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บทคดัย่อ 

  การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกลไกพัฒนาทักษะปัญญานักประดิษฐ์วิชาโครงการโดยใช ้
PRASERT’s COURSE ส าหรบัวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ศึกษา คือครูและบุคลากร
ทางการศกึษา นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่3 และนักศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูปีที ่2 รวม
ทัง้สิน้ 395 คน โดยใชแ้บบสอบถามการวจิยัแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 64 ขอ้ มคีวามเทีย่งตรง
เชงิเนื้อหา เท่ากบั 0.867 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.992 ผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแลว้น ามาวเิคราะห์
ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ และการ
วเิคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบเพิ่ม หรอืลดตัวแปรเป็นขัน้ๆ ผลการวจิยัพบว่า กจิกรรมการเรยีนรู้กลไกทกัษะ
ปัญญานักประดิษฐ์แบบ PRASERT’s COURSE และ กลไกพัฒนาทักษะปัญญานักประดิษฐ์ ส่งผลต่อ ทกัษะ
ปัญญานกัประดษิฐ ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .01 โดยกจิกรรมการเรยีนรูก้ลไกทกัษะปัญญานักประดษิฐ์
แบบ PRASERT’s COURSE และ กลไกพฒันาทกัษะปัญญานกัประดษิฐ ์สามารถร่วมกนัท านายไดร้อ้ยละ 91.20 
มสีมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิคอื  Y = -0.506 + 0.935(กจิกรรมการเรยีนรูก้ลไกทกัษะปัญญานกัประดษิฐ์) + 0.187(กลไกพฒันาทกัษะ
ปัญญานักประดษิฐ์) และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  Z = 0.822(กจิกรรมการเรยีนรูก้ลไกทกัษะปัญญานักประดษิฐ์) + 0.163 
(กลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐ์) 

 

ค าส าคญั : กจิกรรมการเรยีนรู ้ กลไกพฒันา และ ทกัษะปัญญานกัประดษิฐ ์ 
 

Abstract 
  The purpose of this research was to study the mechanism model for developing artificial 

intelligence skills in project subjects using PRASERT's COURSE for Ayutthaya Technical College. Study 

population are teachers and educational personnel A total of 395 students in the 3rd year of vocational 

certificate and 2nd year of vocational certificate students were asked to use 64 questionnaires, 5 -level 

estimation scale, with content accuracy of 0 .8 6 7  and confidence of 0 .9 9 2 . Data was collected and 

analyzed with statistical software packages. to find the mean standard deviation correlation 

coefficient and multiple regression analysis, adding or reducing stepwise variables. The results showed 

that Activities to learn the mechanics of artificial intelligence skills PRASERT's COURSE and Artificial 

Intelligence Skills Development Mechanism Affects Artificial Intelligence Skills with statistical significance 

at the .01 level by the PRASERT's COURSE and Artificial Intelligence Skills Mechanism Learning 
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Activities. can predict together 91.20 percent. The forecast equation in raw form is Y= -0.506 + 0.935 

( artificial intelligence learning mechanism learning activity) + 0 .1 8 7  ( artificial intelligence skill development mechanism) and the forecast 

equation in the form of a standard score  Z= 0. 822 (artificial intelligence skill mechanism learning activity) + 0 .163 (artificial 

intelligence skill development mechanism). 

Keywords:  Learning activities, Mechanism to develop, Artificial intelligence skills  
 

บทน า 
 การพัฒนาก าลังคนและประเทศไทยในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน และสถาน
ประกอบการภาคธุรกิจนัน้ มีความจ าเป็นต้องร่วมกนัพฒันาผู้เรยีนอย่างยิง่ เพราะถือเป็นภารกจิหลกัส าคญัที่    
ทุกภาคสว่นตอ้งร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท า และร่วมกนัสรา้ง ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาชพีและตลาดแรงงาน 
โดยเฉพาะการสรา้งคุณลกัษณะของผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นอาชวีศกึษาทีผู่ป้ระกอบการและหน่วยงานต่างๆ ขึน้ให้
ตรงกบัความต้องการและเกดิความพงึพอใจสงูสุด (ส านักงานคณะกรรมการศกึษาแห่งชาติ, 2545) สอดคลอ้งกบั
แนวทางการพัฒนาก าลังคนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ที่ได้ก าหนดให้
หน่วยงานรบัผดิชอบทางดา้นการศกึษาและสถาบนัการศกึษาท าการก าหนดระบบประกนัคุณภาพในสถานศกึษา
ไปพร้อมๆ กันด้วย และให้ถือเสมือนว่าการประกันคุณภาพภายในจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ตามนโยบายประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามที่
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) ไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานที ่4 คอื นวตักรรมและการสรา้งองคค์วามรูถ้อืเป็น
กระบวนการสนบัสนุนใหม้กีารสรา้งนวตักรรม โครงงาน และสิง่ประดษิฐอ์ย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เป็นทรพัยส์นิทาง
ปัญญาทีส่ามารถน ามาใชง้านไดจ้รงิ อนัเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการขยายพรมแดนการเรยีนรูแ้ละการสรา้งสรรค์
ภูมปัิญญาใหม่ ผสมผสานอยู่ในนโยบายและภารกจิหลกัของสถานศกึษา เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการแขง่ขนั
ระดบันานาชาตไิด ้(ชนะ กสภิาร,์ 2549)  
  ดว้ยแนวทางดงักล่าวเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาที่นอกจากจดัการเรยีนการสอนโดย
มุ่งเน้นเกีย่วกบัทกัษะเชงิปฏบิตักิาร หรอืทกัษะการปฏบิตัินัน้ ยงัจ าเป็นต้องมกีารสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถน าเอา
ความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ อีกทัง้ยงัต้องเสรมิสร้างให้ผู้เรยีนสามารถพัฒนาความรู้ไป สู ่   
การประยุกต์ที่เรยีกว่า “การต่อยอด” และ “การถ่ายทอดทางปัญญา” ทางด้านนวตักรรมใหม่ หรอืการประดษิฐ์
คดิค้นสิง่ประดษิฐ ์และเทคโนโลยใีนสาขาวชิาชพีที่เรยีนในรูปของโครงการ หรอืจดัท าชิ้นงานหรอืโครงการทาง
วชิาชพี เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์มาบูรณาการในการท างาน ตลอดจนเขตพืน้ทีน่วตักรรม
ทางการศกึษาได้ดงัที่ส านักงานคณะกรรมการอาชวีศกึษามกีารก าหนดนโยบายการจดัการเรยีนการสอนที่ต้อง
สอดรบักบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ดว้ยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
จดัการสอนวิชาชีพแบบบูรณาการในลกัษณะต่างๆ เพื่อพฒันาวิธกีารจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพแบบองค์รวม มีความสามารถทัง้ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ รวมถงึทกัษะในการประกอบอาชพีอย่างครบวงจร และเป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรมและจรยิธรรม 
โดยเฉพาะการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงการหรอืชิน้งาน เพราะเป็นการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการทีต่้องเชื่อมโยง
เน้ือหาความรู ้ความสามารถ ศกัยภาพ สมรรถนะของผูเ้รยีนร่วมกนัจากศาสตรต่์างๆ มาใชใ้นชวีติจรงิเพื่อใหเ้กดิ
กระบวนการคดิเพื่อรู ้(ส านกัมาตรฐานการอาชพีศกึษาและวชิาชพี, 2549) 
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  วชิาโครงการจดัเป็นหนึ่งรายวชิาในหมวดวชิาชพี ทัง้ในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรวชิพี พ.ศ.2545 
และหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู พ.ศ. 2546 โดยในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีไดก้ าหนดใหก้าร
จดัการเรยีนการสอนวชิาโครงการในภาคเรยีนที่ 6 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูก าหนดใหจ้ดัการ
เรยีนการสอนในภาคเรยีนที ่4 ซึง่จะใชเ้วลาในการด าเนินการไม่น้อยกว่า 160 ชัว่โมง ก าหนดจ านวนหน่วยกติ 4 
หน่วยกิต และให้มีการตัดสนิผลการเรยีนเช่นเดยีวกบัรายวชิาปกติ ซึ่งวชิาโครงการถือเป็นวิชาที่ส่งเสรมิและ
สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนไดน้ าความรูแ้ละทกัษะทีเ่รยีนมาในรายวชิาต่างๆ มาบรูณาการความรู ้สามารถน าไปแกปั้ญหา
และพฒันางานโดยผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตังิานดว้ยตนเอง ซึง่จะเริม่จากการก าหนดปัญหา
ทีต่นเองมองเหน็หรอืสนใจทีจ่ะศกึษาและอยากรูค้ าตอบ จงึไดท้ าการศกึษา คน้ควา้หาขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งบนฐานความรูค้วามเขา้ใจจากเรื่องต่างๆ ทีเ่รยีนมาและแหล่งความรูจ้ากภายนอก แลว้ใชก้ระบวนการ
และทกัษะต่างๆ ภายใต้การแนะน าใหค้ าปรกึษาจากครูผูส้อน ครูที่ปรกึษาในการท าโครงการหรอืผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องนัน้ๆ หากมองโดยรวมแลว้ย่อมจะท าให้ผู้เรยีนในวชิานี้ได้เกดิกระบวนการคดิ วเิคราะห์ และสร้างสรรค์ใน
ลกัษณะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และไดช้ิน้งานหรอืสิง่ประดษิฐใ์นแบบทีเ่รยีกว่า “การสรา้งนวตักรเพื่อใหเ้กดินวตักรรม” 
แต่กระบวนการยงัคงไม่สิน้สุด เมื่อผูเ้รยีนกลายเป็นนวตักรทีส่รา้งนวตักรรมไดแ้ล้วการพฒันาความรูแ้บบพลวตัร
ใหม่ได้เพิ่มกระบวนการอีก 3 ประเด็น นัน่คือ 1) การพัฒนางานพัฒนาความรู้ด้วยเขตพื้นที่นวัตกรรมทาง
การศกึษาทีเ่ป็นการสรา้งงานเพื่อใหง้านปฏบิตัจิรงิไดใ้นพืน้ที ่2) การพฒันาทกัษะดว้ยการต่อยอดทางปัญญาเพื่อ
ท าใหน้วตักรรมมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้นและคุ้มค่าเกดิสิง่ใหม่ๆ ทีเ่หมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไดแ้บบ 
เท่าทนั และ 3) การพฒันางานดว้ยการถ่ายทอดเปรยีบเสมอืนไดอ้ธบิายความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ ณ ขณะนัน้เวลานัน้
กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จนท าใหผู้อ้ื่นไดเ้รยีนรูจ้นเกดิกระบวนการเรยีนรูใ้หม่ๆ คอื “มองใหเ้หน็ คดิใหเ้ป็น สงัเกตใหไ้ด ้และ
น าไปใช้ประโยชน์” เมื่อผู้เรยีนที่มคีวามสนใจในเรื่องเดยีวกนักจ็ะท าให้ผู้เรยีนนัน้เกดิกระบวนการคดิสรา้งสรรค์
ใหม่ๆ ขึน้มาไดท้นัท ี(ส านกังานพฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา, 2549) 
  จากการจดัการเรยีนการสอนดา้นอาชวีศกึษาทีผ่่านมาตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดักลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้เพื่อใหม้าสรา้งหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษาหรอือาชวีศกึษา โดยยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง
ภายใต้หลกัการชุมชนแห่งการเรยีนรูค้รอบคลุมทุกระดบัชัน้นัน้ จะเหน็ไดว้่าแนวทางนี้เป็นการเพิม่ศกัยภาพการ
เรยีนรู้ของผู้เรยีนเพื่อให้เกดิกระบวนการของประสบการณ์ต่อพฤติกรรมและความคิดอย่างถาวร โดยมีวธิกีาร
เสรมิแรง การฝึกฝนพฒันาทกัษะ และการปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มตามสถานการณ์ต่างๆ จนสามารถบรรลุถงึ
เป้าหมายที่ผู้เรยีนก าหนดไว ้(Mednick, 1959 และ Klein, 1991) จะช่วยส่งผลให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูท้ี่มาจาก
การเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นโอกาสทางการศกึษา โดยมปัีจจยัมาจากกลไกดา้นผูเ้รยีนคอื ความรู ้(Knowledge) ทกัษะ 
(Skills) ประสบการณ์ (Experience) และกลไกด้านวธิีการเรยีนรู้คอื จุดมุ่งหมาย (Purpose) เจตนา (Intention) 
เนื้อหาสาระ (Content) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบก้าวทันต่อสังคมโลกยุคเทคโนโลยี  (Bloom, 1959 และ 
Cronbach, 1959) แลว้หาวธิกีารทีเ่หมาะสมใหเ้ป็นไปตามรูปแบบการจดัการเรยีนรูข้องพระราชบญัญตักิารศกึษา 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 ที่ยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรยีนรู ้และพฒันาตนเองได้ ถือว่าผู้เรยีนมีความส าคญัที่สุด ท าให้กระบวนการจดัการศกึษาต้อง
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ และมาตรา 24 ยงัไดเ้น้นการจดักระบวนการ
เรยีนรู ้รวมทัง้จดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน โดยค านึงถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการประยุกต์ความรูเ้พื่อใชป้้องกนั และแกไ้ขปัญหาการ
จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ส่งเสริม
สนบัสนุนใหผู้ส้อนจดัสื่อการเรยีนและอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้ทัง้นี้ผูส้อน
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และผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสือ่การเรยีนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ ส าหรบัจดัการเรยีนรู้
ใหเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลาทุกสถานที ่(ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา, 2547) 

ดงันัน้ทางวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา ครผููส้อน และบุคลากรทางการศกึษา จงึไดร้่วมกนัส่งเสรมิ
ให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะทางปัญญาการเรยีนรูท้ี่ต้องอาศยักระบวนการสรา้งปัญญาภายใต้นโยบายการศกึษา คอืการ
เปลีย่นแปลงท าใหเ้กดิโอกาสทางการศกึษา และโอกาสทางการศกึษาจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางความรูแ้ละ
ศกัยภาพของผูเ้รยีน โดยจะกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิความสงสยัและพยายามแสวงหาแนวทางการแกปั้ญหาจนคน้พบ
ค าตอบอย่างมีเหตุมีผลด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ อนัส่งผลต่อทักษะปัญญานักประดิษฐ์ที่ส าคัญ 2 ประการคือ        
1) ทกัษะเรยีนรู ้ทีเ่ป็นความสามารถทางการใชก้ระบวนการสง่เสรมิใหเ้กดิวธิกีารศกึษาเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ การ
รบัรูก้บัสิง่แวดลอ้ม และ 2) ทกัษะการเรยีนรู ้ทีเ่กดิขึน้จากการท ากจิกรรมหรอืสรา้งกจิกรรมใดๆ ดว้ยตนเองหรอื
ภายใตชุ้มชนแห่งการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืโอกาสแก่ตนเอง ผูอ้ื่นหรอืสงัคมซึง่จะท าให้
เกดิความรูห้รอืองคค์วามรูใ้หม่ขึน้ เมื่อผูเ้รยีนไดร้บัการกระตุ้นหรอืเสรมิแรงการเรยีนรูแ้ลว้ผลทีไ่ดย้่อมจะจนท าให้
เกดิผลลพัธ์ด้านทกัษะทางปัญญาการเรยีนรู ้(Michael and Modell, 2003 และ ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557)   
ที่ส่งผลต่อผู้สอนโดยมองเหน็วธิสีรา้งกจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิรุกภายใต้กลไกพฒันาทกัษะปัญญาที่ประกอบด้วย
รปูแบบการเรยีนรู ้การมสี่วนร่วมรูส้ารสนเทศ รูแ้หล่งขอ้มลู สามารถประยุกต์ใชไ้ดม้คีวามตัง้ใจเกดิความเตม็ใจใน
การเรยีนรู้ มคีวามว่องไวสร้างเครอืข่ายเรยีนรู้ และใช้กิจกรรมกลุ่มในการท างาน ซึ่งเป็นไปตามการสอนแบบ 
Scaffolding ของ Lev Semenovich Vygotsky (1978: 86) และ Wing and Putney (2002: 95) ที่เห็นว่ารอยต่อ
พฒันาการ และการเสรมิต่อการเรยีนรูถ้ือเป็นบทบาทเชงิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผู้เรยีนที่ให้การช่วยเหลอื
ดว้ยวธิกีารต่างๆ ตามสภาพปัญหาทีเ่ผชญิอยู่ในขณะนัน้ เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้โดยเป็น
การจดัเตรยีมสิง่ทีเ่อือ้อ านวย การใหค้วามช่วยเหลอื แนะน า สนับสนุน ขณะทีผู่เ้รยีนก าลงัแกปั้ญหาหรอืก าลงัอยู่
ในระหว่างการเรยีนรูเ้รื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าใหผู้้เรียนต้องสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเพื่อใช้ในการแกปั้ญหาอย่างเป็น
ขัน้ตอน และปรบัการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจภายในตนใหก้ลายเป็นความรูค้วามเขา้ใจใหมภ่ายในตนเอง พรอ้มทัง้
สง่เสรมิพฒันาการของผูเ้รยีนใหก้า้วไปสู่ข ัน้หรอืระดบัพฒันาการทีส่งูขึน้ สง่ผลใหผู้เ้รยีนสามารถก ากบัตนเองหรอื
กลุ่มเพื่อการเรยีนรู ้และมคีวามเชื่อมัน่ว่าตนเองสามารถเกดิการเรยีนรูเ้พิม่มากขึน้ (Bednar, Cunnigham, Dufft 
and Pertt, 1995)  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพัฒนารูปแบบและกลไกเพื่อน าไปสู่ทกัษะปัญญาประดิษฐ์การเรยีนรู้ภายใต้
แผนการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณการเศรษฐกจิพอเพยีง วชิาโครงการ รหสัวชิา 3104-8501 
ท-ป-น *-*-4 หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู พ.ศ. 2557 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาไฟฟ้า สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ (กรมวิชาการ , 2546) และนโยบายการบรหิาร
สถานศกึษาของวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา ทีใ่หค้รูผูส้อนต้องเตรยีมการจดัการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน โดยมี
การออกแบบและวางแผนการเรยีนรู ้แสวงหาสื่อในการเรยีนรูห้รอืแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิ่น มกีารวดัผลประเมนิผล
ดว้ยการวเิคราะห์จากค าอธบิายรายวชิาหรอืหน่วยการเรยีนรูต้ามแนวทางการเรยีนรูใ้ห้ได้ดงัความคาดหวงัและ
สาระการเรยีนรูส้ านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร รวมทัง้ทศิทางการศกึษาของไทย
ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรูใ้นระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง พ.ศ. 2557  และ
แผนการสอนกบัวตัถุประสงค์ หรอืจุดเน้นของหลกัสูตร สภาพของผู้เรยีน ความพรอ้มของโรงเรยีนในด้านวสัดุ
อุปกรณ์และตรงกบัชวีติจรงิในโรงเรยีน (สงบ ลกัษณะ, 2533) ตลอดจนพฒันาคู่มอืประกอบการสอนสื่อการเรยีนรู้
ภายใตยุ้คการศกึษาไทยแลนด ์4.0 โดยใชเ้ทคโนโลยมีาสรา้งเป็นนวตักรรมการเรยีนรู ้เช่น Web Application จาก
โปรแกรมจดัการขอ้มลูทีม่ขีอ้มูลส่วนหนึ่งวางตวัอยู่บนเวบ็เพจหน้าจอ (Rendering Engine) อนัเป็นการท าหน้าที่
น าเอาชุดค าสัง่หรอืรูปแบบโครงสรา้งขอ้มูลที่ใช้ในการแสดงผลน ามาท าการแสดงผลบนพื้นทีส่่วนหนึ่งในจอภาพ 
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เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่แสดงผล จัดการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลบางส่วนที่รบัเข้ามาเบื้องต้น (พิสิฐ      
เมธาภทัร และ ธรีะพล เมธกีุล, 2532) แต่ถงึกระนัน้กต็ามวธิกีารเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้นวใหม่นี้ ยงัคงต้อง
อาศยักจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่ส้อนตอ้งปรบัเปลีย่นบทบาทของตนเอง จากการเป็นผูบ้อกความรูใ้หจ้บไปในแต่ละครัง้
ที่เขา้สอน มาเป็นผู้เอือ้อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้ให้แก่ผูเ้รยีน เนื่องจากจะช่วยกระตุ้นส่งเสรมิสนับสนุน  
จดัสิง่เรา้และจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของแต่ละบุคคล การจดักจิกรรมเชงิรุกจงึต้องเป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนไดค้ดิวเิคราะห ์วจิารณ์ สรา้งสรรค ์ศกึษาและ
ค้นคว้า ได้ลงมอืปฏบิตัิจรงิ จนเกดิการเรยีนรูแ้ละค้นพบความรู้ด้วยตนเองได้ ถือเป็นสาระความรูท้ี่เกดิขึน้จาก
การศกึษาคน้ควา้ มใิช่ความรูท้ีไ่ดร้บัจากครูผูส้อนแต่เพยีงแหล่งเดยีว ดงันัน้วธิกีารน้ีจงึเป็นการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
นิสยัสนใจใฝ่หาความรูด้ว้ยตนเอง แสวงหาโอกาสทางการศกึษา แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้นัจะน าไปสู่การเรยีนรูต้ลอด
ชวีติและเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ผู้สอนจงึต้องสอนวธิกีารแสวงหาความรูม้ากกว่าสอนตวัความรู้ สอนการคิด
มากกว่าสอนใหท้่องจ า สอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัมากกว่าเน้นทีเ่น้ือหาวชิา (Papert, S., 1993 ; ประเวศ วะส,ี 
2541 และเฉลมิ มลลิา, 2556) 
 ดว้ยเหตุผลดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น ในฐานะผูว้จิยัทีท่ าหน้าครูผูส้อนวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา 
และมปีระสบการณ์เรยีนรู ้การเรยีนการสอนทางดา้นวชิาโครงการ มาเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี ไดม้องเหน็วธิกีาร
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตนเองดา้นความรูใ้หม่ และการสรา้งโอกาสทางการศกึษา 
จะท าใหเ้กดิการเรยีนรูร้่วมกนัในลกัษะแบบกลุ่มทีเ่รยีกว่า “ชุมชนแห่งการเรยีนรู้” ภายใต้หลกัสูตรแกนกลางที่มี
มาตรฐานและตวัชีว้ดัแบบอสิระ เน่ืองจากการเรยีนรูส้ ิง่ใดๆ กต็ามต้องอาศยัความรูท้ีเ่ชื่อมโยงกนั โดยเฉพาะการ
เรยีนรู้วชิาโครงการ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง พ.ศ.2557 เพราะเป็นพื้นฐานแห่งการเรยีนรูท้ี่จะให้
ผู้เรยีนสามารถน าไปต่อยอดทางการศกึษาแบบเท่าทนัและก้าวทนัต่อสงัคมโลก หากแต่การเรยีนรูน้ัน้จะต้องมี
เป้าหมายเป็นหลกัเพื่อใหค้รูผูส้อน และผูเ้รยีนทีต่้องเรยีนรูไ้ดม้องเหน็ทศิทางร่วมกนั ซึง่เป้าหมายทีต่้องการในยุค
การศกึษาศตวรรษที่ 21 นัน่คอืทกัษะการเรยีนรู ้และทกัษะคดิสรา้งสรรค์ ที่ส่งผลต่อผู้เรยีนใหเ้กดิทกัษะปัญญา 
นักประดิษฐ์ อนัเปรยีบเสมือน “หลกัสูตรผู้สร้าง/ผู้พฒันา” ที่เรยีกว่า “COURSE” (Torrance, 1962 และ ทิศนา 
แขมมณี, 2540) โดยครูผู้สอนจะต้องเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรกึษาในแบบ “การคดิเพื่อรู้” หรอืที่เรยีกว่า “Coaching” 
ภายใต้บรบิทของสถานศกึษาและสภาพสงัคม ทีป่ระกอบด้วย (1) Capability Skills คอืทกัษะความสามารถจาก
ศาสตรต่์างๆ มาประยุกตใ์ช ้(2) Occasion Skills คอืทกัษะการสรา้งโอกาส อนัเป็นวธิกีาร ช่วงจงัหวะ หรอืทศิทาง
เพื่อใหเ้กดิการแสดงความสามารถทีเ่ป็นเลศิของตน (3) Understand Skills คอืทกัษะความเขา้ใจ ทีผู่เ้รยีนมคีวาม
เขา้ใจในวชิาโครงการไดเ้ป็นอย่างด ี(4) Remember Skills คอืทกัษะการจดจ า ที่เป็นความสามารถในการจดจ า
เพื่อพฒันางานแบบการต่อยอดทางปัญญา (5) Stable Skills คอืทกัษะความคงทน การสรา้งตน้แบบการท างานที่
ใชส้ตปัิญญา สมาธ ิเพื่อสรา้งสรรคง์านทีด่ใีหป้ระสบความส าเรจ็ได้ตามเป้าหมาย (6) Evaluation Skills คอืทกัษะ
การประเมนิ ทีเ่กดิขึน้จากวธิกีารหรอืกระบวนการการประเมนิผลความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีนในด้านเนื้อหา
สาระต่างๆ อย่างเป็นขัน้เป็นตอน (Bloom, 1964 ; Jerome Bruner, 1965 ; Novak and Gowin, 1980 ; Gagne, 
1985: 85 ; อุทศิ บ ารุงชพี, 2557: 240-241 และ ฐติยิา เนตรวงษ์, 2557: 170) 
 ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะปัญญานักประดิษฐ์ โดยใช้วิชาโครงการที่เน้น
กระบวนการคดิวเิคราะห์ผ่านรูปแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ PRASERT’s COURSE มากระตุ้นให้ผู้เรยีนฝึกทกัษะ
ปัญญานักประดษิฐ์ โดยต้องการทราบว่ากลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐ์วชิาโครงการโดยใช้กจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบ PRASERT’s COURSE ส าหรบัวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยามรีปูแบบอย่างไร ปัญหาและความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนทีท่ าใหเ้กดิทกัษะปัญญานักประดษิฐอ์ยู่ในระดบัใด ทกัษะปัญญานักประดษิฐว์ิชาโครงการจะมี
กลไกใดบา้ง แต่ละกลไกจะประกอบไปดว้ยกจิกรรมอย่างไร เมื่อไดรู้ปแบบกลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐ์
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วชิาโครงการแล้วจะน าไปใชไ้ด้อย่างไร ภายใต้แนวคดิของ Lev Vygotsky (1978) ที่ยดึหลกัการปฏสิมัพนัธ์ทาง
สงัคมในการเรยีนรูแ้บบพฒันาตนเองและการเรยีนรูแ้บบชุมชนการเรยีนรู ้ร่วมกบัแนวคดิการพฒันาศกัยภาพใน
แบบความช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั ทีเ่รยีกว่า Scaffolding เพื่อเป็นการเสรมิศกัยภาพและสมรรถนะในสิง่ทีข่าดใหแ้ก่
ผู้เรียนตามกระบวนการการเรียนรู้ของ Bruner, J. S. (1966) และศิริบูรณ์ สายโกสุม (2555) ที่มองเห็นว่า
กระบวนการล าดบัความส าคญั การเปลีย่นแปลง การสรา้งโอกาส การสลบัยา้ย การปรบัตวั การเรยีนรูร้่วมกนั จะ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดโอกาสทางการศึกษา และการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ในแบบการเรยีนรูยุ้คการศกึษาแบบไทยแลนด ์4.0 ต่อไป  
  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
  1. เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อกลไกพัฒนาทักษะปัญญานักประดิษฐ์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
PRASERT’s COURSE ส าหรบัวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา 
  2.  เพื่อสรา้งรูปแบบกลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐว์ชิาโครงการโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรู้แบบ 
PRASERT’s COURSE ส าหรบัวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา 
 
วิธีการวิจยั 
 1.  ขอบเขตของการวิจยั  
  การศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ (Causal Relationships)  
  2. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ผูว้จิยัไดเ้ลอืกกลุ่มเป้าหมายทีม่าจากประชากรแบบเจาะจง ประกอบดว้ย 
กลุ่มที่ 1 คอื ครูและบุคลากรทางการศกึษา ได้แก่ ขา้ราชการครู พนักงานราชการครู และครูพเิศษสอน จ านวน 
135 คน กลุ่มที ่2 คอื นกัศกึษาวทิยาเทคนิคพระนครศรอียุธยา ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี ปีการศกึษา 
2562 ชัน้ปีที่ 3 จ านวน 130 คน และ กลุ่มที่ 3 คอื นักศกึษาวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา ระดบัหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ปีการศกึษา 2562 ชัน้ปีที ่2 จ านวน 130 คน รวมประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา จ านวน
ทัง้สิน้ 395 คน (ขอ้มลูพืน้ฐาน 9 ประการ วทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา, 2563) 
  3.  ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบดว้ย 
       3.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่  
    1) กจิกรรมกลไกทกัษะปัญญานักประดษิฐ์ ทีป่ระกอบดว้ย กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบฝึกปฏบิตั ิ
(P-Practical Learning) กิจกรรมการเรียนรู้เขตพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา (R-Reality Area Learning) 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (A-Active Learning) กิจกรรมการเรียนรู้แบบเครอืข่ายสงัคม (S-Social 
Network Learning) กิจกรรมการเรียนรู้แบบการประเมิน (E-Evaluation Learning) กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สนบัสนุน (R-Reinforcement Learning) และ กจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลย ี(T-Technology Learning) 
   2) กลไกพัฒนาทักษะปัญญานักประดิษฐ์ ที่ประกอบด้วย ความรู้ (K-Knowledge) ทักษะ      
(S-Skills) ประสบการณ์ (E-Experience) จุดมุ่ งหมาย (P-Purpose) เจตนา (I-Intention) และ เนื้ อหาสาระ       
(C-Content)  
 3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ทักษะปัญญานักประดิษฐ์ ที่ประกอบด้วย ทักษะ
ความสามารถ (Capability Skills) ทักษะการสร้างโอกาส (Occasion Skills) ทักษะความเข้าใจ (Understand 
Skills) ทักษะการจดจ า(Remember Skills) ทักษะความคงทน (Stable Skills) และ ทักษะการประเมิน 
(Evaluation Skills) 
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 4.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  เครื่องมอืในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดแบบ
มาตราส่วน จ านวน 64 ขอ้ และตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 15 ท่าน พบว่าค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามในแบบสอบถามอยู่ที ่0.867 และไดค้่าความเชื่อมัน่ 0.992 โดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า
ของครอนบาค  
 5.  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัท าการจดัเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใชแ้บบสอบถามกลไกพฒันา
ทกัษะนกัประดษิฐด์ว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ PRASERT’s COURSE ส าหรบัวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา 
กบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นประชากรในการศกึษา จ านวน 395 คน แลว้ผูว้จิยัท าการคดัเลอืกแบบสอบถามทีส่มบูรณ์
และมกีารตอบครบตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดแ้บบสอบถามกลบัคนืคดิเป็นรอ้ยละ 100.00  
 6.  การวิเคราะหข์้อมูล  ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS เพื่อท าการวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ของปัจจยั
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ กลไกพัฒนาทักษะปัญญานักประดิษฐ์ และทักษะปัญญานักประดิษฐ์ และวิเคราะห์
สหสมัพนัธ์เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยักลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐ์โดยใช้กจิกรรมการ
เรยีนรู้แบบ PRASERT’s COURSE ส าหรบัวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอย
แบบพหุ  แบบเพิม่หรอืลดตวัแปรเป็นขัน้ๆ ทีจ่ะน ามาสรา้งรปูแบบกลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐ ์ซึง่ดจูาก
น ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรอสิระและสมการพยากรณ์ (บุญชม  ศรสีะอาด, 2545)    
 
ผลการวิจยั 
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ผูว้จิยัสามารถสรุปขอ้มลู 
  1. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดิษฐ์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ PRASERT’s COURSE ส าหรบัวิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พบว่า 1) กจิกรรมการเรยีนรูก้ลไก
ทกัษะปัญญานกัประดษิฐ ์มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.44 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั .325 อยู่ในระดบั มาก 2) กลไก
พฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐ ์มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .321 อยู่ในระดบั มาก 
และ 3) ทกัษะปัญญานักประดษิฐ ์มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.45 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั .329 อยู่ในระดบั มาก 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏดงัตารางที ่1-3 ดงันี้  
ตารางท่ี 1  กจิกรรมการเรยีนรูก้ลไกทกัษะปัญญานกัประดษิฐแ์บบ PRASERT’s COURSE  

 
กิจกรรมการเรียนรูก้ลไกทกัษะปัญญานักประดิษฐ ์
 

ระดบักิจกรรมการเรียนรู ้ เกณฑ ์
การแปลผล ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบฝึกปฏบิตั ิ(P-Practical Learning) 4.44 .615 มาก 
กจิกรรมการเรยีนรูเ้ขตพืน้ทีน่วตักรรมทางการศกึษา  
(R-Reality Area Learning) 4.45 .567 มาก 
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกระตอืรอืรน้ (A-Active Learning) 4.43 .373 มาก 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเครือข่ายสังคม  (S-Social Network 
Learning) 4.46 .449 มาก 
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการประเมนิ (E-Evaluation Learning) 4.48 .367 มาก 
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสนบัสนุน (R-Reinforcement Learning) 4.45 .467 มาก 
กจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลย ี(T-Technology Learning) 4.41 .620 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.44 .325 มาก 
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ตารางท่ี 2  กลไกพฒันาทกัษะปัญญานกัประดษิฐ ์

 
กลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดิษฐ ์

 

ระดบักลไกพฒันาทกัษะ เกณฑ ์
การแปลผล ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ความรู ้(K-Knowledge) 4.39 6.17 มาก 
ทกัษะ (S-Skills) 4.43 .475 มาก 
ประสบการณ์ (E-Experience) 4.32 .611 มาก 
จุดมุ่งหมาย (P-Purpose) 4.29 .480 มาก 
เจตนา (I-Intention) 4.15 .476 มาก 
เน้ือหาสาระ (C-Content) 4.09 .269 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.28 .321 มาก 
 
 
ตารางท่ี 3  ทกัษะปัญญานกัประดษิฐ ์ 

 
ทกัษะปัญญานักประดิษฐ ์

 

ระดบัทกัษะปัญญาประดิษฐ ์ เกณฑ ์
การแปลผล ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ทกัษะความสามารถ (Capability Skills) 4.46 .624 มาก 
ทกัษะการสรา้งโอกาส (Occasion Skills) 4.45 .471 มาก 
ทกัษะความเขา้ใจ (Understand Skills) 4.44 .632 มาก 
ทกัษะการจดจ า(Remember Skills) 4.48 .367 มาก 
ทกัษะความคงทน (Stable Skills) 4.44 .630 มาก 
ทกัษะการประเมนิ (Evaluation Skills) 4.43 .468 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.45 .369 มาก 
 
 
  2. ผลการสร้างรูปแบบกลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดิษฐ์วิชาโครงการโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ PRASERT’s COURSE ส าหรบัวิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พบว่า กจิกรรมการเรยีนรู้
กลไกทกัษะปัญญานักประดษิฐ์ และ กลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐ ์ส่งผลต่อ ทกัษะปัญญานักประดษิฐ ์
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .01 โดยมรีปูแบบกลไกพฒันาทกัษะปัญญานกัประดษิฐว์ชิาโครงการ ดงันี้ 
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.116* 

.647** 

.185** 

.689** 

.851** 

.140** 

.755** 

.451** 

.466* 

.230** .267** 

.824** 

.530** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  รปูแบบกลไกพฒันาทกัษะปัญญานกัประดษิฐว์ชิาโครงการโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
                   PRASERT’s COURSE ส าหรบัวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา   
 
  จากภาพที ่1 รูปแบบกลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐ์วชิาโครงการโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
PRASERT’s COURSE ส าหรบัวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา เริม่ต้นจากการเรยีนรูโ้ดยให้ผูเ้รยีนทราบถึง
จุดมุ่งหมายของการเรยีนรูว้ชิาโครงการ ซึง่จะสง่ผลต่อเจตนาในการเรยีนรูท้ีจ่ะเป็นแรงกระตุน้ท าใหผู้เ้รยีนมองเหน็
ทศิทางการเรยีนรูว้ชิาโครงการทีจ่ะต้องอาศยั ความรูเ้ป็นฐาน และมกีารก าหนดขอบเขตเน้ือหาสาระทีจ่ าเป็นต้อง
ใชใ้นการน ามาพฒันาทกัษะปัญญานกัประดษิฐ ์รวมทัง้อาศยัประสบการณ์จากการศกึษาดูงานและการเรยีนรูจ้าก
แหล่งเรยีนรู้ต่างๆ ที่จะน าไปใช้สรา้งทกัษะการเรยีนรูอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสมกบัสภาพการเรยีนรู ้โดยกลไก
ดงักล่าวจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะปัญญานักประดิษฐ์ได้ดียิ่งขึ้นส าหรบัการเรยีนรู้วิชาโครงการของนักศึกษา
วทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา 
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
  การศกึษานับว่ามคีวามส าคญัมากต่อการพฒันาบุคลากร ซึง่เป็นพืน้ฐานของการพฒันาส่วนอื่นๆ ด้วย 
เนื่องจากการพัฒนาส่วนใดต้องเริ่มมาจากการพัฒนาคนเสยีก่อน ดังนัน้ การพัฒนาคนสามารถท าได้หลายๆ 
รูปแบบ อย่างที่ส าคญัทีสุ่ดของการพฒันาคนคอืการใหก้ารศกึษา ดงันัน้ การพฒันาประเทศต้องพฒันาควบคู่ไปกบั
การพฒันาคนตอ้งค านึงถงึการศกึษาเป็นส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคของเทคโนโลยสีารสนเทศทีก่า้วล ้าน าโลก
ไปมากท าใหก้ารศกึษากต็อ้งพฒันาไปใหท้นักบัโลก 
 การศกึษาเรื่อง รปูแบบกลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐว์ชิาโครงการโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
PRASERT’s COURSE ส าหรบัวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งและพฒันารปูแบบการ
เรยีนรูว้ชิาโครงการทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะปัญญานกัประดษิฐโ์ดยการใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบ PRASERT’s 
COURSE ซึ่งผูว้จิยัได้น าแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งมาใชเ้พื่อเป็นแนวทางการศกึษาวจิยั สามารถ
น ามาอธบิายกบัผลการวจิยัไดด้งันี้ 

จุดมุ่งหมาย

ย 

เจตนา ประสบการณ์ ทกัษะ 
ทกัษะปัญญา

นักประดิษฐ ์

 

ความรู ้

เน้ือหาสาระ 
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  1. ปัจจยัที่ส่งผลต่อกลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐ์โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรู้แบบ PRASERT’s 
COURSE ส าหรบัวิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการเรียนรู้กลไกทกัษะปัญญา    
นักประดิษฐ์แบบ  PRASERT’s COURSE ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ (P-Practical Learning) 
กิจกรรมการเรียนรู้เขตพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา (R-Reality Area Learning) กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กระตอืรอืรน้ (A-Active Learning) กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเครอืขา่ยสงัคม (S-Social Network Learning) กจิกรรม
การเรียนรู้แบบการประเมิน (E-Evaluation Learning) กิจกรรมการเรียนรู้แบบสนับสนุน (R-Reinforcement 
Learning) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (T-Technology Learning) และ 2) กลไกพัฒนาทักษะปัญญา      
นักประดิษฐ์ ได้แก่ ความรู้ (K-Knowledge) ทักษะ (S-Skills) ประสบการณ์  (E-Experience) จุดมุ่งหมาย         
(P-Purpose) เจตนา (I-Intention) เน้ือหาสาระ (C-Content) สามารถอธบิายไดจ้ากแนวคดิเกีย่วกบัการศกึษาไทย
ในยุคไทยแลนด ์4.0 ที ่เกษม เมษนิทรยี ์(2559) ณฐัพร เหน็เจรญิเลศิ และคณะ (2559) ทีไ่ดก้ล่าวถงึ การพฒันา
การศกึษาภายใตก้รอบประเทศไทย 4.0 สูศ่ตวรรษที ่21 โดยเริม่จากการฝึกใหผู้เ้รยีนรูก้ารเรยีนดว้ยตนเองเช่น ให้
รูว้ธิดีคูลปิ การเกบ็ใจความ การคดิต่อยอดใหม้สีมาธใิหไ้ดส้าระ และใหห้ยุดหรอืกรอกกลบัคลปิมาดูใหม่หากสงสยั 
ฝึกวิธีเขียน บันทึก จดบันทึก เขียน Mind Map ก าหนดให้ตัง้ค าถามที่น่าสนใจได้ และเตรียมถามครู การ
เปลีย่นแปลงทีค่ร ูตอ้งพฒันาครูใหม้คีวามรู ้มพีืน้ฐานแน่น พรอ้มเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ การจดัระบบความรู ้จดัการความรู ้
มคีวามสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรยีน และมีความรู้จรงิ พร้อมที่จะถ่ายทอด การยอมรบัสองด้านทัง้ทางการ
ปฏบิตั ิรบัการป้อนกลบั ช่วยการพฒันาการของผูเ้รยีนและบรรยากาศการเรยีนรู ้การเป็นผูก้ ากบัการเรยีนรูท้ ัง้ของ
ตนเองและผูเ้รยีน เปลีย่นแปลงกระบวนการเรยีนการสอน สรา้งทกัษะทีจ่ าเป็นโดยเรยีนรูด้ว้ยการลงมอืท า Active 
Learning : PBL (Project Base Learning) ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพี่เลี้ยง ครูฝึก (Coach) หรือ ผู้จ ัดการ 
ผูส้นับสนุน Learning Facilitator การน าเสนอเป็นรายงานและน าเสนอดว้ยปาก หรอือาจเสนอเป็นละคร ครูชวน
ผูเ้รยีนท า Reflection ว่าไดเ้รยีนรู ้อะไร อยากเรยีนอะไรต่อ เพื่ออะไร ชวนคดิดา้นคุณค่าจรยิธรรม การเรยีนแบบ
บรูณาการสหวชิาการ เชื่อมโยงความรูก้บัจนิตนาการ แปลงสู่รปูธรรมใหม้ทีกัษะทีต่อ้งการในยุคศตวรรษที ่21 เช่น 
การท างานร่วมกนั ความคดิสรา้งสรรค ์การแกปั้ญหา และการสือ่สารทีด่ ีการจดัการศกึษา ตอ้งสรา้งความพอใจให้
ผูเ้รยีนและทา้ทา้ยสูก่ารสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน อยากเรยีนและสนุกอย่างเกม สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
จดัการเรยีนการสอนวชิาโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร โดยเฉพาะในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) 
และ ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) ทีจ่ดัให้มวีชิาโครงการขึน้เพื่อส่งเสรมิใหผู้้เรยีนได้เกดิการเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์จรงิ ไดร้บัโอกาสในการฝึกภาคปฏบิตั ิเพื่อให้สามารถน าเอาความรู้ความสามารถที่เรยีนรูไ้ปสู่การ
ปฏบิตัิด้วยการคดิเป็น ท าเป็น รกัการอ่าน และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้และมี
ความรอบรู้รอบคอบ ตลอดจนสามารถใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู้ที่จะยกระดบัการคดิเชิง
ระบบของผู้เรียน (Stoller, F.L., 1997: 35-38) ดังข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบว่า การจัดการเรียนการสอนวิชา
โครงการได้มีการมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และลงมือปฏิบัติเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ตรงกบัเรื่องทีศ่กึษา และเพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้ีการพฒันาความคดิเป็นอย่างอสิระ ฝึกทกัษะกระบวนการ
ในการคน้ควา้หาความรู ้การท างานเป็นกลุ่ม เริม่ตัง้แต่ปัญหาทีผู่เ้รยีนสนใจและอยากรูค้ าตอบ จงึไดท้ าการศกึษา
ค้นคว้าด้วยวกีารและจากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย รวบรวมและสรุปข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งโดยใช้ความรู้และทกัษะ
ต่างๆ ทีไ่ดเ้รยีนมาภายใตก้ารแนะน าและใหค้ าปรกึษาของผูส้อนหรอืผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆ มาประยุกตใ์ช ้จนได้
ค าตอบซึง่ผูเ้รยีนอาจประสบความส าเรจ็และความลม้เหลวในวธิแีสวงหาความรูต้ามวกีารของผูเ้รยีนเอง และมกีาร
น าเสนอสิง่ทีไ่ดจ้ากการศกึษาต่อเพื่อนๆ เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัและกนั แสดงใหเ้หน็ว่าการเรยีนรูท้ีผ่่าน
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ PRASERT’s COURSE ในลกัษณะกลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐค์รัง้นี้ไดส้่งผล
ให้เกดิสิง่ที่เรยีนว่า “นักประดษิฐ์” หรอื “นวตักร” นัน้ ซึง่จ าเป็นต้องมกีารเรยีนรู ้ฝึกฝน อบรม เพื่อใหเ้กดิความรู้
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ความเขา้ใจเกี่ยวกบัศาสตร์ต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เกดิงานที่เป็นนวตักรรมหรอืสิง่ประดษิฐต่์างๆ ขึน้ได ้
ดงันัน้ การเรยีนรูจ้ าเป็นต้องมหีลกัและแนวทางการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิการรูจ้กัเรยีนทีเ่ป็นของนักประดษิฐ์ ภายใต้
แนวทางทฤษฎกีารเรยีนรู ้ซึง่การเรยีนรู้ลกัษณะนี้จะเป็นกระบวนการละเอยีดอ่อนและซบัซอ้น นักการศกึษาและ
นกัจติวทิยาชาตต่ิางๆ ไดพ้ยายามศกึษาสภาพการเรยีนรูข้องมนุษยว์่าเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร มกีระบวนการอะไรบา้งที่
เกีย่วขอ้งรวมทัง้การถ่ายโยงความรูไ้ปสู่สถานการณ์ใหม่ได้อย่างไร ท าให้เกดิทฤษฎกีารเรยีนรูข้ ึน้ สอดคลอ้งกบั 
พรรณี ชูทยั (2522) ทีเ่หน็ว่า รปูแบบกระบวนการเรยีนรูจ้ะเริม่ตน้จากการส ารวจความต้องการ ขัน้แรกควรศกึษา
ธรรมชาตแิละก าหนดความตอ้งการของผูเ้รยีนโดยการซกัถาม สงัเกต สมัภาษณ์ พดูคุย หรอืท าแบบทดสอบก่อน
เรยีน เพื่อสรา้ง/กระตุ้นความสนใจ ส ารวจความสนใจและพื้นฐานความรูเ้ดมิของผู้เรยีนรายบุคคลโดยต้องมกีาร
เตรยีมการ ครตูอ้งเตรยีมศกึษาสาระเนื้อหาวชิาในหลกัสตูร และจุดประสงคข์องการเรยีนรูใ้หเ้ขา้ใจอย่างถ่องแทว้่า
หลกัสตูรตอ้งการอะไร แค่ไหน มจีุดประสงคข์องการเรยีนรูอ้ย่างไร และท าไมจงึตอ้งการอย่างนัน้ เพื่อการวางแผน
จดักระบวนการเรยีนรู้ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกนั และหากเป็นไปได้ควรเชื่อมโยงและบูรณาการสาระการ
เรยีนรูแ้ต่ละวชิาทีส่มัพนัธก์นัเขา้ดว้ยกนั เพื่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติจรงิ และใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิใหม้ากทีส่ดุ ทัง้นี้ครตูอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นร่วมก าหนดกจิกรรมการเรยีนรู้
ตามความสนใจและความถนดัอยา่งเหมาะสม เพื่อใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาหาความรูด้ว้ยตนเองตามความถนดัและความ
สนใจรายบุคคล เนื่องจากครูไม่ใช่ผู้บอกผูส้อนอย่างเดยีว ครูจงึต้องเตรยีมแหล่งขอ้มูลทัง้ที่เป็นสื่อกา รเรยีน ใบ
ความรู้ ใบงาน และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ หรอืศูนย์การเรยีนรูด้้วยตนเอง ที่มีขอ้มูลความรู้ ที่ผู้เรยีนสามารถเลอืก
ศกึษา คน้ควา้ตามความตอ้งการได ้(ธนพงศ,์ 2552 และ ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2534)  
  2. รูปแบบกลไกพัฒนาทักษะปัญญานักประดิษฐ์วิชาโครงการโดยใช้กิจ กรรมการเรียนรู้แบบ 
PRASERT’s COURSE ส าหรบัวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา จะเริม่ตน้จากการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนทราบถงึ
จุดมุ่งหมายของการเรยีนรูว้ชิาโครงการ ซึง่ส่งผลต่อเจตนาในการเรยีนรูท้ีจ่ะเป็นแรงกระตุ้นท าใหผู้เ้รยีนมองเหน็
ทศิทางการเรยีนรูว้ชิาโครงการทีจ่ะต้องอาศยั ความรูเ้ป็นฐาน และมกีารก าหนดขอบเขตเน้ือหาสาระทีจ่ าเป็นต้อง
ใชใ้นการน ามาพฒันาทกัษะปัญญานกัประดษิฐ ์รวมทัง้อาศยัประสบการณ์จากการศกึษาดูงานและการเรยีนรูจ้าก
แหล่งเรยีนรู้ต่างๆ ที่จะน าไปใช้สรา้งทกัษะการเรยีนรูอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสมกบัสภาพการเรยีนรู ้โ ดยกลไก
ดงักล่าวจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะปัญญานักประดิษฐ์ได้ดียิ่งขึ้นส าหรบัการเรยีนรู้วิชาโครงการของนักศึกษา
วทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา สามารถอธบิายไดจ้ากแนวคดิและทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะปัญญา  
นักประดิษฐ์ตามที่ Bednar, Cunnigham, Dufft, Pertt (1995) ที่ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรคัติวิสต ์
(Constructivism) เป็นทฤษฎีการเรยีนรูท้ี่เชื่อว่าความรูแ้ละการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ได้ด้วยตนเองเป็นคนสร้างขึน้มา
ดว้ยการ ตคีวามหมายของสิง่ทีอ่ยู่ในโลกความเป็นจรงิ ทัง้ทีเ่ป็นวตัถุหรอืเหตุการณ์ทีอ่ยู่บนฐานประสบการณ์และ
ความรู้ ที่แต่ละบุคคลมีมาก่อนเข้าไปสร้างความหมายภายในจิตใจ โดยมีรูปแบบ (Peter E. Doolittle, 2002)      
ทีเ่น้นกระบวนการโครงสรา้งทางปัญญาของบุคคล และไดใ้หค้วามส าคญักบัการเรยีนรูท้ีเ่ป็นผลทางสงัคมแห่งการ
เรยีนรูค้อืการจดัและรวบรวมกระบวนการต่างๆ ภายในเขา้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เป็นระเบยีบและมกีารปรบัปรุง
เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ตราบที่มปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนต้องมกีารปรบัตวัให้เขา้กบัสิง่แวดลอ้ม
หรืออยู่ในภาวะสมดุลได้ในกลุ่ม (สุรางค์ โค้วตระกูล , 2545) รวมทัง้ Sternberg & William (1966) และ Hope 
Haartman  (2002) ยงัได้อธบิายถึงการเรยีนรู้เพื่อพฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐ์ว่าเป็นการน าเอาทฤษฎีการ
เรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ความสามารถท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรยีนรูข้องมนุษย์มาจดัสรา้งกระบวนการเรยีนรู้ให้เป็นการศึกษาแก่ผู้เรยีน หรอืกลุ่มผู้เรยีนรู้ที่มี
ความเชื่อในเรื่องศกัยภาพ แต่การเรยีนรู้จะให้มปีระสทิธภิาพประสทิธผิลนัน้ จ าเป็นต้องพฒันาชุมชนแห่งการ
เรยีนรู้ที่ต้องเชื่อมโยงให้เกิดความสมัพนัธ์ของศาสตร์แต่ละอย่าง รวมทัง้ต้องมีวธิกีารจดัการเพื่อการถ่ายทอด
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ความรู้ให้แก่คนในชุมชนนัน้ ดงันัน้ เทคนิคและวธิกีารต่างๆ เกี่ยวกบัการให้การศกึษานักประดษิฐ์ในชุมชนอาจ
ต้องเพิม่ความเขา้ใจให้ลกึซึง้เพยีงพอเพื่อสรา้งพฤติกรรมการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั โดยการพฒันากลไกพฒันาปัญญานกัประดษิฐซ์ึง่ถอืเป็นเครื่องมอืที่จะสามารถเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง 
หรอืได้รบัความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นในลกัษณะของการชี้แนะ โดยกลไกพฒันาทางปัญญานักประดษิฐ์จงึสามารถ
น ามาประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนไดต้อ้งมหีลกัการส าคญั 3 ประการคอื 1) ผูเ้รยีนทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยการสือ่สารทัง้
ทีเ่ป็นทัง้กระบวนการภายในและกระบวนการภายนอก โดยจะท าใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะหส์ิง่ต่างๆ และสงัเกตสิง่ทีอ่ยู่
รอบๆ ตวัเขาได้ 2) ครูผู้สอนต้องเขา้ไปแนะน าช่วยเหลอืผู้เรยีนให้พฒันาได้เต็มตามศกัยภาพ และ 3) ภาษามี
ความส าคญัมากในการสอนและประสบการณ์เรยีนรู ้เพราะครูผู้สอนต้องเป็นผูส้รา้งไม่ใช่เป็นผูท้ าลายโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ภาษาถิ่นของผู้เรยีนเมื่อเขา้มาในสถานศกึษา ดงันัน้ ความรูท้ี่เรยีนต้องสรา้งขึน้มาเองจะต้องอาศยัการ
ออกแบบสิง่แวดล้อมการเรยีนรู้ และการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยยดึผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู้ทีพ่รอ้มจะ
สนับสนุนให้ผู้เรยีนมปีระสบการณ์มากที่สุด (Jonassen, 1999) สอดคล้องกบั ทศินา แขมมณี (2550) ที่เห็นว่า
ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนร่วมสมยัในศตวรรษที ่21 มุ่งเน้นเพื่อสรา้งกระบวนการพฒันาสตปัิญญาของมนุษย์
ให้เกดิเชาวน์ปัญญาขึน้มา อาทเิช่น ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางคณิตศาสตร ์ความสามารถทาง
เทคโนโลย ีและความคดิ ซึง่สิง่ต่างๆ ในโลกนี้จะมคีวามหมายขึน้โดยมาจากการคดิของคนทีร่บัรูส้ ิง่นัน้และแต่ละ
คนจะใหค้วามหมายแก่สิง่เดยีวกนัแตกต่างกนัไปอย่างหลากหลาย ดงันัน้ การเรยีนรูจ้ าเป็นต้องสรา้งกลไกพฒันา
ทกัษะปัญญานกัประดษิฐท์ีด่เีพื่อใหเ้กดิจากการสรา้งพลงัความรูใ้นตนเองและดว้ยตนเองของผูเ้รยีน หากผูเ้รยีนมี
โอกาสได้สร้างความคดิและน าความคดิของตนเองไปสรา้งสรรค์ชิน้งาน โดยอาศยัสื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม   
จะท าให้เหน็ความคดิเหน็นัน้เป็นรูปธรรมที่ชดัเจนในแบบทกัษะการเรยีนรู้ ซึ่งแต่ละคนจะมีทกัษะการเรยีนรู้ ที่
แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของสิง่ทีเ่รยีนรูน้ัน้ ท าใหผู้ส้อนจงึต้องเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกตามความสนใจ 
เปรยีบเสมอืนการท าหน้าทีข่องครทูีเ่ป็นลกัษณะอ านวยความสะดวกในการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน ใหค้ าปรกึษาชีแ้นะ
แก่ผู้เรียน เกื้อหนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ถือเป็นกระบวนการที่ท าให้
พฤตกิรรมของบุคคลเปลีย่นไปอนัเนื่องมาจากประสบการณ์ทีไ่ดร้บั อาทเิช่น ประสบการณ์ทีม่คีรเูป็นผูจ้ดั จะสง่ผล
ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากผลที่เกิดจากการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ (1) ด้านความรู ้
(Knowledge) (2) ดา้นทกัษะหรอืกระบวนการ (Skill Process) และ(3) ดา้นความรูส้กึ (Affective) (Bloom, 1964 ; 
สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย,ี 2548 และ ทพิยว์มิล วงัแกว้หริญั, 2550)  
  อย่างไรกต็าม วธิกีารเรยีนการสอนดว้ยกลไกพฒันาทกัษะปัญญานักประดษิฐ์จะช่วยใหเ้กดิโอกาสแห่ง
เรยีนรู้หรอืทางการศกึษาที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากแนวคดิทางการศกึษา หลกัการ และทฤษฎีดงักล่าว
ขา้งต้น เป็นการน าเอาหลกัการทฤษฎไีปใชใ้นการเรยีนรูเ้กีย่วกบัวชิาโครงการของระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สูงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียุธยา เพื่อวชิาโครงการเป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจกบัศาสตรต่์างๆ ทีเ่ป็นความรู้สู่การปฏบิตัิจนท าให้เกดิประสบการณ์และทกัษะปัญญา 
นักประดษิฐ ์ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการสรา้งความรูด้้วยตนเองที่เน้นให้ผู้เรยีนต้องแสวงหาความรู้ความเข้าใจได้
ด้วยตนเอง โดยผู้เรยีนนัน้มีความรู้เดิมอยู่แล้วแต่จะเกดิความรู้ใหม่ๆ ได้นัน้ ผู้เรยีนต้องเรยีนรูแ้ละแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบัคนอื่นๆ หรอืสบืคน้ เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวธิกีารต่างๆ จนท าใหน้ักเรยีนเกดิ
ความเขา้ใจและเกดิการรบัความรูน้ัน้อย่างมคีวามหมาย จงึจะสามารถสรา้งเป็นองคค์วามรูข้องนกัเรยีนเอง รวมทัง้
สามารถน าความรูท้ีม่อียู่มาเชื่อมโยงตรวจสอบกบัสิง่ใหม่ ทีไ่ดพ้บจนเกิดเป็นความรูใ้หม่ขึน้ทีเ่ราเรยีกว่า “ความรู”้ 
“ประสบการณ์” และ “ทกัษะ” (Duffy และ Jonassen, 1991 และ Bednar et al., 1991)  
 
 



 
 

13 

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวจิยัปฏิบตัิการเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้วยรูปแบบกลไกพฒันาทกัษะปัญญา    
นักประดิษฐ์วิชาโครงการโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PRASERT’s COURSE ส าหรับวิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรอียุธยา ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
  1. ขอ้เสนอแนะในการผลการวจิยัไปใช ้
      1.1 ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ครูผูส้อนควรมกีารเตรยีมการให้
พรอ้มเพื่อใหเ้กดิปัญหาน้อยทีสุ่ดในขณะด าเนินกจิกรรมการเรยีนรู ้และเพื่อใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้รรลุผล
ตามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้โดยการศกึษาความตอ้งการของกจิกรรมก่อน 
      1.2 ครูผู้สอนควรอธิบายท าความเข้าใจขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PRASERT’s 
COURSE เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ใจและสามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
               1.3 ครูผูส้อนควรสรา้งความมัน่ใจใหก้บันักศกึษา มกีารสรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเองเพื่อใหน้ักศกึษา
ไดก้ลา้แสดงออก กลา้แสดงความคดิเหน็ และพฒันาไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของผูเ้รยีน 
          1.4 ครูผู้สอนควรแนะน าการใช้เทคโนโลยแีละการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ตลอดระยะการเรยีนการ
สอนเพื่อควบคุมมใิหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจทีไ่ม่ตรงกบัแนวทางการเรยีนการสอน 
          1.5 ครูผู้สอนควรมีการประสานงานกับผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เป็นสถานที่ทดลอง หรือ
ผูป้ระกอบการต่างๆ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรูแ้บบ PRASERT’s COURSE ตลอดระยะเวลาในการเรยีนรู ้
  2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
      2.1 ควรมกีารน ารปูแบบการท าวจิยัไปใชก้บัวชิาและแผนกช่างอื่นๆ ทีใ่หเ้กดิความสอดคลอ้งกนั 
      2.2 ควรมกีารน ารปูแบบการเรยีนรูท้ีน่อกเหนือจาก Active Learning เช่นการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื การ
เรยีนรูแ้บบทวภิาค และการเรยีนรูแ้บบ PLC เพื่อใหเ้กดิความหลากหลายทางการศกึษาในระดบัอาชวีศกึษา 
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