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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของวิจัยเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด

กระบวนการออกแบบ เชิ งวิศวกรรมและ  แนวคิด  NPU Teaching and Learning Paradigm มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในชีวิตประจำวัน หลังจากเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU 

Teaching and Learning Paradigm 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm ท่ี

ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

จำนวน 26 คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก  เคร่ืองมือวิจัย ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ

ความรู้ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียร้อยละ  

ผลการวิจัย พบว่า  1) แผนจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับแนวคิด 

NPU Teaching and Learning Paradigm มี ประสิท ธิภาพตามเกณ ฑ์  75/75 ได้ ค่ าป ระ สิท ธิภ าพ  

E1/E2 = 80.95/77.93  2) ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm นักศึกษาท่ี

เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 26 คน คะแนนผลการสอบ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ค่าเฉล่ีย 23.38 ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.24 สรุปคิดคะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.93  3) ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับ 
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Learning Paradigm ในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากทุกข้อ 

 

คำสำคัญ: กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were as follows: 1) to study the efficiency of an 

instruction plan that was based on the engineering design process and the NPU Teaching 

and Learning Paradigm in improving the learning outcome per the 75/75 requirement;  

2) to study the learning outcome in Science and Technology in Daily Life after instruction, 

which was derived from the engineering design process and NPU Teaching and Learning 

Paradigm; 3) to investigate students’ opinions toward this particular teaching approach. 

Simple random sampling was used to select 26 students who were enrolled in Science 

and Technology for Life at the General Education, Nakhon Phanom University, in the 2019 

academic year. Research instruments were an instruction plan, achievement tests and a 

questionnaire. The obtained data were analyzed using mean, standard deviation, 

percentage, and dependent t-test. The researcher came to the following conclusions: 

The instruction plan has proven to be effective, according to the 75/75 requirement, 

scoring 80.95/77.93 on the E1/E2 efficiency assessment. The 26 students have scored an 

average of 23.38 out of 30, with a standard deviation of 1.24. Their average score is an 

equivalent of 77.93 percent. Overall, the students “strongly agreed” with the instruction 

approach. 

 

Keywords: The Engineering Design Process, learning outcome/achievement

 

บทนำ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ แนวคิดสำคัญประการหน่ึง คือ การบูรณาการแนวคิดทางวิศวกรรมศาสตร์กับการศึกษา เน่ืองจาก

องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ สามารถพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้มีทักษะและการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เป็นการเตรียมความพร้อมให้คน ในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงได้มีคุณภาพ
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ชี วิตท่ี ดี (Office of the education Council 2016) ประเทศไทยได้นำการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตาม

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ ท่ีอาจเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือวิธีแก้ปัญหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  

การจัดเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบและวิธีการในการเรียนการสอนจะมีความแตกต่าง

กับการจัดเรียนการสอนในอดีตท่ีเป็นผลมาจากสภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองการแสวงหาความรู้จากส่ือดิจิทัล ในยุคการศึกษา 4.0 การพัฒนา

ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้นักศึกษาในปัจจุบันเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย  

ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนจะต้องนำดิจิตอล-เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ

ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active-learning) ดังท่ี BEL and 

Mallet, (2006) สรุปไว้ว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (active-learning) ต้องมีการ

ออกแบบการสอนโดยผสมผสานการสอนและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวคิดสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง (Constructivism) ซ่ึงเป็นการเปล่ียนกระบวนทัศน์เดิมท่ีมุ่งเน้นท่ีการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเป็น

หลัก( Instruction Paradigm) กระบวนทัศน์ใหม่ก็คือ สถาบันการศึกษาจะเปล่ียนจาก "สถานท่ีสอน" 

เป็น "สถานท่ีผลิตการเรียนรู้" พันธกิจของสถาบันการศึกษาจะถูกปรับเปล่ียนเป็น การทำให้เกิดการเรียนรู้

ของผู้เรียน ด้วยวิถีทางท่ีได้ผลดีท่ีสุด ในกระบวนทัศน์ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ การบรรยายของอาจารย์จะลดลง  

เป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงในการเรียนรู้ กระบวนทัศน์การเรียนรู้น้ีจะทำให้สถาบันการศึกษาเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเก่ียวกับ การ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีให้ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองการแสวงหาความรู้

จากส่ือดิจิทัล ในยุคการศึกษา 4.0  

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีนักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม จะต้องเรียน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การเรียนการสอนท่ีผ่านมาสรุปได้ว่า การจัดการ

เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน 2) การนำเสนอข้อมูลใหม่ และ  

3) การเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ ให้ข้อมูลย้อนกลับและการประยุกต์ใช้ การเรียนการสอนแบบน้ีก็คือ 

รูปแบบครูเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามลำดับข้ันตอน ตรงไปตรงมา ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ท้ังทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยได้เร็วและได้มากในเวลาจำกัด ไม่สับสน ผู้เรียน

ได้ฝึกปฏิบัติตามความสามารถของตนจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน 

และมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวน้ีอาจกล่าวได้ว่าไม่ตอบสนองการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้จะมีความสำคัญ 

ผู้เรียนจะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้รู้จักการแสวงหาความรู้จากส่ือดิจิทัล ในยุคการศึกษา 4.0  

เป็นต้น 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเสนอแนะว่า “กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายจะกระตุ้นผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันได้ เม่ือมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้และค้นพบ ดังน้ันครูจึง

เป็นบุคคลสำคัญท่ีต้องค้นหาศักยภาพของผู้เรียน และต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนการสอนโดยเน้นท่ีผู้เรียนเป็นสำคัญจะช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 

ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ท้ังด้านความรู้ทักษะ และเจตคติ (ลักษณะนิสัย) นอกจากน้ี 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 มาตรา 24 ซ่ึงกล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด

ของนักเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์จริง 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเก่ียวกับ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีให้

ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองการแสวงหาความรู้จากส่ือดิจิทัล ในยุคการศึกษา 4.0 

พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์น้ันเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงจำเป็นต้องอาศัยการเรียนการสอนเพ่ือช่วยพัฒนากระบวนการคิดท่ีมีเหตุมีผล  

มีวิจารณญาณให้สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ท่ีสามารถจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนเกิดความรู้ มีประสบการณ์ จากการปฏิบัติจริง โดยใช้ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เกิดองค์ความรู้จากการเรียนรู้ ได้พัฒนา

กระบวนการคิด เช่น ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ หรือประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ กระบวนการออกแบบ 

เชิงวิศวกรรมเป็นวิธีการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิต โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์มาพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมตรงกับความต้องการ (Mangold and 

Robinson, 2013) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีความคล้ายคลึงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

แต่แตกต่างกันตรงท่ีวิธีการทางวิทยาศาสตร์เร่ิมต้นด้วยการต้ังคำถามเก่ียวกับปรากฏการณ์ท่ีสนใจ แล้ว

สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพ่ือตอบคำถาม ส่วนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเร่ิมต้นด้วยปัญหา

หรือความต้องการ แล้วออกแบบและหาวิธีหรือสร้างช้ินงานเพ่ือใช้แก้ปัญหาน้ัน (NGSS Lead State, 2013)  

Grubbs and Strimei (2015) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ในช้ันเรียนไว้ดังน้ี 1) เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ ท้ังทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) เพ่ือให้เรียนรู้และนำแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี รวมท้ังศาสตร์อ่ืน ๆ ไปใช้ในการ

สร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือการแก้ปัญหาได้ 3) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะและอบสนองความต้องการหรือการแก้ปัญหา/ความต้องการ/แก้ปัญหาได้อย่างย่ังยืน แนวคิด

หลักของการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวน้ี NGSS (NGSS Lead State, 2013) 

นำเสนอไว้ 3 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การระบุความต้องการ (Define) เป็นการระบุและกำหนดขอบเขตของ 

ความต้องการหรือปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขให้ชัดเจนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ภายใต้เกณฑ์ของความสำเร็จ
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และข้อจำกัดท่ีมี  2) การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการ (Develop Solution) เป็นการ

ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการ ด้วยการสร้างทางเลือกแนวทางการแก้ปัญหา/

ตอบสนองความต้องการท่ีเป็นไปได้อย่างหลากหลาย จากน้ันประเมินว่าแนวทางใดท่ีเป็นไปได้ โดยพิจารณา

จากคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับเกณฑ์และข้อจัดของปัญหา/ความต้องการมากท่ีสุด และ 3) การปฏิบัติเพ่ือ

แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการ (Optimize) เพ่ือให้ได้ข้อสรุปตามท่ีได้ออกแบบ/

วางแผนไว้ จะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยการทดสอบและปรับปรุงเพ่ือให้ได้แนวทางแก้ปัญหา/

ความต้องการท่ีเหมาะสมโดยท้ังสามข้ันตอนมีลักษณะเป็นวงจรย้อนกลับไปมา สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. 2014) ได้นำเสนอกะบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่  1) ระบุปัญหา 2 ) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเพ่ือ

สรรหาวิธีการท่ีเป็นไปได้ 3) เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4) ดำเนินการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างต้นแบบ 

5) ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ และ 6) นำเสนอต้นแบบ วิธีการและผลการแก้ปัญหา 

ผู้วิจัยประมวลแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ได้ดังน้ี  1) การระบุปัญหา หรือความต้องการ 

รวมท้ังการระบุเง่ือนไขหรือข้อจำกัดท่ีมี การรวบรวมแนวทางแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้  2) การออกแบบหรือ

การวางแผนแก้ปัญหา การออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ระบุแนวคิด/แนวทางท่ี

จะช่วยแก้ปัญหา 3) การสร้างต้นแบบ ช้ินงาน (Job) หรือโครงการ (Project) และ 4) การประเมินและ

ปรับปรุงต้นแบบ การประเมินการเรียนรู้  สรุปแนวทางแก้ปัญหา ทบทวนแนวทางแก้ปัญหา  

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา พบว่า พิจิตรา  

ธงพานิช (2562) วิจัยเร่ือง การพัฒนากระบวนทัศน์การสอนและการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง 

ในยุคการศึกษา 4.0 ของนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจัยพบว่า กระบวนทัศน์การสอนและการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูงในยุคการศึกษา 4.0 เรียกว่า NPU Teaching and Learning Paradigm  

มี 3 ข้ันตอน ดังน้ี 1) การวิเคราะห์ความต้องการในการการเรียนรู้  ได้แก่ การกำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 

และการกำหนดระดับคุณภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบของภาระงาน 2) การปฏิบัติการเรียนรู้  ได้แก่ คือ 

การออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยุทธ์ในการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเอง และ

การบูรณาการความรู้อาศัยความร่วมมือกัน 3) การประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ คือ การตรวจสอบแบบย้อนคิด

ทบทวน และการประเมินความรู้เปรียบเทียบกับมาตรฐาน  กระบวนทัศน์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึน  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.95/81.36 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 

(Effectiveness Index ; E.I ) ตามเกณฑ์สูงกว่า 0.5 ได้ค่า E.I = 0.63 และจากการศึกษาแนวคิด

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม อันเป็นข้ันตอนการตัดสินใจ การทำงานของวิศวกร และการสร้างสรรค์

ส่ิงท่ีตอบสนองความต้องการของมนุษย์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นหัวใจของการจัดการเรียน

การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา นวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมเป็นแนวทางในการนำแนวคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี และศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมาใช้อย่างบูรณาการในชีวิตประจำวัน  
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ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนำกระบวนทัศน์การสอนและการ

เรียนรู้ เรียกว่า NPU Teaching and Learning Paradigm และแนวคิดกระบวนการเชิงวิศวกรรมมา

สังเคราะห์ และเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยต้ังคำถามการวิจัยไว้ ดังน้ี 1) แผนจัดการเรียนรู้ท่ี

พัฒนาข้ึนจากการสังเคราะห์แนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กับ แนวคิด NPU Teaching and 

Learning Paradigm มีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) ผลการเรียนรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันท่ี 

หลังจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนเป็นอย่างไร และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการ

จัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนเป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

และ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

หลังจากเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and 

Learning Paradigm 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม และ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ 

แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  

2. หลังจากท่ีนักศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm ผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ในในรายวิชา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน หลังเรียน (Posttest) คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 75  

 

 ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

จำนวน 3 กลุ่ม รวมท้ังส้ิน 85 คน  
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         กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษ า  ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 รวม 26 คน  

ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก 

ระยะเวลาในการทดลอง   

ผู้วิจัยได้กำหนดระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม 24 ช่ัวโมง 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรท่ีศึกษาสำหรับวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย  

1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 

   2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU 

Teaching and Learning Paradigm มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

   2.2 ผลการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

  2.3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ 

แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทีมี

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) แบบ Pre-Experimental 

Design แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อน -หลัง (One Group Pretest Posttest Design) (Campbell and 

Stanley, 1963 : 7) ดังน้ี 

 

                           O1  X  O2 

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจัย มีความหมายดังต่อไปน้ี 

O1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 

X แทน การจัดการเรียนการสอน รู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด 

NPU Teaching and Learning Paradigm 

O2 แทน การทดสอบหลังเรียน  
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การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm 2) แบบทดสอบความรู้ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา

เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching 

and Learning Paradigm 

ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU 

Teaching and Learning Paradigm จากน้ันให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพด้านความ

เท่ียงตรง (Validity) ของแผนจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบความรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจำวัน และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm หลังจากปรับปรุงแก้ไข แล้วนำไป

ทดลองใช้ กับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน จำนวน 10 คน

ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ก่อนนำไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 26 คน 

แบบทดสอบความรู้ สร้างแบบทดสอบความรู้ จำนวน 60 ข้อ และปรับปรุงตามคำแนะนำของ

ผู้เช่ียวชาญแล้วไปใช้กับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

จำนวน 10 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์คัดเลือกได้แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 

30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.2 - 0.8  มีอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20 - 0.70 และมีค่าความเช่ือม่ัน            

K-R 20 = 0.89 

แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีนักศึกษาจะต้อง

สร้างสรรค์ ช้ินงาน โครงการ และกำหนดเกณฑ์ และแปลความหมายของคะแนนตามเกณฑ์ (Tanner and 

Tanner 1980 อ้างถึงใน Glickman และคณะ 2014 : 311 - 312)  

สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังน้ี 
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การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU 

Teaching and Learning Paradigm 

  

 

 

 

 

 

 

    1) การระบุปัญหา หรือความต้องการ 

รวมท้ังการระบุเง่ือนไขหรือข้อจำกัดท่ีมี  

การรวบรวมแนวทางแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ 

การวิเคราะห์ความต้องการในการการเรียนรู้ 

ในรูปแบบของภาระงาน  (task) ช้ินงาน 

(Job) หรือโครงการ (Project)  

    2) การออกแบบห รือก ารวางแผน

แก้ปัญหา ได้แก่ การออกแบบการเรียนรู้

หรือเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ระบุ

แน ว คิ ด /แน วท าง ท่ี จะ ช่ วยแ ก้ ปัญ ห า 

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่และท่ีจะต้อง

จัดหาเพ่ิมเติม พร้อมระบุ วัสดุอุปกรณ์แต่ละ

ชนิด (ลักษณะและคุณสมบัติ)  

    3) การสร้างต้นแบบช้ินงาน (Job) หรือ

โครงการ (Project) ระบุข้ันตอน/เร่ิมแรก

และข้ันต่อเน่ือง จะทำอะไรต่อไป 

    4) การประเมินและปรับปรุงต้นแบบ การ

ประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ สรุปแนวทาง

แก้ปัญหา ทบทวนแนวทางแก้ปัญหา ระบุ

แนวทางแก้ปัญหาท่ีได้ผลดี ระบุวิธีการสร้าง 

และผลผลิตท่ีได้   

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการตามลำดับข้ันดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและภาระงานการเรียนรู้

ในรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน   

   1.1 ศึกษาแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  

     1. ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรูR 

ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

และ แนวคิด NPU Teaching and Learning 

Paradigm มีประสิทธิภาพตามเกณฑc 75/75 
 

     2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดR านความรูR

ราย วิ ชา วิ ทยาศาสตรc และเทคโน โล ยี ใน

ชี วิตประจำวัน หลังจากเรียนรูR  ตามแนวคิด

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด 

NPU Teaching and Learning Paradigm 
 

     3. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตkอการ

จัดการเรียนรูRตามแนวคิดกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม และ แนวคิด NPU Teaching 

and Learning Paradigm ท่ีผูRวิจัยพัฒนาข้ึน 
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   1.2 ศึกษาแนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm 

2. สังเคราะห์และเขียนแผนจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับ

แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm และสร้างแบบทดสอบแต่ละแผนจัดการเรียนรู้ เป็น

แบบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

    2.1 สร้างแบบสอบถามความคิดของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับแผนจัดการเรียนรู้ ท่ีบูรณาการแนวคิด

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับแนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm และแบบ

ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ ซ่ึงแบบสอบถามและแบบตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบท้ังสองเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) และประเด็นคำถามความคิดเห็น ข้อคำถามแบบปลายเปิด (Opened Form)  

    2.2 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงของ

แผนจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบ ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าวัดตรง ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าวัดได้ไม่

ตรงและให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ จากการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่าง 0.80–1.00 สรุปว่ามีความเท่ียงตรงสามารถนำไปใช้ได้  

    2.3 หลังจากปรับปรุงแล้วนำแผนจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบไปทดลองใช้ภาคสนาม (Field 

Tryout) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ ก่อนนำไปใช้ (Implement) กับ

กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน จำนวน 26 คน 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความยาก

ง่ายระหว่าง 0.2 -0.8 มีอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20 - 0.70 และมีค่าความเช่ือม่ัน K-R 20 = 0.91  

    2.4 การรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ในรายวิชา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงนวัตกรรม และแนวคิด NPU 

Teaching and learning Paradigm และเก็บรวมรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  โดยช้ีแจงและสร้างความข้า

ใจร่วมกันในการเรียนการสอนในรายวิชาและวัตถุประสงค์ การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ผู้วิจัย

วิเคราะห์คะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียนด้วยค่าเฉล่ียร้อยละ และวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้ท่ีบูรณาการแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับแนวคิด NPU Teaching and Learning 

Paradigm ด้วยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยหาความเช่ือม่ันโดยใช้สัมประสิทธิสหสัมพันธ์

เพียร์สัน จากการให้คะแนนของผู้ประเมิน 2 คน และทดสอบนัยสำคัญของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียร้อยละ ตามเกณฑ์ 

75/75 
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2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนแบบทดสอบความรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียร้อยละ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยหาความเช่ือม่ันโดยใช้สัมประสิทธิสหสัมพันธ์แอลฟา ตามสูตรของคอนบราค    

ได้ค่าความเช่ือม่ัน 0.90 และแปลความหมายคะแนนตามแนวคิดของเบสท์ (Best W. John, 1997 : 190) 

ดังน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 1.00   หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

 2.00   หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   เห็นด้วยน้อย 

 3.00   หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   เห็นด้วยปานกลาง 

 4.00   หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   เห็นด้วยมาก 

 5.00   หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 

แปลความหมายคะแนน 

 ค่าเฉล่ีย   1.00 –1.49  หมายความว่า    ระดับเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย   1.50 –2.49  หมายความว่า    ระดับเห็นด้วยน้อย 

 ค่าเฉล่ีย   2.50 –3.49  หมายความว่า    ระดับเห็นด้วยปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย   3.50 –4.49  หมายความว่า    ระดับเห็นด้วยมาก 

 ค่าเฉล่ีย   4.50 –5.00  หมายความว่า    ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย  

 ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังน้ี 

 1. แผนจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กับแนวคิด NPU Teaching 

and Learning Paradigm มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 จึงยอมรับสมมติฐานข้อท่ี 1  

2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 26 คน คะแนนผลการสอบ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ค่าเฉล่ีย 23.38 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.24 สรุปคิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.93 จึงยอมรับสมมุติฐานข้อท่ี 2 

ความสามารถในการปฏิบัติตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นคะแนนท่ีได้จากการ

สร้างสรรค์ช้ินงาน (Job) โครงการ (Project) รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคลยีในชีวิตประจำวัน นักศึกษามี

คะแนนความสามารถสร้างสรรค์ช้ินงาน โครงการ ระดับดี (เฉล่ียร้อยละ 80.95)  
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3. ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบ 

เชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm   

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากทุกข้อ โดยลำดับแรกคือ 

ด้านประโยชน์ ได้รับการเพ่ิมโอกาสเพ่ือท่ีจะฝึกทักษะกระบวนการออแบบเชิงวิศวกรรม ( = 4.50, S.D.= 

0.71) ได้แนวทางในการกำหนดปัญหา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้วางแผนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ( =4.46, 

S.D.= 0.64) ส่งเสริมให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ( =4.43, 

S.D.= 0.58) รองลงมาเห็นด้วยกับ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้-การให้นำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์

ช้ินงาน โครงการเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ( =4.32, S.D.= 0.57) ส่งเสริมให้

ร่วมมือกันเรียนรู้ ( =4.29, S.D.= 0.57) ให้อิสระเลือกท่ีจะเรียนรู้จากแหล่งความรู้/WEBSITE ต่าง ๆ  

ในการสร้างสรรค์ช้ินงาน โครงการ  ( =4.29, S.D.= 0.71) และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมมีการนำ

ส่ือดิจิทัล-เทคโนโลยีท่ีให้อิสระในการเรียนรู้แบบเครือข่ายออนไลน์ ( =4.29, S.D.= 0.71) มีการให้

แนวทาง/ใช้คำถามเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้นำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

โครงการ ( =4.21, S.D.= 0.50)กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในยุคการศึกษา 4.0 

และทักษะการตรวจสอบและประเมินผลช้ินงาน โครงการ”( =4.21, S.D.= 0.57) ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทีมี

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในยุคการศึกษา 4.0 ท่ีมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 75/75 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้นำทักษะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยจัดการเรียนรู้มุ่งให้เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student 

Centered Learning) ผู้วิจัยได้นำกระบวนทัศน์การเรียนรู้ NPU Teaching and Learning Paradigm บูรณา

การรวมกับแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนำไปใช้ในสถานการณ์

จริง และนำข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน 

จากการจัดการเรียนรู้ตาม กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and 

Learning Paradigm การอภิปรายผลการวิจัยตามข้ันตอน 4 ข้ันตอน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การระบุปัญหา หรือความต้องการ รวมท้ังการระบุเง่ือนไขหรือข้อจำกัดท่ีมีการรวบรวมแนวทาง

แก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้  การวิเคราะห์ความต้องการในการการเรียนรู้  ในรูปแบบของภาระงาน (task) ช้ินงาน

(Job) หรือโครงการ(Project) ผู้เรียนต้องกำหนดปัญหาท่ีชัดเจนเพ่ือให้ได้รับการตอบสนองในการศึกษา

เรียนรู้ท่ีชัดเจน ตามท่ี Osborne and Wittrock (1983 : 489–508) อธิบายไว้ว่าผู้สอนและผู้เรียนจะต้อง

วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ เพ่ือกำหนดจุดหมายการเรียนรู้ของบทเรียน ในทำนองเดียวกัน 

Murphy (1997 : 6-8) ได้รวบรวมแนวคิดของนักการศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนว 

X

X
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X
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X
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คอนสตัคติวิสท์ไว้ว่า ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและจุดหมายการเรียนของตนเอง หรือผู้เรียนกับผู้สอน

ร่วมกันกำหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน โดยท่ีผู้เรียนจะต้องมีความชัดเจนว่า เม่ือส้ินสุดการ เรียนรู้

ตามบทเรียนแล้ว ผู้เรียนจะต้องบรรลุจุดมุ่งหมายคือมีความรู้อะไร และหรือมีทักษะอะไร 

2. การออกแบบหรือการวางแผนแก้ปัญหา ได้แก่  การออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยุทธ์ในการ

แก้ปัญหา ระบุแนวคิด/แนวทางท่ีจะช่วยแก้ปัญหา ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่และท่ีจะต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

พร้อมระบุวัสดุอุปกรณ์แต่ละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร ในการออกแบบ วางแผนแก้ปัญหาเป็น

กิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่มย่อย การเรียนรู้รายบุคคลจะให้ความสำคัญกับความต้องการ 

(needs) และความสามารถ (abilities) ของผู้เรียนซ่ึงเป็นฐานของการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องแนวคิด Subject-

Based Banding (http://www.moe.gov.sg:online) ในการออกแบบ วางแผนแก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้อง

สืบเสาะหาความ รู้จาก ส่ือดิ จิ ทัล  ใน ยุคการศึกษา 4.0 ดังท่ี  BEL and Mallet, (2006) สรุปไว้ ว่า  

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (active-learning) ต้องมีการออกแบบการสอนโดย

ผสมผสานการสอนและเทคโนโลยี เข้ามามี ส่วน ร่วมตามแนวคิดสร้างองค์ความ รู้ด้วยตนเอง 

(Constructivism) ซ่ึงเป็นการเปล่ียนกระบวนทัศน์เดิมท่ีมุ่งเน้นท่ีการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก 

(Instruction Paradigm) กระบวนทัศน์ใหม่ก็คือ สถาบันการศึกษาจะเปล่ียนจาก "สถานท่ีสอน" เป็น 

"สถานท่ีผลิตการเรียนรู้" พันธกิจของสถาบันการศึกษาจะถูกปรับเปล่ียนเป็น การทำให้เกิดการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ด้วยวิถีทางท่ีได้ผลดีท่ีสุด ในกระบวนทัศน์ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ การบรรยายของอาจารย์จะลดลง  

เป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงในการเรียนรู้ กระบวนทัศน์การเรียนรู้น้ีจะทำให้สถาบันการศึกษาเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ในทำนองเดียวกัน ธีระ รุญเจริญ (2560) กล่าวสรุปไว้ว่า 

ความก้าวหน้าของส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีมี

อิทธิพลท้ังเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้น่ันคือทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในองค์

ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะดิจิทัลและมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือสอดคล้องกับส่ือดิจิทัล สถานศึกษาจำเป็น

จะต้องมีแนวทางในการจัดการศึกษาเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

สนใจความต้องการของผู้เรียนท้ังเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการใช้ส่ือ

เทคโนโลยีได้อย่างต่อเน่ือง และพัฒนาทักษะดิจิทัลหลายหลายอย่าง เป็นต้น ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

บทบาทของผู้สอนจะต้องนำดิจิตอล เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active-learning) 

3. การสร้างต้นแบบ ช้ินงาน (Job) หรือโครงการ (Project) ระบุข้ันตอน/เร่ิมทำอย่างไร และจะทำ

อะไรต่อไป การสร้างสรรค์ช้ินงาน โครงการน้ีมุ่งให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ผลผลิตได้ด้วยตนเอง ดังท่ี  

ธีระ รุญเจริญ (2560) ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้

ส่ือเทคโนโลยีตลอดเวลา อาศัยความเร็วในการส่ือสาร ต้องเรียนรู้ได้มากในเวลาอันรวดเร็ว เน้นทางออก

หรือแก้ปัญหาแปลกใหม่โดยการคิดเชิงนวัตกรรม ใช้กระบวนการคิดหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

ใช้หลักบูรณาการศาสตร์ท่ีอุบัติข้ึนใหม่ ๆ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนสำคัญ และอาศัยทักษะดิจิทัลหลายอย่าง 
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ท้ังน้ียังเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ดังท่ี น้ำมนต์ เรืองฤทธ์ิ (Ruangrit, 2018) วิจัยเร่ือง 

สภาพและความต้องการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน “ด้านครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์” พบว่า นักศึกษามีความต้องการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดโดยมีความ

ต้องการด้านการเข้าถึงมากท่ีสุด รองลงมา 3 อันดับแรก ได้แก่ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้านเสรีภาพ และ

ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้และด้านวิธีการเรียนการสอน  ซ่ึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวน้ี

สอดคล้องกับ  รูปแบบการสอน เพ่ื อแ ก้ ปัญหา  (SSCS Model) ของ Edward L. Pizzini, Daniel  

P. Shepardson and Sandra K. Abell (1989) ซ่ึงมี 4 ข้ันตอน คือ 1) Search หมายถึง การค้นหาปัญหา 

แยกแยะสาเหตุของปัญหา 2) Solve หมายถึง การแก้ปัญหาหรือการหาคำตอบของปัญหาท่ีเราต้องการ  

3) Create หมายถึง การนำเอาข้อมูลท่ีได้จากการแก้ปัญหาหรือคำตอบท่ีได้ มาจัดกระทำให้อยู่ในรูปของ

คำตอบและ 4) Share หมายถึง การท่ีผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบท่ีได้ท้ังของตนเองและผู้อ่ืน

ส่วนการบูรณาการความรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงลึก มีการเรียนแบบกลุ่มย่อย (Small Group) 

ในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ซ่ึงช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและพฤติกรรมการทำงาน ดังท่ี  

อุบลวรรณ ส่งเสริม (Songserm, 2012 : 28) กล่าวสรุปไว้ว่า การทำงานกลุ่มทำให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ

ทางสังคม ซ่ึงต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน คือ ผู้เรียนมีโอกาสได้พุดคุยปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นซ่ึงกันและกัน อันจะเป็นการสร้างความเช่ือม่ันในตนเอง สร้างความรับผิดชอบเพ่ือนำไปสู่

ความสำเร็จของตนเองและของกลุ่มต่อไปในทำนองเดียวกันJohnson & Johnson (1994) ได้กล่าวไว้ว่า 

การเรียนรู้แบบร่วมมือในช้ันเรียนบทเรียนในระดับใด ๆ ก็ตามอาจจัดโครงสร้างให้เป็นแบบร่วมมือได้ ใน

หน่ึงคาบเรียนจะประกอบด้วยการให้ผู้เรียนจับกลุ่มกันในกลุ่มพ้ืนฐาน การบรรยายส้ัน ๆ หรือโครงการกลุ่ม 

และการพบปะของกลุ่มพ้ืนฐานเป็นลำดับสุดท้าย ในช่วงท้ายของบทเรียนผู้เรียนรวมกันในกลุ่มพ้ืนฐานเพ่ือ

สรุปและสังเคราะห์ส่ิงท่ีได้เรียน โครงสร้างน้ีจะทำให้ผู้เรียนต่ืนตัวและใช้สติปัญญาจดจ่อกับงานท่ีปฏิบัติ 

และจดจ่อกับการเรียนโดยปกติในช้ันเรียน 

4. การประเมินและปรับปรุงต้นแบบการประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ สรุปแนวทางแก้ปัญหา ทบทวน

แนวทางแก้ปัญหา ระบุแนวทางแก้ปัญหาท่ีได้ผลดี ระบุวิธีการสร้าง และผลผลิตท่ีได้เป็นอย่างไร ข้ันตอนน้ี

กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินคุณภาพผลผลิตช้ินงาน โครงการซ่ึงการเรียนรู้จะเป็นการเช่ือมโยงความคิด

ระหว่างจุดหมายในการเรียนรู้กับระดับคุณภาพของการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ในรูปของภาระงาน ช้ินงาน 

โครงการ เป็นการประเมินแบบสรุปรวม ท่ีสะท้อนด้านความรู้และทักษะปฏิบัติ หรือกล่าวได้ว่าการประเมิน

อิงมาตรฐานท่ีผู้เรียนสามารถตรวจสอบทบทวนได้ด้วยตนเองว่าผู้เรียนบรรลุส่ิงท่ีผู้เรียนต้องรู้และปฏิบัติได้

ด้วยตัวเอง ในข้ันการการประเมินน้ีมุ่งให้นักศึกษาประเมินการสร้างสรรค์ช้ินงาน โครงการ โดยกำหนด

ระดับคุณภาพความสร้างสรรค์จากการวิเคราะห์การประเมินการเรียนรู้ด้านความรู้ (Cognitive Domain) 

ในข้ันการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมิน (Evaluating) และการสร้างสรรค์ 

(Creating) 
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จากผลการวิจัยเร่ือง ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมทีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป มหาวิทยาลัยนครพนมสอดคล้องกับ สุเทพ อ่วมเจริญ, จันทรัตน์ ภคมาศ และปรัชญา ธงพานิช 

(2562) วิจัยเร่ือง กระบวนทัศน์การเรียนรู้ BTU เพ่ือส่งเสริม Metacognition ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนดังน้ี 1) B (Begin with the end) การเร่ิมต้นด้วยการต้ังเป้าหมาย  

2) T (Teaching to learn, Learning to Teach) การเรียนการสอนเพ่ือเรียนรู้ เรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนการสอน 

นำแผนการเรียนรู้ไปปฏิบัติและ 3) U (Understanding Became Even Deeping) การทำความเข้าใจ 

ย่ิงลึกซ้ึงย่ิงข้ึนการประเมินและกำกับติดตามมีความถูกต้องแม่นยำ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนรู้ตาม กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and 

Learning Paradigm ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันผู้สอนควรจะต้องศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

สอดคล้องตามข้ันตอน และจัดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ท่ี

อิสระ และบรรยากาศความมีวินัยแห่งตนเอง ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสานสร้างความรู้

จากสังคม (Social Constructivism) ซ่ึงมีความสำคัญสอดคล้องกับยุคการศึกษา 4.0 (The Age of 

Education 4.0) 

2. การจัดการเรียนรู้ตาม กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and 

Learning Paradigm เป็นการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา ยังคงต้องวิจัยเพ่ือค้นหาทิศทาง

ท่ีนำไปสู่ปัญญาและสอดคล้องกับสังคมไทย ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังการ

จัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ตาม กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and 

Learning Paradigm สำหรับนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

การศึกษาในคร้ังน้ี  ผู้วิจัยคาดว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับ  ดังน้ี 

1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU 

Teaching and Learning Paradigm ท่ี ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน วิชาศึกษาท่ั วไป  ราย วิชา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท่ีจะฝึกให้นักศึกษามีทักษะ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และเป็นแนวทางให้แก่ผู้สอน เพ่ือนำไปพัฒนาความสามารถในการ

ส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมต่อไป 

2. เป็นแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท่ีตอบสนองแนวนโยบาย

การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ยุคการศึกษา 4.0 
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