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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาประลองด้วยการเรียนแบบน าตนเองส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2. เพื่อหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนวิชาประลองด้วยการเรยีนแบบน า
ตนเองส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 3. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนวิชาประลองด้วยการเรียนแบบน าตนเองส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ จ านวน 29 คน โดยเลอืกแบบเจาะจงและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า E1/E2  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนวชิาประลอง
ด้วยการเรียนแบบน าตนเองส าหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นสร้าง
แรงจูงใจ (Motivation) (2) ขั้นวางแผน (Planning) (3) ขั้นสร้างความรู้ (Contructional) (4) ขั้นสะท้อนความรู้ 
(Reflective) (5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) หรือรูปแบบการเรียน MPCRE Model จากผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีน MPCRE Model โดยผูเ้ชี่ยวชาญพบว่า รูปแบบการเรียนมีความเหมาะสม
เฉลี่ยรวม  = 4.34 SD = 0.69 หมายถึงเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะหห์าประสิทธิภาพรูปแบบ
การเรยีนการสอนวิชาประลองด้วยการเรียนแบบน าตนเองส าหรับนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ปรากฏวา่
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนมีค่า 72.71/71.71 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 85/85 3) ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาประลองด้วยการเรียนแบบน าตนเองส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับ
เฉลี่ย  = 4.15 SD = 0.49 หมายถึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
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ABSTRACT 
This research had the objectives 1. To develop the instructional model of a self-directed 
learning laboratory  for undergraduate students  2. To find its efficiency and  3. To survey the 
students’ satisfaction to the model.   The sampling group was 29  undergraduate  students of 
Power Electronics Division, King Mongkut’s University of Technology  North Bangkok, with 
specific choice, and analyzed the data with Means,  E1/E2 values, and Standard Deviation.  
The research result found that 1) The  instructional model of a self-directed learning 
laboratory  for undergraduate  students consisted of 5 steps (1) Motivation (2) Planning (3) 
Constructional (4) Reflection  (5) Evaluation, or the Instructional MPCRE Model.  From the 
result of the suitability analysis of the MPCRE Model, 5 experts found that the  model had the 
average suitability  X = 4.34, S.D. =0.69, i.e. the suitability in the ‘Much’ level. 2) The result of 
the efficiency analysis of the model found that  its efficiency had the values 72.71/71.71, 
which was lower than the specified criteria 85/85.  3)  The satisfaction of the model was in the 
average level  X = 4.15,  S.D. =0.49. i.e. the satisfaction in the “Much’ level.  
 

Keywords : MPCRE Learning Model / Self-directed Learning / Laboratory 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วจากสังคม

ยุคโลกาภิวัฒน์และก าลังจะกา้วเขา้สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่เกี่ยวกับการบูรณาการโลกของการผลติเขา้กับการ
เชื่อมต่อทางเครื่อข่ายในรูปแบบ “ Internet of Things (IoT) ” ท าให้เกิดนวัตกรรมหลากหลายในทุกๆด้าน 
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับต่างๆของสถานศึกษา ดังนั้นต้องปรับเปลีย่นแนวคิดในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มีผลท าให้สถาบันอุดมศึกษา จ าเป็นต้องปฏริูปการศึกษา โดยมี
การพัฒนาเนื้อหาสาระ และกระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน ให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อสนองความต้องการของบุคคล สังคมและสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
การพัฒนา หลักสตูรระดบัปริญญาตรี ควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาหรือส่งเสริมความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์      
มุ่งเตรียมความพร้อมด้านสติปญัญา ให้ความส าคญักับทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรยีนรู้ในสังคมข้อมูล ขา่วสาร  
(Kittiyanusan, R., 1999) และมุ่งพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในด้านความรู้ความเข้าใจ ดา้นทักษะ
หรือความเช่ียวชาญในวิชาชีพและเจตคติทีด่ีเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพท่ีตนเองเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Boonyasopon, T., 1983) แนวทางหนึ่งในการพัฒนาส่งเสรมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านความรู้ความเข้าใจ
และด้านทักษะในวิชาชีพคือการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ศูนย์กลางเป็นวิธีการทีส่ าคญัที่สามารถ
สร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกดิคณุลักษณะต่างๆที่ต้องการในยคุโลกาภิวัฒน์และยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต้องจัดการ
เรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกบัผู้เรยีน ส่งเสริมใหผู้้เรยีนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาด้าน
สติปัญญา ส่งเสรมิการสร้างลักษณะนสิัยในการคดิวิเคราะห์ข้อมลูและการตัดสินใจ รู้จักการควบคุมและ
รับผิดชอบในการท างานของตนเอง และสามารถค้นคว้าหาแหล่งเรียนรู้ไดด้้วยตนเองสอดคล้องกับ Jame 
Bellanca & Brandt Ron (2010) ที่กล่าวว่านักการศึกษาต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่นัน้คือการ
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ปลูกฝังทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสันตสิุขตามกรอบความคดิเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 ในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ก าลัง ภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็น
สาขาวิชาที่ต้องการอาศัยความรู้จากความสัมพันธ์กับหลายวิชาทางด้านทฤษฏีและด้านปฏบิัติ วิชาปฏิบัติ
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเป็นวิชาหนึง่ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรที่มีความส าคัญ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ้ืนฐานการวัดทางด้าน
ไฟฟ้า เช่น ค่าความผดิพลาด แรงดัน กระแส ก าลังไฟฟ้า และการวดัด้วยทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์ การปรับ
สภาพสญัญาณการวัด (King Mongkut's of Technology North Bangkok University, 2012) ซึง่เป็นพ้ืน
ฐานความรู้และทักษะหลักในการใช้งานทางด้านช่าง แต่จากการส ารวจเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว กับ
อาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับสภาพความรู้ของผู้เรียนยังไม่สอดคล้องกันและ
พบว่าไม่มีชุดปฏิบัติการทดลองในเรื่องของการวัดด้วยทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์และวงจรปรับสภาพสัญญาณ
การวัดและ จากการส ารวจสภาพการเรยีนการสอนด้านปฏิบตัิเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หลักสตูร ระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยในประเทศจ านวน 5 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลูกลุ่มตัวอย่างเป็น 
อาจารยผ์ู้สอน จ านวน 10 คน และนักศึกษาจ านวน 147 คน พบว่าผู้เรยีนมีพื้นฐานความรู้ต่ า กิจกรรมการเรียน
การสอนไม่หลากหลาย ขาดสื่อการทดลองในบางเรื่อง สอดคล้องกับ Chana, S., et al. (2013) ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าผลการศึกษาพบว่า ผูส้อนและผู้เรียนมี
ความเห็นตรงกันว่าปัจจัยทีส่ าคัญคือผู้เรยีนมีพื้นฐานทางด้านทฤษฏตี่ า สื่อและวิธีการสอนไม่น่าสนใจ อุปกรณ์
การทดลองไม่เพียงพอ หากมองในภาพรวมการสอนประลองในรายวิชาอื่นๆก็ประสบปญัหาเช่นเดียวกัน  
            จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการว่าผู้เรยีน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญทีสุ่ด ดังนั้นกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยใหผู้เ้รียนเป็นตัวตั้งและต้องค านึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์สูงสดุที่ผู้เรียนจะไดร้ับ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดม้ีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้ ได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรยีนรู้ต่างๆอันจะน าไปสู่การเกิดการเรียนท่ี
แท้จริงได้ด้วยตนเอง การจดัการเรยีนรู้ด้วยการเรยีนแบบน าตนเอง (Self-directed Learning ) เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่ผูเ้รียนมีความคดิที่ต้องการ เรียนรู้แบบน าตนเอง ต้องการรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและ
เป็นวิธีการเรยีนรู้ทีผู่้เรยีนเห็นว่ามปีระโยชน์ การเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบน าตนเองจึงควรเริ่มจากผู้เรยีนที่ต้อง
วิเคราะหค์วามต้องการของตนที่จะเรียนรู้ในสิ่งท่ีตนสนใจ เพื่อน ามาก าหนดเป็นจดุมุ่งหมาย วางแผนการเรยีนรู้
ของตนเองตามขั้นตอนและรู้จักการแสวงหาความรู้ จากแหล่งความรูต้่างๆ สามารถประเมินตนเองได้ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบน าตนเอง  Knowles (1975) กล่าวว่าลักษณะของการเรยีนรู้ที่
เกิดขึ้นจริงในแตล่ะสถานการณ์และผู้เรียนเป็นผู้คิดริเริ่มวินิจฉัยความต้องการการเรียนรู้ของตน ระบุ
วัตถุประสงค์ ก าหนดแผนการเรียนรู้ รวมทั้งประเมินผลการเรยีนรู้นัน้ด้วยตนเอง ทั้งนี้อาจจะอาศัยความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่ก็ได้ การเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบน าตนเองยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศ
ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ โดยทีผู่้เรยีนเป็นผู้รับผิดชอบหลกัในการวางแผนและลงมือปฏิบตัิ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง การเรยีนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกระบวนการทีผู่้เรยีนวิเคราะห์ความต้องการ
ในการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ผู้สนับสนุนและแหล่งความรู้ รวมทั้งผู้เรยีน
ประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง (Dixon, 1992, p.2) สอดคล้องกับ Richardson (1994) กล่าวว่า การจัดการ
เรียนการสอนต้องให้ผูเ้รียนได้พัฒนาความรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์ที่เป็นจริงของชีวิต (Authentic Learning) 
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เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงสิ่งมีชีวิตรอบตัวกับชีวิตของตน จึงตอ้งสนับสนุนให้ผูเ้รียนเขา้ถึงแหล่งการเรยีนรู้ 
ได้ลงมือปฏิบัตสิอดคล้องกับ Rogers (1969) มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองไดด้ีหากอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายและ  
มีความเป็นอิสระ ฉะนั้นการจดับรรยากาศการเรยีนให้ผ่อนคลายและเอื้อต่อการเรียนรู้และใหค้วามส าคัญต่อ
ผู้เรยีนและเน้นกระบวนการเรียนเป็นส าคัญโดยทีผู่้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกดิการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรยีน
เกิดการเรียนรู้ได้ดีและเช่ือว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีศักยภาพและมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการ
น าเอาแนวคิดในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มาปรับใช้ในการเรียนการสอนด้วยการจดัสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนได้ด้วยตนเองน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรยีนสามารถพัฒนาตนเอง
และประสบความส าเร็จในการเรียน 
           ดังนั้นจากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคดิที่จะพัฒนารูปแบบการเรยีน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิตโดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง ในการเรยีน
การสอนวิชาปฏิบตัิเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนวิชาประลองด้วยการเรียนแบบน าตนเองส าหรบันักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี       
        2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนวิชาประลองด้วยการเรียนแบบน าตนเองส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี       
        3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรยีนการสอนวิชาประลองด้วยการเรียนแบบ
น าตนเองส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี       
 

สมมุติฐานการวิจัย 
       1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรยีนการสอนวิชาประลองด้วยการเรียนแบบน าตนเองส าหรับนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่พฒันาขึ้นส าหรบันักศึกษาช่างอุตสาหกรรมมีคา่ตามเกณฑ์มาตราฐานท่ีก าหนด 85/85 
       2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรยีนการสอนวิชาประลองด้วยการเรยีนแบบน าตนเอง
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรอียู่ในระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
         1. การสร้างรูปแบบการเรยีนการสอน MPCRE Model ผู้วิจยัได้ใช้หลักการออกแบบ รูปแบบการเรยีน
การสอนของ ADDIE Model เป็นแนวทางในการพัฒนาสร้างรูปแบบการเรยีนการสอนด้วยการเรยีนรู้แบบน า
ตนเอง ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ MPCRE Model 
 

ขั้นตอน กระบวนการ 
A (Analysis) ศึกษาปัญหา วิเคราะห์หลักสตูร 
D (Design) สังเคราะห์ทฤษฏีการเรียนรู้  รูปแบบการเรยีนการสอน 
D (Development)  สร้างสื่อการเรยีนการสอน 
I (Implement) ผู้เชี่ยวชาญ ,ทดลองใช้, แก้ไข,ใช้จริง 
E (Evaluation) วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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            1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการศึกษาสภาพปัญหาของการเรยีนการสอนจากการ
สอบถามผูส้อนจ านวน 10 คน และผู้เรียนจ านวน 147 คน ซึ่งพบว่า ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ต่ า กิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่หลากหลาย ขาดสื่อการทดลอง และจากการวิเคราะห์หลักสูตรจากค าอธิบายรายวิชา 
            1.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) เป็นการศึกษาถึงแนวทฤษฏีการเรยีนรู้และรูปแบบการเรียนการ
สอนพร้อมกับการประยุกต์สู่การเรยีนการสอนโดยผู้วิจัยได้วิเคราะหท์ฤษฏีการเรยีนรู้ของกลุ่มต่างๆคือทฤษฏี
กลุ่มมนุษย์นยิม กลุม่พฤติกรรมนยิม กลุ่มปญัญาสังคม ทฤษฏีแรงจงูใจ ทฤษฏีทางสมองในการประมวลผลข้อมูล 
ทฤษฏีแนวโครงสร้างความรู้ ทฤษฏีแนวการสร้างความรู้และการสังเคราะหร์ูปแบบการเรียนการสอนจ านวน 7 
รูปแบบเพื่อพิจารณาหาองค์ประกอบร่วมของรูปแบบ 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ทฤษฏีการเรียนรู ้
 

ทฤษฏีการเรียนรู ้ การประยุกต์สู่การเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบ 
M P C R E 

1.ทฤษฏีการเรียนรู้แนวมนุษย์นิยม กระตุ้นสิ่งจูงใจด้วยความต้องการของ
ผู้เรยีน 

✓ ✓    

2.ทฤษฏีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม เปิดโอกาสให้ลองผดิลองถูกเพื่อพบ
วิธีการแก้ปัญหา 

  ✓   

3.ทฤษฏีการเรียนรู้ปัญญาสังคม 
จัดประสบการณ์การเรยีนที่
หลากหลายและท างานร่วมกับผู้อืน่ 
มีความรับผิดชอบ 

✓     

4.ทฤษฏีแรงจูงใจ 
การเรยีนรู้มีอสิระตามความสนใจให้
รับรู้และค้นพบต้นเองให้รู้จักควบคุม
ตนเอง 

  ✓ ✓ ✓ 

5.ทฤษฏีกระบวนการทางสมองใน
การประมวลผลข้อมลู 

การจัดสภาพแวดล้อมในผูเ้รียนเหน็
และรูจ้ักหรือมีข้อมลูเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน
จะช่วยให้ผู้เรียนหันมาใส่ใจและรบัรู้สิ่ง
นั้น 

✓   ✓  

6.ทฤษฏีการเรียนรู้แนวโครงสรา้ง
ความรู ้

ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
กระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรยีนมีความรู้เบื้องต้นในการเรียนรู้
สิ่งใหม ่

  ✓   

7.ทฤษฏีการเรียนรู้แนวการสร้าง
ความรู ้

วางเป้าหมายการเรยีนรู้จะต้องมาจาก
การปฏิบัตจิริง มีแบบอย่างแล้ว
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกฝนเพื่อให้เกิดการ
สร้างความรู ้

  ✓ ✓  
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ในส่วนของการสังเคราะห์รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของรูปแบบ  MPCRE สามารถ
พิจารณาได้ในตารางที ่3 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะหร์ูปแบบการเรยีนการสอน 
 

รูปแบบการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบ 
M P C R E 

รูปแบบการเรียนการสอน 4 มิติของ Candy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
รูปแบบการเรียนการสอน Personal Responsibility Orientation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
รูปแบบการเรียนการสอนของ Grow  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
รูปแบบการเรียนการสอน 3 มิติของ Garrison ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
รูปแบบการเรียนการสอนรายบุคคลของ Hiemstra and Sisco ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา ( CIPPA Model )    ✓ ✓ ✓ 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
            

จากขั้นตอนการออกแบบรูปแบบการเรยีนการสอนที่ได้จากการวิเคราะห์ทฤษฎีการเรยีนรู้และการ
วิเคราะหร์ูปแบบการเรยีนการสอนก็ได้องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น คือ รูปแบบ 
MPCRE 
   1.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Development)  เป็นขั้นตอนในการพัฒนาสื่อการประลอง แบบการวดัผล
การเรยีนรู้โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 
ภาพที ่1 ขั้นตอนการพัฒนาสื่อการประลอง 

             การพัฒนาสื่อการสอนผู้วิจัยได้ออกแบบชุดทดลองและใบทดลองในเรื่องทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์
ซึ่งม ีหัวข้อในการทดลองคือ ประลองพื้นฐาน ทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์ การทดลองวงจรขยายสญัญาณ   
การทดลองวงจรปรับสภาพสญัญาณ การทดลองการแสดงผลจากการวัด มี 4 เรื่อง ส่วนเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลผู้วิจัยได้ออกแบบ แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรียน และแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
แบบประเมินการจดัการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ MPCRE โดยผู้เชีย่วชาญ และแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เรยีนที่เรียนด้วยรูปแบบ MPCRE แสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที ่2 สื่อท่ีใช้ในการทดลอง 

 

           1.4 ขั้นการน าไปใช้ (Implement) เป็นขั้นตอนการน ารูปแบบการเรยีนการสอน MPCRE และชุด
ทดลองที่พัฒนาขึ้นโดยผา่นการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย ผู้วิจยัได้น าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรสีาขาอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ จ านวน 5 คน ครั้งท่ี 2 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 10 คน ครั้งที ่3 ทดลองใช้ในการสอนจริงกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ านวน 
29 คน 
           1.5 ขั้นการประเมินผล  (Evaluation) เป็นการประเมินผลการเรยีนของผู้เรยีนเมื่อเรียนจบในแต่ละ
หน่วยการเรียนให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (E1) และเมื่อเรยีนครบทุกหน่วยการเรียนแล้วให้ผูเ้รียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์จากสตูรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของ
ชุดทดลอง การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนจากผู้เช่ียวชาญและการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ี
เรียนด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นใช้ การวิเคราะห์สถติคิ่าเฉลี่ย 

แบบแผนการวิจยั 
ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการเรียนการสอนและสื่อประลองที่พัฒนาขึ้นใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีคัดเลือกแบบ

เจาะจงจ านวน  29  คนโดยมีแผนการวิจัยดังนี ้
 

ตารางที่ 4  แบบแผนการวิจัย 
 

กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนเรียน รูปแบบการเรียน ทดสอบหลังเรียน 
กลุ่มที่ 1 T1 X1 T2 ,T3 
 

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่เรียนโดยใช้รูปแบบ MPCRE Model ด้วยการเรยีนรู้แบบน าตนเอง (Experimental Group) 
 X1    คือ การเรียนโดยใช้รูปแบบ MPCRE Model ด้วยการเรียนรูแ้บบน าตนเอง (Experimental 
Group) 
 T1    คือ การทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) 
 T2    คือ การทดสอบหลังการเรยีน (Posttest) 
 T3    คือ การส ารวจความพึงพอใจของการเรียนท่ีใช้รูปแบบ MPCRE 

ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  คณะวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
โดยเลือกแบบเจาะจงตามสภาพการเรยีนการสอนที่นักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนจริง 
        2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์โดยมกีารวิเคราะห์แบ่งออกเป็นส่วนๆดงัรายละเอียดต่อไปนี้ 
            2.1 การวิเคราะห์หาคณุภาพของรูปแบบการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรปูแบบการ
เรียน MPCRE ที่รวบรวมจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผู้เช่ียวชาญและผูเ้รียน
ประเมิน น ามาหาค่าเฉลีย่ของระดบัความคิดเห็นจากสตูร 

              N
X

X =
                                                                                (1) 

               เมื่อ     X    คือ คะแนนเฉลี่ย 

                      X   คือ ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
                        N     คือ จ านวนข้อมูล 
            2.2  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ใช้สูตรในการหาค่า E1 และ E2 
ดังนี ้

                           
100

/1
1 x

A
NX

E =
                                                               (2) 

                    
100

/2
2 x

B
NX

E =
                                                               (3) 

                 เมื่อ     1E      คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
                                2E     คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

                        1X  คือ คะแนนรวมหลังเรยีน 

                        2X  คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ 
                              N   คือ จ านวนผู้เรียน 
                             A    คือ คะแนนเต็มรวมหลังเรียน 
                            B     คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
 

สรุปผลการวิจัย 
    งานวิจัยนี้เป็นการน าเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนท่ียดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งให้ผูเ้รียนเรียนรูด้้วยการน าตนเองตามรูปแบบการเรียน MPCRE Model ส าหรับใช้ในการ
เรียนวิชาปฏิบตัิเครื่อมือวัดทางไฟฟ้าในหัวข้อทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์  ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีผล
จากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบพบว่า 
        3.1 รูปแบบการเรยีน MPCRE Model ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นสร้าง
แรงจูงใจ (Motivation) 2. ขั้นวางแผน (Planning) 3. ขั้นสรา้งความรู้ (Construction) 4. ขั้นสะท้อนความรู้ 
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(Reflective) 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) โดยผู้เชี่ยวชาญ พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสมเฉลี่ยมีค่า 4.34 หมายถึง เหมาะสมอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียน MPCRE Model 
สามารถน าไปใช้เป็นรูปแบบการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาประลองด้วยการเรียนแบบน าตนเอง 
              ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล 

1. ความเป็นมาและองค์ประกอบของรูปแบบ 
   1.1 ที่มาและความส าคญัของการพัฒนารูปแบบ 4.20 0.84 มาก 
   1.2 ความจ าเป็นในการพัฒนารปูแบบ 4.20 0.84 มาก 
   1.3 เหตุผลในการสนับการพัฒนารูปแบบ 4.40 0.89 มาก 
   1,4 การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบมีความสมบูรณ์และ
ครอบคลมุ 4.00 0.71 มาก 

   1.5 การเรียงล าดับองค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม
เข้าใจง่าย 4.60 0.55 มากที่สุด 

   1.6 หลักการของรูปแบบมีความชัดเจนมองเห็นจดุของการ
เรียนการสอน 4.00 0.71 มาก 

เฉลี่ย 4.23 0.75 มาก 
2. จุดประสงค์กระบวนการเรยีนการสอน 
   2.1 จุดประสงค์ของการสอนมีความสอดคล้องกับหลักการของ
รูปแบบ 4.40 0.89 มาก 

   2.2 แสดงสิ่งคาดหวังจะให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน
และเป็นไปได ้ 4.40 0.89 มาก 

   2.3 ก าหนดสิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรยีนมีความส าคญั
และจ าเป็นในการด ารงชีวิต 4.40 0.55 มาก 

เฉลี่ย 4.40 0.77 มาก 
3. เนื้อหากิจกรรมการเรียนและแผนการสอน 
   3.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถ
น าไปสู่จดุประสงค์ที่ก าหนดได ้ 4.20 0.84 มาก 

   3.2 กิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมเน้นกระบวนการเรียน
มีความสะดวกต่อการน าไปใช้ 4.00 0.71 มาก 

   3.3 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการสอนได้ครบถ้วน 4.40 0.55 มาก 
   3.4 ล าดับองค์ประกอบของแผนการสอนครบถ้วน 4.20 0.85 มาก 

เฉลี่ย 4.20 0.73 มาก 
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ตารางที่ 5 (ต่อ)  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล 

4. การด าเนินการสอน เวลาที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
  4.1 การด าเนินกิจกรรมการสอนมีขั้นตอนมีความเหมาะสม 4.20 0.84 มาก 
  4.2 กิจกรรมการสอนมีความชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ 4.40 0.55 มาก 
  4.3 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 4.80 0.45 มากที่สุด 

  4.4 วิธีการวัดผลเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 4.40 0.55 มาก 
  4.5 เกณฑ์การวัดผลชัดเจนสามารถน าไปใช้ได้ง่าย 4.40 0.55 มาก 

เฉลี่ย 4.44 0.58 มาก 
5 คู่มือการใช้รูปแบบ 
   5.1 มีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะน าไปใช้อย่างได้ผล 4.40 0.89 มาก 
   5.2 คู่มือมีแผนภูมิแสดงข้ันตอนการเรียนการสอนอย่างชัดเจน 4.60 0.55 มากที่สุด 
   5.3 คู่มือมีกระบวนการในการประเมินอย่างชัดเจน 4.40 0.55 มาก 

เฉลี่ย 4.46 0.66 มาก 
เฉลี่ยทั้งหมด 4.34 0.69 มาก 

 

3.2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนMPCRE Model เมื่อน าไปจดัการเรียนการสอนกับกลุม่ตัวอย่าง
และด าเนินตามขั้นตอนของรูปแบบผลปรากฏว่าประสิทธิภาพของรปูแบบการเรยีนมีค่า 72.71/71.71 ซึ่งต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด 85/85 แสดงในตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 แสดงค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
 

รายการ จ านวนผู้เรียน คะแนนเตม็ คะแนนรวมทีไ่ด ้ ประสิทธิภาพ 
คะแนนจากแบบ ทดสอบระหว่างเรียน 29 136 2,868 72.71 
คะแนนจากแบบ ทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ 29 64 1,331 71.71 
         

3.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรยีน MPCRE Model อยู่ในระดับเฉลี่ย 4.15 หมายถึงมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากแสดงว่าผู้เรยีนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบ MPCRE 
Model แสดงในตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ผลของความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
รูปแบบการเรียนรู้ MPCRE  Model 4.18 0.56 มาก 
ด้านใบประลอง 4.10 0.49 มาก 
ด้านชุดประลอง 4.21 0.51 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.13 0.41 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.15 0.49 มาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
      1. รูปแบบการเรียน MPCRE Model โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า รูปแบบการเรยีนมีความเหมาะสมเฉลี่ย
รวม 4.34 หมายถึง เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส าคัญกล่าวคือ การสรา้งแรงจูงใจ (ข้ันท่ี 1) ซึ่งจะกระตุ้นจูงใจให้ผูเรียนอยากรู้อยากเหน็ การ
วางแผน(ขั้นที่ 2) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะการวางเป้าหมายและแผนการเรยีนของตนเอง การสร้างความรู้ (ขั้นที่ 
3) ส่งเสริมใหผู้้เรียนลงมือปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์กฎ หลักการ ทฤษฎี หรือข้อเท็จจริงต่างๆทีเ่กี่ยวกับเรื่องที่สนใจ 
โดยท าการทดลองตามขั้นตอนท่ีก าหนดให้เก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง โดยทีผู่เ้รียนเป็น
ผู้ด าเนินการด้วยตนเอง การสะท้อนความรู้ (ข้ันท่ี 4) ผู้เรียนจะนึกถึงสิ่งที่เรียน และพยายามที่จะอธิบายถึงสิ่งที่
เกิดขึ้น โดยการให้ผูเ้รียนสรุปและอภิปรายผลทีไ่ด้จากการประลอง การประเมินผล (ขั้นที่ 5) ผู้เรียนรว่มกัน
ประเมินผลของความส าเร็จในด้านต่างๆ เช่น ประเมินด้านองค์ความรู้ต่างๆ การใช้เครื่องมือความละเอียด
รอบคอบ การจดบันทึกผล การรายงานผล และความร่วมมือระหว่างกลุ่มในการทดลอง และช่วยเสริมสร้างความ
ตระหนักเกิดการเรียนรู้ และมองเห็นจุดที่ควรต้องพัฒนาและน าสู่การปรับปรุงของตนเอง สอดคล้องกับค ากล่าว
ของ Khanom Mani, T. (2007, pp.133-137) ที่ว่าข้อมูลย้อนกลับจากการเรียนรู้ในสภาพจริงจะถูกน าไปยึดถือ
ปฏิบัติและแนวปฏิบตัิในชีวิตจริง ซึ่งน่าจะมีส่วนส าคญัที่ท าให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองไดส้มบูรณ์ขึ้น 
      2. ประสิทธิภาพของรูปแบบ การเรียน MPCRE Model  เมื่อน าไปจดัการเรียนการสอนกับกลุม่
ตัวอย่างและด าเนินตามขั้นตอนของรูปแบบผลปรากฏว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรยีนมีค่า 72.71/71.71 
ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 85/85 อาจเป็นสาเหตุมาจากปัจจยัทางดา้นผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านเนื้อหา และด้าน
เวลา ส าหรับดา้นผูส้อนอาจมาจากความช านาญในการควบคมุห้องเรียนและการจดัรูปแบบการเรียนการสอน 
การใช้สื่อการสอน จึงท าให้การสอนนั้นไม่มีความต่อเนื่องจึงส่งผลใหผู้้เรยีนไดค้วามรู้และเข้าใจในเนื้อหาลดลง
ตามไปด้วย ส าหรับด้านผูเ้รียนอาจจะมาจากความรู้พื้นฐาน ความพร้อม ความไม่คุ้ยเคยกับกิจกรรมการเรยีนรู้
แบบน าตนเอง และยังมีพฤติกรรมการเรยีนที่คอยให้ผูส้อนท าให้ดูเปน็ตัวอย่าง ด้านเนื้อหาจะมีลักษณะที่เป็นการ
ประยุกต์ใช้งานจริงซึ่งอาจจะยากส าหรับผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผูเ้รียนต้องใช้ความพยายามสูง
กับการท าความเข้าใจเนื้อหา ส่วนด้านเวลาในปฏิบัตินั้นจะมีเวลาจ ากัดที่ 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์และเนื้อหาการ
ปฏิบัติค่อนข้างยากส่งผลให้ใช้เวลาในการท าความเข้าใจเนื้อหามากตามไปด้วยทั้งหมดที่กล่าวมานั้นสง่ผลให้
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แต่กส็ามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ Hangpai, M. (2013) ที่ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนการควบคุมอัจรยิะด้วยวิธีการเรียนรู้
แบบกรณีศึกษาได้คา่ประสิทธิภาพ 64.84/62.90 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนด และสอดคล้องกับงานวิจัย 
Kitroongrueng, P. (2010) ที่ท าวิจัยเรื่องการพัฒนารปูแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการ
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สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูผลการวิจัยพบวา่คะแนน
เฉลี่ยร้อยละหลังผลการเรยีนมีค่าเท่ากับ 77.39   
     3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรยีน MPCRE Model ของผู้เรียนอยู่ในระดับเฉลี่ย  4.15  มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานเอาไว้ซึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบการเรียนท่ีเน้นใหผู้เ้รียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง และจากกลุม่ และวิธีการที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนคิด วิเคราะหแ์ละการแก้ปญัหาในสภาพจริงด้วยตนเอง 
สื่อการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจใช้งานสะดวก รวมถึงเนื้อหาทีส่ามารถน าไปใช้ได้จริงในงานอุตสาหกรรม 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาตามตอ้งการ มกีารท ากจิกรรมเพื่อการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ มี
เน้ือหาทีผู่เ้รยีนสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นการปฏบิตังิานของตนได ้รวมถงึมกีารกระตุน้และอ านวย
ความสะดวกในการเรยีนรูใ้หแ้กผู่เ้รยีน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Bryan & Smith (1975) ไดท้าการศกึษา
เรื่อง ผลการใชชุ้ดการสอนดว้ยตนเองทีม่หาวทิยาลยั เซาแคโรไลน่า ในวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิป์ พบว่า 
ผูเ้รยีนรอ้ยละ 96 มคีวามพงึพอใจในการเรยีนเพิม่ขึน้และรอ้ยละ 74 ชอบทีเ่รยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีน
มากกว่าการเรยีนแบบปกต ิ
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

            1. จากการน ารูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนวิชาประลองด้วยการเรยีนแบบน าตนเองส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรไีปใช้การจดัการเรยีนการสอนผูส้อนเป็นผู้ที่มคีวามส าคญัในการที่จะน ารูปแบบการเรียนการ
สอนที่เป็นเอกสารตัวหนังสือไปสู่กจิกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรยีน ดังนัน้ ผู้สอนควรท าการศึกษา วิธีการ ขั้นตอน 
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจจนกระทั่งได้แนวคดิที่ส าคญัของขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้และ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาแตล่ะรายวิชา 
            2. การน ารูปแบบไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนในวิชาประลองผู้สอนควรกระตุ้นเชิงบวกเพื่อให้
ผู้เรยีนสามารถ 
            3. ในขั้นการสร้างความรู้ ผูส้อนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมการประลองด้วยตนเองเพื่อให้
ผู้เรยีนเกิดประสบการณ์จริงและสามารถเช่ือมโยงความรูเ้ดิมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรยีน
แก้ไขปัญหาไดด้้วยตนเอง 
             4. ขั้นตอนการวางการเรียนโดยที่ผู้เรียนต้องเป็นผูด้ าเนินการวางเป้าหมายและเส้นทางการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยที่ผู้สอนคอยดูแลอยู่ห่างๆเพื่อไม่ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนผิดพลาด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
             1. ควรสร้างสื่อการทดลองในลกัษณะที่สอดคล้องกับสภาพแวดลอ้มการใช้งานจริงในอุตสาหกรรม 
             2. การศึกษาครั้งน้ีได้ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเพยีงกลุ่มเดียว ดังนั้นควรมีการท าการศึกษา
เปรียบ เทียบในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หรืออาจจะมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเรยีนการ
สอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมากับวิธีสอนแบบอื่นๆ 
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