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ชื่อผลงานการวิจัย :   
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสราง
ความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม 
 The development of instructional model based on constructivist theory to enhance knowledge 
construction abilities of industrial vocational students.   
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Abstract: 
 The purposes of this research were to develop instructional model based on constructivist theory to 
enhance knowledge construction abilities of industrial vocational students. The instructional model was 
developed through the process of ADDIE Model of Kevin Kruse together with Research and Development and 
the principles of constructivist theory. The samples were 20 certificate level first year students of the 
electronics division at Nakhon Pathom Technical College. The developed instructional model met the efficient 
standard criterion of 83.79/ 85.13, which was higher than the required criterion. The learning achievement 
scores of posttest were higher than pretest at the .05 level of significance. The instructional model was called 
MARCE Model.  The Model consisted of principles, objectives, syntax and support system. There were 5 steps of syntax 
as follow: 1)Motivation 2)Action 3)Reflection of Knowledge 4)Construction of Knowledge and 5)Evaluation. 
For implementation of the instructional model, teachers should stimulate students to learn and work in group. 
Learning activities correspond to student individual needs and differences which based on constructivist 
learning principle. 
 
Keywords:   Instructional model, Constructivist theory  
 
บทคัดยอ : 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม   ประยุกตใช ADDIE  Model  ตามแนวคิดของ  
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เควิน  ครูส  (Kevin  Kruse) รวมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และแนวคิดของ
ทฤษฎีการสรางความรู   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 
20 คน รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  เทากับ 83.79/ 85.13  สูงกวาเกณฑที่กําหนด  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีช่ือเรียกวา 
MARCE Model  มีองคประกอบ คือ  หลักการ  วัตถุประสงค  ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน  และการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช มีขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน  5 ขั้นตอน ประกอบดวย  คือ  1)  ขั้นเตรียม
ความพรอม (Motivation) 2) ขั้นปฏิบัติ (Action) 3) ขั้นสะทอนความรู (Reflection of Knowledge) 4) ขั้นสราง
ความรู (Construction of Knowledge)  และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation)  สําหรับการนํารูปแบบการเรียน    
การสอนไปใช  ครูผูสอนตองกระตุน และใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันตอรายบุคคล  และตอกลุม  
  
คําสําคัญ  :   รูปแบบการเรียนการสอน, ทฤษฎีการสรางความรู 
 
บทนํา  :   

การจัดอาชีวศึกษาทางชางอุตสาหกรรมใหประสบผลสําเร็จตองอาศัยความพรอมดานบุคลากร  
นักศึกษา วัสดุฝก เครื่องมือเครื่องจักร สภาพแวดลอมของ โรงฝกงาน และหองปฏิบัติการ หองสมุด  หลักสูตร 
ความรวมมือของสถานประกอบการ และงบประมาณ (ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ 2536: 58) แตสภาพปญหาปจจุบัน คือ  
ขาดแคลนเครื่องมือและวัสดุ บุคลากร ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ความรวมมือของสถาน
ประกอบการ  หลักสูตรเนนทฤษฎีที่กวางเกินไป และไมชัดเจนพอที่จะนําไปสูการปฏิบัติ (Practice)  รวมทั้งสื่อ
การสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ  การสอนเนื้อหาภาคทฤษฎีในหองเรียน และการสอนภาคปฏิบัติไมสัมพันธกัน  
ดังนั้นจึงทําใหนักเรียนขาดโอกาสฝกคิด  วิเคราะหการปฏิบัติงาน วางแผนการปฏิบัติงาน  และแกปญหาดวย
ตนเอง ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ (ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย 2522: 12-
22 อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2535: 4; ธีรวุฒิ บุญยโสภณ 2536: 58-68 และ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2541 : 20-24)  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสราง
ความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 1.  เนื้อหา 
      เนื้อหาที่นํามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เปนสวนหนึ่งของวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  พุทธศักราช 2546 
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 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      2.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 จํานวน  34  กลุม  รวมทั้งส้ิน  680  คน   
       2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 แผนก
วิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จํานวน 20 คน   
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
       ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท  คือ 
  3.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี         
การสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรู   
  3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรู 
 4.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
        ใชระยะเวลาในการทดลองสอนดวยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูในวิชา
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  จํานวน 7 สัปดาห ๆ ละ  4  ช่ัวโมง  รวมเปน 24 ช่ัวโมง   
 
กรอบความคดิในการวิจัย 

1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
เชิงนโยบายการศึกษา และ
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาต ิ

2. วิเคราะหหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
พุทธศักราช 2546

3. วิเคราะหหลักการ แนวคิด
เปาหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษา
นักเรียนชางอุตสาหกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4.  วิเคราะหนักเรียนชางอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

5. วิเคราะหหลักการ แนวคิดทฤษฎี
การเรียนรูท่ีเกี่ยวของ
- การวิจัยและพัฒนา
- การออกแบบการสอน
- ทฤษฎีการสรางความรู
- ทฤษฎีการสอน
- ทฤษฎีการเรียนรู
- งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ข้ันที่ 1 Analysis

(R1)
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน

1. ระบุ เปาหมายและผลลัพทธที่พึง
ประสงคของรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรูเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ในการสรางความรูของนักเรียน
ชางอุตสาหกรรมใหชัดเจน

2.  รางตนแบบรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรูเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ในการสรางความรูของนักเรียน
ชางอุตสาหกรรม มีองคประกอบ
คือ หลักการ วัตถุประสงค
ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน
และการนํารูปแบบการเรียน
การสอนไปใช

3.  สรางเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง
และเก็บรวบรวมขอมูล

4. ศึกษาและกําหนดเงื่อนไขของ
นักเรียนกอนการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสรางความรูเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการสราง
ความรูของนักเรียน
ชางอุตสาหกรรม

5.  ตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการสอน ฯ และเคร่ืองมือ
ตาง ๆ โดยผูเช่ียวชาญ

6.  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
และเคร่ืองมือตาง ๆ

ข้ันที่ 2 Design and Development 

(D1)
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

การนํารูปแบบการสอนตนแบบไป
ทดลองใช โดยมีข้ันตอน
ของรูปแบบการเรียนการสอน ฯดังน้ี
1. ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอน
ไปการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการเรียนรูที่กําหนด
ไวกับนักเรียนปวช. ช้ันปที่  1   
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส และ
จํานวน 20 คน

2.  กอนทําการทดลองชี้แจงหลักการ
เหตุผล และประโยชน
ของการวิจัยใหกับนักเรียน
พรอมท้ังทําความ เขาใจกับนักเรียน
เก่ียวกับแผนการจัดประสบการณ
วิธีการเรียนการสอน เพ่ือใหผลการใช
รูปแบบการเรียนการสอนเกิด
ประโยชนสูงสุด

3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน

    40 ขอ เวลา  60 นาที
4.ดําเนินการทดลอง จํานวน

7 สัปดาห ๆ ละ  4 ชั่วโมงรวมเปน
    24 ช่ัวโมง โดยไมนับวันท่ีสอบ
5.  หาประสิทธิภาพของรูปแบบ

การเรียนการสอน โดยใช
เกณฑ 80 / 80  

ข้ันที่ 3 Implement

  (R2)
การทดลองใชรูปแบบ ฯ

ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสรางความรูเพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการสรางความรู
ของนักเรียนชางอุตสาหกรรม

ทั้งระบบ

ขั้นที่ 4 Evaluation

  (D2)
การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ

รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรูเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการสรางความรูของ

นักเรียนชางอุตสาหกรรม
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วิธีดําเนินการวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัย 
 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงมีขั้นตอนในการวิจัยตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 การวิจัย (Research)  :  การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรู 
 ขั้นตอนที่  2 การพัฒนา (Development)  :  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรู 
 ขั้นตอนที่  3  การวิจัย (Research) :  การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู 
 ขั้นตอนที่  4 การพัฒนา (Development) : การประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรู 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค
นครปฐม ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 จํานวน 34 กลุม รวมทั้งส้ิน 680 คน   
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 แผนกวิชา
ชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จํานวน 20 คน โดยการสุมอยางงาย (Random Sampling) โดย
วิธีการจับสลาก 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย : รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม 
 โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนาดังนี้  
 1.  ระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการสรางความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรมที่ชัดเจน 
 2.  สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม  ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในดานการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน  รูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีการสรางความรู  และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง  โดยการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานแลวผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู   
 3. นํารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรู
ของนักเรียนชางอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ  7  ทาน เกี่ยวกับรูปแบบ  เนื้อหา  และวัดประเมินผล  ไดแก  
ศาสตราจารย ดร.นิพนธ  ศุขปรีดี, รศ.ดร.นภาพร   สิงหทัต, ผศ.ดร.อัคครัตน พูลกระจาง, อาจารย  ดร.สักรินทร    
อยูผอง, อาจารย  ดร.มนตชัย   มนูธาราม, อาจารย  ดร.วีระ  ทองประสิทธิ์ และอาจารย ดร.สมศักดิ์  จัตตุพรพงษ  
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content  Validity)   และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ 
(Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.50  ขึ้นไป  และ
ปรับปรุงแกไข 
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 4.  หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน (E1/E2) โดยใชเกณฑ 80/80 ทดลองกับนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จํานวน 20 คน โดยแยกเปน      
เด็กเกง ปานกลาง ออน แลวปรับปรุงแกไข   
 5.  สรุปผล  นําขอมูลที่ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม   
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  แจงบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อทําหนังสือ         
ขอความรวมมือดังนี้ 
 1.  เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 ทาน ดานเนื้อหา  ภาษา  และวัดผล ในการตรวจสอบความเที่ยงตรง      
เชิงเนื้อหา โดยผูวิจัยเปนผูนัดและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 2.  บันทึกเสนอผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  ในการเก็บขอมูลจากนักเรียน  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จํานวน  20  คน  ซ่ึง
กําลังเรียนในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552 โดยผูวิจัยเปนเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  มีขั้นตอนดังนี้  
  2.1 ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนไปการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนปวช. ช้ันปที่ 1 
จํานวน 20 คน  
  2.2  กอนทําการทดลองชี้แจงหลักการ  เหตุผล  และประโยชน  ของการวิจัย       ใหกับนักเรียน  
พรอมทั้งทําความ   เขาใจกับนักเรียน เกี่ยวกับแผนการจัดประสบการณ  วิธีการเรียนการสอน  เพื่อใหผลการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุด 
  2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 40 ขอ เวลา  60  นาที  
ดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่
กําหนดไวโดยใชเวลาในการสอน จํานวน  7 สัปดาห ๆ ละ  4  ช่ัวโมงรวมเปน  24 ช่ัวโมง  โดยไมนับวันที่สอบ   
  2.4  หลังจากดําเนินการทดลองสิ้นสุดลง  ผูวิจัยทดสอบ  ประเมินทักษะ และสอบถามความพึงพอใจ
นักเรียนปวช.  ช้ันปที่  1    
 3.  นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล  เพื่อนําเสนอตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล  และสถิติท่ีใช 
 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80โดยใชรอยละหาประสิทธิภาพ (E1/E2)   
และการวิเคราะหเนื้อหา  
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (ฉบับราง)  โดยผูวิจัยสังเคราะห
องคประกอบกระบวนการจัดระบบการเรียนการสอน โดยประยุกตใช ADDIE  Model  ตามแนวคิดของเควิน  
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ครูส  (Kevin  Kruse) รวมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และศึกษาแนวคิดทฤษฎี
พื้นฐานของการสรางความรู เกี่ยวกับ  1) พุทธิปญญานิยม (Cognitive Constructivism) ที่มีรากฐานมาจากทฤษฎี
พัฒนาการของพีอาเจต  2) พัฒนาการนิยม (Social Constructivism) ที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการของวิ
ก็อทสกี้ (Vygotsky)  3)  แนวคิดการรวมมือกันการเรียนรู  4)  แนวคิดการเรียนรูดวยการสรางสรรคใหม  และ 5)  
แนวคิดการเรียนรูดวยการสืบเสาะ  และนํารูปแบบการเรียนการสอนฉบับรางไปใหผูเชี่ยวชาญ  7  ทาน  
ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอน   ซ่ึงไดเทากับ 0.85  และนําไปปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  ไดรูปแบบการเรียนการสอนดังรูปภาพ 
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 นํารูปแบบการเรียนการสอนไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  20  คน ในภาคเรียนตน  ปการศึกษา  2552  ไดผลดังตาราง  
 

ประสิทธิภาพของ 
รูปแบบการเรียนการสอน 

คะแนน 
ประสิทธิภาพของ 
กระบวนการ (E1) 

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) 

เกณฑการประเมิน 

แบบฝกหัดระหวางเรยีน 83.79  80.00 

แบบทดสอบหลังเรียน  85.13 80.00 
 

 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม มีคาเทากับ 83.79/85.13 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวารูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรูของนักเรียนชาง
อุตสาหกรรมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย    และเมื่อ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา        
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางถัดไป 

 
คะแนน จํานวน (N) X  S.D. t 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 20 8.90 2.93 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 20 34.05 0.68 

36.89* 

 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 การอภิปรายผล  หรือการวิจารณและสรุป 
 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม มีคาเทากับ 83.79/85.13 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวารูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรูของนักเรียนชาง
อุตสาหกรรมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะรูปแบบการเรียนการสอนสรางขึ้นอยางเปนระบบ ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  และผานการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการเรียนการสอน ดานเนื้อหา และดานวัดประเมินผล และ
ปรับปรุงแกไขจนสมบูรณ ทําใหรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมที่นําไปในจริงได  และทําใหรูปแบบ
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยอารีรักษ มีแจง (2547 : 
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64 - 66) และพรพรรณ พึ่งประยูรพงศ (2547 : บทคัดยอ)  ที่มีประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
เกณฑที่กําหนดไว  และรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม  ทําใหสามารถนํารูปแบบการเรียนการสอน
ไปพัฒนาผลการจัดการเรียนของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพได 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช  
 1.  จากผลการวิจัย พบวา การนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช เวลามีสําคัญมากในการจัดการเรียน
การสอน ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรยืดหยุนระยะเวลาในการจัด      
การเรียนการสอนตามสถานการณของสาระเนื้อหา 
 2.  จากผลการวิจัย  พบวา  ระบบสนับสนุนในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช มีสําคัญมากตอ
การใชรูปแบบการเรียนการสอนนี้  ทั้งนี้ผูสอนควรทําความเขาใจกับระบบสนับสนุนใหชัดเจนกอนทําการสอน
ทุกครั้ง  เพื่อใหการนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนควรนําระดับความสามารถของนักเรียน  และ
ประสบการณในการสอนของครู  มาเปนตัวแปรรวมสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรูตอไป   
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 ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอุดมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2547. 
 
 
ภาพผูวิจัย 
    ชื่อ นายมนตชัย  พงศกรนฤวงษ  โทร. (มือถือ) 08 9836 5339 
    ท่ีทํางาน  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  73000 
    ประวัติการศึกษา 
    ปริญญาตร ี
    1.  สาขาวิชาไฟฟาส่ือสาร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  
    2.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
    ประกาศนียบตัรหลังปริญญา   
    Certificate of the Foreign Technical Graduate in Electronics  
    สถาบันวิจัยพฒันาและเทคโนโลยีแหงนางาโน  ประเทศญี่ปุน (ทุน JETRO)  

    ปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสตูรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ปจจุบันกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก   
    ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
    (กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ)   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอนระหวางฝกปฏิบตัิการทดลองตามขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 


	 The development of instructional model based on constructivist theory to enhance knowledge construction abilities of industrial vocational students.   
	 1.  เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 ท่าน ด้านเนื้อหา  ภาษา  และวัดผล ในการตรวจสอบความเที่ยงตรง      เชิงเนื้อหา โดยผู้วิจัยเป็นผู้นัดและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
	    ปริญญาตรี 


