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การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ
วีระยุทธ สุดสมบูรณ์*
บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) ศึ กษาสภาพการจั ดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยี ยานยนต์ ไฟฟ้ า ใน
ระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ 2) ประเมินความต้องการจำเป็นและจัดลำดับความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษา
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือ การวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร จำนวน 11 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ และช่างเทคนิค จำนวน 53 คน สังกัดฝ่ายฝึกอบรมและฝ่าย
เครือข่ายตัวแทนผู้จำหน่ายของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดลำดับความต้องการจำเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.19, S.D. = 0.14) และมีความ
ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D.
= 0.11) 2) สถานประกอบการมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าทุกข้อ และ 3)
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาได้นำเสนอในการอภิปรายผล
ของบทความวิจัยนี้
คำสำคัญ: การประเมินความต้องการจำเป็น; การจัดการเรียนการสอน; เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า; สถานประกอบการ
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A Needs Assessment to Develop Electric Vehicles Technology Instruction in
Higher Education According to Enterprise Demands
Weerayute Sudsomboon*
Abstract
The objectives of this research were 1) to investigate the current state of electric vehicles
instruction in higher education according to enterprise demands; 2) to evaluate the needs assessment
and needs priority for developing electric vehicles instruction in higher education according to
enterprise demands; and 3) to explore the guidelines for developing electric vehicles instruction in
higher education according to enterprise demands. The research methodology was mixed-method.
Participants were 11 managers and 53 trainers and technicians from the Department of Training and the
Department of Dealer Networking, who were selected by purposive sampling method. The research
instrumentation was a questionnaire and open-ended interview form within focus group discussion. The
quantitative data were analyzed by mean and standard deviation. The qualitative data was content
analysis. The research results revealed that 1) the current state of electric vehicles instruction in higher
education according to enterprise demands were at low level ( X = 2.19, S.D. = 0.14), and the needs
assessment of electric vehicles instruction in higher education according to enterprise demands were at
high level ( X = 4.48, S.D. = 0.11); 2) the enterprise consensuses were developing needs assessment and
needs priority for developing electric vehicles instruction in higher education; and 3) the guidelines for
developing electric vehicles instruction in higher education according to enterprise demands were
discussed.
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1. บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดโมเดลการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้ ว ยการปรั บ โครงสร้ า งทาง
เศรษฐกิจให้ เข้าสู่ยุคของการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
โดยอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศที่ ได้ รั บ การส่ งเสริ ม จากภาครั ฐ มาอย่ าง
ต่ อเนื่ อง อี ก ทั้ งสถานการณ์ ก ารลดมลภาวะไอเสี ยใน
อากาศส่งผลให้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายนวัตกรรมการ
ใช้พลังงานโดยการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ประเภทฟอสซิล (Fossils) ไปสู่การใช้พลังงานทางเลือก
มากขึ้น โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้น้อยที่สุดเพื่อรักษา
สภาพแวดล้ อม รวมถึ งการพั ฒ นาให้ ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลาง (Hub) การลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของ
อาเซียน [1]
จากความเป็นมาดังกล่าว รัฐบาลได้มุ่งเน้ นส่งเสริม
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่ (Next-Generation
Automotive) อี ก ทั้ งในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารนำยานยนต์
ไฟฟ้ าเข้ ามาจำหน่ าย [2] โดยสามารถจำแนกประเภท
ยานยนต์ไฟฟ้าได้ดังต่อไปนี้
1) ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric
Vehicles: HEV)
2) ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid
Electric Vehicles: PHEV)
3) ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ขยายระยะ (Range
Extender Battery Electric Vehicle: REBEV)
4) ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric
Vehicles: BEV)
5) ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell
Electric Vehicles: FCEV)
จากการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีไฟฟ้าดังกล่าวมา
ส่งผลให้ความต้องการกำลังคนเพื่อปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
ยานยนต์ ไฟฟ้ ามี เพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งนั ก

เทคโนโลยีสายปฏิบั ติการ ที่ ต้ องมี สมรรถนะสูงในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยี ขั้ น สู ง ซึ่ งต้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจ
(Cognitive Domain) ในการบู ร ณ าการศาสตร์ ท าง
วิ ศวกรรมอย่ างหลากหลาย อาทิ วิ ศวกรรมเครื่ องกล
(Mechanical Engineering) วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical
Engineering) วิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Engineering) วิ ศ วกรรมคอมพิ วเตอร์ (Computer
Engineering) วิศวกรรมควบคุม (Control Engineering)
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
มีทักษะ (Psychomotor Domain) และเจคติ (Affective
Domain) ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal
Protection Equipment) ด้ ว ยความตระหนั ก ในการ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยจากไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูง
และการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทของงานที่
ทำการปฏิบัติ [3]
จากวิ เคราะห์ แนวคิ ดการจั ดการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีดังกล่าวมา พบว่า
ปั ญ หาที่ ส ำคั ญ ของการจั ด การเรี ย นการสอนทาง
เทคโนโลยี ยานยนต์ ไฟฟ้ าในระดั บ อุ ดมศึ กษา ยั งขาด
ความเชื่อมโยงด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ
รวมถึ งข้ อมู ลเทคนิ คทางเทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้ า ยั ง
ไม่ได้รับการเผยแพร่สู่ในสถาบันอุดมศึกษามากเท่าที่ควร
กอปรกับชิ้นส่วนและอุ ปกรณ์ ที่ จะนำมาใช้เป็ นสื่อการ
เรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการฝึกทักษะมีราคาสูง ตลอดจน
ต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์
เฉพาะทางซึ่ งมี ราคาสู ง และมี ขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน
วิเคราะห์ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนและเชื่อมโยงกันหลาย
ระบบ (Embedded) [4]
ดังนั้น จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ดั งกล่ าวมา ผู้ วิ จั ย ในฐานะอาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า
6032508 งานเทคโนโลยี ย านยนต์ ส มั ย ใหม่ ให้ กั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บั ณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้
ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการ
สอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ าในระดั บอุดมศึกษา
ตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยในรอบการ
พัฒนาหลักสูตรมีความจำเป็นต้องมีการประเมินความ
ต้ อ งการจำเป็ น ในการจั ดการเรี ยนการสอน ทำให้ ได้
ข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการเสริ มสร้างศั กยภาพการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ภายใต้ความต้องการ
ของสถานประกอบการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้าต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อศึ กษาสภาพการจั ดการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
2.2 เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นและจัดลำดับ
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ าในระดั บอุดมศึกษา
ตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 เพื่ อศึกษาแนวทางการพั ฒนาการจัดการเรียน
การสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษา
ตามความต้องการของสถานประกอบการ
3. วิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้ คือ การวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Method) โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประเภทผู้บริหาร
ประชากร ได้ แก่ ผู้ จั ด การฝ่ ายฝึ ก อบรมและฝ่ าย
เครือข่ายตัวแทนผู้จำหน่ายของ บริษัท นิสสัน มอเตอร์
(ประเทศไทย) จำกั ด ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารทำงาน
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและฝ่าย
เครือข่ายตัวแทนผู้จำหน่ายของ บริษัท นิสสัน มอเตอร์

(ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 11 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มตั วอย่างแบบลูกโซ่ หรือ แบบบอลหิ มะ
(Snowball Sampling Method)
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประเภทเจ้ าหน้ าที่
และช่างเทคนิค
ประชากร ได้ แ ก่ เจ้ าหน้ าที่ แ ละช่ างเทคนิ ค ฝ่ าย
ฝึกอบรมและฝ่ายเครือข่ายตัวแทนผู้จำหน่ายของ บริษัท
นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีประสบการณ์
การทำงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่และช่างเทคนิค ฝ่าย
ฝึกอบรมและฝ่ายเครือข่ายตัวแทนผู้จำหน่ายของ บริษัท
นิ สสั น มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกั ด โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Method)
สำหรับเจ้ าหน้ าที่ และช่ างเทคนิ ค ที่ ผ่านการฝึกอบรม
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านิสสัน
3.3 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะการจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(Thailand Qualification Framework: TQF)
ประกอบด้ วย 1) ด้ านคุณ ธรรมจริยธรรม (Ethics and
Moral) 2) ด้านความรู้ (Knowledge) 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (Cognitive Skills) 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility) 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and
Information Technology Skills) และ 6) ทั ก ษะการ
ปฏิบัติงาน (Operation Skills) [5]
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ าในระดั บอุดมศึกษา
ตามความต้ อ งการของสถานประกอบการ เป็ น แบบ
มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ (Likert’s Rating
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Scales) ในรู ปแบบการตอบสนองคู่ (Dual Response
Form) จำนวน 27 ข้อ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์
ชนิดปลายเปิด และแบบบันทึการสนทนากลุ่ม
3.5 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Document
Analysis) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.5.2 ดำเนินการสร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย
2 ตอน ได้ แก่ ตอนที่ 1 การสำรวจข้ อมู ลพื้ น ฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและ
ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และตอนที่
2 สภาพการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้ าในระดั บอุดมศึกษาตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ
3.5.3 นำเสนอผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถาม (Index of Congruence:
IOC) จำนวน 3 คน โดยข้อคำถามที่ได้มีค่าเฉลี่ยระหว่าง
0.67 – 1.00
3.5.4 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จำนวน
32 ข้ อ ไปทดลองใช้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารและช่ างเทคนิ คของ
ศูนย์บริการนิรถยนต์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน
30 คน แล้ ว ทำการวิ เคราะห์ ห าค่ า อำนาจจำแนก
(Discrimination) ได้แบบสอบถามจำนวน 27 ข้อ โดยมี
ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.314 - 0.906
3.5.5 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าครอนบัค (Alpha Cronbach Coefficients) มีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยภาพรวม 0.872
3.5.6 ขอออกหนังสือขอความอนุ เคราะห์ความ
ร่วมมื อในการตอบแบบสอบถามจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย
ผู้ วิ จั ย เดิ นท างเก็ บข้ อ มู ลด้วยตนเอง และได้รั บ
แบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 54 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 84.37)

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการเรียน
การสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษา
ตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ วน เบี่ ยงเบ น มาตรฐาน (Standard
Deviation)
3.6.2 ประเมินความต้องการจำเป็นและจัดลำดับ
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจั ดการเรียนการ
สอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ าในระดั บอุดมศึกษา
ตามความต้ อ งการของสถานประกอบการ ด้ ว ยวิ ธี
Modified Priority Needs Index: PNIModified [6] ซึ่งเป็น
สูตรการคำนวณหาค่าความแตกต่างของสภาพที่ควรจะ
เป็น และค่าสภาพที่เป็นอยู่ แล้วทำการหารด้วยค่าสภาพ
ที่เป็นอยู่ โดยควบคุมขนาดของความต้องการจำเป็นให้
อยู่ในช่วงพิสัยที่ไม่มากเกินไป ดังสูตรในการคำนวณดังนี้
PNIModified = (I-D) / D

(1)

เมื่ อ PNIModified หมายถึง ดั ชนี ลำดั บความสำคั ญ
ของต้องการจำเป็น
I หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น
D หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นอยู่
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
4. ผลการวิจัย
4.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของ
สถานประกอบการอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.19, S.D. =
0.14) และมี ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน
ทางเทคโนโลยี ยานยนต์ ไฟฟ้ าในระดั บอุ ดมศึกษาตาม
ความต้องการของสถานประกอบการอยู่ในระดับมาก
( X = 4.48, S.D. = 0.11) แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน
ระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ
ข้อที่

ข้อคำถาม

1 ตระหนักในการวิเคราะห์ผลกระทบการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าทีม่ ีต่อสังคม
2 เห็นคุณค่าในการระเมินผลกระทบการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าทีม่ ีต่อสังคม
3 มีจรรยาบรรณวิชาชีพในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
4 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูง
5 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้อปุ กรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
6 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพืน้ ฐานทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
8 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกประเภทยานยนต์
ไฟฟ้า
9 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและโครงสร้าง
ยานยนต์ไฟฟ้า
10 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า
11 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการขับเคลือ่ นของ
ยานยนต์ไฟฟ้า
12 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโหมดการทำงานของยานยนต์
ไฟฟ้า
13 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการประเมิน
สถานะการประจุของแบตเตอรี่
14 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบ
ควบคุม Inverter
15 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักากรทำงานของระบบ
ควบคุม Generator Motor
16 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักากรทำงานของระบบ
ควบคุม Traction Motor
17 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูพลังงาน
(Regenerative Braking)
18 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัยหาระบบควบคุมยานยนต์
ไฟฟ้าอย่างมีวิจารณญาณ

สภาพปัจจุบัน
ความต้องการ
X S.D. การ
X
S.D. การ
แปลผล
แปลผล
1.97 0.89 น้อย 4.56 0.53 มากที่สุด
1.88 0.92

น้อย

4.68

0.41 มากที่สุด

2.23 0.82

น้อย

4.39

0.59

มาก

2.02 0.88

น้อย

4.42

0.56

มาก

2.46 0.81

น้อย

4.51

0.55 มากที่สุด

2.16 0.87

น้อย

4.24

0.67

มาก

2.05 0.86

น้อย

4.37

0.60

มาก

2.55 0.83 ปานกลาง 4.42

0.56

มาก

1.97 0.91

น้อย

4.74

0.37 มากที่สุด

1.83 0.94
2.28 0.78

น้อย
น้อย

4.59
4.22

0.53 มากที่สุด
0.68 มาก

1.74 0.96

น้อย

4.45

0.53

2.43 0.71

น้อย

4.63

0.44 มากที่สุด

1.64 0.97

น้อย

4.33

0.58

มาก

1.98 0.91

น้อย

4.16

0.72

มาก

2.06 0.87

น้อย

4.33

0.70

มาก

1.93 0.92

น้อย

4.21

0.68

มาก

2.24 0.88

น้อย

4.68

0.41 มากที่สุด

มาก
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน
ระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ (ต่อ)
ข้อที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27

สภาพปัจจุบัน
ความต้องการ
X S.D. การ
X
ข้อคำถาม
S.D. การ
แปลผล
แปลผล
มีทักษะในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 2.46 0.68 น้อย 4.52 0.64 มากที่สุด
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้าน
2.76 0.52 ปาน 4.48 0.57 มาก
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้
กลาง
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
มีทักษะในการสื่อสารทัง้ การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษได้ 1.87 0.91 น้อย 4.57 0.65 มาก
อย่างเหมาะสม
มีทักษะในการวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้
2.25 0.79 น้อย 4.39 0.59 มาก
ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์และแก้ไข
2.59 0.59 ปาน 4.78 0.37 มาก
ปัญหายานยนต์ไฟฟ้า
กลาง
ที่สุด
มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ 1.94 0.89 น้อย 4.72 0.34 มาก
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ที่สุด
มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลาย 2.31 0.61 น้อย 4.42 0.55 มาก
ลักษณ์อักษร และการสื่อความหมายการเลือกใช้สื่อในการ
นำเสนอที่เหมาะสม
มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึง
2.57 0.58 ปาน 4.55 0.64 มาก
เทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพที่เกีย่ วข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าได้
กลาง
ที่สุด
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
มีทักษะบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานกับสถาน
2.94 0.53 ปาน 4.63 0.44 มาก
ประกอบการได้อย่างเหมาะสม
กลาง
ที่สุด
รวม
2.19 0.14 น้อย 4.48 0.11 มาก

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นและจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ
ข้อที่
ข้อคำถาม
1 ตระหนักในการวิเคราะห์ผลกระทบการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
ที่มีต่อสังคม
2 เห็นคุณค่าในการระเมินผลกระทบการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่
มีต่อสังคม
3 มีจรรยาบรรณวิชาชีพในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
4 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ านไฟฟ้าแรง
เคลื่อนสูง
5 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้อปุ กรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล

I
4.56

D PNIModified ลำดับ
1.97 1.31
7

4.68

1.88

1.48

4

4.39
4.42

2.23
2.02

0.96
1.18

12
8

4.51

2.46

0.83

16
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นและจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ (ต่อ)
ข้อที่
ข้อคำถาม
6 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
7 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพืน้ ฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
8 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกประเภทยานยนต์ไฟฟ้า
9 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและโครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้า
10 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า
11 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการขับเคลือ่ นของยานยนต์ไฟฟ้า
12 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโหมดการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้า
13 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการประเมินสถานะการประจุ
ของแบตเตอรี่
14 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบควบคุม Inverter
15 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักากรทำงานของระบบควบคุม Generator
Motor
16 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักากรทำงานของระบบควบคุม Traction
Motor
17 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูพลังงาน (Regenerative Braking)
18 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัยหาระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมี
วิจารณญาณ
19 มีทักษะในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม
20 มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าเพิม่ เติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
21 มีทักษะในการสื่อสารทัง้ การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
22 มีทักษะในการวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
23 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหายานยนต์
ไฟฟ้า
24 มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
25 มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร
และการสื่อความหมายการเลือกใช้สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสม
26 มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
27 มีทักษะบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานกับสถานประกอบการได้อย่าง
เหมาะสม
รวม

I
4.24

D PNIModified ลำดับ
2.16 0.96
12

4.37
4.42
4.74
4.59
4.22
4.45
4.63

2.05
2.55
1.97
1.83
2.28
1.74
2.43

1.13
0.73
0.80
1.50
0.85
1.93
0.90

9
19
18
3
17
1
15

4.33
4.16

1.64
1.98

1.64
1.10

2
10

4.33

2.06

1.10

10

4.21
4.68

1.93
2.24

1.18
1.08

8
11

4.52

2.46

0.83

16

4.48

2.76

0.62

21

4.57
4.39

1.87
2.25

1.44
0.95

5
13

4.78

2.59

0.84

16

4.72

1.94

1.43

6

4.42

2.31

0.91

14

4.55

2.57

0.77

20

4.63

2.94

0.57

22

4.48

2.19

1.07
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4.2 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นและจัดลำดับ
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ าในระดั บอุดมศึกษา
ตามความต้องการของสถานประกอบการ พบว่า มีความ
ต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความ
ต้องการของสถานประกอบการทุกข้อ เรียงลำดับความ
สำคัญตามความต้องการจำเป็นมากที่สุด ได้แก่ มีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับโหมดการทำงานของยานยนต์
ไฟฟ้า มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน
ของระบบควบคุ ม Inverter มี ความรู้ และความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า เห็นคุณค่าในการ
ระเมินผลกระทบการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี ยานยนต์
ไฟฟ้าที่มีต่อสังคม และมีทักษะในการสื่อสารทั้งการอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
4.3 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ เป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 9 คน พบว่า
4.3.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ควรดำเนินการจัดฝึกอบรมร่วม
กับสถานประกอบการเกี่ยวกับการสาธิตระบบการทำงาน
ของเทคโนโลยี ยานยนต์ ไฟฟ้ า เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนได้ เข้ าใจ
เกี่ยวกับ หน้าที่ โครงสร้าง และหลักการทำงานของยาน
ยนต์ไฟฟ้าด้วยการอธิบายภาคทฤษฎีประกอบการสาธิต
โดยละเอี ยดมี การจั ดการเรียนรู้ระหว่ างการฝึ กอบรม
อย่างเป็นระบบ ทั้งการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า การฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับยานยนต์ไฟฟ้า
รวมถึ งการใช้ เครื่ อ งวั ด ทางไฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตลอดจนการวัดและประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ของผู้เรียน ร่วมกับการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
4.3.2 ควรดำเนินการพัฒนาทักษะการบำรุงรักษา
ยานยนต์ไฟฟ้าในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึก

ปฏิบัติในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การฝึกอ่านคู่มือซ่อมภาษาอังกฤษ
ภายใต้การให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ
4.3.3 ควรดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการ
พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม
5. สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
5.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของ
สถานประกอบการอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.19, S.D. =
0.14) และมีความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษา
ตามความต้องการของสถานประกอบการอยู่ในระดับมาก
( X = 4.48, S.D. = 0.11) สืบเนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าต้องส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถบูรณาการความรู้
ทางเทคโนโลยี ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม
ทักษะชีวิตและการทำงาน รวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนในระดับ
อุดมศึกษา [4] จากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมา
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Netwong et.al [7] ซึ่ ง
ประกอบด้วย ทักษะ 3Rs คือ ทักษะการอ่าน (Reading
Skills) ทักษะการเขียน (Writing) และทักษะการคำนวณ
(Arithmetic Skills) และทำการบูรณาการทั้ ง 3 ทั กษะ
ดังกล่าวมาด้วยทักษะ 7 C ประกอบด้วย ทักษะการคิด
แบบวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking
and Problem Solving Skills) ทักษะความคิด
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สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม (Creativity and
Innovation Skills) ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็น
ที ม และภาวะผู้ น ำ (Collaboration, Teamwork and
Leadership Skills) ทักษะความเข้าใจในการเรียนรู้ข้าม
วั ฒ นธรรม (Cross-Cultural Understanding) ทั ก ษะ
การสื่อสาร การรู้สารสนเทศและสื่อ (Communication,
Information and Media Literacy) ทักษะการคำนวณ
และทั ก ษะทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
(Computing and Information and Communication
Technology Literacy) และทักษะการใช้ชีวิตและการ
ทำงาน (Career and Learning Self-Reliance) สอดรับ
กับคุณลักษณะผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่ ง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทุกมิติ ทั้งนี้ การขับเคลื่อน
แนวคิดดังกล่าวมาสู่การจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้าสอดรับงานวิจัยของ Sudsomboon [8] ได้
ทำการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PIER Model
เพื่ อเสริมสร้างทั กษะการแก้ปั ญหาทางเทคโนโลยียาน
ยนต์สมัยใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้น
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Planning) ขั้นการดำเนินการ
จั ดการเรี ยนรู้ (Implementation) ขั้ นประเมิ นผลการ
จั ด การเรี ย นรู้ (Evaluation) และขั้ น สะท้ อ นผลการ
เรียนรู้ (Reflection) เพื่ อการผลิตบั ณ ฑิ ตให้ มี คุ ณ ภาพ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถานประกอบการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.2 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นและจัดลำดับ
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ าในระดั บอุดมศึกษา
ตามความต้องการของสถานประกอบการ พบว่า มีความ
ต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความ
ต้องการของสถานประกอบการทุกข้อ เรียงลำดับความ
สำคัญตามความต้องการจำเป็นมากที่สุด ได้แก่ มีความรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกับโหมดการทำงานของยานยนต์
ไฟฟ้า มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน
ของระบบควบคุ ม Inverter มี ความรู้ และความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า เห็นคุณค่าในการ
ระเมินผลกระทบการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี ยานยนต์
ไฟฟ้าที่มีต่อสังคม และมีทักษะในการสื่อสารทั้งการอ่าน
และการเขี ยนภาษาอั งกฤษได้ อย่ างเหมาะสม พบว่ า
เนื่ อ งจากเทคโนโลยี ยานยนต์ ไฟฟ้ า ได้ รั บ การพั ฒ นา
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขับขี่
ในอนาคตของนิ ส สั น (Nissan Intelligent Mobility :
NIM) หรือระบบอั จฉริยะของนิ สสัน (NIM) โดยบริษั ท
นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำมาใช้ในรถยนต์
นิสสันครั้งแรกในปี ค.ศ.2015 ภายใต้แนวคิดรถยนต์ที่
สามารถคิ ด (Thinking) สื่ อ สาร (Communication)
เรี ย นรู้ (Learning) คาดเดา (Forecasting) รี ช าร์ จ
(Recharge) และทำทุกอย่างให้ผู้ขับขี่เกิดความพึงพอใจ
ความมั่นใจ และความปลอดภัยสูงสุดในการขับขี่รถยนต์
บนท้องถนน โดยระบบอัจฉริยะของนิสสัน (NIM) คือ ชุด
เทคโนโลยีชั้นสูงสุดที่สร้างประสบการณ์ในการขับขี่แบบ
ใหม่ ที่ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจ และปลอดภัย [3] โดยเทคโนโลยี
อั จ ฉริ ย ะเพื่ อ การขั บ ขี่ ใ นอนาคตของนิ ส สั น (NIM)
ประกอบด้ ว ย 1) ระบบควบคุ ม การขั บ ขี่ อั จ ฉริ ย ะ
(Intelligent Driving) 2) ระบบควบคุมพลังงานและการ
ขับเคลื่อนอัจฉริยะ (Intelligent Power) และ 3) ระบบ
บูรณาการนิเวศที่เชื่อมต่อผู้ขับขี่รถยนต์และชุมชนเข้า
ด้วยกัน (Intelligent Integration) ดังนั้น การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยี ยานยนต์ ไฟฟ้ าใน
ระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ
ผู้สอนต้องมีการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดของ Gube and Lajoie [9] และ Jonassen
et al. [10] ประกอบด้ ว ย 1) ขั้ น การกำหนดปั ญ หา
(Problem Definition) 2) ขั้ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
(Information Gathering) 3) ขั้นการจัดรวบรวมข้อมู ล
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(Information Organizing) 4) ขั้ น ก ารคิ ด รวบ ย อ ด
(Conceptual Combination) 5) ขั้นการสร้างสรรค์ วิธี
คิ ด (Idea Generation) 6) ขั้ น การประเมิ น ผลวิ ธี คิ ด
(Idea Evaluation) 7) ขั้ น ก ารวางแ ผ น ล งป ฏิ บั ติ
(Implementation Planning) และ 8) ขั้นปรับปรุงและ
ติดตามการจัดการเรียนรู้ (Solution Monitoring) [11]
จากขั้ นตอนดังกล่ า วม าสอดรั บ กั บแนวคิ ด ของ
Sudsomboon [12] ได้ ท ำการศึ ก ษาผลของการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมวิธีคิดโดยใช้โมเดล
PIER ในการบำรุ งรั กษายานยนต์ ไฟฟ้ าไฮบริ ดสำหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Cmap Tools เป็นตัวแทน
ความรู้ (Knowledge Representation) ในการกำหนด
ขั้นตอนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบเกียร์อัจฉริยะ
ของยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างขั้ นตอนการแก้ ไขปั ญ หาได้ สอดคล้องตาม
เกณฑ์คุณภาพที่ใช้ในการวัดผลวิธีคิดดังกล่าว
5.3 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ได้แก่ การจัดฝึกอบรม
ร่วมกับสถานประกอบการเกี่ยวกับการสาธิตระบบการ
ทำงานของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ า เพื่ อให้ ผู้เรียนได้
เข้าใจเกี่ยวกับ หน้าที่ โครงสร้าง และหลักการทำงานของ
ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการอธิบายภาคทฤษฎีประกอบการ
สาธิ ต โดยละเอี ย ดมี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ การพัฒนาทักษะการบำรุงรักษา
ยานยนต์ไฟฟ้าในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึก
ปฏิ บั ติ ในการทำความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การฝึกอ่านคู่มือ
ซ่อมภาษาอังกฤษ ภายใต้การให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ในอาชีพ และการพั ฒนาการจัดการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการ และการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาอาจารย์

ผู้ สอนให้ มี สมรรถนะในการจั ดการเรี ยนการสอนทาง
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าผ่านกระบวนการฝึกอบรม สอด
รับกับงานวิจัยของ Phuhadkarn and Julsuwan [13]
ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมใน
การฝึกอาชีพแผนกวิชาช่างยนต์ระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่ า แนวทางการมี ส่ วนร่ วมในการฝึ ก อาชี พ แผนก
ช่างยนต์ ประกอบด้วย การเชิ ญวิทยากรมาให้ ความรู้
นักศึกษาก่อนไปฝึกวิชาชีพ การร่วมกันออกระเบียบใน
การปฏิบัติตนในช่วงฝึกวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sudsomboon
et.al [14] ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพั ฒนาและประเมิ น
รูปแบบการบริหารความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการของ คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่า รูปแบบการ
บริ ห ารความร่ ว มมื อ ระหว่ างมหาวิ ท ยาลั ย กั บ สถาน
ประกอบการของ คณ ะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ที่ใช้เป็นระบบและกลไกในการขับเคลื่อนสู่
ความสำเร็จ ได้แก่ 1) การเตรียมการสร้างความร่วมมือ
2) การวางแผนและพัฒนาความร่วมมือ 3) การดำเนินการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือ และ 4) การบริหารความร่วมมือ
ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช และสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
จั ด การเรี ย นสอนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ย านยนต์
สมัยใหม่ ควรนำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัด การเรียนรู้
การวัดและประเมินผล และการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการและการวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ

96

6.1.2 สถาบันอุดมศึกษาสามารถนำแนวทางแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของ
สถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ได้
6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมีการดำเนินการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลและ
ตัวแปรที่ ส่งผลต่อการพั ฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทางเทคโนโลยี ยานยนต์ ไฟฟ้ าในระดั บอุ ดมศึกษาตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ
6.2.2 ควรมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของ
สถานประกอบการ
6.2.3 ควรมีการดำเนินการวิจัยการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าโดยจำแนกตาม
ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการ
นำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม
6.2.4 ควรมีการดำเนินการวิจัยในการสร้างและ
ทดสอบประสิทธิภาพสื่อทางเทคโนโลยีไฟฟ้า และการ
สร้างวิธีการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเทคโนโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ
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