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ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเพ่ือสร้างรูปแบบการวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยาน
ยนต์ โดยบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รวมทั้งตระหนักว่าควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ฐาน
สมรรถนะ มาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้ ความต้องการในการเรียนรู้ การท าความเข้าใจในเรื่องที่สนใจ โดยสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ ทักษะ และเจตคติ ระหว่างศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างกระบวนการคิดให้ผู้เรียนทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้าง ได้
อย่างลึกซึ้งมีความใกล้เคียงกับการท างานจริง อันที่จะสรรสร้างความเจริญงอกงามให้แก่สังคม และพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง
ต่อไป 
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 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะ รายวิชาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์โดยบูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

 ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ประชากร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยียานยนต์  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมทางเทคโนโลยียานยนต์ ของบริษัทรถยนต์ชั้นน าของประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยท าการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความคิดเห็น ด้านการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยียานยนต์ โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแนะน าต่อๆ 
กัน จ านวน 6 คน 

กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าประชุมการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 10 คน 

 วธิีการวิจัย 

1. ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 ตามแนวค าสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นครอบคลุมต่อประเด็นและกรอบ
แนวคิดการวิจัย เกี่ยวกับ สภาพ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการด าเนินการที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม แล้วท าการบันทึกเทปวีดีทัศน์ 
โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ร่างเป็นรูปแบบมาตรฐานสมรรถนะรายวิชาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยาน
ยนต์ โดยบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 

2. จัดประชุมการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 2 โดยน าข้อมูลที่ได้สังเคราะห์จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 มาก าหนดเป็น
กรอบแนวทางการสนทนากลุ่ม ในลักษณะการน าเสนอความคิดเห็นโดยอิสระ และผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. การน าเสนอความคิดเห็น และข้อมูลจากการสัมภาษณ์และมีการบันทึกวีดีทัศน์  การบันทึกผลการประชุมเชิงได้
ท าการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะได้ท าการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับระบบ
มาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standards Systems) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย 
ปฏิบัติการ และรูปแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ 

4. การสรุปข้อค้นพบเพ่ือน าไปพัฒนารูปแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลในล าดับต่อไป 
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 ผลการวจิัย 

ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะ รายวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ โดยบูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รูปแบบการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะรายวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ โดยบูรณาการกระบวนการ
เรียนรู้ที่พึงประสงค์ 

1.1 การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) หมายถึง การส ารวจสภาพปัญหาการศึกษาความต้องการ 
และการวิเคราะห์บริบท สภาพแวดล้อม ความจ าเป็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยียานยนต์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
(สถานศึกษา/สถานประกอบการ) 

1.2 การคัดเลือกสมรรถนะ (Selection of Competence) หมายถึง การคัดเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียานยนต์ และความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงยังต้องมีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ เพ่ือใช้ออกแบบและก าหนดเป็นหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1.3 การจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างสมรรถนะ (Competency Builders) หมายถึง การจัดล าดับเนื้อหา การก าหนดหัวข้อ 
การวิเคราะห์งาน/อาชีพ โดยค านึงถึง พิสัยการเรียนรู้ ความต่อเนื่อง ความยืดหยุ่น และความยากง่ายของเนื้อหา และระดับ
ความสามารถของผู้เรียน 

1.4 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Information Management) หมายถึง การจัดการความรู้โดยรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยียานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.5 เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเรียนรู้ (Technology Support) หมายถึง สื่อประสมที่มีความจ าเป็นต่อการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6 การปฏิบัติการสอน (Implementation) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยหลอมรวมขั้นตอนการด าเนินการที่ 
1-5 จัดเป็นระบบการเรียนรู้โดยจัดท าเป็นโมดูล (Modular Learning) ในแต่ละหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) เพ่ือสร้าง
เป็นแผนการสอน (Instructional Plan) คู่มือการสอนของผู้สอน (Instructor Manual) คู่มือการเรียนรู้ของผู้เรียน (Practitioner 
Manual)  

1.7 การวัดและประเมินสมรรถนะ (Measurement and Evaluation) หมายถึง การตัดสินใจ และก าหนดเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ร่องรอยหลักฐาน เพ่ือตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) โดยใช้เกณฑ์ปรนัย (Objective Criteria) และ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced) รวมทั้งรายงานผลตามสมรรถนะที่ปฏิบัติได้จริง (Student Competence) ที่จะ
สามารถเป็นเครื่องบ่งชี้ /ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของผู้ เรียนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานสมรรถนะ 
(Competency Standards) ได้ต่อไป 

2. การก าหนดระดับสมรรถนะ (Entry Level) ได้ท าการแบ่งสัดส่วนการเรียนภาคทฤษฎีคิดเป็นร้อยละ 40 และภาคปฏิบัติ
คิดเป็นร้อยละ 60 

3. การก าหนดวิธีการประเมิน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินซึ่งจ าเป็นที่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เข้ามามีส่วนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการก าหนดยุทธวิธีการสอน รวมถึงสามารถเข้าใจสภาพการปฏิบัติงานตามความเป็นจริงของผู้เรียน  

4. อาจารย์ผู้สอนต้องสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อบริบทของเทคโนโลยียานยนต์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา สิ่งที่ส าคัญก็คือ การเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
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5. อาจารย์ผู้สอนต้องปรับรูปแบบการสอนโดยเน้นเชิงรุก การทุ่มเทในเรื่องของเวลา และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจัง เน้นการมีส่วนร่วมโดยก าหนดกรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ สถาน
ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 


