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การพัฒนารปูแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีตามความต้องการของสถานประกอบการ 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทาง
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี ตามความต้องการของสถานประกอบการ และ 2) หาประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ที่สร้างขึ้น ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือ การวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 5 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ 
และกลุ่มทดลอง ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษาที่ 2/2561 จํานวน 25 คน โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ แบบทดสอบทักษะ
การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
เรียกว่า PIER โมเดล ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.44, S.D.  
= 0.05) และ 2) ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ด้านปัจจัยนําเข้าพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทํา
แบบฝึกหัดมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.59/80.13 และมีคะแนนเฉล่ียจาการทําแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา 
ร้อยละ 77.50 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการ
ทําแบบฝึกหัดมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.10/82.78 และมีคะแนนเฉล่ียจาการทําแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา 
ร้อยละ 80.50 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และผลการประเมินด้านผลลัพธ์ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.70, S.D. = 0.10) 
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The Development of Learning Management Model to Enhance Problem-Solving 
Skills in Modern Automotive Technology of Undergraduate Students for 

Enterprise Demands  
 

 Weerayute  Sudsomboon*  
 

Abstract 
The objectives of this research and development were to develop the learning management 

model and to find out the efficiency and learning satisfaction towards a learning management model to 
enhance problem-solving skills in modern automotive technology of undergraduate students for 
enterprise demands. The samplings separated into two groups. The first one was experts’ of Nissan 
Motor (Thailand) selected by snowball sampling method. The second group was 25 undergraduate 
students majoring in Mechanical Engineering, Faculty of Industrial Technology, Nakhon Si Thammarat 
Rajabhat University selected by purposive sampling method. The research instruments were the 
evaluation form for appropriateness learning management model, the problem-solving skills in modern 
automotive technology tests, and the questionnaires for evaluating the satisfaction. The data were 
analyzed by percentage, mean and standard deviation. The results revealed that 1) the development 
of the learning management model consisted of 4 steps; namely “PIER model” and the experts’ 
evaluation yielded at high level (X = 4.44, S.D. = 0.05) and 2) the efficiency of the model showed that 
in the inputs phase, the learners’ scores (E1/E2) was 82.59/80.13 and the percentage of practical scores 
was 77.50. In the process phase, the learners’ scores (E1/E2) was 84.10/82.78 and the percentage of 
practical scores was 80.50, which was higher than set criteria. The outputs of the learners’ satisfaction 
towards the learning management model indicated at the highest level (X = 4.70 S.D. = 0.10).  
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1.  บทนํา 
ปัจจุบันเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่มีการพัฒนา

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทํางานของรถยนต์ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน อาทิ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IOTs) 
และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: 
AI) โดยผู้ผลิตรถยนต์ได้นํามาประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยี
อัจฉริยะเพื่อการขับขี่ (Intelligent Driving) และระบบที่
มีบทบาทสําคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีกล้องมองรอบทิศทาง 
(Intelligent Around View Monitor (IAVM) ทําหน้าที่ 
ตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนเมื่อตรวจพบบุคคลหรือ
วัตถุเคล่ือนไหวรอบคัน และเทคโนโลยีอัจฉริยะนี้ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการขับขี่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและ
สร้างความมั่นใจต่อผู้ขับขี่ [1]  

จากสภาวการณ์การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ดังกล่าวมานั้น ส่งผลให้ผู้วิจัยและหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เท่าทันกับสภาวการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่ในการ
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
เพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ [2]  

จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 6032508 
งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
จากใบงาน และการทดสอบปลายภาค ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่ 1/2561 พบว่า จาก
ผลคะแนนปฏิบัติงานของผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 
72.40 ผู้เรียนยังขาดความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ 
การวิเคราะห์ปัญหาเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขับขี่ 
ผู้เรียนขาดทักษะการแก้ปัญหาในการเชื่อมโยงทักษะทาง
ปัญญา อาทิ ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
การใช้ความรู้วิเคราะห์ระบบ ตลอดจนกระบวนการสร้าง
องค์ความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์ เพื่อ

กําหนดเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์
ค่าพารามิเตอร์จากเครื่องมือวัด และการตีความหมาย 
แปลผลรูปคล่ืนสัญญาณ ค่าที่วัดได้จากอุปกรณ์แมคคา
ทรอนิกส์ ได้แก่ เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและ
วิเคราะห์สัญญาณ และอุปกรณ์การทํางาน  

จากปัญหาดังกล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ของ
นักศึกษาปริญญาตรี ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
ทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มี
ความเหมาะสมในปัจจุบัน ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาโดย ฐิติมาและคณะ [3] ได้นําเสนอ
แนวคิด 3Rs x 7Cs ซึ่ง 3Rs คือ ทักษะด้านการอ่าน 
(Reading) การเขียน (Writing) และด้านการคํานวณ 
(Arithmetic) บูรณาการทั้ง 3 ทักษะด้วยทักษะ 7C คือ 

1) ทักษะการคิดแบบวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) 

2) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(Creativity and Innovation) 

3) ทักษะภาวะผู้นํา และการทํางานเป็นทีม 
(Collaboration, Teamwork, and Leadership) 

4) ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural 
Understanding) 

5) ทักษะความรู้ด้านการส่ือสาร ข้อมูล และส่ือ 
(Communication, Information, and Media Literacy) 

6) ทักษะการคํานวณและทักษะทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) 

7) ทักษะการทํางานและการดําเนินชีวิต  
(Career and Learning Self-Reliance) 

จากแนวคิดกล่าวมาสอดคล้องกับ Hung [4] ได้
นําเสนอแนวคิด 3R3C แสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 รูปแบบการเรยีนรู้ตามแนวคิด 3R3C [4] 

 
แนวคิด 3R3C ประกอบด้วย 3R คือ  
1) การวิเคราะห์สารสนเทศ (Researching)  
2) การวิเคราะห์เชิงเหตุและผล (Reasoning) 
3) การวิเคราะห์ผลย้อนกลับ (Reflecting) 

และ 3C คือ 
4) ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหา (Content)  
5) ทักษะการวิเคราะห์บริบท (Context) 
6) ทักษะการเชื่อมโยงเน้ือหาและบริบทเข้า 

(Connection) 
 จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่
สอดคล้องกับทฤษฎีทั้ง 2 พบว่า สอดรับกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทาง
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน ประกอบด้วย การเสริมสร้างให้
ผู้เรียนพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มี
กระบวนการคิดวิเคราะห์ภายใต้การวิเคราะห์บริบท การ
วิเคราะห์สถานการณ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การเชื่อมโยงเหตุและผล ด้วยการใช้การอ้างอิงเหตุผล
ฐานกรณี (Case-based Reasoning) โดยบูรณาการทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม [5], [6]  
 ดังนั้น รูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้
จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา
ทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งการ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์สภาวการณ์ บริบท และการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ ในการกําหนดแนวทางการแก้ปัญหา

ได้อย่างมีเหตุและผล สอดคล้องกับสถานการณ์จริงกับ
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และเกิดการเรียนรูไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

2.1  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ 
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 

2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ 
นักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ที่สร้างขึ้น 

 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1  รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่สร้างขึ้นตามความ 
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับตั้งแต่มากขึ้นไป 
 3.2  ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ใน 
ภาคทฤษฎีกําหนดเกณฑ์ [7] ร้อยละ 80/80 สําหรับ
ภาคปฏิบัติกําหนดเกณฑ์ร้อยละ 75 เนื่องจากเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
ภายใต้การวิเคราะห์บริบท การวิเคราะห์สถานการณ์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเช่ือมโยงเหตุและผล 
ด้วยการใช้การอ้างอิงเหตุผลฐานกรณี (Case-based 
Reasoning)  

3.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
4. วิธีการวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้ คือ การวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยมีขอบเขตการวิจัย 
ดังนี้ 
 4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ 
 ประชากร ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม และช่างเทคนิค ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ที่มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 
10 ปีขึ้นไป 
 กลุ่มตัวอย่าง ไก้แก่ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม และช่างเทคนิค ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ 
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(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 5 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling 
Method) 
 4.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทดลอง 
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ปีการศึกษาที่ 2/2561 เป็นนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 6032508 งานเทคโนโลยี
ยานยนต์สมัยใหม่ 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดับปรญิญาตรี 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรม 
เครือ่งกล คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏนครศรธีรรมราช ปกีารศึกษาที่ 2/2561 จํานวน 
25 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ของนักศึกษา
ที่ลงทะเบยีนเรยีนในรายวิชา 6032508 งานเทคโนโลยี
ยานยนต์สมัยใหม่ จํานวน 25 คน 
 4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ แบบทดสอบทักษะ
การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้วยขั้นตอนการ
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์เอกสาร ข้อมูลทางเทคนิคของเทคโนโลยี
อัจฉริยะเพื่อการขับขี่ (Intelligent Driving) ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีกล้องมองรอบทิศทาง (Intelligent Around 
View Monitor (IAVM) ของรถยนต์ NISSAN TEANA  
รุ่น L33 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) และ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สะเต็มในระดับอุดมศึกษา 
(STEM in Higher Education) 

4.3.2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนรู้แบบ PIER Model โดยร่างรูปแบบการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้นมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

1) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan 
Learning Management Formulation: P)  

2) ขั้นดําเนินการจดัการเรียนรู ้ 

(Implementation Learning Management 
Formulation: I)  

3) ขั้นประเมินผลการจดัการเรยีนรู้ 
(Evaluation Learning Management Formulation: E)  

4) ขั้นสะท้อนผลการเรยีนรู้ 
(Reflection for Learning: R)  

4.3.3 การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบ PIER Model เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจาก
นั้นนํามาตรวจสอบความสอดคล้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 คน เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอน 
จํานวน 23 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่
ในช่วง 0.67 – 1.00 

4.3.4 การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบ PIER Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา
ทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 
5 คน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.44, S.D. 
= 0.05) 

4.3.5 การหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ PIER Model ที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ทําการ
ประยุกต์และพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสารและคู่มือ
การตรวจสอบและซ่อมบํารุงระบบกล้องมองรอบทิศทาง 
IAVM ของรถยนต์นิสสันภายใต้ระบบควบคุมอัจฉริยะ 
Nissan Intelligent Mobility (NIM) ที่ใช้ในการฝึกอบรม
ช่างซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการนิสสัน ประกอบด้วย 3 ใบ
งาน คือ ใบงานที่ 1 การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การ
สอบเทียบระบบกล้องมองรอบทิศทาง IAVM  ใบงานที่ 2 
การคํานวณหาค่าระยะการสอบเทียบระบบกล้องมอง
รอบทิศทาง และ ใบงานที่ 3 การใช้เครือ่งมือ Consult-III 
Plus วิเคราะห์ปัญหากล้องมองรอบทิศทาง แล้วเก็บ
คะแนนทําแบบฝึกหัดทั้ง 3 ใบงาน ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X = 4.38, 
S.D. = 0.08) 

4.3..6 แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สําหรับทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ ในรูปแบบ PIER Model เป็นแบบทดสอบการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน [5], [6] โดยวัด
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ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยง
กับการตรวจสอบและซ่อมบํารุงระบบกล้องมองรอบ
ทิศทาง IAVM ของรถยนต์นิสสันภายใต้ระบบควบคุม
อัจฉริยะ Nissan Intelligent Mobility (NIM) เป็น
คําถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อคําถาม มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 0.81 และมีค่า
ความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ 0.78 โดยใช้สูตร KR-20 ของ 
Kuder-Richardson [8] ใช้เวลาทํา 30 นาที 

4.3.7 แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา โดยเขยีน 
เป็นผังมโนทัศน์อย่างง่าย (Simple Concept Mapping) 
ด้วยการระบุสาเหตุ ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการแก้ไข 
และการประเมินผลปัญหา จํานวน 1 แผ่น ใช้เวลาทํา 30 
นาที โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินความสอดคล้องของผัง
มโนทัศน์ [9]  ตามเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ดังน้ี 

- ผังมโนทัศน์มีความสอดคล้องกับกระบวนการ
แก้ปัญหาของระบบ IAVM ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การระบุสาเหตุ ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการแก้ไข การ
ประเมินผลปัญหา และการนําเสนอแนวคิดใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาคิดเป็น 100 คะแนน 

- ผังมโนทัศน์มีความสอดคล้องกับกระบวนการ
แก้ปัญหาของระบบ IAVM ครบทั้ง 4 องค์ประกอบคิด
เป็น 80 คะแนน 

- ผังมโนทัศน์มีความสอดคล้องกับกระบวนการ
แก้ปัญหาของระบบ IAVM ครบทั้ง 3 องค์ประกอบคิด
เป็น 60 คะแนน 

- ผังมโนทัศน์มีความสอดคล้องกับกระบวนการ
แก้ปัญหาของระบบ IAVM ครบทั้ง 2 องค์ประกอบ 
เหมาะสมคิดเป็น 40 คะแนน 

- ผังมโนทัศน์มีความสอดคล้องกับกระบวนการ
แก้ปัญหาของระบบ IAVM ครบ 1 องค์ประกอบ เหมาะสม 
คิดเป็น 20 คะแนน และ  

- ผังมโนทัศน์ไมม่ีความสอดคล้องกบักระบวนการ
แก้ปัญหาของระบบ IAVM ใด ๆ ทั้งส้ินคิดเปน็ 0 คะแนน 

4.3.8 แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่
มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น จํานวน 10 ข้อ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระแล้วทําการวิเคราะห์
หา ค่าเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
(Alpha Cronbach’s Coefficient) [8] มีค่า .86    

 

4.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากสภาพการ 

จัดการเรียนการสอน ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning: PBL) และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สะเต็มในระดับอุดมศึกษา (STEM in Higher 
Education) เพื่อนําผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการจัดทําร่าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

4.4.2 การร่างรปูแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 
PIER Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทาง
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จาก บริษัท นสิสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 
5 คน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

4.4.3 การทดลองใช้รปูแบบการจัดการเรยีนรู ้
กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 25 คน เป็นเวลา 6 วัน รวม 40 
ชั่วโมงโดยผู้เรียนทําแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สําหรับทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 
ในรูปแบบ  PIER Model แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา 
โดยเขียนเป็นผังมโนทัศน์อย่างง่าย (Simple Concept 
Mapping) และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ณ ศูนย์บริการ
นิสสันสุราษฎร์ปิยะ จํากัด (สาขานครศรีธรรมราช) 

4.4.4 การประเมินและปรับปรุงรูปแบบตาม 
คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พร้อมกับการ
นํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ
กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try out) จํานวน 20 คน และ
การนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปใช้จริง 
 4.5  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวจิัย ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  
5.  สรุปผลการวิจัย 
  5.1  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ 
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ประกอบด้วย 

5.1.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น แสดงดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ PIER model 
 

5.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PIER Model เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ แสดงผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

รายการประเมิน X  S.D. การแปลผล 
1. ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ 4.42 0.51 มาก 
2. ขั้นดําเนนิการจัดการเรียนรู้ 4.38 0.62 มาก 
3. ขั้นประเมินผลการจัดการ    
    เรียนรู้ 

4.45 0.56 มาก 

4. ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ 4.52 0.48 มากที่สุด 
รวม 4.44 0.05 มาก 

  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความ 
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ของ
นักศึกษาปริญญาตรี ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (X = 4.44, S.D. = 0.05) 
 5.2  ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ 
เรียนรู้แบบ PIER Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา
ทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่สร้างขึ้น คณะผู้วิจัยได้
ดําเนินการออกแบบการวิจัย โดยใช้รูปแบบการประเมิน
แบบซิป (CIPP Model) โดยมีผลการวิจัย ดังนี้ 

5.2.1 ผลการประเมินบริบท (Context: C) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
โดยพัฒนาขึ้นเป็นคู่มือการฝึกทักษะการแก้ปัญหา 

 
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู ้(P) 

1. การปฐมนิเทศการเรียนรู้ 
2. การสอนบรรยายเทคโนโลยีกล้อง มองรอบทิศทาง     
    (Intelligent    Around View Monitor (IAVM) 
3. การสอนสาธิตการใช้เคร่ืองมือ   Consult-III Plus 
4. การสอนสาธิตการใช้เคร่ืองมือสอบ 
   เทียบระบบกล้องมองรอบทิศทาง  IAVM 

ขั้นดําเนนิการจัดการเรียนรู้ (I) 

 1. ขั้นเสริมแรง ด้วยการกระตุ้นเรียนรู้จากส่ือประสม 
เพ่ือเสริมสร้าง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ การเผชิญกับปัญหา และการวิเคราะห์
ปัญหาเชิงเหตุและผล ด้วยหลัก 3C (Content, 
Context, Connection)  

2. ขั้นการคิดวิเคราะห์ ด้วยการเขียนผังมโนทัศน์ เพ่ือ
จําลองแบบความคิดที่เก่ียวข้องทางเทคโนโลยี
กล้อง มองรอบทิศทาง เพ่ือวิเคราะห์ความเช่ือมโยง
ของระบบ และเป็นการร้ือฟ้ืนเชื่อมโยงความรู้
ทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติตามคู่มือการฝึกปฏิบัติ 

3. ขั้นการแก้ปัญหา ด้วยการทดลองใชเ้คร่ืองมือ 
Consult-III Plus วัดรูปคล่ืนสัญญาณ จากเซ็นเซอร์ 
และอุปกรณ์การทํางาน ของกล้อง มองรอบทิศทาง 
ประมวลผลข้อมูลโดยเปรียบเทียบจากคา่มาตรฐาน 
เพ่ือกําหนดทางเลือกของการแก้ปัญหา โดยใช้หลัก 
2R (Researching & Reasoning) 

ขั้นสะทอ้นผลการเรียนรู ้(R) 

1. การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ผลของทักษะการแก้ปัญหาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ 
และผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ 

2. การสัมมนา (Seminar)  
3. การติดตามผล 
4. การฝึกทักษะเพ่ิมเติมในสถานประกอบการ (On-the  
    Job Training) 

ขั้นประเมินผลการจดัการเรียนรู้ (E) 

1. การประเมินความรู้จากการทําแบบฝึกหัดทั้ง 3 ใบงาน 
   - ใบงานที ่1 การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การสอบ
เทียบระบบกล้องมองรอบทศิทาง IAVM   
   - ใบงานที ่2 การคํานวณหาคา่ระยะการสอบเทียบ
ระบบกล้องมองรอบทิศทาง  
   - ใบงานที ่3 การใช้เคร่ืองมือ Consult-III Plus 
วิเคราะห์ปัญหากล้องมองรอบทศิทาง 
2. การประเมินแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3. การประเมินแบบวัดทักษะการแก้ปญัหา โดยเขียนเป็น

ผังมโนทัศน์อย่างง่าย (Simple Concept Mapping) 
ด้วยการระบุสาเหตุ ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการ
แก้ไข และการประเมินผลปญัหา 

4. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียน 
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ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X = 
4.38, S.D. = 0.08) 

5.2.2 ผลการประเมินปัจจัยนําเข้า (Inputs: I) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และคณะผู้วิจัยได้นําไป
ทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน 
              ขั้นตอนการนําไปทดลองใช้   

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

1. คะแนนทํา
แบบฝกึหัด 

125 103.24 E1 = 82.59

2. คะแนนทํา
แบบทดสอบ 

20 16.02 E2 = 80.13

3. คะแนนทํา 
แบบวัดทักษะ 

100 77.50 77.50 

   
จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพรูปแบบการ 

จัดการเรียนรู้แบบ PIER Model ที่สร้างขึ้นในขั้นตอน
การนําไปทดลองใช้ ผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทํา
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนมีค่าร้อยละ 82.59 และคะแนน
เฉล่ียจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีค่ารอ้ยละ 80.13 
และมีคะแนนเฉลี่ยจาการทําแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา 
โดยเขียนเป็นผังมโนทัศน์อย่างง่าย (Simple Concept 
Mapping) ด้วยการระบุสาเหตุ ขั้นตอนการดําเนินการ 
วิธีการแก้ไข การประเมินผลปัญหา และการนําเสนอ
แนวคิดใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา มีค่า
ร้อยละ 77.50 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพใน
ภาคทฤษฎีร้อยละ 80/80 และเกณฑ์ประสิทธิภาพใน
ภาคปฏิบัติร้อยละ 75 ที่กําหนดไว้  

5.2.3 ผลการประเมินกระบวนการ (Process: 
P) โดยคณะผู้วิจัยได้นําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
25 คน แสดงดังตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน 
              ขั้นตอนการทดลองจริง 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

1. คะแนนทํา
แบบฝกึหัด 

125 105.12 E1 = 84.10

2. คะแนนทํา
แบบทดสอบ 

20 16.54 E2 = 82.78

3. คะแนนทํา 
แบบวัดทักษะ 

100 80.50 80.50 

   
จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพรูปแบบการ 

จัดการเรียนรู้แบบ PIER Model ที่สร้างขึ้นในขั้นตอน
การทดลองจริง ผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนมีค่าร้อยละ 84.10 และคะแนนเฉล่ียจาก
การทําแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าร้อยละ 82.78 และมี
คะแนนเฉลี่ยจาการทําแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา โดย
เขียนเป็นผังมโนทัศน์อย่างง่าย (Simple Concept 
Mapping) ด้วยการระบุสาเหตุ ขั้นตอนการดําเนินการ 
วิธีการแก้ไข การประเมินผลปัญหา และการนําเสนอ
แนวคิดใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา มีค่า
ร้อยละ 80.50 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพใน
ภาคทฤษฎีร้อยละ 80/80 และเกณฑ์ประสิทธิภาพใน
ภาคปฏิบัติร้อยละ 75 ที่กําหนดไว้ 

5.2.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เป็นผลการ
ประเมินผลผลิต (Product: P) แสดงดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อรูปแบบการจัด 

การเรยีนรู้ที่พฒันาขึน้ 
รายการประเมิน X  S.D. การแปลผล

1. ด้านรูปแบบการเรียนรู้ 4.82 0.34 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ 
4.65 0.55 มากที่สุด 

3. ด้านการวัดและประเมินผล 4.58 0.62 มากที่สุด 
4. ด้านการนาํไปใช้ในวิชาชีพ 4.74 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.70 0.10 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจตอ่
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
แก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ของนักศึกษา
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ปริญญาตรี ตามความต้องการของสถานประกอบการโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.70, S.D. = 0.10) 
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PIER 
Model เพื่อเสริมสร้างทกัษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี
ยานยนต์สมัยใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นการดําเนินการ
จัดการเรียนรู้ ขั้นประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และขั้น
สะท้อนผลการเรียนรู้ โดยภาพรวมผู้เช่ียวชาญประเมิน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก มีขั้นตอนการ
ดําเนินการที่เป็นระบบและเป็นการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์จริงภายใต้การจัดการเรียนรู้
ร่วมกับสถานประกอบการ และยังเสรอมสร้างทักษะการ
แก้ปัญหาตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยมี
นวัตกรรมที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jirasatjanukul and 
Jeerangsuwan [9]  ได้รายงานผลการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้
นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ เพื่อการสร้าง
นวัตกรรมจริง มีผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตลอดจนงานวิจัย
ของ Thongphan และคณะ [10] ได้รายงานผลของ
รูปแบบ R2D2-Kmap Model สามารถเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

6.2 หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ PIER Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา
ทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่สร้างขึ้น ผลการ
ประเมินบริบท (Context: C) โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น โดยพัฒนาขึ้นเป็น
คู่มือการฝึกทักษะการแก้ปัญหา ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก มีคู่มือการฝึก
ทักษะการแก้ปัญหา ที่เป็นระบบ และจําแนกขั้นตอนการ
นําไปใช้ มีขั้นตอนการประเมินผล และสะท้อนผล เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา ที่จะช่วยให้ ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน สอดคล้องกับการนําเสนอข้อมูลของ Netwong 

และคณะ [3] และ Pintumma [11] โดยได้อภิปราย
ผลการวิจัยที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในระดับปริญญาตรีต้องส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การเรียนรู้เชิงรุกสามารถช่วย
ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการบูรณาการศาสตร์และ
การจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผลการประเมินปัจจัย
นําเข้า (Inputs: I) และผลการประเมินกระบวนการ 
(Process: P) มีคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 
และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ และมีคะแนน
เฉล่ียจาการทําแบบวัดทกัษะการแก้ปัญหา ซึ่งมีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ เนื่องมาจาก ความหลากหลายและ
ความยืดหยุ่นในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลให้
ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง นวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นมีแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทีส่ามารถนําไปใช้
งานกับการแก้ปัญหา รวมถึงการได้วิเคราะห์ และอ่าน
ค่าพารามิเตอร์ที่เป็นข้อมูลทางเทคนิคของเทคโนโลยี
อัจฉริยะเพื่อการขับขี่ (Intelligent Driving) ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีกล้องมองรอบทิศทาง (IAVM) และการใช้
เครื่องมือ Consult-III Plus วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา 
ร่วมกับการทําแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สําหรับทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ [12] 
ตลอดจนการทําแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา โดยเขียน
เป็นผังมโนทัศน์อย่างง่าย (Simple Concept Mapping) 
ด้วยการระบุสาเหตุ ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการแก้ไข 
และการประเมินผลปัญหา [13] ส่งเสริมการจัดการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ปั ญหา เ ป็ น ฐ าน  (Problem-based 
Learning: PBL) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะเต็มใน
ระดับอุดมศึกษา (STEM in Higher Education) [3], 
[10] ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สอดรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด 
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เท่าทัน 
กับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ใหม่ในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
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ต้องการของสถานประกอบการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ในการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรูใ้น 
การนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PIER Model โดย
แบ่งกลุ่มผู้เรียนทั้งกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อจําแนก
คุณลักษณะผู้เรียนในการวัดตัวแปรอื่น ๆ ในมิติการ
ความคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี
ยานยนต์สมัยใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
 7.2  ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PIER 
Model ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
สะเต็มในระดับอุดมศึกษา หรือการจัดการเรียนรู้เชิงลึก
แบบอื่น ๆ เพื่อศึกษาแนงโน้มของตัวแปรในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ ของผู้เรียน 
 7.3  ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PIER 
Model ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศาสตร์ ตลอดจนอาชีวะและเทคนิคศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผู้ เรียนในสาย
วิชาชีพอุตสาหกรรม 
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