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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา เก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม แผนกวิชาการก่อสร้าง  วิทยาลัย เทคนิคเลย    
วตัถุประสงค์การวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาด้านทกัษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม และ3) เพื่อประเมินผลรูปแบบการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูงท่ีเรียนวิชาทฤษฎีโครงสร้างประจ าปีการศึกษา 2/2558-1/2560 ครูผูส้อนและหวัหน้า
แผนกวิชาการก่อสร้าง วิศวกรโยธา นายช่างองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ผูอ้  านวยกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เทคโนโลยีก่อสร้าง โดยมี
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ เป็นแบบทดสอบวดัทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษานกัศึกษา
ก่อนด าเนินการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ส าหรับเชิงคุณภาพ เป็นการการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Work 
Shop) และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ความถ่ี หาค่าเฉล่ีย (μ ) 
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (ρ ) ค่า t-test แบบ Dependent และขอ้มูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์
ขอ้มูล โดยใชว้เิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวจิยั มีดงัน้ี 
 1. สภาพและปัญหาดา้นทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษาประจ าปีการศึกษาท่ี 2/2558 พบวา่ 

นกัศึกษาขาดความรู้และทกัษะการเรียนรู้ภาคปฏิบติั (แบบฝึกหัด) ในสาขาวิชาทฤษฎีโครงสร้าง 
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีความตอ้งการพฒันาทกัษะฝีมือในการเรียนรู้ในภาคทฤษฎี
และทกัษะการเรียนรู้ภาคปฏิบติั (แบบฝึกหดั)            



 
 

ค 

2. ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบท่ี1 ภาคทฤษฎีและรูปแบบท่ี 2 ภาคปฏิบติัโดยการฝึกปฏิบติัภายในงานหรือภายในหอ้งเรียน  

3. ผลการน ารูปแบบการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2560 
ในการเรียนทฤษฎีและการเรียนภาคปฏิบติั (แบบฝึกหัด) รูปแบบท่ี 1 ภาคทฤษฎีใช้เวลาเรียน
ภาคทฤษฎี จ านวน 2 ชัว่โมง รูปแบบท่ี 2 ภาคปฏิบติั (แบบฝึกหดัจ านวน 1 ชัว่โมง  

4. ผลการประเมินรูปแบบการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ พบวา่ รูปแบบท่ี 1 ภาคทฤษฎีและ
รูปแบบท่ี 2 ทกัษะการเรียนรู้ภาคปฏิบติั (แบบฝึกหัด) นกัศึกษามีความรู้และทกัษะการฝึกปฏิบติั 
(แบบฝึกหดั)เพิ่มมากข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  

5.ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา่ความพึงพอใจของนกัศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีต่อการ
ใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้และแบบฝึกหัด อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 และ 4.51 
ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

 
This research and development highlights on the model for improving learning 

skills of building construction students at Loei Technical College using participatory 
learning process. The objectives of this research were 1) to study the status and the 
problem regarding students’ learning skill by implement participatory learning 
process, 2) to design a model to improve students learning skill by implementing 
participatory learning process and 3) to find out the result of using the designed model 
for improving students’ learning skill by implementing participatory learning process. 
The samples were the diploma students who were enrolling the course Structural 
Theory in the academic year 2/2013-1/2017,teachers and heads of building 
construction division, civil engineers, civil work technician at the office of Tambol 
Administration and office of municipality, the director of construction division at 
Tambol and ministration and office of municipality, and undergraduate building 
construction students. The research instruments for qualitative research study were 
Focus-Group Discussion, In-Depth Interview and Workshop. The statistics used for 
qualitative data analysis, percentage, frequency, mean (µ) and standard deviation (ρ) 
were, t-test dependent. Meanwhile, Content Analysis was implemented for analyzing 
qualitative data.   
 

 Results of the study 

1. The status and problems regarding students learning skill found in the 

second semester of academic year 2015 were that the students lacked of knowledge 

and practice skill (doing exercises) in Structural Theory course with no statistical 

significance .05. The students needed to improve their learning skills, both theory and 

practice skills.  

2. The designed model for improving learning skills was classified into two 

parts; 1) theory and practice by doing exercises or tasks in their works or classroom. 

3. The result of using the model for improving students’ learning skill was found 

that in the first semester of 2017, the period of time for learning theory was 2 hours 

and another 1 hour for practice section. 

4. The evaluation of the model for improving learning skills was found that 

the students’ learning skills, both theory and practice skills, were higher with 

statistical significance .05. 

5. The students and the teachers’ satisfaction toward the use of the model for 

learning and the use of exercise for practicing was at very high level, averagely 4.58 

and 4.51 respectively.  


