฒนาขึ้น
กับการสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครือ่งกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 2 โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 22 คน โดย
เลือกแบบเจาะจง การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบศูนย์การเรียนที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 12 ท่าน 
รูปแบบประกอบด้วย  5 องค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 วิเคราะห์ฐานประสบการณ์ องค์ประกอบท่ี 2 สร้างเครื่องมือ
ในฐานประสบการณ์ องค์ประกอบท่ี 3 การพัฒนาประสบการณ์ องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินผลในแต่ละฐาน
ประสบการณ์ และองค์ประกอบที่ 5 การทดสอบการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ ผลการประเมินพบว่า องค์ประกอบทั้ง 5 มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การหาประสิทธิภาพของรูปแบบศูนย์การเรียนด้วยฐานประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพ 81.82/84.72  ผลการทดสอบผู้เรียนผ่านจํานวน 18 คน จาก 22 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ไค-สแควร์ พบว่า
ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบศูนย์การเรียนที่พัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์การสอบมากกว่า ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
และ การทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรยีนดว้ย Wilcoxon Signed Ranks Test  พบว่าผลสัมฤทธิ์ของการเรียนด้วยรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าการสอนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   

 
คําสําคญั: ศูนยก์ารเรยีนดว้ยฐานประสบการณ์, หลักสูตร, ระบบนิวแมติกส์  
รับพจิารณา: 4 มิถุนายน 2562 
แก้ไข:  18 กรกฎาคม 2562 
ตอบรับ:  13 สิงหาคม 2562 
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Abstract 

 The purposes of this study were 1) to develop and validate the efficiency of an experienced-
based learning center model for pneumatics instruction and 2) to compare the learning achievements 
between the developed model and usual instruction. The samples were the second-year 
undergraduate students majoring in Industrial Technology, Faculty of Industrial Education, Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi, in the academic year 2018.  The samples were selected by 
using a purposive sampling method.  They were divided into 2 groups, experimental and control groups.  
There were 22 students in each group.  The developed model was evaluated by 12 experts.  The 
model consisted of 5 components in which they were 1) the analysis of experienced-based learning 
center model, 2) the development of tools used for the center, 3) the development of experiences, 4) 
the evaluation of each station in the experienced-based learning center, and 5) the testing of learning 
experience applications.  The results of evaluation indicated that 5 components were suitable at a high 
level.  The efficiency validation of the developed model was at 81.82/84.72, in which there were 18 of 
22 students passed the examination.  Data were analyzed by using Chi-Square and indicated that the 
students studied with the developed model passed the examination more than the criterion of 70% at 
the significant level of .05.  Moreover, the learning achievements testing by using the Wilcoxon Signed 
Ranks Test showed that the learning achievement studied with the developed model was higher than 
the usual instruction at the significant level of .05. 
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1.  บทนํา 
การกําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557– พ.ศ. 2560 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) [1]  ได้จัดทําขึ้นโดยยึดพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย และจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  สอดคล้องกับแผนการพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) [2] มหาวิทยาลัย
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่าจะกา้วสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้น
นําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ 
และนานาชาติ” เพื่อเป็นกรอบทิศทางสําคัญที่มีเป้าหมาย
ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายให้เป็นทิศทาง
เดียวกัน และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  โดยมี 
อัตลักษณ์นักศึกษาคือ “บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็น คนดี  
มีความรู้ รักสู้งาน” โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้รู้จริง
ปฏิบัติได้   

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential 
Learning) โดยมีหลักการ คือ  ประสบการณ์เป็นแหล่ง 
ที่มาของการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานสําคัญของการเกิด
ความคิด ความรู้ และการกระทําต่าง ๆ Kolb [3] ได้
เสนอวัฏจักรของกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการรับ
ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experience-CE) ขั้น
การสังเกตได้อย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation-
RO) ขั้นการสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม (Abstract 
Conceptualization-AC) และขั้นการทดลองประยุกต์
หลักการไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่ (Active Experimentation-
AE) ได้นิยาม  การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
หมายถึง การดําเนินการอันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายโดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ 
(experience) ที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนรู้
ก่อน และให้ผู้เรียนสังเกต ทบทวนส่ิงที่เกิดขึ้น และนําส่ิง
ที่เกิดขึ้นมาคิดพิจารณาไตร่ตรองร่วมกันจนกระทั่งผู้เรียน
สามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่าง ๆ ใน
เรื่องที่เรียนรู้แล้วจึงนําความคิดหรือสมมติฐานเหล่านั้น

ไปทดลอง หรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ต่อไป 
ตัวบ่งชี้ คือ 1) ผู้สอนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(learning experience) ที่เป็นรูปธรรมในเรื่องที่เรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนได้ลงไปประสบด้วยตนเอง 2) ผู้เรียนมีการ
สะท้อนความคิด (reflect) และอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับ
ส่ิงที่ได้ประสบมาหรือเกดิขึ้นในสถานการณ์การเรียนรู้นั้น 
3) ผู้เรียนมีการสร้างความคิดรวบยอด หลักการ สมมติฐาน
จากประสบการณ์ที่ได้รับ 4) ผู้เรียนมีการนําความคิด 
รวบยอด หลักการ สมมติฐานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น ไปทดลอง
หรือประยุกต์ใช้สถานการณ์ใหม่ ๆ 5) ผู้สอนมีการ
ติดตามผล และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนผลการ
ทดลอง ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อขยายขอบเขตของการ
เรียนรู้หรือปรับเปล่ียนความคิด หลักการ สมมติฐาน  
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 6) ผู้สอนมีการวัดและ
ประเมินผล โดยใช้การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
ของผู้เรียนประกอบกับการประเมินผลของผู้สอนด้วย 

จากความเป็นมาและความสําคัญที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยสนใจการพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนด้วยฐาน
ประสบการณ์เพื่อการเรียนการสอนนิวแมติกส์ เนื้อหา 
วิชาที่เกี่ยวกับระบบ นิวแมติกส์ ภายในศูนย์การเรียน  
จะแบ่งเป็นฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องเข้าไปศึกษา
เรียนรู้ สืบค้น ทดลองปฏิบัติร่วมกัน ฐานประสบการณ์
ต้องเรียงตามลําดับก่อนหลังกันไปทีละฐาน เมื่อครบ
ระยะเวลากําหนดในการศึกษาเรียนรู้แล้ว นําประสบการณ์
ทั้งหมดนั้นมาทดสอบการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ให้ได้
ตามเงื่อนไขกําหนด  โดยดูผลลัพธ์ที่ขีดความสามารถใน
การทําแบบทดสอบการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ทางด้าน
ระบบควบคุมนิวแมติกส์ที่ควบคุมอัตโนมัติด้วยพีแอลซี 
หลังจากผ่านศูนย์การเรียนทางด้านระบบนิวแมติกส์ เมื่อ
เข้าสู่อาชีพก็จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
แรงงานในสถานประกอบการ 

 
2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

2.1  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบศูนย์ 
การเรียนด้วยฐานประสบการณ์เพื่อการเรียนการสอน  
นิวแมติกส์ 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนด้วย 
รูปแบบศูนย์การเรียนที่พัฒนาขึ้น 
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3.  สมมติฐานการวิจยั 
3.1  ผู้เรียนที่เรยีนดว้ยรูปแบบศูนย์การเรียนด้วยฐาน

ประสบการณ์เพื่อการเรียนการสอนนิวแมติกส์ผ่านเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 70 

3.2  ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนด้วยรูปแบบศูนย์การเรียน
ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าการสอนด้วยวิธีปกติ 

 
4.  วธิีดําเนินการวิจยั 
 การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี 
 

 
รูปที่ 1 แสดงการขั้นตอนวิธกีารดําเนินการวจิยั 
4.1  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) 

 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและหลักการ ที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล จากตํารา  เอกสารงานวิจัย และข้อมูลจากสถาน
ประกอบการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อข้อมูลผ่านการ
พิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นําข้อมูลที่ได้มาเพื่อ
ใช้ในการร่างรูปแบบศูนย์การเรียนฯ 

4.2  ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ศูนย์การเรยีนฯ 
การออกแบบประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังน้ี 

4.2.1  ร่างรูปแบบศูนย์การเรียนฯ   
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาดําเนินการร่างรูปแบบศูนย์

การเรียนด้วยฐานประสบการณ์เพื่อการเรียนการสอน     
นิวแมติกส์ การจัดการเรียนการสอน สร้างหลักสูตรการ
เรียนการสอนวิชานิวแมติกส์ หลังจากนั้นนํารูปแบบฐาน
ประสบการณ์เพื่อการเรียนการสอนนิวแมติกส์ นําไปให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมนําข้อแก้ไขมา
ปรับปรุง ก็จะได้ได้รูปแบบศูนย์การเรียนฯ  

4.2.2 การประเมินรูปแบบศูนย์การเรียนฯ   
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่กําหนดคือเป็น

อาจารย์ที่สอนในรายวิชานิวแมติกส์  ในสถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สถานประกอบการที่มีการจัดการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์ เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบศูนย์การเรียนด้วยฐานประสบการณ์
เพื่อการเรียนการสอนนิวแมติกส์ โดยวิธีสนทนากลุ่ม 
(Focus group) จํานวน 12 ท่าน วิเคราะห์ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบศูนย์การเรียนฯ ปรับแก้ไข
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ นําผลที่ได้เสนอต่อที่ปรึกษา 
ปรับแก้ไขตามคําแนะนํา ได้ผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบศูนย์การเรียนฯ 

4.2.3  การร่างและประเมินคู่มือตามรูปแบบ 
ศูนย์การเรียนฯ   

นําข้อมูลมาดําเนินการร่างคู่มือรูปแบบศูนย์ 
การเรียนฯ โดยกําหนด เนื้อหาตามฐานประสบการณ์  
ส่ือ แบบฝึกหัด ใบประลอง แบบทดสอบภาคทฤษฎี 
แบบทดสอบภาคปฏิบัติ และแบบประเมินผลการทดสอบ
ภาคปฏิบัติ นําคู่มือรูปแบบศูนย์การเรียนฯ ฉบับร่างให้ที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 12 ท่าน 
โดยใช้สนทนากลุ่ม วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสม
ของคู่มือรูปแบบศูนย์การเรียนฯ ปรับแก้ไขตามคําแนะนํา
ของผู้เชี่ยวชาญ นําผลที่ได้เสนอต่อที่ปรึกษา ปรับแก้ไข
ตามคําแนะนํา ได้ผลการประเมินความเหมาะสมของคูม่อื
รูปแบบศูนย์การเรียนฯ  

4.3  ขั้นตอนการพัฒนา (Development ) หลักสูตร
ศูนย์การเรยีนฯ ประกอบดว้ย ขัน้ตอนดงันี ้

4.3.1  ศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูล เพื่อนํา 
มาสร้างสร้างหลักสูตรการเรยีนฯ โดยใช้รูปแบบเชิงระบบ 
(Systems Approach Model) ที่ออกแบบโดย Gall, 
Borg, and Gall [4]เป็นรูปแบบที่ใช้พัฒนาโปรแกรมการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นตอนที่ 1 กําหนดเป้าหมายของ
การเรียนการสอน (Identify Instructional Goals) เนื้อหา
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) นิวแมติกส์พื้นฐาน   

การวเิคราะหข์อ้มูล  (Analysis) 

การออกแบบ (Design) 

การนําไปใช ้(Implementation) 

การประเมินผล (Evaluation) 

พัฒนาหลักสูตรศูนย์การเรยีน (Development) 
และทดลองใช ้(Try – out) 
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(2) นิวแมตกิส์ควบคุมดว้ยลม (3) นวิแมตกิส์ควบคุมด้วย
ไฟฟา้ (4) นิวแมติกส์ควบคุมดว้ยพีแอลซี  

2) ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการวิเคราะห์การ
เรียนการสอน (Conduct Instructional Analysis) ทักษะ
ขั้นตอนการปฏิบัติ และภาระกิจการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เฉพาะด้านนิวแมติกส์ 

3) ขั้นตอนที่ 3 กําหนดพฤติกรรมก่อน
เรียนและคุณลักษณะที่สําคัญ (Identify Entry Behaviors, 
Characteristics) ต้องเป็นนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต ที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ที่มี
พื้นฐานจาก แผนกวิชาช่างยนต์ หรือแผนกช่างกลโรงงาน 

4) ขั้นตอนที่ 4 เขียนวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม (Write Performance Objective) จากเนื้อหา 
เฉพาะทางด้านงานระบบควบคุมนิวแมติกส์ในงานอุตสาหกรรม 
เพื่อเป็นแนวในการสร้างส่ือ เนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบ 
ทดสอบ 

5) ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาแบบทดสอบ 
(Develop Criterion-referenced Test Item) เพื่อใช้
ทดสอบ ใช้วัดความก้าวหน้าของผู้เรียน และใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรตามรูปแบบศูนย์การเรียนฯ  

6) ขั้นตอนที่ 6 พัฒนายุทธศาสตร์การ
เรียนการสอน (Develop Instructional Strategy) เป็น
การกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนการสอน  

7) ขั้นตอนที่ 7 พัฒนาและเลือกส่ือการ
เรียนการสอน (Develop and Select Instructional 
Materials) การสร้างวัสดุการเรียนการสอน ประกอบด้วย
ฐานดังนี้ (1) ฐานระบบนิวแมติกส์พื้นฐาน (2) ฐานระบบ  
นิวแมติกส์ควบคุมด้วยลม (3) ฐานระบบนิวแมติกส์
ควบคุมด้วยไฟฟ้า  (4) ฐานระบบควบคุมด้วยพีแอลซี (5) 
ฐานการประยุกต์ใช้ประสบการณ์  

8) ขั้นตอนที่ 8 ออกแบบและประเมิน
เพื่อปรับปรุง (Design and Conducts Formative 
Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างดําเนินการสอน
ตลอดโปรแกรมเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจปรับปรุง
การเรียนการสอนในข้ันที่ 9 

9) ขั้นตอนที่ 9 ปรับปรุงการเรียนการสอน 
(Revise Instructional) เป็นการนําผลดําเนินการสอน
ตลอดโปรแกรมมาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงการเรียน 

การสอน 
10)  ขั้นตอนที่ 10 ออกแบบและ 

ดําเนินการประเมินสรุปผล (Design and Conduct 
Summative Evaluation) เป็นขั้นตอนการประเมินเมื่อ
จบการเรียนการสอนตามโปรแกรม  

4.3.2 จากน้ันนําหลักสูตรตามรูปแบบศูนย์การ
เรียนฯ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง  

4.3.3 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นําหลักสูตรไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ด้านความตรงเชิงเนื้อหา ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) โดยประเมินความสอดคล้องของ
หลักสูตรตามรูปแบบศูนย์การเรียนฯประเมินความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กับแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ ตามหัวข้อเรื่อง ของหลักสูตรตามรูปแบบ
ศูนย์การเรียนฯ  

4.3.4  ได้หลักสูตรตามรูปแบบศูนย์การเรียนฯ 
แล้วนําหลักสูตรไปทดลองใช้ (Try – out ) 

กําหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่ม Try-Out คือ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อสบ.) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
จํานวน 20 คน ดําเนินการเรียนการสอน ตามรูปแบบ 
ศูนย์การเรียนฯ   

1) หาความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบ 
จัดทาํแบบทดสอบ จํานวน 80 ข้อ  

2) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
แต่ละบทเรียนดว้ยวธิีแบบคูเดอร-์ริชาร์ดสัน สูตร KR.-20 
วิเคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบตามรูปแบบ
ศูนย์การเรยีนฯ สรุปผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่   

4.4   ขัน้ตอนการนํารูปแบบศูนยก์ารเรยีนฯ ไปใชง้าน 
(Implementation) 

4.4.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ Implementation 
คือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
จํานวน 22 คน คือกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง  โดยจัดการเรียนการสอน ตาม
ฐานประสบการณ์ เตรียมความพร้อมของวัสดุการเรียน
การสอน  ส่ือ อุปกรณ์ระบบนิวแมติกส์ ใบเนื้อหา แบบฝึกหัด 
ใบประลอง แบบทดสอบ ใบประเมินดําเนินการเรียน 
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5.  สรุปผลการวิจยั 
5.1  การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนฯ 

5.1.1  ผลการพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนฯ 
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย มีทั้ งหมด 5 

องค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 : วิเคราะห์ฐาน
ประสบการณ์ (A-Analyze) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้
วิเคราะห์ฐานประสบการณ์ วิเคราะห์เน้ือหาในแต่ละฐาน
ประสบการณ์ องค์ประกอบที่ 2 : สร้างเครื่องมือในฐาน
ประสบการณ์ โดย (1) กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
(2) กําหนดงานในฐานประสบการณ์ (3) สร้างใบเนื้อหา 
ใบงาน แบบฝึกหัด ใบเฉลย ใบทดสอบ ใบประเมิน (4) 
สร้างแบบประเมินผล องค์ประกอบที่ 3 : การพัฒนา
ประสบการณ์ มีขั้นตอนดังนี้ (1) การเตรียมความพร้อม
นักศึกษา (2) แนะนําเกี่ยวกับฐานประสบการณ์ให้กับ
ผู้เรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจ (3) ดําเนินการการเรียนการ
สอนด้วยชุดพัฒนาประสบการณ์ที่สร้างขึ้น องค์ประกอบ
ที่ 4: การประเมินผลในแต่ละฐานประสบการณ์ โดย (1) 
หลังจากผู้เรียนจบครบทุกฐานประสบการณ์แล้วทําการ
ทดสอบหลังเรียน (2) การประเมินผล โดยเกณฑ์การ
ประเมินผู้เรียนต้องทําแบบทดสอบได้มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 องค์ประกอบท่ี 5: การทดสอบการประยุกต์ 
ใช้ประสบการณ์ มีขั้นตอนดังนี้ (1) กําหนดโจทย์ปัญหา 
(2) ทําการทดสอบการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ (3) 
ประเมินผลการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ 

5.1.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ศูนย์การเรียนฯ และองค์ประกอบตามรูปแบบศูนย์ 
การเรียนฯ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบศูนย์
การเรียนฯ โดยวิธีสนทนากลุ่ม จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 
12 ท่าน พบว่า  โดยภาพรวมรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดย
ผู้วิจัย โดยเฉล่ียมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
(  = 4.25, S.D. = 0.45) 

5.1.3  ผลการประเมินความเหมาะสมของ 
องค์ประกอบตามรูปแบบศูนย์การเรียนฯ 

ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ตามรูปแบบศูนย์การเรยีนฯโดยวิธีสนทนากลุ่ม จาก
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 12 ท่าน พบว่า ผลการประเมินความ
เหมาะสม ขององค์ประกอบตามรูปแบบที่พฒันาขึ้นโดย

ผู้วิจัย โดยเฉล่ียมีความเหมาะสม ที่ระดับ มาก (  = 4.28, 
S.D. = 0.48) 

5.1.4  ผลการประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับ
คู่มือประกอบ และเนื้อหาตามรูปแบบศูนย์การเรียนฯ  

ผลการประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับคู่มือ
ประกอบตามรูปแบบศูนย์การเรียนฯ โดยวิธีสนทนากลุ่ม 
จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 12 ท่าน พบว่า คู่มือประกอบ
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย โดยเฉลี่ยมีความ
เหมาะสม ที่ระดับ มาก (  = 4.00, S.D. = 0.69) เนื้อหา
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย โดยเฉลี่ยมีความ
เหมาะสม ที่ระดับ มากที่สุด (  = 4.75, S.D. = 0.48) 

5.1.5  ผลการประเมินความสอดคล้องของ 
หลักสูตร และข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตาม
บทเรียนตามรูปแบบศูนย์การเรียนฯ 

ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า หลักสูตรตามรูปแบบศูนย์   
การเรียนฯ  มีผลของดัชนีความสอดคล้องหลักสูตรตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย เฉล่ียรวมเท่ากับ 0.893 ซึ่ง
มีค่าความสอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 0.5 ข้อสอบ
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตามบทเรียน มีผลของดัชนี
ความสอดคล้อง ค่าเฉล่ีย 0.974 ซึ่งมีค่าความสอดคล้อง
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 0.5 

5.2  ผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรตามรูปแบบ
ศูนย์การเรียนฯ จากการนําหลักสูตรไปใช้งาน  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย ประสิทธิภาพ
ที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (70/80) คือ 81.82/84.72  

5.3  การทดสอบสมมติฐานด้วยไค-สแควร์  
พบว่า ผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดย

ผู้วิจัย ผ่านเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 

5.4  ผลการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย วิเคราะห์การทดสอบ 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึน้โดยผู้วิจยั สูงกว่าการสอนด้วยวิธปีกติ 
อย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 
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6.  สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
6.1  การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียน

ด้วยฐานประสบการณ์เพื่อการเรียนการสอนนิวแมติกส์ 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย มีความ
เหมาะสม สามารถนําไปใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
นิวแมติกส์ได้ โดยรูปแบบศูนย์การเรียนฯ มี 5 ขั้นตอน
คือ (1) วิเคราะห์ฐานประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ (2) 
การสร้างหลักสูตรและเครื่องมือในฐานประสบการณ์ นํา
หลักสูตรไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมตามบทเรียน หาค่าความเช่ือม่ันของแบบ 
ทดสอบ หาประสิทธิภาพ (3) ทําการพัฒนาประสบการณ์
ให้ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนผ่านการพัฒนาประสบการณ์แล้ว 
(4) ทําการประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละฐาน โดย
เรียงตามลําดับไปต้ังแต่ฐานที่เป็นพื้นฐาน (5) การประยุกต์ 
ใช้ประสบการณ์  

6.2  การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนฯ ผู้วิจัยได้จัด 
การสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ศูนย์การเรียนฯ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 12 ท่าน ผลการ
ประเมินของรูปแบบศูนย์การเรียนที่พัฒนาขึ้น  พบว่า 
โดยภาพรวม มีความเหมาะสมที่ระดับ มาก (  = 4.25, 
S.D. = 0.45) จากนั้นผู้วิจัยได้จัดทําคู่มือประกอบรูปแบบ
ศูนย์การเรียนฯ ที่มีเนื้อหา ภาพประกอบ ในคู่มือ มีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถใช้งานได้ การใช้ภาษา คําอธิบาย 
การส่ือความหมายถูกต้อง โดยเฉล่ียความเหมาะสม ที่
ระดับ มาก (  = 4.00, S.D. = 0.69)  เสร็จแล้วผู้วิจัยได้
นําหลักสูตรมาปรับปรุงตามรูปแบบศูนย์การเรียนฯ ให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ประเมิน ผลการประเมิน
พบว่า เนื้อหาตามรูปแบบศูนย์การเรียนฯ มีความเหมาะสม
ที่ระดับ มากที่สุด (  = 4.75, S.D. = 0.48) จากนั้น ไป
ประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรจากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน 
พบว่า มีผลของดัชนีความสอดคล้องของหลักสูตร  = 
0.893 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 0.5  

6.3  การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร พบว่าผู้เรียน
ที่เรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย ผ่านเกณฑ์
มากกว่า ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   
ประสิทธิภาพของหลักสูตรตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดย
ผู้วิจัย คือ 81.82/84.72  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ที่ 70/80 ตามวิธีการ KW#2 ผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย สูงกว่าการ
สอนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับ Wachrin, Pairote and Pitsit [6] ได้วิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการจัด การบริหารระบบการจัดการเรียน
การสอนสหกิจศึกษา ที่พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด (80/80 
และ 75) คือมี ค่าเท่ากับ 82.30/84.50 สําหรับ
ภาคทฤษฎี และ 88.40 สําหรับภาคปฏิบัติ คํานวณด้วย
วิธีการ (E1/E2) [7]  และสอดคล้องกับ Jira, Prachyanun 
and Pallop [8] ที่พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง ผล
การศึกษาประสิทธิภาพเว็บฝึกอบรมออนไลน์ด้วยบทบาท
สมมุติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรฐานสากลที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนด (80/80)  คือมีค่าเท่ากับ 80.73/81.33 
สอดคล้องกับ Manat and Krismant [9] ที่ผลการศึกษา
พบว่าชุดฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพ ช่างไฟฟ้า
อุตสาหกรรมโดยวิธีการจําลองสถานการณ์ ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพผลลัพธ์จากการฝึกอบรม 88.26 เปอร์เซ็นต์ 
นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 26 คนจากจํานวน 
30 คนคิดเป็น 86.66 เปอร์เซ็นต์ สามารถทําคะแนนจาก
แบบทดสอบสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ นอกจากน้ันนักศึกษากลุ่มทดลองและนักศึกษา
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกัน นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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