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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการเรยีนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสรมิทักษะการเรียนรู้ 

เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ ส าหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

THE INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY  
TO ENHANCE KNOWLEDGE CONSTRUCTION ABILITIES USING  

SUPPLEMENTARY READING OF NAKHONPHANOM SERIES  
OF PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS, IN SOCIAL STUDIES 

มัทนา สถิตย์1 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ (3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ  
ในการสร้างความรู้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนกับรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (4) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) ที่มี 
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียน โดยใช้
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม    
จังหวัดนครพนม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบยกชั้น (Cluster random 
sampling) 1 ห้องเรียน จ านวน 38 คน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) เครื่องมือที่
ใช้ คือ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเสริมทักษะการ
เรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการสร้าง
ความรู้และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือ

                                                           
1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) เลขที่ 23 ถนนเทศบาล 1 อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
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ส่งเสริมความสามารถในการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติแบบมีอิสระและแบบอิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนาเพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญต้องการให้มีพัฒนารูปแบบการเรียน     
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ที่มีเนื้อหาที่เรียงจากง่ายไปหายาก มีส านวนภาษาเข้าใจได้ง่ายมี
ภาพประกอบ มีการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลโดยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า PARCE Model มีองค์ประกอบ คือ
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน การสรุปสาระความรู้ หลักการตอบสนอง และ 
สิ่งสนับสนุน ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นเตรียมความพร้อมและกระตุ้นจูงใจใน
การเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อม (Preparing and Motivating step = P) 2. ขั้นปฏิบัติ (Action = A) 3. 
ขั้นสะท้อนความรู้ (Reflection of Knowledge = R) 4. ขั้นสร้างความรู้ (Creation of Knowledge=C) 5. ขั้น
ประเมินผล (Evaluation = E) และของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.76/89.82 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
  3. ความสามารถในการสร้างความรู้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนด้วยรูปแบบ   
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนกับรูปแบบการเรียน
การสอนตามปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยคะแนนความสามารถในการสร้างความรู้
ส าหรับนักเรียนที่สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการเรียนสูงกว่านักเรียนที่มีการเรียนการสอนตามปกติ 
  4. ความพึงพอใจส าหรับนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยเฉพาะบรรยากาศในการเรียนที่มีความสนุกสนาน ที่นักเรียนสามารถหาความรู้ได้ต่อเนื่อง
ตลอดเวลาและนักเรียนสามารถพัฒนาวิธีการการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
ค าส าคัญ  การพัฒนาทฤษฎีการสร้างความรู้   หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะ 
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Abstract  
 This aims of this research were to develop the instructional model based on 
constructivist theory to enhance knowledge construction abilities using supplementary 
reading of Nakhon Phanom Series of Prathomsuksa 5 students, the specific aims as follow 
: To develop and find the efficiency of the instructional model based on constructivist 
theory to enhance knowledge construction abilities using supplementary Reading of 
Nakhonphanom Series of Prathomsuksa 5 students by using fables, the funny fables set. 
To compare knowledge construction abilities using supplementary Reading of 
Nakhonphanom Series of Prathomsuksa 5 students between students who learned by 
using the instructional model based on constructivist theory to enhance knowledge 
construction abilities and the regular class. To study student satisfaction of Prathomsuksa 
5 students at tessaban 4 school (Rastanagosin 200 school) on the instructional model 
based on constructivist theory to enhance knowledge construction abilities by using 
fables, the funny fables set. The samples used in this study consisted of prathomsuksa 
5/1 students at Tessaban 4 school (Rastanagosin 200 school), Nakhon Phanom District, 
Nakhon Phanom Province, during the first semester of 2018 academic year. They were 
selected by cluster random sampling technique and the experimental group with 
randomized of 38 students in class (Sampling Unit) The instruments used in this research 
were : The instructional model based on constructivist theory to enhance knowledge 
construction abilities of Prathomsuksa 5 students and the regular class, the knowledge 
construction abilities test and the student satisfaction questionnaire on the instructional 
model based on constructivist theory to enhance knowledge construction abilities of 
Prathomsuksa 5 students. The statistics used for analyzing data were percentage, 
standard deviation, t-test (dependent and independent) and content analysis 
 The results were as follows: 
  1. The Study of the fundamental data and needs for development of 
supplementary Reading programmed instruction on Nakhon Phanom Province. Indicated 
that: the teacher and the experts wanted the Read books additional instruction to be 
logical sequence of contents, easy to understand, illustrated, individual learning activity 
by encouraging the student to practice by themselves 
  2. The instructional model based on constructivist theory to enhance 
knowledge construction abilities is called Parce Model consists of the principle, 
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objectives, learning process, knowledge, reading for main idea, a summary of knowledge, 
Reflecting on the learning, and support. The 5 parts of learning are 1. Preparing and 
Motivating step =  (P) 2. Action = A 3. Reflection of Knowledge = R 4. Creation of 
Knowledge = C 5. Evalation = E and the instructional model based on constructivist 
theory of Prathomsuksa 5 students had efficiencies of 82.76/89.82 which higher than the 
established requirement 80/80. 
  3. he effectiveness of knowledge construction abilities of Prathomsuksa 5 
students learned with the instructional model based on constructivist theory to enhance 
knowledge construction abilities and the regular class was the difference statistically 
significant at .01 level. The students who learned by the instructional model based on 
constructivist theory to enhance knowledge construction abilities had ability in the 
creation of knowledge construction abilities higher than that the students who learned 
by the traditional.  
  4. The student’s satisfaction in the instructional model based on constructivist 
theory to enhance knowledge construction abilities of Prathomsuksa 5 students were at 
the highest level, especially, a funny atmosphere classroom in learning, students can be 
continued finding the knowledge all the time and students develop methods to find 
knowledge by themselves.  
 
Keywords: Developing the theory of knowledge, read additional skills 
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1.  บทน า  
 การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมในการสร้างและพัฒนาคนให้มีความรู้และคุณธรรม ช่วยให้
คนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย  
ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถ   
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสันติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดซึ่งช่วยให้
นักเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ดังนี้  1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 ผลการศึกษาพบว่าในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Learning  
Theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะ
น ามาใช้ในการปรับปรุงโดยเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้วิธีการเรียนรู้มากกว่าให้ความรู้ โดยตรง 
เน้นการปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู้สถานการณ์มากกว่าการเรียนรู้เพ่ือการจ าตามที่ครูบอก ซึ่งแตกต่างจากการ
เรียนรู้แบบเดิมที่เน้นครูเป็นผู้ให้ความรู้เป็นส าคัญ ทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบด้วยลักษณะการเรียนรู้
ที่ส าคัญ 3 ลักษณะ คือ 1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ มิใช่เป็นการซึมซับ หรือการ
บันทึกข้อมูลที่รับเข้ามาเป็นส่วน ๆ 2) การเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่กับความรู้เดิมที่เป็นความรู้ที่ตนเข้าใจ และ
น าไปใช้ได้ (Deep Knowledge) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการสร้างความรู้ใหม่ และ 3) สถานการณ์หรือ
บริบทของการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญของการสร้างความรู้  
 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) ประกอบด้วยลักษณะการเรียนรู้ที่ส าคัญ       
มี 3 ลักษณะ คือ 
  1. การเรียนรู้ เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ มิใช่เป็นการซึมซับหรือการบันทึกข้อมูล       
ที่รับเข้ามาเป็นส่วน ๆ 
  2. การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความรู้ เดิมที่ เป็นความรู้ที่ ตนเข้าใจและน าไปใช้ ได้  ( Deep  
Knowledge) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการสร้างความรู้ใหม่ 
  3. สถานการณ์ หรือบริบทของการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญของการสร้างความรู้ เช่น สื่อที่ใช้ใน
การเรียนรู้โดยเฉพาะหนังสืออ่านเพิ่มเติม ที่รูปภาพการ์ตูนประกอบจะกระตุ้นให้นักเรียน 
 ดังนั้นนักเรียนจะได้ความรู้ใหม่รวมกับความรู้เดิม เกิดเป็นการขยายความรู้ หรือความรู้ใหม่ขึ้นเอง
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ 
ซึ่งหลักการแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้   
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 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของการสร้างความรู้มาเป็นพื้นฐานพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ร่วมกับหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ดังที่กล่าวมา นอกจากนั้นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานศึกษาต่อไป และนักเรียนสามารถน าความรู้ 
วิธีการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน     
การเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                
มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังต่อไปนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเสริมทักษะการ
เรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนม       
เมืองมหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
  3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนโดยใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์  
  4. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนเทศบาล 4 
(รัตนโกสินทร์ 200 ปี) ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์  
 

3.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้
ศึกษาต าราเอกสารรวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาระส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การออกแบบ
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การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เทคนิควิธีการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบปกต ิและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

4.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการ 

2. วัตถุประสงค์ 

3.  สาระการเรียนรู้รูปแบบ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ 
 

4. ข้ันตอนการเรียนการสอน รูปแบบ Parce Model 

   4.1 ข้ันเตรียมความพร้อมและกระตุ้นจูงใจในการเรียน  เพื่อ
เตรียมความพรอ้ม Preparing and Motivating step = (P) 

1) ครูกระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เรียน 
2) ครูแจ้งจุดประสงคข์องการเรียน 
3) ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยกอ่นเรียน 
4) ครูให้ความรู้สาระเนือ้หา 
5) แบ่งกลุ่มนักเรียน 
6) ครูน าเสนองานให้กับนักเรียนทุกกลุ่ม 

  4.2 ชั้นปฏิบัติการ (A) =  Action 
นักเรียนในกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานของ
สมาชิกในกลุม่โดยใช้กระบวนการต่างๆดงันี้ 

  1) ทบทวนความรู้การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา 
  2) กระบวนการปฏิบัติซ่ึงประกอบด้วยการ     
     วเิคราะห์ วางแผนและปฏิบัติ 

     3) กระบวนการแก้ปัญหาที่ประกอบด้วยการหา 
         สาเหตกุารแก้ปัญหาและการปรับปรุงให้ส าเรจ็ 
         ตามเป้าหมาย 
  4.3 ขั้นสะทอ้นความรู้ (R) = Reflection of Knowledge 

  1) ตัวแทนกลุ่มย่อยน าเสนอผลงาน รวมทัง้  
   กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการแกปั้ญหา 

     2) นกัเรียนในกลุ่มวเิคราะห์และสรุป 

   4.4 ขั้นสร้างความรู้  (C)= Creation of Knowledge  
     1) สรุป เชื่อมโยงความรู้เดิมให้ได้ความรู้ใหม่ 
     2) ครูช่วยสรุปเพื่อให้ได้ความรู้ใหม ่

   4.5 ขั้นประเมินผล (E)= Evolution 
     1) นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียน 
     2) เฉลยแบบทดสอบย่อยหลังเรียน 

     3) ประเมินผลงาน 

 

-ทฤษฎีการสร้างความรู้(Constructivists Learning Theory) (Fosnot, 1996, pp. 12 – 15; Von Glaseisfeld, 1991, pp. 22 – 25; 
Wilson, 1996, pp. 18-20; Cobb, 1994, pp. 7-10; Bell, 1993, pp. 24- 30; Driver and Bell, 1986, pp. 5-7;  
ไพจิตร สะดวกการ,  2538; สุกัญญา กตัญญู, 2542, หน้า 39;  สิริชนม์ ป่ินน้อย, 2542, หน้า 20; ธิดา ภูประทาน, 2542, หน้า 13)   
- การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน้ัน เจสสัท (Jessup, 1996, pp. 12-15) 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อศึกษาข้อมูล และหาประสิทธิภาพของรูปแบบ           
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ข้ันตอนในการพัฒนา ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หาประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ และ 3) ปรับปรุงรูปแบบการสอน  ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์                 
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์                 

- ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist  
Learning  Theory)  (Fosnot, 1996, pp. 12–
15; Von Glaseisfeld, 1991, pp. 22– 25; 
Wilson, 1996, pp. 18–20; Cobb,  1994, pp. 
7–10; Bell, 1993, pp. 24- 30;  Driver and 
Bell, 1986, pp. 5–7; ไพจิตร  สะดวกการ, 2538; 
สุกัญญา กตัญญู, 2542, หน้า 39; สิริชนม์ ปิ่นน้อย, 
2542, หน้า 20; ธิดา ภูประทาน, 2542, หน้า 13)   
-  การออกแบบระบบการเรียนการสอน  
(Instructional System  Design) ADDIE  
Model ตามแนวคิดของเควินครูส (Kevin  kruse, 
2008, p. 1) โดยใช้แนวคิดของ           เยเกอร์  
(Yager, 1991, p. 30) อันเดอร์ฮลิ (Underhill, 
1991, p. 25) ทิศนา แขมมณี  (2542, หน้า 24) 
และ ไพจิต สะดวกการ  (2539, หน้า 96) และ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้  เช่น  การ
ร่วมมือกันเรียนรู้  (Collaborative  Learning) 
การเรียนรู้ด้วยการฝึกงาน (Cognitive 
Apprenticeship Approach)การเรียนรู้ตามสภาพ
จริง  (Authentic Learning)  การเรียนรูโ้ดยใช้
กรณีศึกษา  หรือการศึกษาเป็นรายกรณี  (Case  
based  Learning) การเรียนรูเ้พื่อการสร้างสิ่งใหม่ 
(Generative Learning) การเรียนรู้ด้วยการ
สืบเสาะ  (Inquiry  based  Learning)  และการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  (Project  based learning) 
-  การจัดกระบวนการเรียนและจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้(Fosnot, 1996, 
pp.12–15; Von Glaseisfeld, 1991, pp. 22–25; 
Wilson,  1996, pp. 18–20; Cobb, 1994, pp. 
7-10; Bell, 1993, pp. 24-30; Driver and Bell,  
1986, pp. 5–7; ไพจิตร สะดวกการ, 2538, สุ
กัญญา กตัญญู, 2542, หน้า 39; สิริชนม์  ปิ่นน้อย, 
2542, หน้า 20; ธิดา ภูประทาน,  2542, หน้า 13 
และกนกรัตน์ ตั้งสุขเกษมสันต์ (2552, หน้า 16-20) 

สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ

สังคมหลักการตอบสนองและ  

สิ่งสนับสนนุ 
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ข้ันที่ 1  (Analysis (R1) 
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

 ข้ันตอนท่ี 2 D1 

สังเคราะห์ร่างรูปแบบการจัด                 
การเรียนรู้การออกแบบและพัฒนา 

 ข้ันตอนท่ี 3  R2 ใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 

ช้ันตอนท่ี 4  พัฒนา  D2  
การประเมินผลการพัฒนารูปแบบและ
ปรับปรุง 

1.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน: 
การศึกษาหลักสูตรและ
แผนพัฒนาแห่งชาติ  
2.วิเคราะห์หลักสูตรหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานสาระการ
เรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
3. วิเคราะห์หลักการและ
แนวคิดเป้าหมายการจัด
การศึกษานักเรียน                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
4. วิเคราะห์การจัดการเรียนที่
ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเ ติมตาม
รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ 
5.  วิเคราะห์หลักการแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
-การวิจัยและพัฒนา 
-การออกแบบการสอน 
-ทฤษฎีการสร้างความรู้ 
-ทฤษฎีการสอน 
-ทฤษฎีการเรียนรู้ 
-งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 1. ร่างรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถ     
ในการเรียนรู้ของนักเรียน   
2. เป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ 
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง  และรวบรวมข้อมูล
ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้  
แบบประเมินความสอดคล้อง
ของรูปแบบการเรียนการสอน  
แบบประเมินความสามารถใน
การสร้างความรู้ แบบประเมิน
คุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
4. ศึกษาและก าหนดเง่ือนไข  
ของนักเรียนก่อนการใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติมที่ใช้รูปแบบ                
การเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ของนักเรียน 
- ตรวจสอบความเหมาะสม
หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ตรวจสอบ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
- หาประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงแก้ไข  
รูปแบบการเรียนการสอน 
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

 การน ารูปแบบการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช้ 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1.ผู้วิจัยน าการจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
2. ก่อนการทดลองชี้แจง
หลักการและเหตุผลของการ
วิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
3.น าแบบทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน
จ านวน 30 ข้อเวลา 60 นาที 
4.ด าเนินการทดลองสอน
ร่วมกับรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแผนการเรียนรู้ที่ใช้
เวลาสอน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 2 
วันรวม16 ชั่วโมงโดยไม่นับ
วันที่สอบเริ่มจากการทดสอบ               
ก่อนเรียน  (Pre-test) หลัง
เรียน Post-test และ
ด าเนินการทดลองสอน
ร่วมกับรูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ ตามที่ก าหนดไว้    
5. ประเมินผลการเรียนรู้และ
ความพึงพอใจของนักเรียน 
รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้  

 การประเมินและปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการเรียนการสอน  โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  ได้แก่                      
แบบประเมินทักษะการเรียนรู้และ
ความสามารถในการเรียน
แบบสอบถามความพึงพอใจ  และ
แก้ไขปรับปรุงรูปแบบ การเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
โดยมีกรอบแนวคิดในการด าเนินการ
วิจัย 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

5.  วิธีด าเนินการวิจัย  
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน  
เทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จ านวน 3 ห้อง ๆ ละ    
38 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 114 คน  
  5.2.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 
200 ปี) ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบยกชั้น (Cluster 

Analysis =: R1 Desing & Development = D1 Implement= R2 Evaluation= D2 

รูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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random sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน 38 คน เป็นกลุ่มควบคุมร่วมกับห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
(Sampling Unit) ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องมีผลการเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการคละ
ความสามารถของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน ตามนโยบายของโรงเรียน  
 5.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจัยและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถในการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน
เทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) เป็นการวิจัยตามแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครูส (Kevin Kruse 
2008, หน้า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) ซึ่งมีข้ันตอนในการวิจัยตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis : A) : 
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development : D and D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 
  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation : I) : การทดลอง
ใช้รูปแบบการเรียน 
  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมิน (Evaluation : E) : การ
ประเมินปรับปรุงและความพึงพอใจรูปแบบการเรียนการสอน 
 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง 
นครพนมเมืองมหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) มีดังนี้ 
   1. แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเสริมทักษะ         
การเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ฉบับ 
   2. แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนจัดการเรียนการสอน และ 
ทักษะการเรียนรู้ความสามารถสร้างความรู้ใหม่ได้ถูกต้องส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับ     
ในมุมมองปัจจุบัน จ านวน 1 ฉบับ 
 5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการ 
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   1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการ 
   2. สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการ โดยข้อมูลครอบคลุมเก่ียวกับ 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์เป้าหมายของการเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนโดยใช้หนังสือ
อ่านเพ่ิมเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ และทฤษฎี การสร้างความรู้  
   3. น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สร้างขึ้นไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา ภาษา และวัดประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้
และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร (Index of Item Objective Congruency 
: IOC)  โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ 

    เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  +1 
    ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน    0 
    เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน   -1 
    การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษา                  
ความต้องการโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 117) 
 

     IOC       =   
∑ 

 
 

     ∑   = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     N   = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

    น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนี 
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ได้ค่า 1.00 ทุกข้อ และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้มีความชัดเจนสามารถ
สื่อความได้ง่าย  
   4. น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปวิเคราะห์เอกสาร 
  สรุปขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 
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 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  สรุปขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)  
ส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือ/ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผลที่ได ้

1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมลู
พื้นฐานเชิงนโยบาย
การศึกษาแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาต ิ
2. เพื่อวิเคราะห์หลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม                  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5
พุทธศักราช 2551 
3. เพื่อวิเคราะห์เป้าหมาย
รูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสรา้ง
ความรู้ของนักเรียน 

ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
 
ศึกษาเอกสาร 
 
 
 

- นโยบายการศึกษา 
- แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาต ิ
 
- หลักสูตรแกนกลาง
สาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประถมศึกษาปีท่ี 5
พุทธศักราช 2551 
เป้าหมายรูปแบบ
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 
 
 
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 

ข้อมูลการศึกษา
นโยบายการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ 
ข้อมูลหลักสูตร
แกนกลางสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประถมศึกษาปีท่ี 5
พุทธศักราช 2551 
ข้อมูลเป้าหมาย
รูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ส าหรับ

ศึกษาเอกสารเกีย่วกับแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้  

เร่ือง นครพนม เมืองมหัศจรรย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 ในมุมมองปัจจุบัน 

สร้างแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู ้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้  

เร่ือง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5  

น าแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู ้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้  

เร่ือง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 ในมุมมองปัจจุบนัที่สร้างขึ้นไปปรึกษา และน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพือ่
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

สัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการเรียน โดยใชห้นังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เร่ือง นครพนมเมอืงมหัศจรรย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

ในมุมมองปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือ/ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผลที่ได ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
4. เพื่อวิเคราะห์การ
จัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
 
สัมภาษณ ์
 

ปีท่ี 5  
ครูผูส้อน จ านวน 10 
คน 
 

 
แบบสัมภาษณ/์การ
วิเคราะหเ์นื้อหา 
(Content Analysis) 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ข้อมูลการจดัการเรียน
การสอนตามรูปแบบ
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ ส าหรับ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

5. เพื่อวิเคราะห์แนวคดิ
ทฤษฎี งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบและทฤษฎีการ
สร้างความรู ้

ศึกษาเอกสาร - แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนา
รูปแบบและทฤษฎี
การสร้างความรู ้

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
การวิเคราะห์เนื้อหา  
(Content Analysis) 

ทฤษฎีงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบและ
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้

 
สรุปขั้นตอนการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในขั้นตอนที่ 1 

วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

น าก าหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหาทั้ง 6 เร่ือง เพื่อน ามาใช้สอน 

วางโครงเร่ืองทั้ง 6 เร่ือง 

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนา หนงัสืออ่านเพิ่มเตมิเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์  

ร่างขอบเขตเนื้อหาหนังสืออา่นเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบ 

ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบและปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

หาประสิทธภิาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เร่ือง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ แบบรายบุคคล (One to 

one Tryout) จ านวน 3 คน แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) จ านวน 9 คนและแบบภาคสนาม (Field Tryout) 

ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) ที่ไม่ใชกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 30 

คน แต่ละขั้นตอนพิจารณาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข 

น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เร่ือง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

 ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 38 คน 
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 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเสริมทักษะการเรียนรู้               
เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสารที่เกีย่วขอ้งกับการสร้างแบบประเมินหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เร่ือง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ 

ก าหนดโครงสร้างและขอบเขตเน้ือหาของแบบประเมินหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้  
เร่ือง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ 

น าแบบประเมินหนังสืออา่นเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เร่ือง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

น าแบบประเมินหนังสือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านเพื่อหาค่าความสอดคล้อง IOC 

สร้างแบบประเมินคุณภาพหนังสืออา่นเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เร่ือง นครพนมเมืองมหัศจรรย์  

ปรับปรุงแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน 

ให้ผู้เชี่ยวชาญ  5 ท่านตรวจสอบและปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

ไดแ้บบประเมินหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เร่ือง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ ไปใช้เป็นเครื่องมือการวิจยั 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ศึกษาจุดประสงค์ ค าอธิบาย และมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 

วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ เพื่อเขยีนจุดประสงค์เชิงปฏิบัติ 

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียน โดยใช้หนังสือ 
อ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เร่ือง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ ส าหรับนกัเรียนประถมศึกษาปีที่  5 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและน าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน เร่ือง ต านานเมืองนครพนม ทดลองกับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 จ านวน 38 คน และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้

หาประสิทธภิาพแผนการจัดการเรียนรู ้E1/E2 แบบกลุ่มใหญ ่(Filed Tryout) โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ทดลองกับนักเรียน 
ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม จ านวน 30 คน  

ที่คละเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน แล้วปรับปรุงแก้ไข 
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 5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  สรุปขั้นการพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development: D and D): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค ์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรยีน
การสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ศึกษา
เนื้อหา 

เอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้

1.1 สังเคราะหร์ูปแบบการ
เรียน การสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการเรียน
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 

สังเคราะห ์
 
 
 
 

เอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรูเ้พื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างความรู้ของนักเรียน                    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ต้นแบบ 

1.2 ระบเุป้าหมายละผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของรูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการเรียน 
ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

สังเคราะห ์
 
 
 
 
 

เอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

ข้อมูลเป้าหมายและผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของรูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการเรียน 
ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

1.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content 
Validity) 

 ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน 

แบบประเมินความ
สอดคล้อง/ค่าดัชนี
ความสอดคล้องและ
การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

รูปแบบการเรียนการสอนฯ 
(ต้นแบบ) ผ่านการตรวจสอบ
ความสอดคล้อง 

2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แผนการจดัการเรียนรู้ แบบ
ประเมินความสามารถ 
ในการสร้างความรู้และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

สังเคราะห ์
 
 
 
 

เอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรูเ้พื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการ
เรียนของนักเรียน                  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ต้นแบบ 

2.1 ศึกษาเอกสารต่าง ๆ สังเคราะห ์ การวิเคราะห ์
เนื้อหา (Content 
Analysis) 

การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

ข้อมูลแนวคิดทฤษฎ ี
ที่เกี่ยวข้อง 
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วัตถุประสงค ์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมลู 

สร้าง เครื่องมือท่ีใช้ใน
การรวบรวม
ข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
แผนการจดัการเรียนรู้, แบบ
ประเมินความสามารถในการ
สร้างความรู้, แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

2.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content 
Validity) 

สอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน 

แบบประเมิน/ค่าดัชนี
ความสอดคล้องแบบ
การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบความเที่ยงตรง  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

2.4 การหาประสิทธิภาพและ
คุณภาพเครื่องมือ 

ทดสอบ ประถมศึกษา 
ปีท่ี 5/1โรงเรียน
เทศบาล 4 
(รัตนโกสินทร์ 
200 ปี )  
ภาคเรยีนที่ 1  
ปีการศึกษา
2561  
จ านวน 38 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมลู/ค่าร้อย
ละ, ค่าความยากง่าย, 
ค่าอ านาจจ าแนก, ค่า
ความเชื่อมั่น, ค่า 
E1/E2 ตามเกณฑ์ 
80/80 

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบหาประสิทธิภาพ
และคณุภาพ 
 

 
6.  ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยที่ ได้น าเสนอปรากฏผลการวิจัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ          
1.1 พบว่า สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
จ านวน 10 คน ด้านอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 45 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 60 
ในช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 20 รองมามีปริมาณที่เท่ากัน จ านวน 1 คน คือ อายุ
ต่ ากว่า 30  และ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 1.2 ด้านต าแหน่งและวิทยฐานะ พบว่า ครูผู้ตอบ
แบบสอบถามมีต าแหน่งวิทยฐานะส่วนใหญ่เป็นครูช านาญการ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองมา
เป็นครูช านาญการพิเศษ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และเป็นครู จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
ตามล าดับ และ 1.3 ด้านประสบการณ์การท างาน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระยะเวลามากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
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จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองมาเป็นระยะเวลา 11-20 ปี และ 5-10 ปี จ านวน 1 เท่ากับคิดเป็น
ร้อยละ 10 
  2. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เสริม
ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ และน ารูปแบบการเรียนการสอนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยรวมโดยใช้เกณฑ์ 80/80 ด้วยการทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 38 คน โดยได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยรวม เท่ากับ 82.76/89.82 เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1  
  3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมือง
มหัศจรรย์ สามารถสรุปสาระส าคัญและให้ข้อคิดเห็นจากการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่ม จ านวนคน คะแนนเต็ม X  S.D. df t 
ทดลอง 38 30 70.35 2.66 

74 10.91** 
ควบคุม 38 30 56.60 4.96 

 ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตาราง ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างความรู้ ความเข้าใจสามารถสรุปข้อคิดที่
ได้จากการเรียนเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน หลังเรียนของนักเรียน 
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 70.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.66 และกลุ่มควบคุม  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.96 เมื่อทดสอบสถิติที่ พบว่า t = 10.91 แสดงว่า
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้างความรู้หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้างความรู้หลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้างความรู้หลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
  4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเสริม
ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.79, S.D. = 0.90) และเมื่อ
แยกเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ทฤษฎีการสร้างความรู้อยู่ ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดั งนี้                
ด้านบรรยากาศในการเรียน (  ̅= 4.89, S.D. = 0.12) รองลงมา ได้แก่ ด้านการประเมินผลในการเรียน   
( ̅ = 4.83, S.D. = 0.25) ด้านระยะเวลาในการเรียน ( ̅ = 4.78, S.D. = 0.16) และด้านกิจกรรมใน       
การเรียน ( ̅ = 4.66, S.D. = 0.15) 
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7.  อภิปรายผลการวิจัย  
 1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้เรียกว่า PARCE MODEL มีองค์ประกอบ คือ เป็นขั้น
เตรียมความพร้อมและกระตุ้นจูงใจในการเรียน มีวัตถุประสงค์ สาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
กระบวนการเรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน ซึ่งมีกระบวนการเรียนการ
สอน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมและกระตุ้นจูงใจในการเรียนเพ่ือเตรียมความ
พร้อม (Preparing and Motivating step=P) 2) ขั้นปฏิบัติ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อนความรู้ 
(Reflection of Knowledge : R) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction of Knowledge : C) และ 5) ขั้น
ประเมินผล (Evaluation : E) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 
ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน เท่ากับ 0.71–1.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพที่
สามารถน าไปทดลองสอนได้ จากผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน      
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  
ในการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบนี้สามารถพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้  
 2. วางแผนการท างาน และปฏิบัติงานร่วมกันแก้ปัญหาและสรุปความรู้ เป็นการร่วมมือกันเรียนรู้
ที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานที่กว้างขวางลึกซึ้งมากกว่าการคิด และปฏิบัติ
เพียงคนเดียว จึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.76/89.82 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ได้สร้างขึ้นอยู่เป็นระบบตามหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา 
และด้านวัดประเมินผล 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน เท่ากับ 0.71– 
1.00 ซึ่งมีความสอดคล้องกัน และมีการปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ ท าให้รูปแบบการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมที่น าไปใช้จริงได้ และท าให้รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่ก าหนด 
80/80  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียน ภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกเป็นรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด รูปแบบการเรียนการสอนนี้นักเรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา นักเรียน
สามารถพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ นักเรียนชอบเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนนี้ รวมถึง
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ จึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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8.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 1. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนานักเรียนโดยองค์รวม ที่เน้นทั้ง
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ร่วมกับทฤษฎีอ่ืน ๆ เช่น ทฤษฎี
การคิดระดับสูง ทฤษฎีการร่วมมือกันเรียนรู้ 
 2.  ควรมีการวิจัย เ พ่ือค้นหาตั วแปรที่ ส่ งผลต่อรูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี                  
การสร้างความรู้ ความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่ อ่าน มี สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น      
ความรู้สึกคุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยการท ากิจกรรม และการร่วมมือในกลุ่มท างานตามแผนการท าให้ส าเร็จ 
ลุล่วงไปด้วยดี 
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