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บทคัดย�อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการฝMกอบรมตามแนวทฤษฎี       

สรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง สําหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษา          
ผลการใชOรูปแบบการฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง สําหรับครูสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูในการใชO
รูปแบบการฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง สําหรับครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชากรไดOแกRครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรุงเทพมหานคร เขต 2  กลุRมเป_าหมายในการศึกษารูปแบบไดOแกRผูOเช่ียวชาญดOานทฤษฎีสรOางความรูO
ใหมRโดยผูOเรียนเอง จํานวน 5 คน และกลุRมตัวอยRางที่ใชOศึกษาผลการใชOรูปแบบการฝMกอบรม ไดOแกR  
ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 2 กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ไดOมา
จากการเลือกแบบสมัครใจ (Volunteer nonrandom method) สRวนเครื่องมือที่ใชOในการวิจัยไดOแกR 
รูปแบบการฝMกอบรม  ตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเองที่ผูOวิจัยพัฒนาขึ้น  แบบวัดผลการใชO
รูปแบบการฝMกอบรมและแบบวัดความพึงพอใจของผูOเขOาฝMกอบรม  

การวิจัยนี้ใชOการฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง ที่ผูOวิจัยสังเคราะหD
ขึ้นโดยใชO 5 C Model ประกอบดOวย การกําหนดสถานการณD C1 : Condition การสรOางความขัดแยOง C2: 
Confliction  การเปลี่ยนแปลงความรูO C3 : Catalyst การพิจารณา C4 : Consideration และการสรOาง
ความรูO C5 : Construction สถิติที่ใชOคือ คRาเฉลี่ย รOอยละ และทดสอบสมมุติฐานดOวย t-test      
การฝMกอบรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑD (E1/E2) เทRากับ 85.76/86.8 มีผลการใชOรูปแบบการฝMกอบรม
หลังฝMกอบรมสูงกวRากRอนฝMกอบรม (P< .05) และครูที่เขOารับการฝMกอบรมมีความพึงพอใจในรูปแบบ
การฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเองอยูRในระดับมาก  

คําสําคัญ: การสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง การฝMกอบรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                           
1ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตรD มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรD 
2อาจารยDที่ปรึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตรD มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรD 
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Abstract 
 This research explored the model of Training Based on Constructivism Theory for              
1) develop instructional design model which was consisted of methodological groundwork 
studied and all literature review for creating the conceptual framework Training model based 
on Constructivism Theory for Teachers, which composed of instructional design, including the 
conditions and approaches of be implemented, 2) evaluate the appropriateness in model by 
5 experts, with specified random approach as the following  aspects: constructivism, 
instructional design, then, analyzed the gathered data and presented in terms of means and 
standard deviation, and finally, pursued the level of appropriation in learning model for actual 
implementation, 3) the research explored satisfaction of 30 volunteer teachers in training 
model based on Constructivism Theory.  
  The results of this research indicated that the development of training model based 
on Constructivism Theory for teachers in Jurisdiction of the Basic Education Commission could 
explain with model diagram. In this process, it had a necessary role to drive and integrate 
knowledge and learning activities within the knowledge management process 5C model.    
The research results exhibited that the training model based on Constructivism Theory for 
teachers had efficiency (E1/E2)= 85.0/85.55 .The achievement of the training showed that 
the post-test was higher than the pre-test score at the .05 level significantly. 
 Keywords: Constructivism, Training, Office of the Basic Education Commission 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 20 ฉบับที่ 39 กรกฎาคม – ธันวาคม  2557 

  Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 20 No. 39 July – December , 2014 

61 

บทนํา 
การปฏิรูปการศึกษามีความมุRงหมายท่ีจะ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหOคนไทยเปyนมนุษยDท่ี
สมบูรณD การศึกษาจึงเปyนเค ร่ืองมือท่ีสําคัญ             
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
เพื่ อ ใหOคนไทยเปyนคนดีมีปzญญา มีความสุข           
มี ศั กยภาพ พรO อม ท่ี จ ะแขR ง ขั นแ ละรR วมมื อ                    
อยRางสรOางสรรคDในเวทีโลก การบริหารงานและ         
การจัดการศึกษาจึงตOองมุRงเนOนท้ังดOานความรูO ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรม และความรับผิดชอบตRอ
สังคม (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2550)   

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหRงชาติ 
พ.ศ.2542 ไดOทําใหOเกิดการเปลี่ยนแปลงของครู 
อาจารยD และผูOมีสRวนเกี่ยวขOองในการจัดการศึกษา
เพราะการศึกษาของประเทศจะตOองมีการปฏิรูปใหมR 
ไปสูRการจัดการศึกษาอบรมใหOเกิดความรูO คูRคุณธรรม 
การพัฒนาวิชาชีพครู การเนOนถึงนักเรียนใหOมี
ความรูOคูRคุณธรรม สําหรับครูตOองมีการพัฒนา
วิชาชีพครู ครูตOองเตรียมความพรOอมเพื่อพัฒนา
ตนเองอยูRเสมอ เพื่อใหOกOาวทันตRอการเปลี่ยนแปลง
และการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุRงเนOนพัฒนาศักยภาพ
ผูO เ รียนเปyนสําคัญพระราชบัญญัติการศึกษา
แหRงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 7 ครูคณาจารยDและ
บุคลากรทางการศึกษา ในมาตรา 52 ใหOกระทรวง
สRงเสริมใหOมีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู
คณาจารยDและบุคลากรทางการศึกษา ใหOมีคุณภาพ
และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปyนวิชาชีพช้ันสูง 
โดยการกํากับและประสานใหOสถาบันท่ีทําหนOาท่ี
ผลิตและพัฒนาครู คณาจารยD รวมท้ังบุคลากร
ทางการศึกษาใหOมีความพรOอมและความเขOมแข็ง 
ในการเตรียมบุคลากรใหมR สอดคลOองกับหมวด 9 
มาตรา 65 คือ ใหOมีการพัฒนาบุคลากรทางดOาน
ผูOผลิตและผูOใชOเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหOมี
ความรูOความสามารถ และทักษะในการผลิต 
รวมท้ังการใชOเทคโนโลยีอยRางเหมาะสมมีคุณภาพ

 การฝMกอบรมถือไดOวRาเปyนสRวนหน่ึงของ
กระบวนการศึ กษา  เนื่ องจากมาตรา 4                        
แหRงพระราชบัญญัติการศึกษาแหRงชาติ พ.ศ.2542 
ระบุวRาการศึกษาเปyนกระบวนการเรียนรูOเพื่อความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถRายทอดความรูO 
การฝMก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม  
การสรOางสรรคDจรรโลงความกOาวหนOาทางวิชาการ 
การสรOางองคDความรูOอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลOอม
สังคม การเรียนรูOและปzจจัยเกื้อหนุนใหOบุคคลเรียนรูO
อยRางตRอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหRงชาติ, 2545) 
  การจัดกิจกรรมการเ รียนการสอน                
ในลักษณะท่ีใหOผูOเรียนสรOางความรูOดOวยตนเองจะ
เกิดประโยชนDโดยตรงแกRผูOเรียน และสามารถนํา
ความรูO ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองไดO 
ตลอดจนสามารถนําไปเปyนเคร่ืองมือในการเรียนรูO
สิ่ ง ตR า งๆ  โ ดยผูO เ รี ยนจะ เกิ ดการ เ รี ยน รูO ท่ี มี                 
ความสมดุลระหวRางสาระทางดOานความรูO และ
ทักษะดOานกระบวนการ ซึ่งสอดคลOองกับงานวิจัย
ของ ไพจิตร สดวกการ (2539) จรรยา ภูอุดม 
(2544) ทิศนา แขมมณี (2545) พบวRา การจัด        
การเรียนการสอนโดยใชOรูปแบบการเรียนรูOตาม 
แนวทฤษฎีการสรOางความรูOดOวยตนเอง (Constructivism) 
ทําใหOนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 จากหลักการแนวคิดและสภาพปzญหา          
ในการฝMกอบรมรRวมกับรูปแบบการจัดการเรียนรูO 
พิจารณาประเด็นรRวมกันขั้นตOน ผูOวิจัยจึงไดOพัฒนา
รูปแบบการฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมR
โดยผูOเรียนเองสําหรับครู เพื่อใชOในการฝMกอบรมครู
ใหOมีความรูO ความเขOาใจ ทักษะ และเกิดเจตคติท่ีดี 
และกRอใหOเกิดประโยชนDตRอไปในทางวิชาการตRอไป 
 

วัตถุประสงคHของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการฝMกอบรมตาม

แนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง สําหรับ
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ครูสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน 
  2. เพื่อศึกษาผลการใชOรูปแบบการฝMกอบรม
ตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง
สําห รับค รู สังกั ด  สํา นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสรOางขึ้น 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชO
รูปแบบการฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูO
ใหมRโดยผูO เรียนเอง สําหรับครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใชOในการวิจัย ไดOแกR  

1 .  ผูO เ ช่ี ย ว ช า ญ ดO า น ก า ร ส อ น แ ล ะ
ผูOเช่ียวชาญทางดOานทฤษฎีการสรOางความรูOใหมR
ดOวยตนเอง จํานวน 5 คน โดยผูOเช่ียวชาญมีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก มีประสบการณDดOานการสอนไมRนOอย
กวRา 10 ป� และมีประสบการณDเกี่ยวขOองกับทฤษฎี
สรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง 

2. กลุRมตัวอยRางเปyนครูสังกัดสํานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จํานวน 30 คนไดOมาจาก
การเลือกแบบสมัครใจ (Volunteer nonrandom 
method) 

 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 
1. ตัวแปรต�น คือ การเรียนจากรูปแบบ 

การฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมR
สําหรับครูโดยผูOเรียนเองสําหรับครู 

 2. ตัวแปรตาม คือ ผลการใชOรูปแบบ

การฝMกอบรมและความพึงพอใจในการฝMกอบรม
ของครู 
 
 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
1.  ผลการใชOรูปแบบการฝMกอบรม เร่ือง 

การผลิตสื่อมัลติมีเดีย หลังการฝMกอบรมสูงกวRา
การฝMกอบรมอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

2. ความพึงพอใจในการฝMกอบรมของครู 
อยูRในระดับมาก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 เครื่องมือการวิจัย 
 1. รูปแบบการฝMกอบรมตามแนวทฤษฎี
สรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง สําหรับครูสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. แบบวัดผลการใชOรูปแบบการฝMกอบรม 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชO
รูปแบบการฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูO
ใหมRโดยผูOเรียนเอง   

 การรวบรวมข�อมูล 
  มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี   
            1 .  ก า ร ดํ า เ นิ นก า ร พั ฒ นา รู ปแ บ บ       
การฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดย
ผูO เ รี ย น เ อ ง  สํ า ห รั บ ค รู สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดOมีการจัด
ประชุมกลุRมยRอย (Focus Group) เพื่อหารูปแบบ
การฝMกอบรม ตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดย
ผูO เรียนเองสําหรับครู เมื่อไดOรูปแบบแลOวจึงใหO
ผูOเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาเพื่อรับรอง
รูปแบบในการฝMกอบรม  
 2. ทําการทดลองรูปแบบการฝMกอบรม
ตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง 
สํ าห รับค รู สั งกั ด สํ า นักง านคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหาประสิทธิภาพ        
ชุดฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดย
ผูO เ รี ย น เ อ ง  สํ า ห รั บ ค รู สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทําการจัด
ฝMกอบรมตามโครงการการผลิตสื่อมัลติมี เดีย   
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ของศูนยDศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตรD 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันท่ี 18 และ 
25 มีนาคม 2553 กับครูท่ีสมัครเขOารับการอบรม 
จํานวน 30 คน 
 3. ศึกษาความพึงพอใจความพึงพอใจใน
การใชO รูปแบบการฝMกอบรมตามแนวทฤษฎี    
สรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเองท่ีผูOวิจัยพัฒนาขึ้น  

 การวิเคราะหHข�อมูล 
 ผูO วิ จั ย ใ ชO ก า รคํ า นวณคR าตR า ง ๆดO ว ย
คอมพิวเตอรD สําหรับการวิเคราะหDขOอมูลดังน้ี 
 1. หาคRาความยากงRายและอํานาจจําแนก
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชO
เทคนิค 27% 
 2. หาคRาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ
โดยใชOสูตร KR – 20 ของ Kuder Richardson    
(พวงรัตนD ทวีรัตนD. 2540 : 123) 
 3. หาคRาสถิติไดOแกR คRาเฉลี่ย คRาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด (2546:100) 
 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กRอนเรียนหลังเรียน โดยใชO t-test Dependent  
 5. หาคRาประสิทธิภาพของชุดฝMกอบรม
E1/E2  บุญชม ศรีสะอาด (2546) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนารูปแบบการฝMกอบรม

ตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง  
สํ าห รับค รู สั งกั ด สํ า นักง านคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  จากการพัฒนารูปแบบการฝMกอบรมตาม
แนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง สําหรับ
ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดOรูปแบบตามภาพท่ี 1 5C Model                
ซึ่งเปyนไปตามทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง
โดยเร่ิมจากการกําหนดสถานการณD C1: Condition
การสรOางความขัดแยOง C2: Confliction การเปลี่ยนแปลง
ความรูO C3: Catalyst การพิจารณา C4: Consideration 
และการสรOางความรูOและ C5: Construction 

2. ผลการใชOรูปแบบการพัฒนารูปแบบ
การฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดย
ผูO เ รี ย น เ อ ง  สํ า ห รั บ ค รู สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.1 ผลความตรงของเนื้อหามาใชOใน
การปรับปรุงรูปแบบการฝMกอบรมตามแนวทฤษฎี
สรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง สําหรับครูสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามท่ีผูOเช่ียวชาญไดOใหOขOอเสนอแนะและมีคRาดัชนี
ความสอดคลOองท่ี 0.88 
 2.2 ผลการวิจั ยการวิจัยพบวR า
รูปแบบการฝMกอบรมมีประสิทธิภาพ เทRากับ 
85.76/86.8 ผลการฝMกอบรมหลังเรียนสูงกวRากRอน
ฝMกอบรมอยRางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
ดังตาราง 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการฝMกอบรมตามแนวทฤษฎี

สรOางความรูOใหมR  โดยผูO เ รียนเอง 
สํ า ห รั บ ค รู สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการฝMกอบรมหลังเรียนกับ
กRอนเรียน 

คะแนน 
ในการ

ฝกอบรม 

ค�าเฉลี่ย 

Χ  

จํานวน
ครู 

S.D. 
 
p 

คะแนนกRอน 
การฝMกอบรม 8.13 30 2.10 

 
.000* 

คะแนนหลัง 
การฝMกอบรม 18.37 30 1.16 

 

p<.05   *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชO

รูปแบบการฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูO
ใหมRโดยผูO เรียนเอง สําหรับครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.1 ค รู ท่ี เ ขO า รั บ ก า ร ฝM ก อ บ ร ม มี    
ความพึงพอใจในรูปแบบการฝMกอบรมตามแนวทฤษฎี
สรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเองอยูRในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ             

ผูOเขOารับการฝMกอบรม 

ลําดับ 
ที ่

รายการที่ประเมิน คะแนน 

Χ  
1 การมีสRวนรRวมในกิจกรรม 

ท่ีจัด 
4.11 

2 ความเหมาะสมของกิจกรรม
การเรียนรูOกับเนื้อหา 

4.2 

3 กิ จ ก ร ร ม ท่ี จั ด ใ หO  ทํ า ใ หO
เนื้อหาท่ีเรียนงRายขึ้น 

3.98 

4 กิจกรรมท่ีจัดใหOสามารถ
เรียนรูOวิ ธีการแกOปzญหาไดO
หลากหลาย 

4.22 

5 ค รู ส า ม า ร ถ นํ า รู ป แ บ บ
กิจกรรมน้ีไปใชOกับเนื้อหา
อื่นๆ ไดO 

3.96 

 

 

ตารางท่ี 2 (ตRอ) 

ลําดับ 
ที ่

รายการที่ประเมิน คะแนน 

Χ  
6 ค รู ส า ม า ร ถ นํ า วิ ธี ก า ร

แกOปzญหาไปประยุกตDใชOใน
ชีวิตประจําวัน 

3.96 

7 ครูชอบและพอใจในกิจกรรม
การเรียนรูOท่ีจัดขึ้น 

3.89 

8 ครูสามารถนําความรูOท่ีไดOไป
แนะนําแกRบุคคลอื่นไดO 

3.82 

9 ครูมีความภูมิใจในผลงานท่ี
ทําจากการจัดกิจกรรมน้ี 

3.64 

10 ครูมีความสนใจท่ีจะเรียน
ฝMกอบรมในรูปแบบน้ีมากขึ้น  

4.02 

รวม 3.98 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
  1. ผูOวิจัยไดOทําการศึกษาคOนควOาเอกสาร     
ท่ีเกี่ยวขOอง และไดOดําเนินการสนทนาแบบกลุRม 
เพื่อหารูปแบบการพัฒนารูปแบบการฝMกอบรมตาม
แนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง สําหรับ
ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน ทําใหOไดOทราบขOอมูลและองคDประกอบ
ของรูปแบบการฝMกอบรมท่ีเช่ือไดOวRาสามารถนําไป
ฝMกอบรมครู ในหัวขOอ การผลิตสื่อมัลติมี เดีย              
โดยใชOรูปแบบการฝMกอบรม ดOวยตัวของผูOเรียนเอง 
จากการดําเนินการวิจัยซึ่งผRานการประเมินของ
ผูOเช่ียวชาญ ในการศึกษาคOนควOาเพื่อพัฒนารูปแบบ
การฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมR            
โดยผูO เ รี ยน เอง  สํ าห รับค รู สังกั ด สํ า นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบ    
การฝMกอบรมตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดย
ผูOเรียนเองและการผลิตสื่อมัลติมีเดียซึ่งมีขั้นตอน
และองคDประกอบ  ซึ่งสอดคลOองกับรูปแบบทฤษฎี
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สรOางความรูO ใหมR โดยผูO เ รียนเอง ท่ีมีกิจกรรม         
5 ขั้นตอนใชOใน การดําเนินการ ไดOแกR  
 1.1 การกําหนดสถานการณD C1: 
Condition  
 1.2 การสรOางความขัดแยOง C2: 
Confliction   
 1.3 การเปลี่ยนแปลงความรูO C3: Catalyst    
 1.4 การพิจารณา C4: Consideration  
 1.5 การสรOางความรูO C5: Construction  

การศึกษาผลการใชOรูปแบบการฝMกอบรม
ตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง 
สํ าห รับค รู สั งกั ด สํ า นักง านคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวRาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอบรมท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซึ่งผลการวิจัยดังกลRาวสนับสนุนการฝMกอบรม               
ใหOมีประสิทธิภาพสามารถนํารูปแบบไปใชOใน                
ก า ร ฝM ก อบ รม ซึ่ ง จ ะ ทํ า ใ หO ค รู ห รื อผูO เ ขO า รั บ                 
การฝMกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติท่ีสามารถคOนหา
แนวทางในการหาความรูO โดยผูO เ รียนเองซึ่ ง
สอดคลOองกับแนวปฏิ รูปการศึกษาในปzจจุ บัน 
นอกจากน้ียังมีการประเมินผลเปyนระยะท้ังกRอน 
ระหวRาง และหลังการฝMกอบรมและนําขOอปzญหา
นําไปปรับปรุงแกOไขทําใหOเกิดรูปแบบการฝMกอบรม
ท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลOองกับไพจิตร สดวกการ.
(2539) จรรยา ภูอุดม.(2544) และ Nkhoboti. 
(2003) ท่ีไดO ทําการจัดกิจกรรมการเรียนรูOของ
ผูOเรียนเปyนลําดับขั้น โดยการใชOทักษะทางสังคมและ
การกระตุOนใหOเกิดแรงจูงใจเพื่อแกOไขสถานการณDท่ี
เปyนปzญหาน้ัน สRงผลใหOผูOเขOารับ การฝMกอบรมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนสูงขึ้นหลังจากการ
ฝMกอบรมผูOวิจัยยังไดOปรับปรุงสRวนท่ีบกพรRองเพื่อทํา
ใหOไดOรูปแบบการฝMกอบรม ท่ีมีประสิทธิภาพตRอไป  
ในดOานความพึงพอใจของครูผูO เขOารับการเขOา
ฝMกอบรม ท่ีไดOเขOาฝMกอบรมในโครงการการผลิตสื่อ
มัล ติมี เดี ย เพื่ อก าร เ รียนการสอน  พบวR ามี      

ความพึงพอใจในระดับมากครูมีความพึงพอใจตRอ            
การจัดกิจกรรม การฝMกอบรมท่ีเนOนการสรOาง
ความรูOดOวยตนเองในภาพรวมในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเปyนรายขOอ พบวRา ครูมีความพึงพอใจ
มากในทุกรายการ สําหรับความพึงพอใจท่ีมี
คRาเฉลี่ยมาก คือ กิจกรรมท่ีจัดใหOสามารถเรียนรูO
วิธีการแกOปzญหาไดO ความเหมาะสมของกิจกรรม
การเ รียนรูOกับเนื้อหา และการมีสRวนรRวมใน
กิจกรรมท่ีจัด  
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1. การจัดรูปแบบการฝMกอบรมท่ีเนOน          
การสรOางความรูOดOวยตนเองในคร้ังน้ีเปyนการจัด
กิจกรรมท่ีอาศัยกระบวนการกลุRม และการจัด
กิจกรรมเปyนลําดับขั้นตอนในการแกOปzญหาใหO
สําเร็จ ลุลRวง วิทยากรควรระมัดระวังและดูแล 
อยRางใกลOชิดในขณะฝMกอบรม หลีกเลี่ยงการเปyน          
ผูOบอกความรูOแตRใหOเปลี่ยนเปyนผูOใหOการสนับสนุน                
เปyนผูOกระตุOนใหOผูO เรียนมีความกระตือรือรOนใน           
การคิดคOนเพื่อใหO เกิดการเรียนรูO  โดยอํานวย            
ความสะดวกและใหOความชRวยเหลือ ช้ีแนะและ
ตรวจสอบ ความคิดเห็นของผูOเรียนเปyนการสRงเสริม
ใหOผูOเรียนไดOมีทักษะในการทํากิจกรรมไดOอยRาง
ถูกตOอง 
  2 .  วิ ทยากรควรส นับส นุนสื่ อตR า งๆ                  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOอยRางเหมาะสมใหO
พรOอมและเพียงพอตRอความตOองการอยRางมี
ประสิทธิภาพ เพราะวิทยากรจะตOองทราบวRา
เนื้อหาใดท่ีจะจัดกิจกรรมควรมีสื่อการเรียนรูOแบบ
ใดบOาง ดังน้ันวิทยากรควรเตรียมใหOพรOอม 
  3. กRอนการจัดกิจกรรมการฝMกอบรม          
ท่ี เนOนการสรO างความรูOดO วยตนเองกับผูO เ รียน 
วิทยากรควรอธิบายวิธีการฝMกอบรมของการจัด
กิ จกรรมใหO ผูO เ รี ยน รับทราบทําความ เขO า ใ จ                 
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อยRางท่ัวถึง ควรสรOางขOอตกลงระหวRางกันในชRวง
ของกิจกรรมการอภิปรายท่ีตOองใชOเหตุผลรวมถึง
การจัดระเบียบ และขOอตกลงในเร่ืองการแสดง
ความคิดเห็นของผูO เ รียน และการยอมรับฟzง    
ความคิดเห็นของผูOอื่นในขณะทํากิจกรรม เพื่อใหO           
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รูO เ ปy น ไ ป อ ยR า ง               
มีประสิทธิภาพ  อันนําไปสูR จุ ดประสงคDของ       
การเรียนรูO หรือผลของการเรียนรูOในเนื้อหาวิชา     
ท่ีผูOสอนคาดหวัง 

4.  วิทยากรควรสR ง เส ริมใหOผูO เ ขO า รับ     
การอบรมนําทักษะท่ีเกิดจากการทํากิจกรรม   
การเรียนรูOตามทฤษฎีการสรOางความรูOดOวยตนเอง 
ไปใชOใหOเกิดประโยชนDสูงสุดตRอตนเองในการเรียนรูO
กับกลุRมสาระการเรียนรูOอื่น ๆ รวมถึงนําไปใชOใน
ชีวิตประจําวัน  และเผยแพรRพัฒนาตRอไป 

 
 
 

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรออกแบบรูปแบบการฝMกอบรมท่ี

ครูผูOสอนไดOดําเนินกิจกรรมดOวยตนเองเพื่อคOนหา
คําตอบดOวยตัวผูO เรียนเองซึ่งจะเปyนการดําเนิน            
การท่ีผูOเรียนสามรถนําไปใชOจริงไดOในการเรียน  
การสอนสอดคลOองกับรูปแบบการเรียนการสอนท่ี   
ยึดผูOเรียนเปyนสําคัญ 
 2. ควรมีการสRงเสริมการฝMกอบรมใน
รูปแบบท่ีครูผูOสอนไดOดําเนินกิจกรรมดOวยตนเอง
เพื่อคOนหาคําตอบดOวยตัวผูO เ รียนเองซึ่งจะเปyน            
การดําเนินการท่ีผูOเรียนสามรถนําไปใชOจริงไดOใน
การเรียนการสอนสอดคลOองกับรูปแบบการเรียน
การสอนท่ียึดผูOเรียนเปyนสําคัญ 
 3. ควรออกแบบรูปแบบการฝMกอบรม
ตามแนวทฤษฎีสรOางความรูOใหมRโดยผูOเรียนเอง
สําหรับครู ท่ี เปyนรูปแบบออนไลนD  เพื่อใหOค รู              
ท่ีไมRสามารถเขOารับการฝMกอบรมสามารถเขOา
ฝMกอบรมไดO 
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