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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารตาม
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์   เพ่ือเพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่มี
ต่อวิชาเครื่องกลไฟฟ้า ของนักเรียน  ภายหลังได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่พัฒนาขึ้น
ด าเนินการโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอน  ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัตติวิสม์  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง   จ านวน 
24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  เรื่อง  ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและการใช้งาน  ที่เน้นกระบวนการ  
ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ ,  แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ,  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติต่อวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของจริยธรรม  
โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยของตนเอง  โดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้  
ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม  ผู้ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ  สนใจและเอาใจใส่ต่อสังคม  
เป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงโดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่ายในครั้งนี้ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณคณะผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานพร้อมทั้งรองผู้อ านวยการทุกฝ่าย  ขอขอบพระคุณ
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่และคณะครูที่
ด าเนินการท างานวิจัยของวิทยาลัยฯทุกท่านจนงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็น
อย่างมาก ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

คุณประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา 
บูรพาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกๆท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูง 
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บทท่ี  1 
บทน า 

 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบใน
ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  ท าให้ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรมาท างานใน
ต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก รัฐบาลจึงมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
เป็นภารกิจเร่งด่วน โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
จะต้องให้ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริม  การ
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ ความยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางความคิด อุดมการณ์  และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดี
งามของไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : 2554)  ทั้งนี้เนื่องจากทุกภาคส่วน
ในสังคมต่างก็มีความตระหนักและยอมรับกันว่า การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นถ้าคนในชาติได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างเหมาะสมก็
จะสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ 
ของชาติให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาจึงเป็น
กระบวนการสร้างคน เพ่ือจะก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 เมื่อพิจารณาตามสาระส าคัญของการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกา
ภิวัตน์นั้น เป็นสิ่งก าหนดการปฏิบัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่ สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545 : 13 – 15) ด้วย
หลักการดังกล่าวนั้นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการ



 

 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการส่งเสริมประสานงานการ
จัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการอาชีวศึกษาโดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน
และประชาชนให้มากขึ้น จึงได้ขยายสถานศึกษาไปสู่ภูมิภาคโดยเน้นให้เปิดท าการสอนได้ทุกหลักสูตรและ
หลากหลายวิชาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพและประสบความส าเร็จในการศึกษาตามความสามารถของแต่ละบุคคล จึงได้ก าหนดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ ขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางท างาน สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ ตลอดจนเพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของตลาดแรงงานในปัจจุบัน (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2556 : 1) ปัญหา
ดังกล่าวเช่นกัน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้สถานศึกษาปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอนเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริงตามวิชาชีพท่ีเรียน เพื่อให้ผู้เรียนวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านอาชีพ 
โดยยึดทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้โดยผ่าน
ช้ินงาน หรือกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย ความรู้จะเกิดขึ้นและถูกสร้างขึ้นโดยตัวผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดได้ดี
ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์จนเกิดช้ินงาน 
จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นนั้น วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์เป็นหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ปฏิบัติในการท าการจัดการเรียนการสอนนั้น จึงมีการก าหนดก าหนด
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ไว้ดังนี้  “เป็นสถานศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ที่มีสมรรถนะ
อาชีพได้มาตรฐานสากล โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยก าหนดพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม คือ พันธกิจที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้าน
อาชีวศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชาตามความต้องการของตลาดแรงงาน รองรับการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0 พันธกิจที่ 5 
สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย และพันธกิจที่ 6 เสริมสร้างสมรรถนะอาชีพของผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล โดยท าการ
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพช้ันสูง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นจะนักเรียนจะ
ได้เรียนรู้ในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้แก่ หมวดวิชาชีพ มีแผนกวิชาท าการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของจุดประสงค์หลักสูตรแต่
ละสาขาวิชา และหมวดวิชาสามัญ เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้น าความรู้ไปใช้ในการใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
และงานอาชีพ หมวดวิชาสามัญนั้นจะท าการสอน โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา สุขศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และหมวดวิชาเลือกนั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกแผนกวิชาตาม ความ
ต้องการของนักเรียนนักเรียน โดยวิทยาลัยการอาชีบางสะพานนั้นท าการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร
การเรียนการสอนที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนดขึ้น  

 เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเป็นไปตามสมรรถนะอาชีพและสมรรถนะรายวิชาที่ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และเป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่
ต้องการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะพื้นฐานการสร้างองคค์วามรู้ ให้เกิดควบคู่กัน
ไปนั้น การจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นการผสมผสานแนวคิดของการวิจัย การแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ใหม่ช่วย
ให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผูเ้รยีนจะสามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมฝึกทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลและ
สามารถใช้ข้อมูลที่ได้น ามาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน (Constructionism) ซึ่งมีความเช่ือว่า
ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ความรู้ได้ ดังนี ้



 

 

 “อักษร V ในค าว่า Constructivism เป็นการสร้างความรู้ด้วยตัวผู้เรียนมิใช่ครูเป็นผู้ให้             ส่วน
อักษร n ในค าว่า Constructionism คือการสร้างรูปแบบของความคิดที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เหมาะสม เมื่อผู้เรียนสนใจ
ที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างจากภายนอก หรือ อย่างน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมกันในการกระท า” 

 ผู้วิจัยสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน 
(Constructionism) ในการศึกษาเนื้อหาสาระมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการวิธีที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่
ต้องการลงมือหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนเพ่ือเป็นการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน โดยการศึกษาของ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน ซึ่งจาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าว พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning  : RBL) เป็นการจัดการเรียนรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์ความรู้ของผู้เรียนด้วยการวิจัย ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีทักษะการวิจัย และการแสวงหาความรู้ด้วยการบูรณาการการวิจัยเข้ากับรายวิชาที่สอน การใช้การวิจัย
เป็นฐานของการเรียนการสอน มี ความสอดคล้องกับตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่ านชิ้นงาน 
(Constructionism) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี 
Constructivism โดย Piaget ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงสู่ความรู้ใหม่ และสิ่ง
ส าคัญคือการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก และตรงตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และค้นหา
ความรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้จาการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือท าโครงงานดังนั้น การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จึง
มีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ปัญญาของผู้เรียน มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียนวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 
1 สาขาไฟฟ้าก าลัง ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

 1.2.2 เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ของระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาไฟฟ้าก าลัง ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

 1.3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน
ปีท่ี 1 สาขาไฟฟ้าก าลัง ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์   การประเมินผล 

 1.3.2 นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาไฟฟ้าก าลัง ท่ีได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สามารถพัฒนาทักษะในการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารได้ 

  

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 
1.4.1 ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขา         ไฟฟ้า

ก าลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร เพ่ือพัฒนาทักษะทางการ
เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4ห้องเรียน  

 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1ห้อง 1  สาขา 
ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่มด้วยการจับสลากเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 
ห้องเรียนที่มีลักษณะสาขาวิชาใกล้เคียงกันและมีผลการเรียนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 

1.4.2 ขอบเขตของตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ตามแนวคิดการสร้าง

ทักษะความรู้ผ่านใบงาน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร พัฒนาทักษะใน

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารได ้
1.4.3 ขอบเขตของเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหารายวิชาวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 

รหัสวิชา 20104 - 2006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นรายวิชาในหมวดช่างอุตสหกรรม มีจ านวน 3 หน่วยกิต       ใช้เวลาเรียน 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดย
ที่การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะที่หน่วยการเรียนรู้         เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 



 

 

 
 1.4.4 ขอบเขตของระยะเวลาการทดลอง 
 ด าเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมง 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.5.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียน         การสอนรายวิชาการ
ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  รหัสวิชา 20104 - 2006  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ตาม
แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน (Constructionism) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ ขั้นการสร้าง
ความสนใจ ข้ันออกแบบการเรียนรู้ ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ ขั้นการสรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน ขั้นการน าเสนอผลงาน ขั้นการ
ต่อยอดองค์ความรู้ และขั้นการวิเคราะห์และประเมินผล โดยที่การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะที่หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเดิน
สายไฟฟ้า ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเฉพาะหน่วย 32 ช่ัวโมง 

 1.5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ของนักเรียนในเรื่อง การเดินสายไฟฟ้า  วัดจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิเคราะห์ได้เป็นค่าเฉลี่ยคะแนนจาก การสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนรู้รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  เรื่อง การเดินสายไฟฟ้า ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานและการ
เรียนปกติ  

 1.5.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการสร้างหรือท าให้มีผลงาน ซึ่ง
องค์ประกอบท่ีส าคัญในการพิจารณา คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ            การน าเสนอและความส าเร็จของผลงาน โดยวัด
ระดับความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจาก                 แบบประเมินการสร้างผลงานแบบรูบิค 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ และต้อง
พัฒนา 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.6.1 ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 

 1.6.2 ได้แนวทางในพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเหมาะสมส าหรับนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

 1.6.3 เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  ในทุก
ระดับชั้นในการจัดการเรียนรู้ใหม่ประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 



 

 

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมทักษะรายวิชาติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
ส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งน าเสนอเป็นแนวทาง ดังนี้ 
 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
  1.1 ความหมายของแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
  1.2 ความส าคัญของแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
  1.3 หลักการของแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
  1.4 ทัศนคติ คุณลักษณะของครูในการเรียนการสอนตามตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน
ชิ้นงาน (Constructionism) 
  1.5 บทบาทและผลที่เกิดขึ้นของผู้เรียนในการเรียนการสอนตามตามแนวคิดการสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
  1.6 แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน 
(Constructionism) 
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
  2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 
  2.2 แนวทางการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน 
  2.3 บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัย 
  2.4 ข้อดีของ Research –based Learning 
  2.5 ข้อจ ากัดของ Research –based Learning (RBL) 
 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียน  
  3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.4 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.5. การหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.6 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4.1 ความหมายความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4.2 องค์ประกอบของความสามารถในการสร้างในผลงาน 
  4.3 การวัดและการสร้างเกณฑ์การประเมินความสามารถการสร้างผลงาน 



 

 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
 2.1.1 ความหมายของแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
 แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) เป็นทฤษฎีทางการศึกษา (Theory of 
Education) ที่พัฒนาขึ้นศาสตราจารย์ซีมัวร์ เพเพิร์ท (Seymour Papert) อาจารย์สถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ (MIT) เป็นแนวคิดที่มีพ้ืนฐานของความรู้ (Theory of Knowledge)                   โดยซีมัวร์ 
เพเพิร์ท ได้ร่วมงานกับเพียเจต์ ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ท าให้ซีมัวร์ 
เพเพิร์ทได้รับอิทธิพลทางความคิดจากเพียเจต์เป็นอย่างมากเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็ก (ชัยอนันต์ สมุทวณิช , 
2541: 1) แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) เป็นทฤษฎีการศึกษาที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้ในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดีจึงมีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่ งได้มี นัก
การศึกษาให้นิยามความหมาย ดังนี้ 
 ซีมัวร์ เพเพิร์ท (Seymour Papert, 1999) บิดาแห่งแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน 
(Constructionism) ได้กล่าวว่า ความรู้เกิดจากการสร้างขึ้นโดยตัวผู้เรียน โดยที่การศึกษาตามแนวคอนสตรัคชันนิ
ซึมจะประกอบด้วยการจัดโอกาสให้ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีกว่าแก่ผู้เรียนในการสร้างความรู้ 
 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2552) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน เป็นการเรียนรู้ที่ต้อง
อาศัยวัสดุสื่อเทคโนโลยี บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้หรือบริบททางสังคมที่ดี ซึ่งท าให้มีการสร้าง
ความรู้นั้นโดยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมต้องมีความหลากหลาย (Diversity) มีทางเลือก (Choice) และมี
ความเป็นกันเอง (Congeniality)  
 พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2548) กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานเป็นแนวคิดทฤษฎีที่
มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้ดีนั้นเกิดจากการน าเรื่องที่เด็กชอบมาให้เด็กท า 
(Construct) โดยบูรณาการวิชาและเรื่องที่ควรเรียนรู้ต่างๆ เข้าไปใช้หลักการเรียนรู้ในลักษณะ Learner 
Centered Learning, Technology Integrated for Life Long Learning 
 สุชิน เพ็ชรักษ์ (2544) กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน เป็นทฤษฎีที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้าง
ความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครู และในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาโดย
อาศัยสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งการสร้างสิ่งที่จับต้องได้หรือสามารถมองเห็นได้จะมีผลท าให้ผู้เรียนต้องใช้ความคิด มี
ความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง 
 รุ่ง แก้วแดง (2544) ยังได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ตามแนว Constructionism               ว่าการเรียน
ลักษณะนี้เน้นกระบวนการเรียน โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีอิสระแต่ละคนอาจมีวิธีคิด วิธีเรียนที่แตกต่างกัน 
ความรู้ที่ได้ก็เป็นความรู้ของแต่ละบุคคล และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้เมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูลมากกว่า
ที่จะมีความรู้แต่เพียงอย่างเดียวในการเรียนระบบเดิม นอกจากนี้แล้วจะต้องเป็นการสอนเพื่อที่จะหาวิธีการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

 
 วารินทร์ รัศมีพรหม (2541) กล่าวว่า แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) จะ
เป็นการเรียนรู้ที่สังคมสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมและความรู้จะถูกสร้างขึ้นโดยการประนีประนอมระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน ภาษาและวัฒนธรรมจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนที่ใช้เป็นกระบวนการค้นหาความรู้ ผู้เรียนจะ
สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองมากกว่าที่จะซึมซาบความคิดความจริงที่เข้ามาสู่ตนเอง โดยมีความมุ่งหมายของการ
เรียนที่ชัดเจน แต่แนวทางที่จะน าไปสู่ปลายทางนั้น จะเป็นอิสระ หรือเป็นระบบเปิด (Open System) ซึ่งจะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ที่จะเลือกแนวทางของตนได้ 
 จากที่กล่าวมา สามารถสรุปความหมายของแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
ได้ว่าเป็นการเรียนที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียว ความรู้เกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นด้วยผู้เรียน
เอง โดยผู้เรียนนั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหรืออย่างน้อยต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ โดยมีครูหรือผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน 
โดยความรู้ที่ดีนั้นจะต้องรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก 
 
 2.1.2 ความส าคัญของแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
 การเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิด               โดยที่
ธรรมชาติในการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นมาจากการรับรู้ แล้วแปลผลโดยผ่านกระบวนการคิดภายในกลไกของสมอง 
จากความรู้สึกที่ได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยอวัยวะรับการสัมผัสทั้ง 5 ประเภท คือ  ตา (Visual) ส าหรับการ
มองเห็น หู (Auditory) ส าหรับการได้ยิน จมูก (Olfactory) ส าหรับ                  การดมกลิ่น ลิ้น (Gustatory) 
ส าหรับการชิมรส และกาย (Skin) ส าหรับการสัมผัสทางกาย           ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา จากการอ่าน การฟัง การสังเกต การสื่อสาร การอบรม การฝึกปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยี ฯลฯ 
 การเรียนรู้มี 2 ลักษณะคือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Heuristics) หรือ การเรียนรู้ที่มี           การสอน 
(Didactics) การเรียนรู้ที่เกิดจากการสอนจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนน าเสนอ            โดยการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและนักเรียนผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้น
เป็นรูปแบบใดก็ได้เช่น ความเป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน ฯลฯ ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข และสถานการณ์
เรียนรู้ให้กับนักเรียนสิ่งต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้สามารถอธิบายได้โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning 
Theory)  
 ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถอธิบายลักษณะการเกิด                  การ
เรียนรู้ โดยได้รวบรวมเป็นองค์รวมเป็นชุดหลักการต่างๆ เพ่ืออธิบายเหตุผลการได้มาขององค์ความรู้ การรักษาไว้
และการเรียกใช้องค์ความรู้ในแต่ละบุคคล สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นแนวทางช่วยให้ผู้สอนใช้เครื่องมือในการเรียนการ
สอนรวมถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และท าให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ในการ
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (ตวงอัฐ ตุมอญ 2551 : วารสาร) 
 การออกแบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนับได้ว่าเป็นยุคสมัยที่ 3 ของการออกแบบ          การเรียน
การสอน (Instructional Design : ID) หากเรียงล าดับของยุคสมัยการออกแบบการเรียน การสอนมีดังนี้ 
  ยุคสมัยที่ 1 คือ การออกแบบการเรียนการสอนมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavior) 
  ยุคสมัยที่ 2 คือ การออกแบบการเรียนการสอนมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive) 
  และยุคสมัยที่ 3 คือการออกแบบการสอนมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist)  



 

 

 ซึ่งการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีในกลุ่มทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(Constructivist) มาใช้ใน
การออกแบบการเรียนการสอน โดยเป็นทฤษฎีการศึกษาที่มีชื่อว่า      “คอนสตรัคชันนิซึม (Constructionism)” 
หรือการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน ซึ่งมีทฤษฎีการศึกษาที่น ามาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้
เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญและมีบทบาทอย่างมากส าคัญการจัดการศึกษาในประเทศไทย 
 ซีมัวร์ เพเพิร์ท กล่าวว่า แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) เป็นทั้งทฤษฎีการ
สอน และกลยุทธ์การจัดการศึกษา ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานของทฤษฎี Constructivism ของเพียเจต์ จากการอ้างถึง
ความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดจากครูสู่ผู้เรียนได้โดยง่าย แต่กิจกรรมสามารถสร้างสิ่งที่อยู่ในใจของผู้เรียนได้ง่ายกว่า 
ผู้เรียนที่ไม่มีแนวคิดก็สามารถสร้างแนวคิดได้ เองยิ่งไปกว่านั้น แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน 
(Constructionism) ยังสนับสนุนการเกิดความคิดใหม่ ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนการคิดสร้างสรรค์ เมื่อผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมที่ตนสนใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเขาสามารถสะท้อนผลร่วมกันกับคนอ่ืนๆ ภายในกลุ่ม 
นอกจากนั้น ซีมัวร์ เพเพิร์ท ยังกล่าวถึง ความแตกต่างระหว่าง Constructivism กับ Constructionism ไว้อีกว่า 
(Han and Bhattachary, 2001 and Seymour Papert, 1991) 
 “อักษร V ในค าว่า Constructivism เป็นการสร้างความรู้ด้วยตัวผู้เรียนมิใช่ครูเป็นผู้ให้             ส่วน
อักษร n ในค าว่า Constructionism คือการสร้างรูปแบบของความคิดที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เหมาะสม เมื่อผู้เรียนสนใจ
ที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างจากภายนอก หรืออย่างน้อยท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมกันใน          การกระท า” 
 นงนุช ภัทราคร (2546) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความรู้ว่าแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน 
(Constructionism) มีสาระส าคัญที่ว่า ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้นั้น
จะเกิดขึ้นและสร้างข้ึนโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning 
by Doing) รวมทั้งพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ จะมีมากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น แต่
ยังรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวของผู้เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก หมายความว่า 
ผู้เรียนจะสามารถเก็บข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปเป็นโครงสร้างของความรู้ภายในสมองของ
ตนเองขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรู้ภายในที่ตนเองมีอยู่แล้วแสดงออกมาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ ซึ่ง
จะเกิดเป็นวงจรต่อไปเรื่อยๆ ได้ คือ ผู้เรียนจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอก แล้วน าข้อมูล
เหล่านี้กลับเข้าไปบันทึกในสมองผสมผสานกับความรู้ภายในที่มีอยู่แล้วแสดงความรู้ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 
ดังนั้นในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by Doing) จะได้ผลดีถ้าหากว่าผู้เรียนเข้าใจในตนเอง มองเห็น
ความส าคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า และสร้างเป็นองค์ความรู้
ใหม่ข้ึนมา ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้นั่นเอง  
 ซีมัวร์ เพเพิร์ทได้ให้ความเห็นว่า ทฤษฎีการศึกษาการเรียนรู้ที่มีพ้ืนฐานอยู่บนกระบวนการการสร้าง  2 
ประการ ด้วยกัน 
 ประการแรก คือ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเอง ไม่ใช่รับแต่ข้อมูลที่หลั่งไหล เข้ามา
ในสมองของผู้เรียนเท่านั้น โดยความรู้จะเกิดข้ึนจากการแปลความหมายของประสบการณ์ที่ได้รับ 
 ประการที่สอง คือ กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนนั้นมีความหมายกับ
ผู้เรียนคนนั้น 
 ฉะนั้นการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับประสบการณ์ตรงหรือลงมือท าด้วยตนเอง (Learning by 
Doing) ได้มีส่วนร่วมในการสร้างที่มีความหมายกับตนเอง ท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงผสมผสานความรู้ระหว่าง



 

 

ความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา การลงมือด้วยตนเองโดยกระท าสิ่งที่ตนเองชอบ
หรือสนใจ ซึ่งในขณะที่ท าสิ่งที่ตนเองสนใจหรือชอบก็จะได้ความรู้จากกระบวนการที่ท าไปพร้อม ๆ กัน 
 แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของความรู้ 
(Theory of Knowledge) ที่มีความคิดว่าเด็ก ๆ ไม่ใช่ท่อที่ว่างเปล่าที่ผู้ใหญ่จะเทข้อมูลและความรู้ต่างๆ เข้าไป 
แต่เด็กคือผู้สร้างความฉลาดและการเรียนรู้ของเข้าเอง ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กเป็นผู้มีความสามารถ มีพรสวรรค์
ที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เด็กเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์ในโลกนี้ตั้งแต่แรกคลอดและมีสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนเข้า
เรียนในโรงเรียนด้วยซ้ า ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่า Piagetian Learning คือ การเรียนรู้โดยไม่ต้องได้รับการสอน เช่น เด็กพูด
ได้โดยไม่ต้องจับมานั่งสอนหรือเด็กสามารถเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ จากสิ่งแวดล้อม (นงนุช ภัทราคร 2546) 
 นอกจากนี้ เพียเจต์ ยังอธิบายว่าพัฒนาการเกี่ยวกับความคิด ความเข้าใจของบุคคลนั้น เกิดจากการที่
บุคคลพยายามจะปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม               การปรับตัวนี้บุคคลจะ
ใช้กระบวนการ 2 อย่าง คือ 
 1) การดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อได้พบหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่
ไม่มีอยู่ในสมองตนเอง บุคคลจะรับหรือดูดซึมเก็บเข้าไปไว้เป็นความรู้ใหม่ของตน 
 2) การปรับความแตกต่าง (Accommodation) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อได้พบหรือปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับความคิดที่มีอยู่ในสมอง บุคคลจะเริ่มปรับความแตกต่างระหว่างของใหม่กับ
ความคิดเดิมจนเกิดความเข้าใจว่าควรจะท าอย่างไรกับสิ่งใหม่นี้และเมื่อใดที่บุคคลสามารถปรับความคิดเดิมให้
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ บุคคลจะอยู่ในสภาวะสมดุล              แต่เนื่องจากบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกระบวนการทั้ง 2 อย่าง จึงเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 
 
 
 
 จากที่กล่าวมา สามารถสรุปแนวคิดให้สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน 
(Constructionism) ว่าเป็นการเรียนที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียว ความรู้เกิดขึ้นจากการ
สร้างขึ้นด้วยผู้เรียนเองไม่ใช่เกิดขึ้นจากครูหรือผู้สอน ซึ่งหมายความว่า      บุคคลสามารถเก็บข้อมูลจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปโครงสร้างของความรู้ในสมองตนเอง ขณะเดียวกับก็สามารถเอาความรู้ภายในที่
มีอยู่แล้วแสดงออกมาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้             ซึ่งจะเป็นวงจรต่อไปเรื่องๆ คือ บุคคลจะเรียนรู้
เองจากประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมภายนอก แล้วน าข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าไปในสมองผสมผสานกับความรู้ภายในที่มี
อยู่ แล้วแสดงความรู้ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก (นงนุช ภัทราคร 2546) 
 ดังนั้นแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) จึงให้ความส าคัญกับโอกาส 
(opportunities) และวัสดุที่จะใช้ในการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถน าไปสร้างความรู้ให้เกิดข้ึนภายในตัวผู้เรียน
เองได้ ไม่ใช่มุ่งการสอนที่เป็นการป้อนความรู้ให้กับผู้เรียน แต่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากการลงมือท าผู้สอนควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองมีทางเลือกที่มากขึ้น โดยการลงมือปฏิบัติหรือสร้างงานที่
ตนเองสนใจ และสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเองโดยการผสมผสานระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ดังที่  
 นงนุช ภัทรราคา (2546) กล่าวว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน
ชิ้นงาน (Constructionism) ได้ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ 



 

 

  1) Explore คือ การส ารวจตรวจค้น ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะเริ่มส ารวจตรวจค้น หรือพยายามท า
ความเข้าใจกับสิ่งใหม่ (Assimilation) หรือ ก าลังปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ไม่มีอยู่ในสมองของตนก็จะ
พยายามรับหรือดูดซึมเก็บเข้าไปเป็นความรู้ใหม่ 
  2) Experiment คือ การทดลอง ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะเป็นการทดลองหลังจากที่มีการส ารวจไป
แล้ว เป็นการปรับความแตกต่าง (Accommodation) เมื่อได้พบหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับ
ความคิดท่ีมีอยู่ในสมอง กล่าวคือผู้เรียนเริ่มจะปรับความแตกต่างระหว่างของใหม่กับของเดิมจนเกิดความเข้าใจว่า
ควรจะท าอย่างไรกับสิ่งใหม่นี้ ยิ่งไปกว่านั้น การที่บุคคลนั้นสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้าด้วยกับด้วยความใส่ใจ จะ
ท าให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ลึก มีความหมายและยาวนาน (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2541) ในขั้นตอนนี้
อาจจะมีลองผิดลองถูกบ้างเพ่ือจะเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์และสร้างเป็นองค์ความรู้เก็บไว้ในสมองของตนเอง 
อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้จะเกิดทั้งการดูดซึม (Assimilation) และการปรับความแตกต่าง (Accommodation) 
ผสมผสานกันไป  
  3) Learning by Doing คือ การเรียนรู้จากการลงมือท า ขั้นนี้เป็นการลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือการได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายต่อตนเอง แล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองขึ้นมา ซึ่งจะคาบ
เกี่ยวกับขั้นตอนที่ผ่านมา ขั้นนี้จะเกิดทั้งการดูดซึม (Assimilation)            และการปรับความแตกต่าง 
(Accommodation) ผสมผสานกันไป เช่นเดียวกัน 
 
 
 
  4) Doing by Learning คือ การท าเพ่ือที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะต้องผ่าน
สามขั้นตอนข้างต้นจนประจักษ์แก่ใจตนเองว่าการลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  
ที่มีความหมายนั้น สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ได้และเมื่อเข้าใจแล้วก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่ดี เช่น 
รู้จักคิดแก้ปัญหา รู้จักการแสวงหาความรู้และสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ซึ่งก าลังเข้าสู่ภาวะที่
เรียกว่า “Powerful Learning” ซึ่งก็คือเกิดการเรียนรู้ที่จะดูดซึม (Assimilation) และ การปรับความแตกต่าง 
(Accommodation)                        อยู่ตลอดเวลา 
 อย่างไรก็ตามอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า จาก 4 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จนไม่
สามารถแยกออกว่าพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงให้เห็นนั้นอยู่ในขั้นตอนไหน เนื่องจากมีการผสมผสานกันอยู่
ตลอดเวลา และในการเริ่มต้นของผู้เรียนแต่ละคนนั้นอาจมีความแตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะเริ่มที่ 
Experiment หรืออาจจะเริ่มที่ Learning by Doing เลยก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ใน
สมองของผู้เรียนแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน 
 
 2.1.3 หลักการของแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
 แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) มีสาระส าคัญที่ว่า ความรู้ไม่ใช่มาจากการ
สอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง            การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนได้ดีเม่ือผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by Doing) นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการ
ของผู้เรียนในการเรียนรู้ ซึ่งจะมีมากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปฏิกิริยาระหว่าง



 

 

ความรู้ในตัวของผู้เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก หมายความว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บข้อมูลจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปเป็นโครงสร้างของความรู้ภายในสมองของตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอา
ความรู้ภายในที่ตนเองมีอยู่แล้วแสดงออกมาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ซึ่งจะเกิดเป็นวงจรต่อไปเรื่อยๆ ได้ คือ 
ผู้เรียนจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วน าข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าไปบันทึกในสมอง
ผสมผสาน กับความรู้ภายในที่มีอยู่แล้วแสดงความรู้ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้นในการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง (Learning by Doing) จะได้ผลดีถ้าหากว่าผู้เรียนเข้าใจในตนเองมองเห็นความส าคัญในสิ่งที่เรียนรู้และ
สามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า (รู้ว่าตนเองได้ เรียนรู้อะไรบ้างและสร้างเป็นองค์การ
ความรู้ใหม่ขึ้นมาซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้นั้นเอง 
 จากการสรุปขั้ นตอนในการจั ดการ เ รี ยนรู้ ต ามแนวคิดการสร้ า งสรรค์ความรู้ ผ่ านชิ้ น งาน 
(Constructionism) จนเป็นหลักการต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้ดังนี้ (นงนุช ภัทราคร, 2546)  
  1. หลักการที่ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลักการเรียนรู้ตามแนว Constructionism 
คือ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มี
ความหมาย ซึ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวของผู้เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก 
อย่างไรก็ตามการเรียนรู้จะได้ผลดีถ้าหากว่าผู้เรียนเข้าใจตนเอง มองเห็นความส าคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ข้ึนมา 
  2. หลักการที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูเป็นผู้ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก และพยายามจัด
บรรยากาศการเรียนการสอน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือท า และเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย (Many Choices) และเรียนรู้อย่างมีความสุขสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เก่าได้ 
  3. หลักการเรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม หลักการนี้เน้นให้เห็นความส าคัญของการ
เรียนรู้ร่วมกัน (Social Value) ท าให้ผู้เรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึ่งที่ส าคัญการสอนตามแนว 
Constructionism เป็นการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมคนออกไปเผชิญโลกถ้าผู้เรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้
ส าคัญแลสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ เมื่อเขาจบออกไปก็จะปรับตัวได้ง่ายและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4. หลักการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ผู้เรียนควรรู้จักแสวงหาค าตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆ 
ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่น เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร 
 แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism)  มีสาระส าคัญที่ว่า 
  1. ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียวแต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้น
โดยผู้เรียนเอง 
  2. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by Doing) 
นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะมีมากกว่าการได้ ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เท่านั้น 
  3. การเรียนรู้นั้นยังรวมถึงปฏิบัติกริยาระหว่างความรู้ในตัวของผู้เรียนเอง ประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมภายนอก หมายความว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปเป็น 
โครงสร้างของความรู้ภายในสมองของตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรู้ภายในที่ตนเองมีอยู่แล้วแสดง
ออกมาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ ซึ่งจะเกิดเป็นวงจรต่อไปเรื่อย ๆ ได้ คือ 



 

 

   3.1 ผู้เรียนจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมภายนอก แล้วน าข้อมูลเหล่านี้
กลับเข้าไปบันทึกในสมองผสมผสานกับความรู้ภายในที่มีอยู่แล้วแสดงความรู้ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 
   3.2 แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) มีจุดเด่นเน้นการลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by Doing) เพ่ือออกมาเป็นชิ้นงาน โครงงานผลงาน ตามความสนใจขอผู้เรียน 
โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีผลิตโครงงานออกมาเป็นรูปธรรมซึ่งจะได้ผลดีถ้าหากกว่าผู้เรียนเข้าใจในตนเอง
มองเห็นความส าคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า (รู้ว่าตนเองได้
เรียนรู้อะไรบ้าง) และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้นั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาโดยน า
ตรวจประสบการณ์ของนักเรียน เอดการ์ เดล (Edgar Dale’s Cone Experience) มาเปรียบเทียบกับผลการวิจัย
จากการน าไปใช้ในลักษณะของการเรียนรู้ในด้านความจ าการท ากิจกรรม การมีส่วนร่วมผลลัพธ์ต่อการเรียนรู้ และ
ความกระตือรือร้นในการเรียน (กิดานันท์ มลิทอง, 2548) ดังภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 กรวยประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

ที่มา กิดานันท์ มลิทอง, 2548 
 

 ซีมัวร์ เพเพิร์ทได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับพ้ืนฐานทฤษฎีการศึกษาการเรียนรู้บนกระบวนการการสร้าง 3 
กระบวนการด้วยกัน 
  1) การแปลความหมายของประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับคือ ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยการ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเอง ไม่ใช่รับแต่ข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในสมองของผู้เรียนเท่านั้นแต่ความรู้นั้นจะ
เกิดข้ึนจากการแปลความหมายของประสบการณ์ท่ีได้รับด้วย 
  2) ตอบสนองความต้องการที่จะใฝ่รู้แต่ละบุคคล ตามที่ผู้เรียนสนใจ คือ กระบวนการการเรียนรู้
จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผู้เรียนคนนั้น และสนใจที่จะเรียนรู้ท าให้เรียน
อย่างมีความสุข และตั้งใจไม่เลิกความพยายามถึงแม้จะเกิดปัญหาจนเกิดสิ่งที่ค้นพบด้วยตนเองหรือสร้างสรรค์
ผลิตผลใหม่ 



 

 

  3) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับประสบการณ์ตรงหรือลงมือท าด้วยตนเอง (Learning 
by Doing) ได้มีส่วนร่วมในการสร้างที่มีความหมายกับตนเอง ท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงผสมผสานความรู้
ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา การลงมือท าด้วยตนเองโดยการได้ท า
สิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ ซึ่งในขณะที่ท าสิ่งที่ตนเองสนใจหรือชอบก็จะได้ความรู้จากกระบวนการที่ท าไปพร้อมๆ 
กัน 
 จากสาระส าคัญดังกล่าวจะเห็นว่ามีสาระส าคัญที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้
ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) กล่าวคือ เราได้เรียนรู้โดยการลงมือท าด้วยตนเอง (Learning by Doing) เราท า
สิ่งที่เราสนใจอยากจะท าและท าในสิ่งที่เราเป็นผู้คิดเองว่าจะท าอะไร     (ไม่มีใครบังคับ) ในขณะที่ท าเราก็จะเรียนรู้
สิ่งต่างๆ ที่เป็นความรู้ไปพร้อม ๆ กัน 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางที่มีเหมาะสมของผู้เรียนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิด 
  1) ผู้เรียนเกิดความใส่ใจกับงานของผู้เรียนเอง 
  2) ผู้เรียนเกิดความสุขในการท างาน 
  3) ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจเมื่อท าส าเร็จในการท าสิ่งต่าง ๆ ที่เขาได้คิดเอง 
  4) ในบางครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้เรียนก็จะพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่เราถนัดและ
เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกับตัวเราเอง สังเกตว่าในขณะที่เราสนใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างตั้งใจเราจะไม่ลดละความ
พยายาม ผู้เรียนจะคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นจนได้ 
  5) เมื่อผู้เรียนคิดแก้ไขปัญหานั้นได้ ต่อไปก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อความรู้ที่เป็นรูปธรรม
ออกมาเป็นผลงาน โครงงานที่น าเสนอด้วยความภาคภูมิใจ 
 ลักษณะการเรียนรู้อย่างมีความสุขนี้ผู้สอนหลายคนอยากให้เกิดขึ้น แต่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ คือ 
  1) ผู้เรียนได้ลงมือประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง (ได้สร้างเอง) ตามความสนใจตามความชอบ หรือ
ความถนัดของแต่ละบุคคล 
  2) ผู้เรียนได้อยู่ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดี มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย (Many Choices) และเหมาะส าหรับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข 
  3) มีเครื่องอุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยเครื่องมือนั้นจะต้องใช้
สร้างงานอย่างสอดคล้องกัน 2 ข้อ ที่ได้กล่าวมา คือ  
   1. มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Many Choice)  
   2. การได้สร้างสิ่งที่มีความหมายกับตนเองอันจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 สรุปสาระส าคัญของที่มาแนวคิดแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) นั้นเป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ทีมุ่่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อย่างแท้จริง ซึ่งพอ
สรุปที่มาของแนวคิดได้ดังนี้ 
  1) แนวคิดท่ีผู้เรียนต้องได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน 
  2) แนวคิดให้ผู้เรียนเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ด้วยตัวผู้เรียนเอง 
  3) แนวคิดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง 



 

 

  4) แนวคิดจากปัญหาสู่ความคิดสร้างสรรค์ออกมาทางปัญญาด้วยการสรุปองค์ความรู้และสร้าง
ผลผลิตของความรู้นั้นด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม 
 กล่าวโดยสรุป หลักการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
เป็นการเรียนการสอน ที่ผู้เรียน เรียนรู้จากการสร้างงานผู้เรียนได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง โดยการลง
มือปฏิบัติหรือสร้างงานที่ตนเองสนใจ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้สัมผัสและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกใน
กลุ่ม ผู้เรียนจะสร้างองค์ ความรู้ขึ้นด้วยตนเองจากการปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อตนเอง ครูผู้สอนจะต้องสร้างให้
เกิดองค์ประกอบครบทั้ง 3 คือ 
 
  1) ให้ผู้เรียนได้ลงมือประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง ด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามความสนใจตาม
ความถนัดของแต่ละบุคคล 
  2) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีมีบรรยากาศที่เหมาะ
แก่การเรียนรู้บรรยากาศที่เป็นมิตร 
  3) มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม 
 ส าหรับการน าแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) มาประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอนปกตินั้น ครูสามารถประยุกต์ใช้ได้ง่ายในวิชาที่มีการปฏิบัติหรือวิชาที่ต้องการฝึกทักษะ โดยแยกแยะได้ 3 
ลักษณะ คือ 
  - ประยุกต์ใช้บางส่วน กล่าวคือ น าทฤษฎี แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน 
(Constructionism) มาประยุกต์ใช้เป็นครั้งคราว โดยเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
  - ประยุกต์ใช้ในชั่วโมงปฏิบัติเต็มเวลา กล่าวคือ น าทฤษฎี แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน
ชิ้นงาน (Constructionism) มาประยุกต์ใช้ในชั่วโมงปฏิบัติทั้งหมดของวิชานั้น โดยครูให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและ
เชื่อมโยงความรู้ให้สัมพันธ์กับทฤษฎีที่เรียน 
  - ประยุกต์ใช้ทั้งวิชา กล่าวคือ น าทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน 
(Constructionism) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทั้งวิชา ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่ดีหากปฏิบัติได้จริง เพราะการ
เปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติของผู้เรียนนั้นจะต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรและจะต้องท าอย่างต่อเนื่องจึง
จะเห็นผล 
 จากรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบตามแนวของแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน
ชิ้นงาน (Constructionism) นั้นก่อก าเนิดด้วยองค์ประกอบที่ทุกรูปแบบต้องมีนั้นคือ 
  1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ชิ้นงาน ผลผลิต โครงการ โครงงาน ตามขอบข่าย หรือประเด็นต้อง
ศึกษาจากพลังความคิดของผู้เรียนด้วยตนเอง 
  2) มีการแสดงความรู้ ความคิดเป็นอย่างรูปธรรมด้วยผลผลิตที่สัมผัสได้ 
  3) มีการใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แหล่งการเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ 
  4) มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและน าเสนอซึ่งกันและกัน 
  
 2.1.4 ทัศนคติ คุณลักษณะของครูในการเรียนการสอนตามตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน
ชิ้นงาน (Constructionism) 



 

 

  2.1.4.1 คุณลักษณะของครู 
   1) มีความเข้าใจมนุษย์ มีจิตละเอียดพอที่จะสามารถตรวจสอบความคิดของผู้เรียนและ
ดึงความคิดของผู้เรียนให้แสดงออกมามากท่ีสุด  
   2) มีการพัฒนาตนเอง ทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจอยู่เสมอ ครูควรรู้จักตนเองและ
พัฒนาความรู้ บุคลิกภาพ ของตนให้ดีขึ้น มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนไม่ถือว่าความคิดตนถูกต้อง
เสมอ เข้าใจและยอมรับว่าบุคคลมีความแตกต่างกัน ไม่ด่วนตัดสินผู้เรียนอย่างผิวเผิน 
   3) ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนเพราะการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของครูจะท าให้
บรรยากาศในการเรียนการสอนเกิดความเป็นกันเองและมีความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน 
   4) ครูควรมีทักษะในการสื่อความหมายกับนักเรียนในการสอนนั้นครูมักจะมีการสื่อ
ความหมายกับผู้เรียนเสมอ จึงควรสื่อความหมายให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ รู้จักใช้วาทศิลป์ให้เหมาะกับกาลเทศะ 
และเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน (การสื่อความหมายให้กับผู้เรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะผู้เรียนมีการรับรู้
และเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน)  
   5) มีทักษะในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ทักษะด้านนี้ท าให้ครู
ด าเนินงานได้สะดวกราบรื่น เนื่องจากการสอนแบบ Constructionism นั้นผู้สอนจะต้องคอยสังเกตบรรยากาศ
การเรียนที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา และจะต้องคอยแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงให้เหมาะสม ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมีทักษะ
ในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ดี  
   6) มีทักษะในการช่วยเหลือนักเรียนบ่อยครั้ง ครูต้องคอยช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เรียนครูจึง
ควรมีความเป็นมิตรเป็นกันเองกับผู้เรียนเสมอ หากครูไม่มีทักษะทางด้านนี้แล้ว                     การช่วยเหลืออาจ
ไม่บรรลุผล 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นคุณสมบัติที่ครูควรมีเพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง                      มนุษย
สัมพันธ์ในการเรียนการสอนและการด าเนินชีวิตประจ าวันให้ดีขึ้น นอกจากนั้นสิ่งที่ส าคัญมากก็คือครูควรมีพ้ืนฐาน
ของความรักในวิชาชีพครู พยายามเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนให้มากที่สุด โดยยึดหลักที่ว่ามนุษย์มีความแตกต่างกัน คือ 
ไม่ควรน าเอามนุษย์คนหนึ่งมาเปรียบเทียบกับมนุษย์อีกคนหนึ่ง                ครูควรรู้จักเคารพความคิดของตนเอง
และผู้อ่ืน (โดยเฉพาะผู้เรียน) และควรรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจของครูเองให้สมบูรณ์และแจ่มใสอยู่เสมอ 
  2.1.4.2 ทัศนคติที่ครูควรเปลี่ยนและสิ่งที่ต้องค านึงถึง 
  ในการเรียนการสอนตามตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) ครู
ควรเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้เหมาะสม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น 
ทัศนคติที่ครูควรเปลี่ยนแปลงไปและสิ่งที่ครูควรค านึงถึงมีดังนี้  
   1) ครูต้องไม่ถือว่า ครูเป็นผู้รู้แต่ผู้เดียว ผู้เรียนต้องเชื่อตามที่ครูบอกโดยไม่มีเงื่อนไข แต่
ครูต้องตระหนักว่าตนเองมีความรู้ที่จะช่วยเหลือผู้เรียนเท่าที่จะช่วยได้ ดังนั้นครูจึงไม่    อับอายผู้เรียนที่จะพูดว่า 
“ครูก็ยังไม่ทราบ พวกเรามาช่วยกันหาค าตอบดูซิ” ฯลฯ  
   2) ครูต้องพยายามช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ต้อง
อดทนและปล่อยให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง อย่าด่วนไปชิงบอกค าตอบเสียก่อน ควรช่วยเหลือแนะน า
ผู้เรียนที่เรียนช้าและเรียนเร็วให้สามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองด้วยตนเองให้มากท่ีสุด 



 

 

   3) ไม่ควรถือว่า “ผู้เรียนที่ดีต้องเงียบ” แต่ครูควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูดคุยกันใน
เนื้อหา หรือได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้กันได้  
   4) ครูต้องไม่ถือว่าการที่ผู้เรียนเดินไปเดินมาเพ่ือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ นั้นเป็น
การแสดงถึงความไม่มีระเบียบวินัย แต่ต้องคิดว่าการเดินไปเดินมาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และช่วยท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน  
   5) ครูต้องลดบทบาทตัวเองลง พูดในสิ่งที่จ าเป็น เลือกสรรค าพูดให้แน่ใจว่าผู้เรียนมี
ความต้องการฟังในสิ่งที่ครูพูด ก่อนที่จะพูดครูจึงควรเร้าความสนใจของผู้เรียนเสียก่อน  
   6) ขณะที่ผู้เรียนประกอบกิจกรรมครูต้องอยู่ดูแลเอาใจใส่พัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน 
ต้องไม่คิดว่า เมื่อผู้เรียนสามารถเรียนได้เองแล้วครูก็เอาเวลาท าอย่างอ่ืนได้  
   7) ครูควรมีใจกว้างและชมเชยผู้เรียนที่ท าดีหรือประสบความส าเร็จแม้เพียงเล็กน้อย ไม่
ต าหนิหรือลงโทษเมื่อผู้เรียนท าผิดพลาด หรือท าไม่ถูกใจครู  
   8) ครูไม่ควรจะเอาตนเองไปยึดติดกับหลักสูตรมากจนเกินไป ไม่ควรจะ                 ยัด
เยียดเนื้อหาที่ไม่จ าเป็นให้กับนักเรียนควรคิดว่าการให้เนื้อหาที่จ าเป็นแม้จะน้อยอย่างก็ยังดีกว่าสอนหลาย ๆ อย่าง 
แต่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้น้อยมาก หรือน าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ไม่ได้  
   9) การจัดตารางสอนควรจัดให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับเวลาที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม ครูต้องพยายามเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมภายในเวลาที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยไป  
 จากเนื้อหารายละเอียดทัศนคติที่ครูควรเปลี่ยนและสิ่งที่ต้องค านึงถึงข้างต้นนั้นได้แสดงให้เห็นว่าในการ
สอนตามตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) นั้นครูควรลดบทบาทลง โดยเป็นผู้
อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนครูต้องใจกว้าง ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งเช่นในเรื่องของความเป็นระเบียบในการนั่งเรียนและ การพูดคุยของนักเรียนรวมทั้งต้องมี
ความยืดหยุ่นทั้งในส่วนของเนื้อหาการสอนและพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
 
 2.1.5 บทบาทและผลที่เกิดขึ้นของผู้เรียนในการเรียนการสอนตามตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้
ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
  2.1.5.1 บทบาทของผู้เรียน 
   ในการเรียนตามตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
ผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติและสร้างความรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วยตัวของผู้เรียนเอง บทบาทที่คาดหวังจาก
นักเรียนคือ 
   1) มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ  
   2) เรียนรู้ได้เอง รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆที่มีอยู่ด้วยตนเอง  
   3) ตัดสินปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผล  
   4) มีความรู้สึกและความคิดเป็นของตนเอง  
   5) วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นได้ 
   6) ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู้จักรับผิดชอบงานที่ตนเองท าอยู่และที่ได้รับมอบหมาย 
   7) น าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้นั้น  



 

 

 
 
 
  2.1.5.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
   จากการได้ เ ข้ ามาสั มผั สกับตามแนวคิดการสร้ า งสรรค์ความรู้ ผ่ านชิ้ น งาน 
(Constructionism) สังเกตว่าผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนมากข้ึนและมีผลดี คือ  
   1) ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองดีข้ึนโดยทราบข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง  
   2) ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีระบบมากขึ้น เพราะการเรียนรู้จากการท างาน ท าให้ต้อง
พยายามคิดพิจารณาหาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา ท าให้รู้จักจัดระบบความคิดเพ่ือแก้ปัญหานั้น  
   3) ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น รู้ว่าจะแสวงหาความรู้ตาม
แนวทางท่ีเหมาะสมกับตนเองได้อย่างไร และรู้ว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึ่งที่ส าคัญ  
   4) ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาและตัดสินปัญหาอย่างมีเหตุผลมากขึ้น จากการฝึกฝนการ
วิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลต่างๆที่พบในระหว่างการลงมือปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้  
   5) ผู้เรียนกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี  
   6) ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากการท างานที่มีโอกาสได้คิดสร้าง           สิ่ง
ต่างๆ มีโอกาสได้ลองผิดลองถูก หรือการที่ได้พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการคิดที่หลากหลายพยายามแก้ปัญหาโดย
ไม่ตีกรอบความคิดตนเองมากเกินไป  
   7) ท าให้เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากขึ้น ไม่ปิดใจเชื่อตนเองอยู่
ฝ่ายเดียว และรู้จักการเป็นผู้ให้โดยเรียนรู้ว่าการให้เป็นความสุขอย่างหนึ่ง 
   8) รู้จักการเคารพตนเองและผู้อ่ืน จากการท างานร่วมกันในบรรยากาศที่เป็นกันเองมี
ความเป็นมิตร ท าให้ผู้เรียนรู้จักเคารพตนเองและปฏิบัติตนด้วยความเคารพต่อผู้อ่ืน มีระเบียบวินัยในตนเองมาก
ขึ้น รู้จักบังคับตนเอง  
   9) รู้จักการท าใจเป็นกลางและเลือกปฏิบัติตนตามทางสายกลาง รวมทั้งมีเป้าหมายชีวิต
และมีแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเองที่ชัดเจนขึ้น 
  จากเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทและผลที่เกิดขึ้นของผู้เรียนในการเรียนการสอนตามตามแนวคิดการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) นั้นผู้เรียนจะต้องมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติและสร้างความรู้ไป
พร้อม ๆ กันและต้องสามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและสามารถประยุกต์ความรู้ได้ นอกจากมีพฤติกรรมที่กล่าวไป
แล้วการการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมี
ความกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล กล้าตัดสินใจ มีความคิดที่เป็นระบบมากขึ้น และที่ส าคัญสามารถแก้ไขปัญหา
โดยสามารถแสวงหาค าตอบของปัญหาได้เป็นอย่างด ี
 
 
 
 



 

 

 2.1.6 แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน 
(Constructionism) 
 จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) จะต้องสอดคล้องกับแนวความคิดของเพเพิร์ท ที่กล่าวว่า“การ
เรียนรู้ที่ดีกว่าไม่ได้เกิดมาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่าแต่เกิดมาจากการที่ครูได้ให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียน
รู้ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง” 
 เนื่องจากผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีจุดประสงค์
มุ่งเน้นในการผลิตผู้เรียนในรูปแบบเพ่ือออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าเมื่อน าเอา
เนื้อหาทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมาท าการศึกษาวิเคราะห์ได้รูปแบบขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอนกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 
  1) ยึดหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism)  
  2) ก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยขยายพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวคิด
การสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) คือเป็นรูปแบบการสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง มีข้ันตอนให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิด ปฏิบัติจริงและสร้างผลงานตามล าดับขั้น 7 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ เป็นขั้นที่น าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง
จากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียน หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจ
มาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่อง ที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว เป็น
ตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นที่จะศึกษาในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษา
จากสื่อต่างๆ หรือเป็นผู้กระตุ้น ด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือ
ค าถามท่ีครกู าลังสนใจเป็นเรื่องท่ีจะใช้ศึกษา เมื่อมีค าถามที่น่าสนใจ และนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นที่
ต้องการศึกษาจึงร่วมกันก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจ
รวมทั้งการรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่จะ ช่วยให้น าไปสู่ความเข้าใจเรื่อง หรือ
ประเด็นที่จะศึกษามากข้ึน และมีแนวทางท่ีใช้ในการส ารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย 
   ขั้นที่ 2 ขั้นออกแบบการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนภายใต้สภาพแวดล้อมและความต้องการร่วมกัน  การออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการ
ที่มีเหตุผลเป็นตรรกะ และมีล าดับขั้น จุดมุ่งหมายของการออกแบบการเรียนรู้เป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของครูและนักเรียนร่วมกัน โดยพิจารณาจากความต้องการ เพ่ือก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่จะเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ และผลงานที่จะท าการศึกษา 
 
 
 
   ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ เป็นขั้นที่นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือท าจริง ทั้งการ
หาข้อมูล การทดลอง การสร้างชิ้นงาน หรือการพบปะเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและสถานที่จริงผู้เรียนจะได้สัมผัสและ
เข้าใจกับสิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง มิใช่เพียงการเรียนรู้ตามทฤษฏีเท่านั้น หลักจากนั้นนักเรียนจะน าองค์ความรู้ที่ได้
สร้างข้ึนมาน าเสนอ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนภายในกลุ่ม อีกทั้งครูยังได้ตรวจสอบได้



 

 

ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ถ้ายังไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ต้องให้นักเรียนย้อนกลับไปเริ่มต้น หาข้อมูลใหม่หรือ
เพ่ิมเติมอีกครั้งจนกว่าจะสมบูรณ์ 
   ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน เป็นขั้นที่นักเรียนต้องสรุปความรู้ที่ได้จาก
ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ โดยรวบรวมองค์ความรู้และผลงานที่เกิดขึ้นและเก็บบันทึกผลงาน ในรูปแบบของบทความ 
สมุด รวบรวมผลงาน (Portfolio) และแผนภาพความคิด (Mind Map) ซึ่งเป็นการแสดงถึงการสร้างองค์ความรู้ขึ้น
ได้ด้วยตนเองของนักเรียน 
   ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอผลงาน เป็นขั้นที่ให้นักเรียนท าการแสดงผลงานซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอน
ส าคัญอีกประการหนึ่งของการการเรียนรู้ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน เป็นการแสดงผลิตผลของงาน  
ความคิด  และความพยายามทั้งหมดที่นักเรียนได้สร้างผลงานจากองค์ความรู้ที่ได้สร้างขึ้น และเป็นวิธีการที่จะท า
ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้นๆ 
   ขั้นที่ 6 ขั้นต่อยอดองค์ความรู้ เป็นขั้นของการจัดการความรู้ที่ ได้ค้นพบโดยการ
แสดงออกด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาหรือปรับปรุงความรู้นั้นให้ง่ายต่อการน าไปใช้ ตลอดจนสามารถต่อ
ยอดและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่
ไม่เหมือนกันมาผนวกเข้าด้วยกัน รวมทั้งท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในห้องเรียน 
   ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์และประเมินผล เป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกระบวนการที่ครูและ
นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ พิจารณาองค์ความรู้ความรู้และผลงานทั้งของตนเองและของสมาชิกในห้องเรียน 
จากนั้นท าการวินิจฉัย  ตัดสิน  ลงสรุป  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมหรือหาคุณค่าขององค์ความรู้ ผลงาน 
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ปรากฏอย่างมีกฎเกณฑ์และมีคุณธรรม 
  3) ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนการเรียนรู้และจัดสภาพบรรยากาศที่เอ้ือต่อประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหา เวลาเรียน และวิธีเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้
ความสามารถรอบด้านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และน าเสนอผลการเรียนรู้ของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 2.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 

นักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศเห็นพ้องต้องกันว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 
หมายถึง แนวคิดที่รวมการวิจัยและการสอนเข้าด้วยกัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานที่ดีนั้น ต้องมาจาก
หลักสูตรที่ก าหนดให้มีการท าวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีการจัดการ



 

 

เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือในการวิจัยและมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลงานวิจัยประกอบเนื้อหาที่ศึกษาให้แก่
ผู้เรียน (Green. 2010: online) 

ทิศนา แขมมณี. (2552: 144-145) ให้ความหมายว่า เป็นสภาพการณ์ของการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ โดยอาจใช้ การประมวลผลงานวิจัย 
(Research review) มาประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใช้ผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ใช้
กระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระ หรือให้ผู้เรียนลงมือท าวิจัยโดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทักษะการวิจัยต่างๆ 
ให้แก่ผู้เรียน 

ลัดดา ภู่ เกียรติ (2552: 146) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนให้สามารถใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ คิดค้นค าตอบและตัดสินใจในการเรียนรู้ของตน เองและเป็น
การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่หรือค้นหาค าตอบที่เชื่อถือได้ 
โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยในการด าเนินการสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ 
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 

ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา (2556: 11) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน 
หมายถึง เป็นการกระท าของผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลงานวิจัยประกอบเนื้อหาที่ศึกษาให้แก่ผู้เรียน 
ได้แก่ ผลงานวิจัยของผู้สอน หรือผลงานวิจัยของผู้อ่ืนในวิชาที่ศึกษา ตลอดจนการจัดกระบวน การเรียนรู้ที่ใช้
กระบวนการวิจัย ทั้งนี้พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) การใช้ผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
น างานวิจัยของตนเอง หรือผู้อ่ืนในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีผู้เรียนก าลังท าการเรียนรู้มาเล่าให้ผู้เรียนฟัง หรือให้
ผู้เรียนไปศึกษางานวิจัยของผู้สอนหรือผู้อื่นในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้เรียนก าลังท าการเรียนรู้ 

2) การใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยที่เริ่มจาก การระบุปัญหา การคาดคะเนค าตอบหรือการตั้งสมมติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปและน าเสนอ ผลการศึกษาตามล าดับ เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
ที่เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยครบทุกขั้นตอน หรือใช้บางขั้นตอนตามความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และข้อจ ากัดที่มี 

 
 
 
 

2.2.2 แนวทางการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน 
การสอนแบบวิจัยเป็นฐานมีแนวทาง 4 แนวทาง ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา 

วัตถุประสงค์ สถานการณ์ และศักยภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
แนวที่ 1 ผู้สอนน าผลการวิจัยมาใช้ในการสอน ผู้สอนเป็นคนอ่านงานวิจัย และน าผลการวิจัยมาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ของตนเองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น น าเนื้อหาที่เป็นผลการวิจัยมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ หรือมา
เล่าให้ผู้เรียนฟังเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม 



 

 

แนวที่ 2 ผู้เรียนศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนรู้ ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้วยตนเอง 
ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ การเป็นผู้บริโภคงานวิจัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่ต้องเลือกงานวิจัยที่เหมาะสมกับ
ระดับชั้นและวัยของผู้เรียน หรือผู้สอนอาจต้องท าหน้าที่ในการสรุปย่องานวิจัยให้มีความเหมาะสมกับระดับของ
ผู้เรียน 

แนวที่ 3 ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการสอน ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการสอน คือ ผู้สอนออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเข้าไปช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ต้องการ ซึ่งผู้สอน
สามารถใช้กระบวนการวิจัยครบทุกขั้นตอนหรือใช้บางขั้นตอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์และข้อจ ากัดที่มี 

แนวที่ 4 ผู้เรียนท าวิจัยในเรื่องที่เรียนรู้ ให้ผู้เรียนลงมือท าวิจัยด้วยตนเอง โดยผู้สอนช่วยให้ผู้เรียน
ด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยต่างๆ อย่างมีคุณภาพมากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถท าได้ 
  
 2.2.3 บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัย 

ทิศนา แขมมณี (2547 : 56) กล่าวถึงกระบวนการวิจัยว่ามีด้วยกัน 6 ขั้น ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา 
ขั้นที่ 2 การตั้งสมมติฐาน 
ขั้นที่ 3 พิสูจน์ทดสอบสมมติฐาน 
ขั้นที่ 4 รวบรวมข้อมูล 
ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล 
และข้ันที่ 6 สรุปผล ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน 

โดยเน้นกระบวนการวิจัยหรือใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้โดยทั่ว ๆ ไป ครูมักจัดให้ผู้เรียน
ด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยทั้ง 6 ขั้น แต่จุดอ่อนที่พบก็คือ ครูมักไม่สอนหรือฝึกทักษะกระบวนการที่
จ าเป็นต่อการด าเนินการให้แก่ผู้เรียน 

ตัวอย่างเช่น ครูมักมอบหมายให้ผู้เรียนไปสืบค้นข้อมูลความรู้ หรือไปเก็บข้อมูล หรือสรุปข้อมูล โดยไม่ได้
สอนหรือฝึกทักษะหรือสิ่งที่จ าเป็นต่อการท าสิ่งนั้น จึงได้กล่าวได้ว่าเป็นการสั่งมากกว่าการสอน การสั่งเป็นเพียง
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้กระบวนการเหล่านั้น ซึ่งผู้เรียนจะท าได้มากน้อยหรือดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กัน
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูไม่ได้สอนเพราะการสอนหมายถึง การช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ิมพูนขึ้น
จากระดับที่เป็นอยู่ ดังนั้นหากครูจะสอนกระบวนการวิจัย ครูจะต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการดังกล่าว ครูจ าเป็นต้องช่วยเสริมทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งทักษะเหล่านี้
ส่วนใหญ่จะเป็นทักษะที่เรียกว่า ทักษะกระบวนการ ซึ่งอาจเป็นทักษะกระบวนการทางสติปัญญา เช่น ทักษะ
กระบวนการคิด หรือทักษะกระบวนการทางสังคม เช่น ทักษะการปฏิสัมพันธ์ ทักษะการท างานร่วมกัน นอกจากนี้
ยังกล่าวถึงบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการวิจัยในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 

 
2.2.4 ข้อดีของ Research –based Learning 

1) ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ โดยรู้จักการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 



 

 

2) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหา การเสาะ
แสวงหา การให้เหตุผล และการวิเคราะห์และประเมิน ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3) ให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้โดยอิสระ เนื่องจากการสอนโดยใช้ Research –based 
Learning จะให้เวลากับการเรียนในชั้นเรียนน้อยกว่าการให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4) เป็นเทคนิคที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการสอน เมื่อน า Research –based 
Learning มาใช้ ผู้สอนต้องเน้นความส าคัญในเรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียน มากกว่าการสอน 

5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้สารสนเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต 

6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธี Research –
based Learning ผู้เรียนจะต้องพ่ึงพาตนเองสูงและต้องน าผลงานที่ได้มาเสนอและแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน 

7) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เนื่องจากต้องมีการพบปะปรึกษาหารือทั้งใน
รูปแบบที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ 

 
2.2.5 ข้อจ ากัดของ Research –based Learning (RBL) 

1) แหล่งเรียนรู้ส าหรับเรื่องที่ต้องการให้ศึกษาในบางรายวิชา อาจมีไม่เพียงพอหรือมีแต่ไม่
เหมาะสม 

2) ผู้สอนบางคนให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานความรู้ มุ่งรวบรวมและสร้างแหล่งเรียนรู้ให้
สมบูรณ์ จึงอาจมองข้างหลักการที่ส าคัญของ Research –based Learning คือ ให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษา
ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3) หากผู้เรียนขาดทักษะการรู้สารสนเทศ การเรียนรู้โดยใช้ Research –based Learning จะไม่
เกิดผล ดังนั้นสถาบันจึงควรจัดให้ให้มีการสอนหรืออบรมเพ่ือสร้างทักษะการรู้สารสนเทศให้กับผู้เรียนทุกคน โดย
ควรถือเป็นความรู้พ้ืนฐานที่ผู้เรียนทุกคนต้องมีและสามารถท าได้ 

4) ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้แหล่งเรียนรู้ในเรื่องที่จะสอนเป็นอย่างดี และต้องใช้เวลาในการเตรียมการ
และรวบรวมแหล่งเรียนรู้ทั้งหลายเพื่อสามารถชี้แนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ 

5) วิทยาลัยต้องมีความพร้อมในเรื่องแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียนหรือ
ห้องปฏิบัติการ และบุคลากร ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้มีความเป็นไปได้ และประสบ
ผลส าเร็จ 
 
 
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากการที่นักเรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้
ดังนี้ 



 

 

 ทิศนา  แขมมณี (2544) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การเข้าถึงความรู้         การพัฒนา
ทักษะในการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่มีการก าหนดคะแนนที่ได้ จากงานที่ครูมอบหมายให้ หรือทั้ง
สองอย่าง 
 ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่ 
แสดงออกถึงความหมายในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ จากที่ไม่เคยกระท าหรือกระท าได้น้อยก่อนที่จะมีการเรียน
การสอน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีการวัดได้ 
 สิทธิ์  สายหล้า (2543) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการที่จะพยายาม
เข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิดจากการท างานที่ประสานกันและต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ทั้งองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับสติปัญญาและองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกมาในรูปของคะแนนสามารถสังเกตและวัดได้
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
 จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะของผู้เรียน ที่เกิดจากการได้รับการเรียนรู้ การฝึกฝน แสดงออกมาในรูปแบบของคะแนน โดยใช้เครื่องมือใน
การวัดผลด้วยการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 
2.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ของบุคคลว่ามี
การเรียนรู้ได้เท่าไร มีความสามารถมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดังนี้ 
 เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2539)  กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงแบบทดสอบวัด
ความรู้เชิงวิชาการ มักใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นการวัดความรู้ ความสามารถ จากการเรียนรู้ในอดีตหรือใน
สภาพปัจจุบันของแต่ละบุคคล 
 ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2538) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีมุ่งวัดเนื้อหาวิชาที่เรียนผ่านมาแล้วว่านักเรียนมีความรู้ ความสามารถเพียงใด 
 วิรัช วรรณรัตน์ (2541) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัด
ความรู้ ความสามารถของผู้สอบจากการเรียนรู้ โดยต้องการทราบว่าผู้สอบมีความรู้อะไรบ้าง มากย้อยเพียงใด เมื่อ
ผ่านการเรียนไปแล้ว 
 
 
 
 จากความหมายข้างต้น ที่ได้กล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทาง การเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ความสามารถ ของผู้เรียนจากการเรียนการสอนในที่นี้ผู้วิจัย ได้ให้ความหมาย
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือวัดความรู้ในด้าน ความจ า ความเข้าใจ และการวิเคราะห์ ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
 



 

 

 2.3.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ทิวัตถ์ มณีโชติ (2549) ได้กล่าวถึง ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  
  1) แบบทดสอบปรนัย (objective tests) แบบทดสอบปรนัย (objective tests) แบ่งได้เป็น 4 
ชนิด ได้แก่ 
 1.1 แบบถูก-ผิด (true-false items) เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบตัดสินใจเลือกว่าแต่ละ
ข้อนั้น ถูกหรือผิด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อค าถามเดี่ยว และข้อค าถามชุดจากสาระท่ีก าหนด 
 1.2 แบบจับคู่ (matching items) แบบทดสอบประเภทนี้ เป็นการหาความสัมพันธ์
ระหว่าง 2 ข้อความ คือ ข้อความที่เป็นค าถาม (premises หรือ descriptions) กับข้อความที่เป็นค าตอบ 
 1.3 แบบเติมค า (completion items) เป็นข้อสอบที่ต้องการให้ผู้สอบเติมค าหรือข้อความ
สั้น ๆ ในส่วนที่เว้นว่างไว้ ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
 1.4 แบบเลือกตอบ (multiple choice test) เป็นแบบทดสอบที่นิยมใช้กันมากส าหรับ
แบบทดสอบแบบปรนัย เพราะสามารถวัดได้ทุกระดับพฤติกรรมของการวัดศักยภาพทางสมอง ข้อสอบแบบ
เลือกตอบ เป็นข้อสอบที่นิยมใช้มากในปัจจุบันทั่วโลก 
  2) แบบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นจึงเหมาะส าหรับวัดความรู้ขั้นสูง
กว่าความจ าและความเข้าใจ ข้อสอบอัตนัยแบ่งได้ 2ลักษณะ คือ 

2.1 แบบจ ากัดค าตอบ คือให้นักเรียนตอบตามประเด็นที่ระบุไว้ 
 2.2 แบบไม่จ ากัดค าตอบ คือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  

 
 2.3.4 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 นักการศึกษาได้ให้หลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดังนี้ 
 ภพ เลาหไพบูลย์ (2537) ได้กล่าวถึงหลักในการวางแผนสร้างแบบทดสอบดังนี้  
  1) ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้แบบทดสอบให้ชัดเจน 
  2) ข้อสอบในแต่ละข้อในแบบทดสอบจะต้องเป็นตัวแทนของสิ่งที่ได้สอนไปแล้วตามหลักสูตร 
  3) จ านวนข้อสอบจะต้องเป็นสัดส่วนกับความส าคัญมากน้อยในสิ่งที่ผู้สอนได้เน้นในการสอน 
  4) การจัดท าตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ 
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2549) ได้กล่าวถึงกรรมวิธีในการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ สามารถแบ่งได้เป็น 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปของการสอนให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
โดยระบุเป็นข้อๆและให้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเหล่านั้น สอดคล้องกับเนื้อหาสาระทั้งหมดที่จะท าการทดสอบ
ด้วย 
  ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดโครงเรื่องของเนื้อหาสาระท่ีจะท าการทดสอบให้ครบถ้วน 
  ขั้นตอนที่ 3 เตรียมตารางเฉพาะหรือผังของแบบทดสอบ เพ่ือแสดงน้ าหนักของเนื้อหาวิชาแต่ละ
ส่วน และพฤติกรรมต่างๆที่ต้องการทดสอบให้เด่นชัด สั้น กะทัดรัด และมีความชัดเจน 



 

 

  ขั้นตอนที่ 4 สร้างข้อกระทงทั้งหมดที่ต้องการทดสอบให้เป็นไปตามสัดส่วนของน้ าหนักที่ระบุไว้
ในตารางเฉพาะ 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555) ได้กล่าวถึง การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ว่ามีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างแบบทดสอบควรเริ่มต้นด้วย
การวิเคราะห์หลักสูตรและการสร้างตารางวิเคราะห์ เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาสาระและพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
  2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมที่เป็นผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนมุ่งหวังที่จะให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งผู้สอนจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการสร้าง
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 
  3) ก าหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสูตรและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบที่จะใช้วัดว่าเป็นแบบใด 
โดยต้องเลือดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกับวัยผู้เรียน แล้วศึกษาวิธีเขียนข้อสอบชนิดนั้น
ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนข้อสอบ 
  4) เขียนข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์
หลักสูตร และให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  5) ตรวจทานข้อสอบ เพ่ือให้ข้อสอบที่เขียนไว้แล้วมีความถูกต้องตามหลักวิชา มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาทบทวนตรวจทานข้อสอบอีกครั้งก่อนที่จะ
จัดพิมพ์และน าไปใช้ต่อไป 
  6) จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง เมื่อตรวจทานข้อสอบเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อสอบทั้งหมด 
จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับทดลอง โดยมีค าชี้แจงหรือค าอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ(direction) และจัดวาง
รูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม 
   
  7) ทดสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ การทดสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบก่อนน าไปใช้จริง โดยน าแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มที่ต้องการ
สอบจริง แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพ โดยสภาพการปฏิบัติจริงของการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไม่ค่อยมีการทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ ส่วนใหญ่น าแบบทดสอบไปใช้
ทดสอบแล้วจึงวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือปรับปรุงข้อสอบและน าไปใช้ในครั้งต่อๆไป 
  8) จัดท าแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ หากพบว่าข้อสอบข้อใดไม่มีคุณภาพ
หรือคุณภาพไม่ดีพอ อาจจะต้องตัดทิ้งหรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคุณภาพดีขึ้น แล้วจัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับ
จริงที่น าไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 ตามท่ีนักการศึกษากล่าวไว้ข้างต้นสรุปได้ว่า การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีด้วยกัน 8 
ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์หลักสูตร 2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 3) ก าหนดชนิดของข้อสอบ 4) เขียนข้อสอบ 
5) ตรวจทานข้อสอบ 6) จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง 7) ทดสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ และ8) ท าแบบทดสอบ
ฉบับจริง 



 

 

 ในที่นี้ ผู้วิจัยเลือกแบบทดสอบแบบเลือกตอบ น ามาสร้างเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างข้อสอบตามข้ันตอนข้างต้นดังที่กล่าวมา 
 
 2.3.5 การหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2555) กล่าวว่า เครื่องมือวัดผลที่ดีจะต้องเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพจึงจะช่วยให้การ
วัดผลมีความถูกต้องเชื่อถือได้และผลการประเมินที่ได้ย่อมเชื่อถือได้ด้วย ดังนั้นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเองก่อน
น าไปใช้จริงจึงควรตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกครั้ง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เป็นการตรวจสอบ
คุณสมบัติของเครื่องมือในเรื่อง ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยาก อ านาจจ าแนก และความเป็นปรนัย 
รายละเอียดของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลมีดังนี้ 

 1) ความเที่ยงตรง เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
ความตรงของแบบทดสอบนั้นมีสิ่งที่ต้องพิจารณาดังนี้ 

  1.1 ความตรงเป็นเรื่องที่อ้างอิงถึงการตีความหมายของผลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดสอบหรือการประเมินผล มิใช่เป็นความตรงของเครื่องมือ แต่เป็นความตรงของ         การตีความหมายที่ได้
จากผลของการสอบ 

  1.2 ความตรงเป็นเรื่องของระดับ มิใช่เป็นเรื่องมีหรือไม่มี การบอก          ความตรง
ของแบบทดสอบควรเสนอในระดับท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น มีความตรงสูง ปานกลาง หรือต่ า 

  1.3 ความตรงจะเป็นความตรงเฉพาะเรื่องที่ต้องการวัดเสมอ ไม่มีแบบทดสอบใดที่มี
ความตรงทุกวัตถุประสงค์ 

  1.4 ความตรงเป็นมโนทัศน์เดี่ยว หมายความว่า ความตรงเป็นค่าตัวเลขเดียวที่ได้มาจาก
หลักฐานหลายแหล่ง หลักพ้ืนฐานที่ใช้ยึดในการตีความหมายของความตรง ก็คือเนื้อหา เกณฑ์ที่ก าหนด และ
โครงการ 

 
 2) ความเชื่อมั่น เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่แสดงให้ทราบว่า เครื่องมือนั้นๆให้ผลการวัดที่

คงท่ีไม่ว่าจะใช้วัดกี่ครั้งก็ตามกับกลุ่มเดิม 
 3) ความยาก เป็นคุณสมบัติของข้อสอบที่บอกให้ทราบว่าข้อสอบข้อนั้นมีคนตอบถูกมากหรือน้อย 

ถ้ามีคนตอบถูกมากข้อสอบข้อนั้นก็ง่าย และถ้ามีคนตอบถูกน้อยข้อสอบข้อนั้นยาก ถ้ามีคนตอบถูกบ้างตอบผิดบ้าง
หรือมีคนตอบถูกปานกลางข้อสอบข้อนั้นมีความยากปานกลาง ข้อสอบที่ดีควรมีความยากพอเหมาะควรมีคนตอบ
ถูกไม่ต่ ากว่า 20 คน และไม่สูงเกิน 80 คน จากผู้สอบ 100 คน ค่าความยากหาได้โดยการน าจ านวนคนที่ตอบถูก
หารด้วยจ านวนคนที่ตอบทั้งหมด 

 4) อ านาจจ าแนก เป็นคุณสมบัติของข้อสอบที่สามารถจ าแนกนักเรียนได้ตามความแตกต่างของ
บุคคลว่าใครเก่ง ปานกลาง อ่อน ใครรอบรู้-ไม่รอบรู้ โดยยึดหลักการว่า คนเก่งจะต้องตอบข้อสอบข้อนั้นถูก คนไม่
เก่งจะต้องตอบผิด ข้อสอบที่ดีจะต้องแยกคนเก่งกับคนไม่เก่งออกจากกันได้ อ านาจจ าแนกมีความสัมพันธ์กับความ
เที่ยงตรงเชิงสภาพในทางบวก กล่าวคือ ถ้าเครื่องมือใดมีอ านาจในทางจ าแนกสูง เครื่องมือนั้นก็มีความเที่ยงตรง
เชิงสภาพสูงด้วย 



 

 

 5) ความเป็นปรนัย หมายถึง ความชัดเจน ความถูกต้องตามหลักวิชา และความเข้าใจตรงกัน ซึ่ง
มีความหมายตรงกันข้ามกับความเป็นอัตนัย ซึ่งหมายถึงความยึดถือในความคิดเห็นความรู้สึก เหตุผลของแต่ละ
บุคคลเป็นส าคัญ 
 สรุปได้ว่า เครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพที่จะช่วยให้การวัดผลมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ต้องมีการค านึงถึง 
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไป อ านาจจ าแนก ความเป็นปรนัย และสามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
 2.3.6 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542) ได้จ าแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านสติปัญญาหรือความรู้ความคิดตามแนวของ
ลีโอโพลด์ อี คลอฟเฟอร์ (Leoplod E Kiopfer) แห่งมหาวิทยาลัยพิตส์เบอร์ก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ด้านความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ เคยเรียนรู้มาแล้วเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ศัพท์นิยาม มโนทัศน์ ข้อตกลง การจัดประเภท เทคนิควิธีการ หลักการ กฎทฤษฎี และแนวคิดที่
ส าคัญๆทางด้านวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่มีความสามารถด้านนี้ จะแสดงออกโดยสามารถให้ค าจ ากัดความหรือ
นิยามเล่าเหตุการณ์ จดบันทึก เรียกชื่อ อ่านสัญลักษณ์ และระลึกถึงข้อสรุปได้  
  2) ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย แปลความ ตีความ สร้างข้อสรุป ขยาย
ความ นักเรียนที่มีความสามารถในด้านนี้ จะแสดงออกโดยสามารถเปรียบเทียบแสดงความสัมพันธ์ อธิบาย ชี้แจง 
จ าแนกเข้าหมวดหมู่ ยกตัวอย่าง ให้เหตุผล จับใจความ เขียนภาพประกอบ ตัดสินเลือก แสดงความคิดเห็น จัด
เรียงล าดับ อ่านกราฟ แผนภูมิและแผนภาพได้ พฤติกรรมความเข้าใจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ  
  2.1) ความสามารถอธิบายความเข้าใจต่างๆได้ด้วยตนเอง 
  2.2) ความสามารถจ าแนกหรือระบุความรู้ได้ เมื่อปรากฏอยู่ในรูปหรือสถานการณ์ใหม่   
  2.3) ความสามารถแปลความรู้จากสัญลักษณ์หนึ่งไปสู่อีกสัญลักษณ์หนึ่งการวัดพฤติกรรม
ความเข้าใจลักษณะของข้อสอบจะถามให้นักเรียนอธิบายหรือบรรยายความรู้ต่างๆด้วย ค าพูดของตัวเอง หรือให้
ระบุข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ หรือให้แปลความหมาย
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปข้อความสัญลักษณ์ รูปภาพ หรือแผนภาพ เป็นต้น 
  3) ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส าหรับการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 
  3.1) การสังเกตและการวัด ประกอบด้วย การสังเกตสิ่งของและปรากฏการณ์ต่างๆ การ
บรรยายสิ่งของที่สังเกตได้โดยการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม การวัดสิ่งของและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การเลือกเครื่องมือ
วัดที่เหมาะสม 
  3.2) การมองเห็นปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ประกอบด้วย การมองเห็นปัญหา การ
ตั้งสมมติฐาน การเลือกวิธีทดสอบสมมติฐานที่เหมาะสม การออกแบบทดลองที่เหมาะสมส าหรับการทดสอบ
สมมติฐาน 
  3.3) การตีความหมายข้อสรุปและการสรุป ประกอบด้วย การจัดกระท ากับข้อมูลที่ได้จาก
การทดลอง การน าเสนอข้อมูล การแปลความหมายของข้อมูล และการสังเกตต่างๆที่สามารถตีความและการขยาย
ความจากข้อมูล การประเมินสมมติฐาน การสร้างข้อสรุปอย่างมีเหตุมีผล 



 

 

  3.4) การสร้าง การทดสอบ และปรับปรุงแบบจ าลอง ประกอบด้วยการตระหนักถึงความ
จ าเป็นและประโยชน์ของแบบจ าลอง การสร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อ สรุปกับ
ปรากฏการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
  4) ด้านการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน า
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ข้อสอบวัดพฤติกรรม โดยจะมีลักษณะแบบ
ยกตัวอย่างสถานการณ์ใหม่ๆหรือปัญหาใหม่ๆมาให้นักเรียนแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนต้องมีความเข้าใจแนวคิดหลักที่
เกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ การประเมินผลการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ด้วยข้อสอบ
แบบเลือกตอบไม่สามารถวัดความสามารถที่แท้จริงของนักเรียนได้ โดยทั่วไปครูควรประเมินจากการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแก้ปัญหา  
 Bloom (1976) กล่าวถึง ล าดับขั้นของความรู้ใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านความรู้
ความคิดไว้ 6 ขั้น ดังนี้ คือ 
     1. ความรู้ความจ า หมายถึง การระลึกหรือท่องจ าความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมาแล้วโดยตรงในขั้นนี้
รวมถึงการระลึกถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ์ ทฤษฎีจากตารางดังนั้น ขั้นความรู้ความจ า จึงจัดได้
ว่าเป็นขั้นต่ าสุด 
     2. ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถท่ีจะจับใจความส าคัญของเนื้อหาที่ได้เรียนหรืออาจแปล
ความหมายจากตัวเลข การสรุป การย่อความต่าง ๆ การเรียนรู้ขั้นนี้ ถือว่าเป็นขั้นสูงกว่าการท่องจ าตามปกติอีกขั้น
หนึ่ง 
     3. การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถ ที่จะน าความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ ดังนั้น ในขั้นนี้จึงรวมถึง ความสามารถในการเอากฎ มโนทัศน์หลักส าคัญวิธีการน าไปใช้ การ
เรียนรู้ขั้นนี้ถือว่า นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดีเสียก่อน จึงจะน าความรู้ไปใช้ได้ ดังนั้น จึงจัด
อันดับให้สูงกว่าความเข้าใจ 
     4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชา ลงไปเป็นองค์ประกอบย่อย 
ๆ เหล่านั้น เพ่ือที่จะมองเห็นหรือเข้าใจความเกี่ยวโยงต่าง ๆ ในขั้นนี้จึงรวมถึงการแยกแยะหาส่วนประกอบย่อย ๆ 
หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อย ๆ เหล่านั้นตลอดจนหลักส าคัญต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง การเรียนรู้ในขั้นนี้ ถือว่า
สูงกว่าการน าเอาไปใช้และต้องเข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของบทเรียน 
     5. การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถที่จะน าเอาส่วนย่อย ๆ มาประกอบกันเป็นสิ่งใหม่ 
การสังเคราะห์จึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐานการแก้ปัญหาที่ยาก ๆ การเรียนรู้
ในระดับนี้ เป็นการเน้นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ ในอันที่จะสร้างแนวคิดหรือแบบแผนใหม่ ๆ ขึ้นมา ดังนั้น การ
สังเคราะห์เป็นสิ่งที่สูงกว่าการวิเคราะห์อีกข้ันหนึ่ง 
     6. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถที่จะตัดสินใจ เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ค าพูด นวนิยาย บทกวี หรือการรายงานวิจัย การตัดสินใจดังกล่าว จะต้องวางแผนอยู่บนเกณฑ์ที่แน่นอน เกณฑ์
ดังกล่าวอาจจะเป็นสิ่งที่นักเรียนคิดขึ้นเอง หรือน ามาจากสิ่งอ่ืนก็ได้ การเรียนรู้ขั้นนี้ถือว่า เป็นการเรียนรู้ขั้นสูงสุด
ของความรู้ความจ า 
 ซึ่งแนวคิดของบลูมได้มีการปรับปรุงใหม่ ในปี 1990 โดยแอนเดอร์สัน และแครทโวห์ท (Anderson and 
Krathwohl, 2001) ดังนี้  



 

 

     1. ความจ า (remembering) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการจ าเรื่องราวต่างๆ ที่ได้
เรียนรู้มาแล้ว ซึ่งเป็นความรู้จากการจ าในความจ าระยะยาว  
     2. ความเข้าใจ (understanding) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนใน การเข้าใจความหมาย
ของเรื่องราวต่างๆ โดยการตีความ และแปลความจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว  
     3. การประยุกต์ (applying) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไป
แล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากสถานการณ์เดิม  
     4. การวิเคราะห์ (analyzing) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการแยกแยะเรื่องราว 
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ  
     5. การประเมิน (evaluation) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการตัดสินเรื่องราวต่างๆ 
โดยอาศัยเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนด 
     6. การสร้างสรรค์ (creating) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการสร้างแนวคิดและ
สารสนเทศใหม่จากการใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาก่อน  
 ดังนั้นสรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด  6 
ด้าน คือ ด้านความจ า ด้านความเข้าใจ ด้านการประยุกต์ ด้านการวิเคราะห์ ด้านการประเมิน และการสร้างสรรค์ 
ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวัดความรู้ความสามารถด้านตรรกะ ความมีเหตุผล
และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
2.4 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 2.4.1 ความหมายความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 บลูม  (Bloom 1976)  ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นั้นมี 3 ด้าน ได้แก่  
  1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับความสามารถทาง
สมอง หรือสติปัญญา ด้านความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์                   การสังเคราะห์และ
ประเมินค่า  
  2) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) คือ มุ่งพัฒนาทักษะด้านจิตใจหรือความรู้เกี่ยวกับความ
สนใจ เจคติ และการปรับตัว  
  3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและ
สมองที่มีความสามารถใน การปฏิบัติทักษะจนมีความช านาญในการด าเนินงานต่าง ๆ  
  เพราะฉะนั้นในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงควรครอบคลุมด้านทักษะพิสัย               
ของผู้เรียนด้วยโดยเฉพาะการเรียนในสายวิชาช่างต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนจะต้องแสดงผลการเรียนออกมา เป็นผลงานใน
รูปแบบต่างๆ หรือผลงานภาคปฏิบัตินั่นเอง  มีนักวิชาการศึกษาหลายท่านได้กล่ าวถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ไว้ใน
ภาคปฏิบัติ ไว้หลายประการ ดังนี้  



 

 

 เผียน ไชยศร  (2526 : 37)  ได้แบ่งพฤติกรรมด้านการปฏิบัติไว้โดยเน้น พฤติกรรมเลียนแบบ ( Imitating) 
เป็นการท าตามทีละขั้น การยึดแบบ (Patterning) การท างานด้วย ความช านาญ (Mastering) การประยุกต์ใช้ 
(Applying) และการแก้ปัญหาได้โดยฉับพลัน (Improvising) 
 สุภาวรรณ  พันธ์จันทร์  (2534 : 14)  ที่กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ออกมาถึงผลงาน หมายถึง 
ความสามารถในการที่จะพยายามเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิดจากการท างานที่ประสานกันและต้องอาศัยความพยายาม
อย่างมากให้มีผลงานปรากฏ 
 อภิญญา  เจิมประไพ  (2538 : 21) ได้สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี ผลงาน ควรจะหมายถึง
ความสามารถในการท างานได้ประสบความส าเร็จของบุคคลแล้วออกมาเป็น ผลงาน ในการเข้าถึงความรู้ใดๆ ซึ่ง
สามารถวัดด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีผลงาน หมายถึง ขนาดองค์ความส าเร็จที่ได้ จากการเรียนที่
อาศัยความสามารถเฉพาะตัว ของแต่ละบุคคล โดยตัวชี้บ่งถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจได้มาจากกระบวนการที่
ไม่ต้องทดสอบ (Non-Testing Procedures) ถึง การสังเกต หรือการตรวจการบ้าน หรืออาจอยู่ในรูปของเกรดที่
ได้จากโรงเรียน (School Grade) แต่มีการสร้างผลงาน  
 จากการศึกษาข้างต้นพอจะกล่าวโดยสรุปว่า ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหมายถึง ความสามารถ
ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้แล้วสามารถสร้างผลงานจากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้  ซึ่ง
ประกอบด้วย  ความรู้ ความเข้าใจ ความพร้อมด้านในการปฏิบัติ การริเริ่มงาน ทักษะในการปฏิบัติงาน กิจนิสัยใน
การท างาน  การแก้ปัญหาและการริเริ่มงาน โดยประเมินจากคะแนนที่ได้จากแบบประเมินความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
 
 
 2.4.2 องค์ประกอบของความสามารถในการสร้างในผลงาน 
 องค์ประกอบของความสามารถในการสร้างในผลงาน เป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติกาเรียนรู้ของ
นักเรียนซึ่งประกอบด้วย พฤติกรรมด้านปฏิบัติการ ทักษะการปฏิบัติงาน และกระบวนการพัฒนาทักษะ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้    
  2.4.2.1 พฤติกรรมด้านปฏิบัติการ  
  มีผู้ให้ความเห็นในเรื่องพฤติกรรมด้านปฏิบัติการไว้หลายท่าน 
  ไคเบลอร์ (Kibler. 1970 : 88) ได้เสนอว่าพฤติกรรมด้านปฏิบัติการประกอบด้วยการเคลื่อนไหว
อวัยวะชิ้นใหญ่ของร่างกาย ประสานสัมพันธ์กับอวัยวะในร่างกาย ทั้งตา หู มือ เป็นต้น 
  สมศักดิ์ สนิธุระเวชญ์ (2542 : 12-16) ได้แบ่งพฤติกรรมดังกล่าวว่า ประกอบไปด้วยการ
เคลื่อนไหวโต้ตอบ การเคลื่อนไหวของร่างกายตามธรรมชาติ ความสามารถใน การรับรู้               การเคลื่อนไหว
อย่างมีทักษะ รวมทั้งการสื่อความหมายทางอวัจนสาร (ไม่ใช้ค าพูด) 
  เผียน ไชยศร  (2539 : 24-33) ได้สรุปพฤติกรรมด้านปฏิบัติการว่า มีทั้งการน าตามแบบทีละขั้น 
ท าตามค าสั่ง ท าด้วยการจัดการของตน สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และแก้ปัญหาได้โดยฉับพลัน 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า พฤติกรรมด้านการปฏิบัติการ คือ การจัดการตามค าสั่ง การท าอย่างช านาญ
มีศิลปะ และท าได้คล่องเป็นอัตโนมัติ ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวอวัยวะชิ้นใหม่ของร่างกายตามธรรมชาติ 



 

 

ความสามารถในการรับรู้ รวมทั้งการสื่อความหมายสามารถ ประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ และการแก้ปัญหาได้โดย
ฉับพลัน 
  2.4.2.2 ทักษะการปฏิบัติงาน 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 517) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะ 
หมายถึง ความช านาญ จากความหมายนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนอยู่เป็นประจ า จึงเกิดช านาญในการ
เรียน  
  กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2524 : 272) กล่าวว่า ทักษะ คือ ลักษณะของ พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถของร่างกายหรือความคิดโต้ตอบปัญหาอย่างคล่องแคล่ว 
  ปราณี  รามสูต  (2528 : 148)  เน้นว่า ทักษะ คือ พฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่างๆ อันเป็นผล
มาจากการ พัฒนาความสามารถของบุคคลท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  
  ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์ (2544 : 5) ได้ให้ความหมายของทักษะว่าเป็น               ความช านิ
ช านาญวิชาทักษะหรือเนื้อหาที่เป็นทักษะ จะต้องสอนให้เกิดความช านาญ สามารถน าไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
ว่องไวไม่ผิดพลาดเปรียบเสมือนเครื่องมือใช้ที่จะต้องฝึกใช้ให้เกิดความช านาญ 
  แกร์ริสัน (Garison. 1972 : 640) ที่กล่าวว่า ทักษะเป็นแบบที่กระท าไปด้วยความราบเรียบ 
(smoothly) ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า ซึ่ง เป็นผลมาจากการพัฒนาความสามารถของตน 
 
 
  สรุปได้ว่าทักษะการปฏิบัติงาน คือ พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถของ ร่างกายกระท าอย่าง
คล่องแคล่ว  อันเป็นผลมาจากการพัฒนาความสามารถของบุคคลในการท า กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จนท าให้เกิด
ความช านาญงานของการกระท าที่มีการตอบสนองสิ่งนั้น  และเป็นการประสานงานของการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อ ภายในร่างกายที่อยู่ในระหว่าง ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของบุคคลจึงจะเกิดได้ ต่อเมื่อต้องฝึกปฏิบัติบ่อย 
ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
  2.4.2.3 กระบวนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 
  มาลินี  จุฑะรพ  (2537 : 128)  ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการพัฒนาทักษะเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
ทักษะ จะต้องท าความเข้าใจลักษณะของทักษะ (cognitive phase) ปกติทักษะนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องใช้เวลาฝึกฝน 
หรือใช้การสังเกต จากการสอนหรืออธิบายจากผู้อื่น โดยผู้เรียนจะต้องสนใจเป็นพิเศษ 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 88-89)  ได้เสนอวิธีการพัฒนาทักษะ ดังนี้ วิเคราะห์ทักษะ 
โดยต้องพิจารณาแยกแยะรายละเอียดของทักษะนั้น ๆ ออกมาเพ่ือตรวจสอบความสามารถเบื้องต้นที่เกี่ยวกับ
ทักษะของผู้เรียนว่าเกี่ยวกับอะไร และให้มีการทดสอบการปฏิบัติเบื้องต้นต่างๆ ตามล าดับ ก่อน – หลัง 
  ประสาท  อิศรปรีดา (2523 : 174)  ได้เสนอวิธีการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะ ดังนี้คือ วิเคราะห์
ทักษะออกเป็นหน่วยย่อยแล้วสอนทักษะย่อย ๆ นั้นให้สอดคล้องตามความสามารถระดับ พัฒนาการทางสมองของ
นักเรียนและจัดให้มีการฝึกอย่างเหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาถึงการฝึกหัด การพัก โดยก าหนดช่วงเวลาฝึกและพักให้
เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ 



 

 

  ดี เซค โก  (De Cecco.  1968 : 309-318)  ได้เสนอวิธีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดทักษะว่า ก่อน
ด าเนินการสอน ครูควรวิเคราะห์ ทักษะที่จะสอนเสียก่อนว่าจะสอนทักษะอะไรก่อนหลังแล้วควรทดสอบ
ความสามารถในการใช้ อวัยวะต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน ในภาคปฏิบัติงาน     
  ดังนั้นกระบวนการพัฒนาทักษะเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนนั้น ต้องท าความ เข้าใจทักษะโดยต้อง
ก าหนดระยะเวลาฝึกฝนมีการสังเกต จากผู้สอนหรือค าอธิบายจากผู้อ่ืนแล้วมา วิเคราะห์ทักษะย่อยของนักเรียน
เพ่ือฝึกตามล าดับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามความสามารถหรือพัฒนาทางของสมองของผู้เรียนเพ่ือให้มีการ
พัฒนาทักษะได้เหมาะสม และขั้นตอนสุดท้ายต้องมีการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานนั้นจึงสรุปได้ว่า 
องค์ประกอบของการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผลงาน หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่มีการ
เคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่แสดงถึง ความสามารถ ปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 
การเคลื่อนไหว โต้ตอบ การเคลื่อนไหวของร่างกายตามธรรมชาติ ความสามารถในการรับรู้และการเคลื่อนไหว
อย่างมีทกัษะ ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดจากปฏิบัติการหรือภาคปฏิบัติของนักเรียนซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมด้าน
ปฏิบัติการ ทักษะการปฏิบัติงานและกระบวนการพัฒนาทักษะ   
 
 
 
 
 
 2.4.3 การวัดและการสร้างเกณฑ์การประเมินความสามารถการสร้างผลงาน 
 การวัดผลความสามารถการสร้างผลงานหรือการวัดผลการเรียนรู้ ในการจัดท าผลงานที่เกิดจากองค์
ความรู้ในการเรียนในที่นี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงความหมายและลักษณะของแบบประเมินความสามารถการสร้างผลงาน
และการสร้างความสามารถการสร้างผลงาน ซึ่งมีผู้ให้ รายละเอียดไว้ ดังนี้ 
 ไซลัน สาและ (มปป.) ได้กล่าวว่าเกณฑ์การให้คะแนน ถือเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ประเมินผลการเรียนเพ่ือ
อธิบายความสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ การก าหนดเกณฑ์โดยภาพรวม (Holistic Score) และ
การก าหนดเกณฑ์โดยแยกเป็นประเด็นย่อย (Analytic Score) ดังนั้นการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ดี ต้อง
ค านึงถึงงานที่ให้ท า และมีความสอดคล้องระหว่างคะแนนกับจุดมุ่งหมายการประเมินนอกจากนี้เกณฑ์ที่สร้างต้อง
เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับชั้น เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม และปราศจากความล าเอียง 
 วรนุช ตุนทกิจ (2553) การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูจะต้องศึกษา
หาความรู้ และพิจารณาเลือกน ามาใช้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับลักษณะการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เครื่องมือการวัดผลประเมินผลมี 2 ลักษณะคือ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และ เครื่องมือบันทึกผล
ข้อมูล ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่   ภาพ บัตรงาน เกณฑ์การประเมินผล เป็นต้น ส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกคะแนนตรวจผลงาน การตอบค าถาม แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสังเกตพฤติกรรมขณะที่เขียนเรื่อง เป็นต้น 
  2.4.3.1 การสร้างเกณฑ์การประเมิน (Rubric Assessment) 



 

 

  เกณฑ์การประเมิน (Rubric Assessment) ความหมาย ค าว่า“Rubric”  หมายถึง กฎหรือกติกา 
(Rule) ส่วนค าว่า Rubric Assessment  หมายถึง แนวทางการให้คะแนน ซึ่งสามารถแยกแยะระดับต่าง ๆ  ของ
ความส าเร็จในการเรียน หรือการปฏิบัติของนักเรียนได้อย่างชัดเจน 
  การก าหนดเกณฑ์การประเมินนั้นเป็นกระบวนการที่ครูและนักเรียนควรร่วมกันก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน ซึ่งควรจะท าให้เสร็จก่อนที่นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน ส าหรับเกณฑ์การประเมินนั้น นอกจากใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินแล้วยังสามารถใช้ เป็นเครื่องมือในการสอนอีกด้วย เพราะเกณฑ์การประเมินนั้น 
เปรียบเสมือนเป้าหมายในการเรียนที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้                และท าให้ครู ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืน ๆ 
ทราบว่านักเรียนได้ปฏิบัติการเช่นไรและได้เรียนรู้ใน      เรื่องใดบ้าง 
  ส าหรับขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 เน้นการประเมินให้ด าเนินการควบคู่กัน ไปในกิจกรรมการเรียน  ดังนั้นการสร้างและพัฒนา
เกณฑ์การให้คะแนนสามารถท าได้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)  
   1) เนื้อหา  หน่วยการเรียนหรือภาระงานที่ก าหนดขึ้นนั้นตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ข้อ
ใด  
   2) ประเด็นที่จะน ามาประเมินภาระงานนั้นสามารถบอกได้ว่าเป็นคุณภาพของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และสมรรถนะข้อใดบ้าง  
   3) จัดท ากรอบการประเมินที่ครอบคลุมประเด็นที่จะน ามาประเมิน  
   4) อธิบายการแสดงออกถึงระดับความสามารถตามประเด็นที่ก าหนดเป็นระดับ  
   5) ทดลองหาความชัดเจนของเกณฑ์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและให้ผู้เรียนได้ท า
ความเข้าใจ  
   6) หลังจากน าเกณฑ์ไปใช้ประเมินผู้เรียนแล้วให้หาข้อดี  ข้อควรปรับปรุงแก้ไขด้านต่าง 
ๆ  เช่น ความชัดเจน  ความสะดวกในการน าไปใช้ ฯลฯ  
   7) ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ท่ียังมีข้อบกพร่องหรือพัฒนาเกณฑ์อ่ืน ๆ ให้ดียิ่งขึ้น  
  วิธีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพมีดังนี้  
   1) พิจารณาค่ากลางจากระดับคะแนนที่ก าหนดไว้  
   2) น าค่ากลางที่ได้มาค านวณหาค่าร้อยละของแต่ละระดับคะแนน จากนั้นจึงค านวณ
ออกมาในรูปคะแนนดิบ  
   3) ก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับดังตัวอย่าง 
   ยกตัวอย่างเช่น แบบประเมินรูบริคส์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ก าหนดเกณฑ์ การตัดสินระดับ
คุณภาพดังนี้ 
   จากข้อมูลแบบประเมินรูบริคส์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า มีรายการที่จะประเมิน 20 
ประเด็นด้วยกันและก าหนดระดับคุณภาพไว้ 3 ระดับ คือ 1  2  3  ดังนั้นคะแนนเต็มของการประเมินการท า
โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ จึงเท่ากับ 60 คะแนน 
  ขั้นที่ 1 พิจารณาค่ากลางจากระดับคะแนนแต่ละช่วงที่ก าหนดไว้  ผลที่ได้คือ 1.5 และ 2.5 ดังนี้  
      
 



 

 

       1              2                3  
  ขั้นที่ 2 น าค่ากลางที่ได้มาค านวณหาค่าร้อยละของแต่ละระดับคะแนนดังนี้  
 

   
3

5.1
  x 100  = 50 %  

3

5.2
 x 100  =  83.33 %  

 
   แล้วจากนั้นจึงแปลงออกมาในรูปคะแนนดิบ ดังนี้  
 

   
100

50
  x 60  = 30 คะแนน  

100

33.83
  x 60  =  50 คะแนน 

 
 
 
 
  ขั้นที่ 3  ก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับดังนี้ 
     คะแนน                         ระดับคุณภาพ 
     ต่ ากว่า 30   1 (ปรับปรุง)  
    30 – 49    2 (พอใช้)  
    50 ขึ้นไป    3  (ดีมาก) 
 
   2.4.3.2 รูปแบบของเกณฑ์การประเมิน (Rubric Assessment) 
  เกณฑ์การให้คะแนน  เป็นการระบุคุณภาพของงานหรือการกระท าที่ครูต้องการให้นักเรียน
กระท า หรือตอบสนอง การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนจะช่วยให้สิ่งที่คาดหวังและมาตรฐานของงานชัดเจนยิ่งขึ้น 
และเกณฑ์ยังช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเมื่อทราบเกณฑ์ที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด การก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนมีวิธีการ 2 แบบ คือ 
   1. การก าหนดเกณฑ์โดยภาพรวม(Holistic Score) เป็นการให้คะแนนโดยพิจารณา
ผลงานของผู้เรียนในภาพรวมว่ามีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์ใน ระดับใดและมีคะแนนเดี่ยวส าหรับงานนั้น ซึ่งจะมี
ค าอธิบายคุณภาพของงานประกอบการให้คะแนนและ ตัดสินคะแนนต่าง ๆ ได้ด้วย  เช่น  การประเมินการแปรง
ฟันอย่างถูกวิธี  จะได้ระดับคะแนนออกมาเป็นระดับคะแนนเดียว เช่น  ถูกต้องดี  พอใช้  หรือยังต้องปรับปรุง 
   2. การก าหนดเกณฑ์โดยจ าแนกสิ่งที่จะประเมินออกเป็นประเด็นย่อย (Analytic Score) 
เป็นการให้คะแนนเป็นส่วน ๆ โดยระบุรายละเอียดออกเป็นประเด็นย่อย ๆ และแต่ละประเด็นมีคุณภาพอย่างไร 
เช่น การประเมินการเขียน จะแบ่งเป็นด้าน ส านวนภาษา ความคิดสร้างสรรค์ การเขียนถูกหลักไวยากรณ์ หรือ 
การประเมินการแปรงฟันอย่างถูกวิธี  จะจ าแนกประเด็นการประเมินออกเป็นวิธีการแปรงฟัน ความสะอาดของฟัน  
และลักษณะนิสัยได้แก่ การใช้น้ า การใช้ยาสีฟัน เป็นต้น (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา  กรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ,  2544:12) 



 

 

  2.4.3.3 ลักษณะของเกณฑ์การประเมิน (Rubric Assessment) ที่ด ี
  เกณฑ์การประเมิน (Rubric Assessment) เป็นชุดคะแนนที่ใช้เป็นแนวทางส าหรับการ
ประเมินผลงานของผู้เรียน ลักษณะที่ดีของRubrics มีดังนี้ (Wiggins, 1998 : 184)  
   1. มีความเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมาย หรือ เป้าหมายทั่วไป (General Goals) กล่าวคือ 
เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 
   2. จ าแนกการปฏิบัติได้อย่างเที่ยงตรง (Performances Validly)  
   3. ในแต่ละ Rubric จะไม่มีการรวมเกณฑ์การให้คะแนน  
   4. วิเคราะห์งานได้อย่างละเอียด  
   5.ภาษาท่ีใช้อธิบายคุณลักษณะงาน จ าแนกคุณภาพของงานได้ถูกต้อง  
   6. สามารถตัดสินงานได้ถูกต้อง  
   7. อธิบายอย่างชัดเจนในแต่ละระดับของคะแนน และ มีความแม่นตรงในการให้คะแนน
ในตัวของมันเอง  
   8. ตัดสินให้คะแนนจากผลงานที่ปฏิบัติ มากกว่ากระบวนการ รูปแบบเนื้อหา หรือ 
ความตั้งใจในการท างาน 
  นอกจากนี้ วิกกิน (Wiggins, 1998 : 184–185) ได้น าเสนอคุณลักษณะของ Rubrics ว่าต้องมี
ลักษณะ ดังนี้  
   1. คะแนนต้องมีลักษณะต่อเนื่อง(Continuous) กล่าวคือ ให้คะแนนเป็นจ านวนเต็ม 
เช่น ให้คะแนน เป็น 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แต่ละคะแนน  มีความห่างเท่ากัน  
   2. มีความสอดคล้องกัน(Parallel) คะแนนแต่ละระดับแสดงถึงความลดหลั่นของ
คุณภาพงาน  
   3. มีความเก่ียวเนื่องกัน(Coherent) ในแต่ละระดับของการให้คะแนน  
   4. น้ าหนักการให้คะแนนในแต่ละระดับมีความเหมาะสม (Aptly Weighted)                   
มีเหตุผล (Not Arbitrary)น้ าหนักของคะแนนในแต่ละระดับสามารถอ้างอิงไปยังระดับอื่น ๆ ได้  
   5. มีความเที่ยงตรง(Valid) คะแนนในแต่ละระดับ แสดงถึงคุณภาพของการปฏิบัติ เป็น
สิ่งสะท้อนถึงคุณภาพของงาน ไม่ได้เน้นถึงปริมาณ แต่เป็นเกณฑ์ตามสภาพจริง (Authentic Criteria)  
   6. เชื่อถือได้ (Reliable) กล่าวคือ มีความคงเส้นคงวาในการให้คะแนน ถึงแม้ใครจะเป็น
ผู้ประเมินและจะประเมินในช่วงเวลาใดก็ตาม 
  2.4.3.4 องค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
  การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนจะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
   1. ประเด็นที่จะประเมิน (Criteria) คือ  สิ่งที่สะท้อนผลการเรียนรู้หลัก ๆ หรือมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายของแต่ละหน่วย/ภาระงาน  
   2. ระดับความสามารถ (Performance  Levels) ส่วนใหญ่จะก าหนดเป็นเลขคี่มากกว่า
เลขคู่ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการให้คะแนนที่ตกอยู่ตรงกลาง ท าให้จ าแนกความสามารถได้ยาก และแต่ละระดับอาจ
ก าหนดเป็นตัวเลขหรือค าแสดงคุณภาพต่าง ๆ  เช่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ยังต้องปรับปรุง เป็นต้น 



 

 

   3. ค าอธิบายคุณภาพของแต่ละระดับความสามารถ (Quality  Descriptors) ว่า
คุณภาพของความสามารถแต่ละระดับที่คาดหวังนั้นเป็นอย่างไร  ค าบรรยายเหล่านี้จะต้องมีความชัดเจนในการใช้
ภาษาท่ีกะทัดรัด  เข้าใจง่าย  และเห็นความแตกต่างระหว่างระดับความชัดเจน 
  2.4.3.5 การก าหนดและสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
   การก าหนดระดับคะแนนใน Rubrics ส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่ 3 – 8 ระดับ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
งาน และความต้องการของครูว่าจะพิจารณางานละเอียดมากน้อยเพียงใด การให้ระดับคะแนน3ระดับ คือ สูง-ปาน
กลาง-ต่ า เป็นการง่ายในการอธิบายคุณลักษณะและง่ายต่อการตัดสินใจ แต่บางคนชอบใช้ 4 ระดับ เพราะสัมพันธ์
กับการให้ Grade คือ 1, 2, 3 และ 4 จะเลือกใช้อย่างไร ขึ้นอยู่กับความต้องการของครูและนักเรียนที่จะตกลง
ร่วมกัน ในการก าหนดระดับคะแนน เมื่อครูและนักเรียนมีความเข้าใจ และมีทักษะแล้วค่อยเพ่ิมเป็น 5 หรือ 6 
ระดับได ้
  แนวทางในการให้คะแนนนั้นถือว่าเป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้การประเมิน 
ครอบคลุม พร้อมทั้งการให้คะแนนมีความยุติธรรม การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนจึงควรพิจารณาดังนี้ (Mc 
Millan, 2001 : 224–228)  
   1. ต้องแน่ใจว่าเกณฑ์การให้คะแนน ได้เน้นประเด็นที่ส าคัญของงาน                   
   2. มีความสอดคล้องระหว่างระดับคะแนน กับจุดมุ่งหมายของการประเมิน ถ้า
จุดมุ่งหมายของการประเมินกว้างและต้องใช้การตัดสินทุก ๆ ส่วนของชิ้นงาน ควรจะใช้การประเมินแบบภาพรวม 
แต่ถ้าการประเมินต้องการสะท้อน กลับให้เห็นความแตกต่างของประเด็นต่าง ๆ ของงาน ควรใช้การประเมินแบบ
แยกเป็นรายด้าน  
   3. ข้อความที่ใช้อธิบายในแต่ละระดับคะแนน ต้องเป็นข้อความที่สามารถประเมินหรือ
สังเกตได ้
   4. ควรให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมกันสร้างเกณฑ์ การเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ร่วมสร้างเกณฑ์การปฏิบัติงานนั้น ๆ จะเป็นการกระตุ้นนักเรียนให้สนใจที่จะท างาน และจะท าให้
นักเรียนน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
   5. คุณลักษณะหรือสิ่งที่จะวัดควรนิยามให้ชัดเจน  
   6. แสดงขั้นตอนหรือล าดับขั้น ที่เหมาะสมของคะแนนในแต่ละระดับ เพ่ือให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เช่น หลีกเลี่ยงการให้คะแนนที่สูงเกินไป(Generosity Error) การให้คะแนนต่ าเกินไป 
(Severity error) การให้คะแนนส่วนใหญ่อยู่ตรงกลาง (Central Tendency Error) และการให้คะแนนที่เกิดจาก
ความพึงพอใจเป็นการส่วนตัวของครูที่มีต่อนักเรียนคนนั้น ๆ  
   7. ระบบของการให้คะแนนต้องมีความเป็นไปได้ กล่าวคือ การให้คะแนนนิยมแบ่งระดับ
คะแนนเป็น 3-8 ระดับ ดังนั้นในแต่ละระดับคะแนนต้องมีความชัดเจน และแยกจากกันได้ 
  2.4.3.6 ข้อดีของการประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Rubric Assessment) 
(สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544:139-140) 
   1. ช่วยให้การคาดหวังของครูที่มีต่อผลงานของนักเรียนบรรลุผลส าเร็จได้  โดยนักเรียน
เกิดความเข้าใจ  และสามารถใช้ Rubrics ต่อการประเมินและพัฒนาชิ้นงานของตน  



 

 

   2. ช่วยให้ครูเกิดความกระจ่างชัดยิ่งขึ้นว่าต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือ
พัฒนาการอะไรบ้าง  
   3. ช่วยให้นักเรียนสามารถระบุคุณลักษณะจากงานที่เป็นตัวอย่างได้  โดยใช้ Rubrics 
ตรวจสอบ  
   4. ช่วยให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อไปสู่ความส าเร็จ  
   5. เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
   6. ช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ผู้สนับสนุน ผู้นิเทศก์ ได้เกิดความเข้าใจ
เกณฑ์ในการตัดสินผลงานนักเรียนที่ครูใช้ 
   7. ช่วยในการให้เหตุผลประกอบการให้เกรดนักเรียนได้ 
   8. ช่วยเพิ่มคุณภาพผลงานของนักเรียน  
 จากที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่าเกณฑ์การประเมิน (Rubric Assessment) เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการ
ให้คะแนนในงานของนักเรียน  ซึ่งการประเมินงานของนักเรียนต้องสัมพันธ์กับเกณฑ์และระดับคุณภาพของเกณฑ์ 
เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของการประเมินด้วย ดังนั้นการก าหนดเกณฑ์และระดับคุณภาพของเกณฑ์จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างมากเพ่ือบ่งบอกความเที่ยงตรงของการประเมิน ซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่การประเมินตนเอง (Self-
Evaluation) และการปรับปรุงตนเอง (Self-Adjustment) ซึ่งการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน ต้องค านึงถึงงานที่ให้
ท าต้องมี ความส าคัญ มีความสอดคล้องระหว่างคะแนนกับจุดมุ่งหมายการประเมิน เกณฑ์ที่สร้างต้องเป็นรูปธรรม
มีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับชั้น และควรให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสร้างเกณฑ์การประเมิน
ด้วย 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สราวุธ  เย็นเอง (2553) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา การผลิตอาหารสัตว์น้ า โดยให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์ผลงานโครงงานด้วยตนเองตามแนว Constructionism เพ่ือน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมา
พัฒนาผู้เรียน และเพ่ือประเมินผลส าเร็จจากการพัฒนาผู้เรียนโดยศึกษาจากกลุ่มประชากรนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการประมงที่เรียนวิชาการผลิตอาหารสัตว์น้ าในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2552 วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีสตูล จ านวน 8 คน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research)  
 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมี 6 ขั้นตอน 1) เตรียมการ เพ่ือวินิจฉัยผู้เรียน วางแผนการ
เรียนร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน 2) สร้างความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับ
สภาพจริง และกระตุ้นให้เกิดจินตนาการผลงานที่ตนสนใจ 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสะท้อนความคิดของ
ผู้เรียน 5) ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานโครงงานด้วยตนเอง และ  6) การประเมินผล นอกจากนั้นยังพบอีกว่า ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้ถึงร้อยละ 79.26 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ผู้เรียนมีทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานโครงงานในระดับมาก และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในระดับมากเช่นเดียวกัน 



 

 

 สุพินญา ค าขจร (2557) ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานส าหรับ
พัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ปัญญาของผู้เรียน การศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ส าหรับใช้พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร และ 2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้น ส าหรับพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร การด าเนินการ
ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
1) สถานศึกษาเกษตร 12 แห่ง ส าหรับเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ให้ข้อมูลเป็นครูผู้สอน 120 คน นักศึกษา  120 คน 
และ2) สถานศึกษาเกษตร 4 แห่ง เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษา 40 คน 
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนและนักศึกษา มีค่า IOC 0.60 - 1.00 และมี
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9413 และ0.9690 และแบบสัมภาษณ์กึ่ง โครงสร้าง มีค่า IOC 0.80 - 1.00 ขั้นที่ 2 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญ 16 คน ส าหรับตรวจความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น มีค่า IOC 
0.60 - 1.00 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9514 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลปรากฏว่า 
  สภาพการจัดการ เรี ยนรู้ โ ดยใช้การวิ จั ย เป็นฐานในสถาบันการอาชี วศึกษา เกษตร                    
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติค่อนข้างน้อย ในกระบวนการเรียนรู้ขั้นเตรียมการ ได้แก่                 1) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับกระบวนการวิจัย 2) การจัดสถานการณ์จ าลองให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหาหรือ
หาค าตอบ และ3) การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ในขั้นเรียนรู้ ได้แก่ 1) การชี้แจงการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ให้นักศึกษารับทราบ 2) การสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ 
3) การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาหลังจากประเมินการเรียนรู้และในขั้นสรุป ได้แก่ 1) การให้นักศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 2) การให้นักศึกษาสรุปการเรียนรู้และสะท้อนความรู้และ3) การส่งเสริมให้
นักศึกษาคิดต่อยอดในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ความรู้ด้านการวิจัยและกระบวนการวิจัย การคิดวิเคราะห์การคิดแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการประเมินตามสภาพจริง และมีกระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
เตรียมความพร้อมด้านการวิจัย 2) สร้างสถานการณ์ กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการวิจัย 3) วางแผนจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 4) เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 5) สรุปความรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้ 6) น าเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ7) ประเมินผลการเรียนรู้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก ดังนั้นทั้งผู้เรียน
และผู้สอนในยุคปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย เพ่ือบูรณาการกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนอันเป็นแนวทางสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา 
 ไชยเดช แก้วสง่า (2559) ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม
แนวคิด CONSTRUCTIONISM ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม
แนวคิด Constructionism เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรายวิชา 235 
575 เครื่องปั้นดินเผา เรื่องการขึ้นรูปแบบหล่อภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค) ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด รูปแบบในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Research Design) เป็นการทดลองเพียงกลุ่มทดลอง
เดียว ท าการวัดตัวแปรตาม (Depen- dent Variable) หรือเรียกว่า Single-shot After-only Experimentเป็น
การศึกษาที่ไม่มีการควบคุมตัวแปรภายนอก (Extraneous Variables) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษา 
อยู่ชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ านวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม
แนวคิดConstructionism ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา จ านวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบทดสอบย่อย                          หลังแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบ
วัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นชนิดเลือกตอบ (Multiple 
Choice) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจ านวน 40 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ (IOC) 
อยู่ระหว่าง0.67 - 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 และแบบทดสอบย่อยจ านวน 9 ชุดๆ ละ 10 ข้อ 3) แบบ
ประเมินผลงาน เป็นการประเมินผลงานตามสภาพความเป็นจริงจากชิ้นงานของการหล่อภาชนะ โดยมีเกณฑ์การ
ประเมิน (Rubric Score) และ 4) สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพ 80.66 / 81 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.69 เป็นสื่อมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยที่ผู้วิจัยในครั้งนี้ได้สร้างขึ้นเอง 
 สรุปการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructionism ในประเทศไทย
นั้นแสดงให้เห็นว่า ชื่อแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึมในการเขียนภาษาไทยมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน ได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา , หรือการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน 
 ซึ่งจากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังพบอีกว่า รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานได้มีการทดลองใช้กับสถานศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          ถึง
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งในระดับอาชีวศึกษาที่มีการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน
และการสร้างผลงานมีการใช้ที่ยังไม่แพร่หลาย แต่เนื่องจากบริบทของการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษานั้นเป็น
การจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างผลงานโดยปกติอยู่แล้ว ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานจึงเหมาะสมในการน ามาจัดการเรียนการสอนในระดับ
อาชีวศึกษา โดยที่ผู้สอนและผู้เรียนจ าเป็นต้องทราบและปรับบทบาทของตนเอง ตลอดจนผู้เรียนต้องทราบบทบาท
ในการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานจะท าให้การเรียน
การสอนประสบความส าเร็จเพิ่มมากขึ้น 
 
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการติดตั้ง

ไฟฟ้าในอาคาร 
    - ความสามารถในการสร้างทักษะวิชาการ
ติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน ในบทนี้ผู้วิจัยกล่าวถึงระเบียบวิธีการวิจัย โดยมีขั้นตอนของการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 

3.1 แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research Design) ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการทดลอง โดยใช้
แผนการทดลอง The Posttest Equivalent Group Design โดยเป็นการวิจัยที่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม แล้วท าการทดสอบ
หลังการทดลอง  

 

ตารางที่ 3.1 แบบแผนการทดลอง 

 

Group Pre-test Treatment Post-test 

R1 T1 X T2, W 

R2 T1 X T2 

R3 T1 C T2 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 

  T1   แทน   การทดสอบก่อนเรียน 

  X    แทน   การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม  

             ผ่านช้ินงาน 

  T2   แทน   การทดสอบหลังเรียน 

  S  แทน    การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน  

  W  แทน   ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

 

 



 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  3.2.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ช้ันปีที่ 1 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ที่ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 4 ห้องเรียน 

 

  3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1ห้อง 1  
สาขา ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่มด้วยการจับสลากเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 3 ห้องเรียนที่มีลักษณะสาขาวิชาใกล้เคียงกันและมีผลการเรียนเฉลี่ยใกล้เคียงกันแบ่งออกเป็นดังนี้ 
    กลุ่มที่ 1 กลุ่มทดลองแบบบูรณาการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างทักษะ 1 ห้อง ได้แก่ นักเรียน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังปวช 1/1 จ านวน 20คน  

    กลุ่มที่ 2 กลุ่มทดลองแบบเน้นกิจกรรมเนื้อหาวิชาตามชุดการเรียนรู้และการสร้างทักษะ จ านวน 1 ห้อง 
ได้แก่ นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังปวช 1/2 จ านวน 20คน  

    กลุ่มที่ 3 กลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 1 ห้อง ได้แก่ นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลังปวช 1/3 จ านวน 20คน  

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

 ส าหรับกลุ่มทดลองแบบบูรณาการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน (Constructionism) โดยมีจุดเน้นในการเรียนรู้ในเรื่อง
ของการเรียนรู้เนื้อหาด้วยตนเองประกอบกับการเรียนรู้ร่วมในช้ันเรียน ส่วนการลงมือสร้างผลงานให้เป็นไปตามที่เสนอในแบบร่าง
ตามใบกิจกรรม และมีการก ากับติดตามตามระยะเวลา ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผล สื่อการเรียนรู้  ใบกิจกรรมและแบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 โดยมีขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน 

  1) ศึกษาทฤษฎีแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง 

  2) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรูผ้่านช้ินงาน ซึ่งมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้โดย
การอาศัยวิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง รวมทั้งได้มีโอกาสในการสืบค้นด้วยตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีในการค้นคว้า  โดย



 

 

ขยายพฤติกรรม   การเรียนรู้ด้วยตนเองตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน (Constructionism) ทั้ง 4 ขั้นตอนหลัก โดยขยาย
ออกเป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

   ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ เป็นขั้นที่น าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ                  ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง
จากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียน หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์
ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่อง ที่เช่ือมโยงกับความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้ างค าถาม 
ก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษาในกรณทีี่ยังไม่มปีระเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่างๆ หรือเป็นผู้กระตุ้น                ด้วยการ
เสนอประเด็นข้ึนมาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามที่ครูก าลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา เมื่อมีค าถาม
ที่น่าสนใจ และนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นที่ต้องการศึกษาจึงร่วมกันก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของ
เรื่องที่จะศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมทั้งการรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่จะ ช่วยให้
น าไปสู่ความเข้าใจเรื่อง หรือประเด็นที่จะศึกษามากข้ึน และมีแนวทางที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย 

   ขั้นที่ 2 ข้ันออกแบบการเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สภาพแวดล้อมและความต้องการร่วมกัน  การออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่มีเหตุผลเป็นตรรกะ และมีล าดับขั้น 
จุดมุ่งหมายของการออกแบบการเรียนรู้เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของครูและนักเรียนร่วมกัน โดยพิจารณาจากความ
ต้องการ เพื่อก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาท่ีจะเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และผลงานท่ีจะท าการศึกษา 

   ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ เป็นขั้นที่นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือท าจริง ทั้งการหาข้อมูล การ
ทดลอง การสร้างช้ินงาน หรือการพบปะเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญและสถานที่จริงผู้เรียนจะได้สัมผัสและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ได้อย่าง
ลึกซึ้ง มิใช่เพียงการเรียนรู้ตามทฤษฏีเท่านั้น หลังจากนั้นนักเรียนจะน าองค์ความรู้ที่ได้สร้างขึ้นมาน าเสนอ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนภายในกลุ่ม อีกทั้งครูยังได้ตรวจสอบได้ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ถ้ายังไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน 
ต้องให้นักเรียนย้อนกลับไปเริ่มต้น หาข้อมูลใหม่หรือเพิ่มเติมอีกครั้งจนกว่าจะสมบูรณ์ 

   ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน เป็นขั้นที่นักเรียนต้องสรุปความรู้ที่ได้จากขั้นปฏิบัติการ
เรียนรู้ โดยรวบรวมองค์ความรู้และผลงานท่ีเกิดขึ้นและเก็บบันทึกผลงาน ในรูปแบบของบทความ สมุด รวบรวมผลงาน (Portfolio) 

และแผนภาพความคิด (Mind Map) ซึ่งเป็นการแสดงถึงการสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเองของนักเรียน 

   ขั้นที่ 5 ข้ันน าเสนอผลงาน เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนท าการแสดงผลงานซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนส าคัญอีกประการ
หนึ่งของการการเรียนรู้ทฤษฎีการสร้างความรู้ผ่านช้ินงาน เป็นการแสดงผลิตผลของงาน  ความคิด  และความพยายามทั้งหมดที่
นักเรียนได้สร้างผลงานจากองค์ความรู้ที่ได้สร้างขึ้น และเป็นวิธีการที่จะท าให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น ๆ 

    ขั้นที่ 6 ขั้นต่อยอดองค์ความรู้ เป็นขั้นของการจัดการความรู้ที่ได้ค้นพบโดยการแสดงออกด้วยวิธีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาหรือปรับปรุงความรู้นั้นให้ง่ายต่อการน าไปใช้ ตลอดจนสามารถต่อยอดและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริง มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาผนวกเข้าด้วยกัน รวมทั้งท าให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในห้องเรียน 

    ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์และประเมินผล เป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกระบวนการที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ พิจารณาองค์ความรู้ความรู้และผลงานทั้งของตนเองและของสมาชิกในห้องเรียน จากนั้นท าการวินิจฉัย ตัดสิน ลงสรุป 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมหรือหาคุณค่าขององค์ความรู้ ผลงาน คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ปรากฏอย่างมีกฎเกณฑ์และมี
คุณธรรม 

 



 

 

 

 ส าหรับกลุ่มทดลองแบบเน้นกิจกรรมเนื้อหาวิชาตามชุดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชาการติดตัง้ไฟฟ้าในอาคาร เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน (Constructionism) แต่มีจุดเน้นในการเรียนรู้ในเรื่องของการ
เรียนรู้เนื้อหาด้วยตนเองและการลงมือสร้างผลงานที่อิสระแบบมีการก ากับติดตามตามระยะเวลา ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้นี้
ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล สื่อการเรียนรู้ ใบกิจกรรม
และแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

 โดยมีขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชารายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร เรื่อง การเดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน 

  2.1.1 ศึกษาทฤษฎีแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน จากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.1.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชารายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าภายใน
อาคารตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรูผ้่านช้ินงาน ซึ่งมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
ได้โดยการอาศัยวิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง รวมทั้งได้มีโอกาสในการสืบค้นด้วยตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีในการค้นคว้า  
โดยขยายพฤติกรรม    การเรียนรู้ด้วยตนเองตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน (Constructionism) ทั้ง 4 ขั้นตอนหลัก โดย
ขยายออกเป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ตามรูปแบบเดียวกับท่ีใช้กับกลุ่มทดลองที่ 1 ข้างต้น 

  โดยด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานตาม 7 ขั้นตอนการ
เรียนรู้ข้างต้น จ านวนทั้งสิ้น 5 แผนการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการทดลอง          4  สัปดาห์ รวม 35 ช่ัวโมง ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1 เนื้อหาและจ านวนช่ัวโมงในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ทักษะความรู้ผ่านใบงาน 

ล าดับแผนการจัดการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 

1. การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 7 

2. สายไฟฟ้าและการใช้งาน 7 

3. เครื่องมือส าหรับการเดินสายไฟฟ้า 7 

4. วัสดุและอุปกรณ์ในงานเดินสายไฟฟ้า 7 

5. วิธีการเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า 7 

รวมทั้งหมด 35 

 



 

 

 ส าหรับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชารายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าในอาคารด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ โดยท าการเรียนรู้ด้วยการบรรยายประกอบการสาธิต โดยเน้นการลงปฎิบัติใบงาน ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้นี้
ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล สื่อการเรียนรู้ ใบกิจกรรม
และแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน จ านวนทั้งสิ้น 1 หน่วยแผนการเรียนรู้ เพื่อใช้          ในการศึกษา 4 สัปดาห์ รวม 
35 ช่ัวโมง ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.2 

 

ตารางที่ 3.2 เนื้อหาและจ านวนช่ัวโมงในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ตามการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติ 

 

ล าดับแผนการจัดการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 

1. การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 7 

2. สายไฟฟ้าและการใช้งาน 7 

3. เครื่องมือส าหรับการเดินสายไฟฟ้า 7 

4. วัสดุและอุปกรณ์ในงานเดินสายไฟฟ้า 7 

5. วิธีการเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า 7 

รวมทั้งหมด 35 

 

  3) น าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชารายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ด้วย
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน (Constructionism) ที่สร้างขึ้นน าไปให้
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบ   ความตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง ความถูกต้องเหมาะสม รูปแบบ ภาษาที่ใช้ในแผนการ
เรียนรู้ 

  4) ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ได้                   แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชารายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร              ที่มีความสมบูรณ์ 

 

 

 

 



 

 

 

 3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่อง การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร               

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร          จ านวน 1 ฉบับ มีข้อสอบ 30 ข้อ เป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยให้คะแนนตอบถูกได้ข้อละ 1 คะแนน และตอบผิดได้ข้อละ 0 คะแนน ใช้ทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

  1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้อง 

  2) ศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร     แสดงจ านวนแบบทดสอบจ าแนกตามระดับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดังตารางที่ 3.2 

 

ตารางที่ 3.3 จ านวนแบบทดสอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร              จ าแนกตามระดับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม 

  

หัวข้อเนื้อหา จ านวนจุดประสงค์ (ข้อ) รวมข้อสอบ(ข้อ) 

1. การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 2 6 

2. สายไฟฟ้าและการใช้งาน 2 6 

3. เครื่องมือส าหรับการเดินสายไฟฟ้า 2 6 

4. วัสดุและอุปกรณ์ในงานเดินสายไฟฟ้า 2 6 

5. วิธีการเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า 2 6 

รวมทั้งหมด (ข้อ) 10 30 

 

 จากตารางที่ 3.3 พบว่าการเดินสายไฟฟ้าในอาคารมีเนื้อหาทั้งหมด 5 หัวข้อย่อย              มีข้อสอบ รวม 30 ข้อ 
โดยพิจารณาตามจ านวนของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามค่าน้ าหนักของจ านวนจุดประสงค์ 

  3) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้องด้าน
ภาษา โดยพิจารณาว่าแบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกับจุดประสงค์หรือไม่ โดยใช้เกณฑ์ก าหนดคะแนนค่าความสอดคล้อง (Index of 

Consistency: IOC) ดังนี ้

   +1   เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 

     0   เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 



 

 

   –1   เมื่อแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 

 

 

  4) น าผลไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด โดยผู้วิจัยได้คัดเลือก
แบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ว่าข้อสอบนั้น มีความตรงเชิงเนื้อหา ผลการตรวจสอบค่าความสอดคล้องตาม
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญสามารถน าแบบทดสอบไปใช้ได้ทั้ง 30 ข้อ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้รับมา
ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

  5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบกับนักเรียน         ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัย
 การอาชีพบางสะพานภาคเรียนท่ี 1         ปีการศึกษา 2564 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและได้เรยีนวิชาการติตตั้งไฟฟ้าใน
อาคารแล้ว จ านวน 30 คน 

  6) วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ คือหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบรายข้อ 
คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.50 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.39 – 0.80 และค่าความเที่ยงของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีดูเดอร์ – ริชาร์ดสัน                    (Kuder Richardson) สูตร KR-20 มีค่าเท่ากับ 0.933 

  7) น าข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบแลว้ไปจัดท าเป็นแบบทดสอบหลังเรียน จัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อน าไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 

 3.3.3 แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เป็นแบบประเมินวัดความสามารถในการด าเนินการสร้างหรือท า
ให้มีซึ่งผลงาน ซึ่งองค์ประกอบท่ีส าคัญในการพิจารณา คือ การวางแผน           การลงมือปฏิบัติ การน าเสนอและความส าเร็จของ
ผลงาน โดยที่ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเป็นผลที่เกิดขึ้นจากจากการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิชาการติตตั้งไฟฟ้าในอาคาร
เรื่อง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ตามตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน ขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จ านวน 20 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

  2.3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  2.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  2.3.3 ยกร่างแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เป็นซึ่งเป็นแบบประเมินที่เป็นแนวทางในการที่
จะน าไปใช้ในการประเมินผลงานโดยมีเกณฑ์คะแนนแบบรูบริคส์                              มีข้อรายการประเมิน จ านวน 20 ข้อ 
แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 4 ด้าน คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การน าเสนอและความส าเร็จของผลงาน โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนตามการพิจารณาคะแนนและมีความหมาย ดังน้ี 

   ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมอยู่ในระดับต้องพัฒนา 

   ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมอยู่ในระดับพอใช้ 



 

 

   ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมอยู่ในระดับดี 

  ซึ่งคะแนนที่ได้จากการประเมินให้คะแนนนั้น ค านวณแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละด้านจึงจะถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินและโดยรวมทุกด้านจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เช่นเดียวกัน 

  2.3.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง และ
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง คือ 

    เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  +1 

    ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน    0 

    เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน   -1 

   น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC             โดยรายการประเมินที่
สามารถใช้ประเมินความสามารถสร้างผลงานต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง             ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

  2.3.5 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน 

 

3.4 การเก็บรวมรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าเครื่องมือในการวิจัยไปท าการสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม 
และกลุ่มควบคุม ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในรายวิชาโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 3.3.1 ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม เพื่อช้ีแจงจุดประสงค์และวิธีการเรียน  และท าการ
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

 3.3.2 ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่าง ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาการติตตั้งไฟฟ้าในอาคารเรื่อง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร  ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานตามจุดเน้นที่สร้าง
ขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมนั้นใช้การจัด          การเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบปกติ  

 3.3.3 เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดของการทดลองแล้ว ท าการทดสอบ           หลังเรียน (Posttest) และ
ด าเนินการวัดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนด้วย               แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน        การสร้างผลงาน คือ คะแนน
ก่อนเรียน, คะแนนหลังเรียน วิชาการติตตั้งไฟฟ้าในอาคารเรื่อง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร  จากการใช้แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน และคะแนนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ที่ใช้กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติที่ใช้เปรียบเทียบ  
ซึ่งใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

3.5.1 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 

 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ การหาดัชนี
ความสอดคล้องใช้สูตร (กัญจนา ลินทรัตนศริิกุล. 2538: 249)   

 

      

 

 เมื่อ  IOC     แทน   ดัชนีความสอดคล้อง 

     แทน   ผลรวมคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

   N        แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

เกณฑ์ค่า IOC ควรมากกว่าหรือเทา่กับ 0.5 จึงน าไปใช้ได้ 

 

3.5.2 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) 

 การวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบประจ าหน่วย โดยวิเคราะห์แบบทดสอบรายข้อใช้สูตร (กัญจ
นา ลินทรัตนศิริกุล. 2538: 249) 

 

   P = 
LH NN

LH




 

 

 เมื่อ  P     แทน   ค่าระดับความยากง่ายของแบบทดสอบ 

   H     แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มสูงที่เลือกตัวเลือกนั้น 



 

 

   L     แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มต่ าที่เลือกตัวเลือกนั้น 

   N H   แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มสูง 

   N L   แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มต่ า 

 

 

 

 

 โดยขอบเขตของค่าความยากง่ายนั้นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00–1.00 ถ้าแบบทดสอบ              ข้อใดมีผู้ตอบถูก
มากแสดงว่าแบบทดสอบนั้นง่าย แต่ถ้าแบบทดสอบข้อใดมีผู้ตอบถูกน้อยแสดงว่าแบบทดสอบนั้นยาก การแปลความหมายแบ่งเป็น
ช่วง ดังนี ้

   0.81–1.00   เป็นแบบทดสอบที่ง่ายมาก 

   0.61–0.80   เป็นแบบทดสอบที่ค่อนข้างง่าย 

   0.41–0.60   เป็นแบบทดสอบที่ยากง่ายปานกลาง 

   0.21–0.40   เป็นแบบทดสอบที่ค่อนข้างยาก 

   0.00–0.20   เป็นแบบทดสอบที่ยากมาก 

 แบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20–0.80 ถือว่าเป็นแบบทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์ดี 

3.5.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 

 การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบประจ าหน่วย โดยวิเคราะห์แบบทดสอบรายข้อใช้สูตร  

 

   R = 
HN

LH 
 

 

 เมื่อ  P     แทน   ค่าระดับความยากง่ายของแบบทดสอบ 

   H     แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มสูงที่เลือกตัวเลือกนั้น 

   L     แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มต่ าที่เลือกตัวเลือกนั้น 

   N H   แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มสูง 

 การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิค 25% โดยขอบเขตของค่าอ านาจจ าแนก มีความหมาย
ดังนี ้



 

 

   0.4 ขึ้นไป    อ านาจจ าแนกสูง คุณภาพแบบทดสอบดมีาก 

   0.30–0.39   อ านาจจ าแนกปานกลาง คุณภาพแบบทดสอบด ี

   0.20–0.29   อ านาจจ าแนกค่อนข้างต่ า คุณภาพแบบทดสอบพอใช้ 

   0.00–0.19   อ านาจจ าแนกต่ า คุณภาพแบบทดสอบใช้ไมไ่ด ้

 อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป ถือว่าเป็นแบบทดสอบที่สามารถจ าแนกคนเก่งและ          คนอ่อนได้ 

 

 

3.5.4 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

การวิเคราะห์หาคา่ความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน               เรื่อง ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวันจากการทดลองใช้ (Try Out) โดยใช้สตูร  KR-20   

จากสูตร KR – 20   

    

 

 เมื่อ  rtt    แทน    ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

   k     แทน    จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

   s
2     แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

   p     แทน    สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละข้อ 

   q     แทน    สัดส่วนของคนท าผิดแต่ละข้อ (q = 1 - p) 

 

3.5.5 การทดสอบสมมุติฐาน 

 1) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียน โดยใช้ t-
test สูตรดังนี ้

 

   t  = ( )
1

2

-Ν

Σ-ΝΣ

Σ

DD

D
  โดยมี  df = N -1 

 

 เมื่อ  t แทน ค่าที่จะใช้พิจารณา  t – distribution 



 

 

  DΣ  แทน ผลรวมของความแตกตา่งระหว่างคะแนนสอบ 

     ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนแต่ละคน 

  N แทน จ านวนนักเรียน 

  2DΣ  แทน ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่าง 

     ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนแตล่ะคน 

  df แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ  (degree of freedom) 

 

 

 2) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้ t-test One-sample test for the mean มีสตูร
ดังนี ้

 

  t   =  
 ̅-  
 

√ 

   โดยมี  df = N -1  

 

 เมื่อ  x ̅    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่าง 

      แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ประชากร หรือ เกณฑ์ที่ตั้งขึ้น 

   S แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

   N แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

   df แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ  (degree of freedom) 

 

 3) การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการสร้างนวัตกรรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจาก          ผลการสร้างผลงาน 
ระหว่างกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบข้อมูล 2 ชุด มีความสัมพันธ์กันใช้สถิติ t–test แบบ Independent 

sample test (ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538) ซึ่งมีสูตรดังนี้  

 



 

 

  t  = 
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  df =  
1n  + 

2n - 2 

 

 เมื่อ  t     แทน    ค่าทีแบบ Independent Sample t-test 

     S 2

1    แทน   ความแปรปรวนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ตามล าดับ  

    S 2

2    แทน   ความแปรปรวนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ตามล าดับ 

   
1X     แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามล าดับ 

   
2X    แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม ตามล าดับ 

   
1n      แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามล าดับ 

   
2n      แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามล าดับ 

 

 

 

 

 4) การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการติตตั้งไฟฟ้าในอาคารเรื่อง การเดิน
สายไฟฟ้าภายในอาคาร  ของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน อย่างละแบบข้อมูล 3 ชุด โดยใช้สถิติทดสอบบาร์ตเลต (Bartlett test: B) 

(Snedecor และ Cochran, 1983) ส าหรับทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม ซึ่งมีสูตรดังนี้  

สถิติทดสอบบาร์ตเลต (B) ค านวณจาก 
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  โดยที่ 2

iS  คือ ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ i  

 

  หาได้ดังนี้  
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ijX  คือ  ข้อมูลล าดับที่ j  ในกลุ่มตัวอย่างที่ i         

 iX    คือ  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ i                  

 k    คือ  จ านวนประชากร 

 in
 คือ จ านวนตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างที่ i  

 N  คือ จ านวนตัวอย่างทั้งหมด ; 
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และ 2

pS  หาได้ดังนี้  
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  เกณฑ์การตัดสินใจ จะปฏิเสธ 0H  เมื่อ 2

1,1  kB   โดยที่ 2

1,1  k  เป็นค่าวิกฤตของการแจกแจงไค

ก าลังสอง องศาอิสระ  1k  ที่ระดับนัยส าคัญ    

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

N  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

X  แทน  คะแนนเฉลี่ย 

S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงการกระจายของคะแนน 

D  แทน  ความแตกต่างของคะแนน 



 

 

ΣD แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนน 

ΣD 2  แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนน ยกก าลังสอง 

CV.  แทน  สัมประสิทธิ์การกระจาย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการสอน 

t - test  แทน  สถิติในการเปรียบเทียบความแตกต่าง 

df  แทน  ชั้นแห่งความอิสระ ( N - 1 ) 

**  แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน 
ของนักเรียนชั้น ปวช.1  ช่างไฟฟ้าก าลัง  จ านวน 19 คน ตามแผนการสอนปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ 

 

2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 2  การประเมินผลก่อนและหลังเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาราเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งานของ
นักเรียนชั้น ปวช.1 ตามแผนการสอน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
การประเมินผล 

D D2 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 นาย กนกพงษ์ ห้วยหงทอง 7 16 9 81 

2 นางสาวกฤษณา ผิวละออ 8 15 7 49 

3 นายกษิดิ์เดช     โสพนัธ ์ 10 15 5 25 

4 นางสาวกานต์ธิดา เชียงทอง 10 17 7 49 

5 นายกิตตินันท์  ผิวขาว 13 16 3 9 

6 นายกิตติภัทร  จัดภัย 9 17 8 64 

7 นายกิตติศักดิ์ คูณทวี 6 15 9 81 

8 นายจีรศักดิ์    มีผล 14 17 3 9 

๙ นายจีรศักดิ์    เสนนอก 14 17 3 9 



 

 

๑0 นายจีรศักดิ์    แสงทอง 14 17 3 9 

๑๑ นายจิรัฐิติ    สามงามไกร 14 17 3 9 

๑๒ นายจรายุ     แซ่เอ้ียว 14 17 3 9 

๑๓ นายจีระศักดิ์  รวมสรี  14 17 3 9 

๑๔ นายเจษฎากร  บัวแก้ว 14 17 3 9 

 

 

 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนประเมินผลก่อนเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1   ช่างไฟฟ้าก าลัง               
มีค่าเฉลี่ย 8.58 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.18) ส่วนการประเมินผลหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 15.23 (ค่าเบี่ยงเบน           
มาตฐาน 1.58) ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่า ΣD 173 และΣ D2 1223 
ส่วนประสิทธิภาพการสอน( C.V.) มีค่าเท่ากับ 10.39 เมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพแล้วพบว่ามีค่าอยู่ในระดับปาน

ที ่ ชื่อ-สกุล 
การประเมินผล 

D D2 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

15 นายชัยมงคล ขจร 6 13 7 49 

16 นายณัฐกิจ อู่ทอง 8 16 8 64 

17 นายณัฐพล เรื่อนจันทร์ 8 16 9 81 

18 นายณัฐวุฒิ วัฒนะ 7 15 7 49 

19 นายณัฐวุฒิ  แซ่จัง 8 16 8 64 

N = 19 

C.V. = 10.39 

X = 8.58 

S.D.= .18 

X = 15.23 

S.D. = 
1.58 

ΣD= 173 
ΣD2 = 
1223 



 

 

กลางและเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของคะแนนการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติ  t - 
test ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกันผลการวิเคราะห์ดังกล่าวปรากฏในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
เรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน  ของนักเรียนชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้าก าลัง 

 

การประเมินผล N ΣD ΣD2 t - test 

ก่อนเรียน 26 173 1223 20.01** 

หลังเรียน 26    

t 0.05 2.06 t 0.01 2.78 

** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

จากตารางที ่3 พบว่าเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
t- test พบว่าค่า t 20 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จึงอาจกล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างเชื่อมั่นได้ที่ 99.%ผลการวิเคราะห์อนุมานได้ว่าสื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้
ตามแผนการสอน  คือ การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
จริง เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที ่1 

 

ตารางที ่4   เปรียบเทียบการประเมินผลก่อนการเรียนและหลังเรียน จากแบบสอบถามวัดความสนใจโดย
การใช้การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด                      การ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน 50 คะแนน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
การประเมินผล 

D D2 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 นาย กนกพงษ์ ห้วยหงทอง 18 45 27 729 

2 นางสาวกฤษณา ผิวละออ 20 38 18 324 



 

 

3 นายกษิดิ์เดช     โสพนัธ ์ 25 38 13 169 

4 นางสาวกานต์ธิดา เชียงทอง 25 43 18 324 

5 นายกิตตินันท์  ผิวขาว 30 40 10 100 

6 นายกิตติภัทร  จัดภัย 22 43 21 441 

7 นายกิตติศักดิ์ คูณทวี 15 38 23 829 

8 นายจีรศักดิ์    มีผล 25 43 18 324 

๙ นายจีรศักดิ์    เสนนอก 25 43 18 324 

๑0 นายจีรศักดิ์    แสงทอง 25 43 18 324 

๑๑ นายจิรัฐิติ    สามงามไกร 25 43 18 324 

๑๒ นายจรายุ     แซ่เอ้ียว 25 43 18 324 

๑๓ นายจีระศักดิ์  รวมสรี  25 43 18 324 

๑๔ นายเจษฎากร  บัวแก้ว 25 43 18 324 

 

 

 

 

จ
า ก
ตาร
างที่ 
4 
พ บ
ว่ า 
คะแ
น น
ประ

ที ่ ชื่อ-สกุล 
การประเมินผล 

D D2 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

15 นายชัยมงคล ขจร 15 33 18 324 

16 นายณัฐกิจ อู่ทอง 20 40 20 400 

17 นายณัฐพล เรื่อนจันทร์ 18 40 22 484 

18 นายณัฐวุฒิ วัฒนะ 20 38 18 324 

19 นายณัฐวุฒิ  แซ่จัง 20  40 20 400 

N = 19 

C.V. = 8.57 

X = 20.88 

S.D.= 4.58 

X = 41.77 

S.D. = 3.58 

ΣD= 
543 

ΣD2 = 11811 



 

 

เมินผลก่อนเรียนของนักเรียนชั้น ช่างไฟฟ้าก าลัง มีค่าเฉลี่ย 20.88  (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.58 ส่วนการ
ประเมินผลหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 41.77 (ค่าเบี่ยงเบนมาตฐาน 3.58 ) ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียนมีค่า ΣD 543 และ ΣD2 11811 ส่วนประสิทธิภาพการสอน ( C.V.) มีค่าเท่ากับ 8.57 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพแล้วพบว่ามีค่าอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของคะแนนการประเมิน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติ t - test ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกันผลการวิเคราะห์ดังกล่าว 
ปรากฏในตารางที ่5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนการเรียนและหลังเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 

เรื่องเรื่องสายไฟฟ้าไฟฟ้าและการใช้งาน   ชั้น ปวช.1  ช่างไฟฟ้าก าลัง โดยการใช้การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียน
แบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน 

  

การประเมินผล N ΣD ΣD2 t - test 

ก่อนเรียน 19 543 11811 24.54** 

หลังเรียน 19    

t 0.05 2.06 t 0.01 2.78 

** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 6 พบว่าเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
t- test พบว่าค่า t 24.54 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จึงอาจกล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างเชื่อมั่นได้ที่ 99.%ผลการวิเคราะห์อนุมานได้ว่าสื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครู
ใช้ตามแผนการสอน คือการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน มีประสิทธิภาพในการท าให้นักเรียนมีความสนใจให้สูงขึ้นจริงตาม
สมมุติฐานข้อที่ 2 

 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์อนุมานได้ว่าสื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ตามแผนการสอน  คือ 
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรมในชั้นเรียน มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจริง  เป็นไปตาม
สมมุติฐานข้อที ่1และสื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ตามแผนการสอน คือ การสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน มี
ประสิทธิภาพในการท าให้นักเรียนมีความสนใจในวิธีการสอนมากข้ึนจริงตามสมมุติฐานข้อที่ 2 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจของนักเรียนชั้น ปวช.1               
ช่างไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการ
กลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้กลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียว  

 

 5.1 อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีการสอนวิชางานวิชาการติดตั้งไฟฟ้าใน
อาคารเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน  ของนักเรียนชั้น ปวช.1  ช่างไฟฟ้าก าลัง  ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน  จาก
ผลการวิจัยได้อภิปรายผลตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เรื่องปริมาณทางฟิสิกส์ โดย
ใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน 

จากสมมุติฐานข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน ของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด            การ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันจากการทดลองพบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรก
คุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน ก่อนการทดดลองและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01 นั่นแสดงว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  
การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน หลังการทดลองมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน
จริงซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้านความสนใจใน
วิธีการสอนวิชาวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียน
แบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน 

จากสมมุติฐานข้อที่ 2 ด้านความสนใจในวิธีการสอนวิชาวิชาวิชาการงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่อง
สายไฟฟ้าและการใช้งานของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันจากการวิจัยพบว่า 
ความสนใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด      
การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ คือนักเรียนกลุ่มทดลองมีความสนใจในวิธีการสอนวิชาวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าและการ



 

 

ใช้งาน  มากขึ้นทั้งนี้การเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม
ในชั้นเรียน เป็นวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการแก้ปัญหา การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้   
การปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อน การเน้นคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างประชาธิปไตยในชั้นเรียน ทักษะทางสังคม 
การสร้างนิสัยความรับผิดชอบร่วมกันและการร่วมมือ 

     ภายในกลุ่มจึงท าให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตัวเองและของเพ่ือนที่มีผลการเรียนที่
อ่อนกว่าเนื่องจากการเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ  แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย สมาชิกที่มีความรู้ 
ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ และความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะ
ช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น แต่จะต้องรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือ “ความส าเร็จของกลุ่ม” 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

การเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน 
เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม เทคนิคนี้สามารถ
ใช้ได้กับรายวิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนเนื้อหาวิชาจากต าราเรียน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ  เป็นต้น ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญในการก าหนดขนาดของกลุ่ม(โดยปกติประมาณกลุ่ม 3-4 
คน) และลักษณะของกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่คละความสามารถ (ทั้งผู้เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน) ให้การ
ดูแลการจัดลักษณะการนั่งของสมาชิกให้สะดวกท่ีจะท างานร่วมกันและง่ายต่อการสังเกตติดตามความก้าวหน้าของ
กลุ่ม ครูต้องชี้แจงกรอบของกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจวิธีการและกฎเกณฑ์ในการท างาน สร้างบรรยากาศ
ที่เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม  เป็นที่ปรึกษาของทุกกลุ่ม
ย่อยและคอยติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ก าหนดเวลาในการท างานร่วมกัน 
นอกจากนั้นครูจะต้องยกย่อง ให้รางวัล ค าชมเชยในการท างานร่วมกันของนักเรียนในด้านการประเมินผลครูจะให้
คะแนนเป็นรายบุคคลแล้วน าคะแนนของทุกคนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนรวมหรือค่าเฉลี่ยสูงสุด 
จะติดประกาศไว้ที่ป้ายประกาศของห้อง เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนและท าให้นักเรียนมี
ความสนใจเรียนมากขึ้น อันจะเป็นผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไปด้วย 
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