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ชื่อเรือ่งภาษาไทย   
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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บทคัดย่อภาษาไทย 
  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ของนักเรียน 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู ้4) ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ (4.1) 
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้  (4.2) ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนในช่วงระหว่างเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ (4.3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้ การด าเนิน การวิจัยเป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 
แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน ข้ันตอนแรกเป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ข้ันตอนท่ีสองเป็นการออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ข้ันตอนท่ีสามการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ และข้ันตอนท่ีสี่การ
ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน  

กลุ่มตัวอย่างวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ท่ีก าลังเรียนในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 47 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
ด้วยการจับฉลาก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 คู่มือ
การใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือผู้สอนและแผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีพัฒนาข้ึน ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีชื่อว่า MASCE Model ประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอน 5 ข้ัน ได้แก่ 1) ข้ันจูงใจเพื่อ
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เตรียมความพร้อม 2) ข้ันเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ 3) ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) ข้ันสร้างความรู้ และ 5) ข้ัน
ประเมินผล และรูปแบบการเรียนการสอนสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้บนเครือข่าย        มีประสิทธิภาพ
เท่ากับร้อยละ 83.78/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 2) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎี การสร้างความรู้ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) พัฒนาการของความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน 
ในช่วงระหว่างเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ มีพัฒนาการ
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และ 4) นักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู ้มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค าส าคญั 
 รูปแบบการเรียนการสอน, ทฤษฎีการสร้างความรู้, ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
 instructional model, constructivist theory, solution ability 
 
 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
 The purposes of the research and development were to 1) Study the concept of 
developing an instructional model based on web-based, constructivist theory to enhance 
students’ solution abilities. 2) Develop and find out the efficiency of  an instructional model 
based on web-based, constructivist theory with the effective criteria 80/80. 3) Trial an 
instructional model based on web-based, constructivist theory and 4) Evaluate an 
instructional model based on web-based, constructivist theory 4.1) Compare students’ 
solution abilities both before and after learning by an instructional model based on web-
based, constructivist theory. 4.2) Study the improvement of students’ solution abilities while 
learning by an instructional model based on web-based, constructivist theory. 4.3) Study 
students’ satisfaction toward an instructional model based on web-based, constructivist 
theory. The research was the One-Group Pretest-Posttest Design which was divided into 4 
steps; the first was Analysis, the second was Design and Development, the third was 
Implementation and the fourth was Evaluation.  
 The samples were 47 tenth grade, class 2 secondary school students of 
Muangphonpittayakom school  studying in the second semester of 2014 academic year by 
simple random sampling classroom. The instruments consisted of an instructional model 
based on web-based, constructivist theory enhancing the tenth grade students’ solution 
abilities. The manual were teacher guide and lesson plans. The instruments for evaluating the 
effectiveness of an instructional model based on web-based, constructivist theory were ability 
test and students’ satisfaction questionnaires toward an instructional model based on web-
based, constructivist theory. The data were analyzed by percentage, mean and standard 
deviation, t-test dependent and content analysis.  
 The results of the study were found that 1) an instructional model based on 
web-based, constructivist theory enhancing the tenth grade students’ solution abilities 
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called MASCE Model consisted of 5 steps; Motivation: M, Action: A, Sharing: S, Construction: 
C , Evaluation  E and an instructional model based on web-based, constructivist theory met 
the criterion of 83.78/82.50 that was being as the required criterion of 80/80. 2) Students’ 
solution abilities after learning by an instructional model based on web-based 
constructivist theory was significantly higher than before learning at .05 levels. 3)The 
development of students’ solution abilities while learning by an instructional model based 
on web-based, constructivist theory was continuously increasing 4) Students’ satisfaction 
toward an instructional model based on web-based, constructivist theory was at the 
highest level.  
 
เนื้อหาในบทความวิจัย 
  1. ความเป็นมาและปัญหาการวิจัย 

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศของโลกในยุคปัจจุบัน ท าให้โลกมุ่ง
สู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) และสังคมเทคโนโลยี (Technology Society) ที่ใช้
ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าเงินทุนและ
แรงงาน ความรู้กลายเป็นสิ่งท่ีมีอ านาจและมีอิทธิพลอย่างมากในการพัฒนา (ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ, 2548; 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) ดังน้ัน การจัดการศึกษาจึงนับว่าเป็นรากฐานส าคัญท่ีสุดในการ
พัฒนาคนให้มีความสามารถในการแสวงหาและน าสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา และสามารถถ่าย
โยงการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีมีอยู่รอบตัวได้ (Shih et al., 1997; Merrienboer, 1997)  

ปัจจุบันน้ี ได้มีการน าเอาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา ท่ีส าคัญท่ีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากข้ึน ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สิ่งแวดล้อมบน
เครือข่ายมีระบบสัญลักษณ์ท่ีใช้ส่งผ่านความรู้ที่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
และการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นเครือข่าย ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อ หรือมีปฏิสัมพันธ์
กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกันท่ีเอ้ือต่อการขยายกระบวนการคิดของผู้เรียน เช่น การ
อภิปรายร่วมกัน การตอบค าถาม หรือการปรึกษาหารือผ่านเครือข่าย ซึ่งท าให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิด การให้ค าแนะน าและปรึกษาผ่านเครือข่ายได้ท่ีจะช่วย
เอ้ือต่อผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน
การสร้างความรู้ของแต่ละบุคคลอย่างต่อเน่ือง ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายเพิ่มเติม
ได้ 
 วิธีการท่ีสนองตอบต่อการเพาะบ่มคุณลักษณะข้างต้นคือ การสร้างความรู้  (Constructivist 
Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีเน้นในเรื่องการสร้างความรู้ใหม่โดยเช่ือว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมอยู่แล้ว การเรียนรู้เป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในของผู้เรียน โดยมีผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีพบเห็น
กับความรู้เดิมท่ีมีมาก่อน โดยพยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์และปรากฏการณ์ท่ีตนพบเห็นมาสร้าง
เป็นโครงสร้างทางปัญญา (สุมาลี ชัยเจริญ, 2547) การสร้างความรู้บนพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ จะมี
แนวคิดท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ การสร้างความรู้เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) ตามแนวคิดของเพีย
เจต์ท่ีเน้นว่าผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการลงมือกระท า โดยเช่ือว่าถ้าผู้เรียนถูกกระตุ้นด้วยปัญหาท่ี
ก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้า
สู่ภาวะสมดุล (Equilibrium) ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู ้และการสร้างความรู้เชิงสังคม (Social Constructivism) 
ท่ีมีรากฐานมาจากวีโกท์สกี ซึ่งมีแนวคิด  ท่ีส าคัญว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทส าคัญการพัฒนาด้าน
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พุทธิปัญญา และแนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญาท่ีอาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับช่วงของการ
พัฒนาท่ีเรียกว่า Zone of Proximal Development ถ้าผู้เรียนอยู่ต่ ากว่า Zone of Proximal 
Development จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการช่วยเหลือในการเรียนรู้ท่ีเรียกว่าฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) 
(สุมาลี ชัยเจริญ, 2547)  
  จากการส ารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม, 
2555: 34) พบว่า มีปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน เน่ืองจากยังขาดสื่อในการจัด  การเรียนการสอนของครู
และการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียน
ไม่สามารถทบทวนความรู้ที่เรียนผ่านมาแล้ว และไม่สามารถศึกษาหาความรู้ใหม่หรือหัวข้อใหม่ท่ีต่อเน่ืองได้ 
ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาอย่างลึกซึ้งของนักเรียน และจากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 ท้ังจากการประเมินตามสภาพจริงจากบันทึกหลังการสอนของแผนการจัดการเรียนรู้  และจากการ
ประเมินด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง หลักการแก้ปัญหากับ
ภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ต่ าท่ีสุด คือ ผ่าน
เกณฑ์ในระดับพอใช้   (  = 37.09) ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
มากที่สุด ท้ังน้ี เน่ืองจากการขาดสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สื่อท่ีสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวให้นักเรียนเห็นภาพ สร้างความน่าสนใจ ชวนให้ติดตาม และสามารถสร้าง
จินตนาการได้  

 ด้วยหลักการ แนวคิดและเหตุผลดังกล่าวท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ่งส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการคิดข้ันสูง (Higher Order 
Thinking) การพัฒนาต้องอาศัยทักษะการคิดพื้นฐานหลายทักษะผสมผสานกันเป็นการคิดท่ีมีล าดับความ
ซับซ้อนและหลายข้ันตอน ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันโดยตลอด ในระยะแรกเด็กควรได้เรียนรู้และได้รับการ
ฝึกทักษะการคิดท่ีไม่ซับซ้อนและเป็นรูปธรรม จากน้ันจึงค่อยฝึกทักษะ ท่ีมีความซับซ้อนยิ่งข้ึนและเป็น
นามธรรมมากขึ้นตามล าดับ (Schiever, 1991: 18-38) ดังน้ัน การท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญ
ในการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีด าเนินการ
ต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของทฤษฎี  การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงขีดสุดตาม
ศักยภาพของตนเอง สามารถท่ีจะน าความรู้ วิธีการเรียนรู้ และทักษะท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ไปใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้นักเรียนเกิดความสนใจใน
บทเรียน มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหามากยิ่งข้ึน ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อ การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 

  2) วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
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  3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 4. เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  4.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อน
และหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  4.2 ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 4 
ในช่วงระหว่างท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  4.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนบน
เครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4    

  3) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังแผนภาพท่ี 1 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

รูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 - ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
- ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 4 

 
4) ระเบียบวิธีวิจัย 
    เป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (The One - Group Pretest - 

Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555:144) 

  5) สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
  1. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ คิด
แก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ท่ีพัฒนาข้ึนมี ช่ือว่า MASCE Model ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 หลักการ องค์ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค์ องค์ประกอบท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5 ข้ันตอน (MASCE Model) ได้แก่ 1) ข้ันจูงใจเพื่อเตรียมความพร้อม 
(Motivation: M) 2) ข้ันเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ (Action: A) 3) ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing: S) 4) ข้ัน
สร้างความรู้ (Construction: C) และ 5) ข้ันประเมินผล (Evaluation: E) องค์ประกอบท่ี 4 สาระความรู้และ
สิ่งท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และองค์ประกอบท่ี 5 ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงื่อนไข
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การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ   ในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดย
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (X ) ความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่าง 4.60-4.80 และผลการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.08/83.75 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 1 คือรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
  2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ท่ี
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้หลังเรียนสูงกว่า   ก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. ผลการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ในช่วงระหว่างการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ พบว่า 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีพัฒนาการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดย
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ครั้งท่ี 1-2 อยู่ในระดับปาน
กลาง ครั้งท่ี 3-6 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถอยู่ในระดับสูง 
      4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาพบว่า โดย
ภาพรวมนักเรียนพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 6) การอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้บนเครือข่าย 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประเด็นส าคัญที่ 
น ามาอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังน้ี 
  1. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ คิด
แก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีช่ือว่า “รูปแบบการเรียนการสอน MASCE Model”  มี
องค์ประกอบ คือหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน 5 ข้ันตอน ได้แก่   1) ข้ันจูงใจเพื่อเตรียม
ความพร้อม (Motivation: M) 2) ข้ันเรียนรูโ้ดยการฝึกปฏิบัติ (Action: A) 3)  ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing: 
S) 4) ข้ันสร้างความรู้ (Construction: C) และ 5) ข้ันประเมินผล (Evaluation: E) สาระความรู้สิ่งท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงื่อนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไป
ใช้ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนผ่านการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยมีค่าเฉลี่ย (X ) 
ความสอดคล้องระหว่าง 4.60-4.80 ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน และผลการหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.08/83.75 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ท้ังน้ี 
อาจเน่ืองมาจากรูปแบบการเรียนการสอนน้ี ได้พัฒนาข้ึนโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างครอบคลุม นอกจากน้ียังได้ด าเนินการตามกระบวนการ
ของการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของเควิน 
ครูส (Kevin Kruse, 2013: 1) ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
(Analysis) เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบ
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และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Design and Development) เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบ
การเรียนการสอน ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน (Implementation) เป็นการทดลอง
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง และข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน 
(Evaluation) เป็นการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน และพัฒนาข้ึนตามหลักการการ
ออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอล (Joyce, Weil and Calhoun, 2009: 
21-37) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กันตลอดท้ังระบบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และส่งท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบ
สนับสนุนและเงื่อนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้และตามหลักการของทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(Constructivist Theory) คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดจากผู้เรียนแสวงหาและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา สังเคราะห์ แก้ปัญหาจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ และสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล น าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบหรือการสร้าง
ความรู้ใหม่ ซึ่งความรู้และวิธีได้มาซึ่งความรู้มาจากผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน สร้างความรู้
ความเข้าใจด้วยตนเอง จากการได้มาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนคนอื่นๆ ในกลุ่มและสิ่งแวดล้อมอย่าง
กระตือรือร้น และมีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยการน าเอาความรู้เดิมมาเช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง ท าให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะท่ีส่งเสริมความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ องค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ 
จึงจะสามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. จากผลการวจิัย การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษา
ปีท่ี 4 ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามทฤษฎีการสร้างความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 2 ท่ีว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้บนเครือข่าย
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการเรียน
การสอนน้ี ได้ก าหนดหลักการไว้อย่างชัดเจนว่าเน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง มีการก ากับ
ตนเอง สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง โดยเน้นกระบวนการคิดและคุณภาพการคิดมากกว่าปริมาณเน้ือหา
สาระ แต่เน้ือหากับการพัฒนาการคิดจะต้องควบคู่กันไปเน่ืองจากกระบวนการคิดจ าเป็นต้องอาศัยเน้ือหาเป็น
ข้อมูลหรือเป็นสื่อในการคิด เพราะการคิดไม่อาจเกิดข้ึนเองได้เมื่อขาดเน้ือหาการคิด ดังท่ี ชนาธิป พรกุล 
(2557: 12-14) ท่ีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการสอนกระบวนการคิดกับเน้ือหาส าหรับคิดไว้ว่า เน้ือหาเป็น
เป้าหมายและให้ทิศทางการคิด เน้ือหาเป็นเครื่องมือในการคิด แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 1) เน้ือหาทางวิชาการท่ี
ก าหนดในหลักสูตร 2) เน้ือหาท่ีเป็นประสบการณ์ท่ีผู้เรียนได้รับร่วมกันในโรงเรียน และ 3) เน้ือหาท่ีเป็น
ประสบการณ์ชีวิตนอกโรงเรียน และเน้ือหาเป็นสถานท่ีหรือเวทีแสดงความคิดเห็น อาจเน่ืองมาจากรูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้บนเครือข่าย (MASCE Model) น้ี ได้รับการพัฒนาข้ันตอนการจัดการ
เรียนการสอนข้ึนมาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ข้ันจูงใจเพื่อเตรียมความพร้อม (Motivation) ข้ันเรียนรู้โดยการ
ฝึกปฏิบัติ (Action) ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ข้ันสร้างความรู้ (Constructivist) และข้ันประเมินผล 
(Evaluation) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยมีแบบแผนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) โดยใช้กลวิธีการเรียนการสอน
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แบบต่างๆ ท่ีสามารถส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งแต่ละข้ันตอนมีจุดเด่นส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาให้
สูงข้ึน โดยมีการปฏิบัติในแต่ละข้ันตอน ดังน้ี 
  ข้ันท่ี 1 ข้ันจูงใจเพื่อเตรียมความพร้อม (Motivation: M) ข้ันตอนน้ี เป็นข้ันเร้าความสนใจ 
ดึงดูดความสนใจ จูงใจให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมก่อนท่ีจะเริ่มเรียนตามเน้ือหาในแต่ละครั้ง โดยเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนในเร่ืองความรู้และทักษะ (Prerequisite Knowledge and Skills) ท่ีเกี่ยวข้องในการเรียนเรื่อง
ใหม่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียน แนวคิดส าคัญ (ความคิด รวบยอด) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ขอบข่ายเน้ือหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
บทบาทของสมาชิกกลุ่ม และมอบหมายให้ผู้เรียนกลุ่มย่อยศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเน้ือหาของแต่ละ
หน่วยด้วยตนเอง แล้วสรุปแนวคิดส าคัญของแต่ละเน้ือหาก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนทุกครั้ง ซึ่งการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ในข้ันน้ี เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจ กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ ด้วยกลวิธีใหม่
อย่างหลากหลาย การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง แสวงหาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง และเน้นการเตรียมความ
พร้อมท่ีสอดคล้องกับ เดอวรีส์ (DeVries, 1992: 1-2) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี โดยผู้เรียนจะน าตนเองและควบคุมตนเองในการ
เรียนรู้ เช่น ผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกสิ่งท่ีต้องการเรียนเอง ต้ังกฎระเบียบเอง แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเอง ตกลงกันเอง 
และรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545) ท่ีกล่าวว่าการจัด 
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้
ในบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้างข้ึน ซับซ้อนข้ึน 
และหลากหลายข้ึน นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับการศึกษาของ บลัมเบอร์ก (Blumberg, 2000) พบว่า ผู้เรียน
ท่ีเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จะมีความสามารถในการวางแผนจัดการเรียนรู้และเวลา ความสามารถในการค้นหา
ข้อมูล และการประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานข้อมูลสูงข้ึน 
  ข้ันท่ี 2 ข้ันเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ (Action: A) ข้ันตอนน้ี เป็นข้ันท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้และได้ฝึก
ปฏิบัติโดยใช้กลวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกับลักษณะเน้ือหา ได้แก่ กรณีศึกษา (Case-based Learning) เป็น
วิธีการเรียนรู้ท่ีใช้ในกรณีศึกษา (Case) เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า โดยผู้เรียนจะต้อง
วิเคราะห์กรณีต่างๆ ท่ีพบ และอภิปรายถึงสาเหตุและผลท่ีตามมา ฝึกใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการแก้ปัญหา และน ามาใช้ตัดสินใจตามลักษณะกรณีศึกษา  การน าตนเอง (Self-directed 
Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนจะได้ท าความเข้าใจ หาแนวทางการศึกษาปัญหา สถานการณ์ต่างๆ ด้วย
ตนเอง จากความรู้เดิมท่ีตนเองมีอยู่แล้ว การจ าแนกความรู้ด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการสร้างแนวทางการเรียนรู้
เพิ่มเติม ซึ่งผู้เรียนจะต้องท าการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ท่ีตนเองยังขาดอยู่ด้วยตนเอง และท่ีส าคัญผู้เรียน
จะต้องพิจารณาข้อมูลท่ีน าไปใช้ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้  
  ข้ันท่ี 3 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing: S) ในข้ันตอนน้ีเป็นการให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านเน้ือหา ด้านทักษะต่างๆ ในการเรียนรู้ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการ
แก้ปัญหา ด้วยวิธีการไตร่ตรอง ย้อนคิดหรือสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหา จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ท้ังรายกลุ่มและรายบุคคล แล้วในข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะทบทวน
วิธีการปฏิบัติ การแก้ปัญหา และน ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนกันซึ่งสอดคล้องกับ มาร์ควอร์ด (Marquardt, 
1999) ท่ีกล่าวว่า การสะท้อนความคิดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถือเป็นหัวใจของการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะสร้างการสนับสนุนซึ่งกันและกัน สมาชิกกลุ่มฟังอย่างต้ังใจ และเขียน
ประสบการณ์ของผู้อื่นแต่ละคนออกมา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยสนับสนุนสมาชิกในการมองซึ่งกันและ
กัน เหมือนกับเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  
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  ข้ันท่ี 4 ข้ันสร้างความรู้ (Construction: C) ในข้ันตอนน้ี เป็นข้ันตอนท่ีผู้เรียนรายกลุ่ม    น า
ความรู้หรือข้อมูลท่ีได้จากข้ันเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ และข้ันสะท้อนความคิด มาอภิปรายร่วมกันสรุปความคิด
รวบยอด สรุปหลักการ แนวปฏิบัติ แนวทางการเช่ือมโยงความรู้ ประสบการณ์ บูรณาการเป็นความรู้ใหม่ ซึ่ง
การสรุปหลักการและแนวปฏิบัติได้ แสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงมีแนวโน้มท่ีจะเป็นการเรียนรู้ท่ี
ยั่งยืนท่ีเป็นฐานในการเรียนรู้เร่ืองอื่นๆ ต่อไป สอดคล้องกับ เดอวรีส์ (Devaries, 1992: 3-5) ท่ีกล่าวว่า ผู้สอน
จะมีบทบาทเป็นการให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้ น่ันคือการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  การเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนจาก “Instruction” เป็น 
“Construction” คือเปลี่ยนจาก “การให้ความรู้” เป็น “การให้ผู้เรียนสร้างความรู้” บทบาทของผู้สอนคือ 
จะต้องท าหน้าท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีตรงกับความสนใจ
ของผู้เรียน ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทางท่ีส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน ให้ค าปรึกษาแนะน าท้ังทางด้าน
วิชาการและด้านสังคมแก่ผู้เรียนดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหา และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างต่อเน่ือง 
  ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation: E) ในข้ันตอนน้ี เป็นข้ันตอนท่ีผู้สอนวัดและประเมินผล
ความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งครอบคลุมท้ังการวัดก่อนเรียน การติดตามผลระหว่างเรียนและการ
ประเมินภายหลังเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยการทดสอบท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัด การประเมินโดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยสมาชิกกลุ่ม และโดยผู้สอน โดย
ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาท้ัง 4 ด้าน ของผู้เรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรูบ้นเครือข่าย และมีพัฒนาการของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลของ โจแนสเซน (Jonassen, 1992: 137-147) ท่ีกล่าวว่า 
เน่ืองจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้น้ีข้ึนอยู่กับความสนใจและการสร้างความหมายท่ีแตกต่างกันของ
บุคคล ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจึงมีลักษณะหลากหลาย ดังน้ัน การประเมินผลจึงจ าเป็นต้องมีลักษณะเป็น “Goal 
Free Evaluation” ซึ่งก็หมายถึง การประเมินตามจุดมุ่งหมายในลักษณะท่ียืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล การ
ประเมินควรใช้วิธีการหลากหลาย ซึ่งอาจเป็นการประเมินจากเพื่อน แฟ้มผลงาน (Portfolio) รวมท้ังการ
ประเมินตนเองด้วย 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในช่วง
ระหวา่งการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่าย ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ มีพัฒนาการ
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ในช่วงระหว่างการเรียน
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 อยู่ในระดับปานกลาง ครั้งท่ี 3-6 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ท้ังน้ี เน่ืองมาจากรูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ท่ีพัฒนาข้ึน สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ต้ังแต่แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1-6 ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
มีกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหาจากโจทย์สถานการณ์ท่ีก าหนด ด้วยวิธีการไตร่ตรอง 
ย้อนคิดหรือสะท้อนความคิด  ในการแก้ปัญหาของตนเองและของเพื่อนโดยตลอด ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดและวิธีการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง และเมื่อมีการฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง ผู้เรียนย่อมมีความช านาญมากข้ึน และสามารถแก้ปัญหาได้ดีข้ึน ซึ่งถือเป็น
พัฒนาการของความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจิราภรณ์ พิมใจใส    
(2553: ง) ท่ีพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาด้านการวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ของนักศึกษาพยาบาล ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ มีพัฒนาการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
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 4. จากการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้บนเครือข่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยนักเรียนมีความพึงพอใจด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับสูงท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนนี้ มุ่งเน้น
ให้ทุกคนได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มก าลังความสามารถของผู้เรียน ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดจากการแสวงหาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมี
โอกาสในการฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา สังเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาจากกิจกรรมการเรียนรู้ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล น าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบหรือการสร้างความรู้
ใหม่ ซึ่งความรู้และวิธีการได้มาของความรู้ล้วนมาจากผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจจากการได้มาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนคนอื่นๆ ในกลุ่มอย่างกระตือรือร้น และได้เรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยการ
น าเอาความรู้เดิมมาเช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ได้แก่ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าเพื่อแก้ปัญหา รวมท้ังในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ครูผู้สอนยังคอยให้ความช่วยเหลือแนะน า กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอยากรู้ ต้องการแสวงหาค าตอบและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนคอยเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งความรู้และเป็นแหล่งความรู้แก่
ผู้เรียน คอยให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ข้อมูลย้อนกลับ กระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ แก้ปัญหา และหาข้อสรุปด้วย
วิธีการท่ีสามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้ และต่อเติมเสริมแต่งข้อสรุปของผู้เรียนให้สมบูรณ์ พร้อมท้ังให้ก าลังใจ
โดยการเสริมแรงเมื่อเห็นว่าผู้เรียนด าเนินกิจกรรมได้ถูกทาง และมีการพัฒนาผลงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น นักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนนี้ จึงมีความพึง
พอใจต่อด้านกิจกรรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับสูงท่ีสุด 

7) ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากการวิจัย พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน แสดงว่า รูปแบบการเรียนการ
สอนน้ี สามารถส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของ นักเรียนได้ ดังน้ัน โรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนควรน ารูปแบบการเรียนการสอนน้ี ไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ  
  2. ก ่อนน าร ูปแบบการเร ียนการสอนไปใช้ ผู ้สอนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจก ับทุก
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ปัจจัยท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุน ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกข้ันตอน พร้อมท้ังท า
ความเข้าใจกับผู้เรียนให้เข้าใจในองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการต่างๆ ทุกข้ันตอน 
ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถในหลักการ แนวคิด กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ มีความพร้อมในบทบาทการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน มีเทคนิควิธีสอนท่ีใช้
ในรูปแบบการเรียนการสอน มีทักษะการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน และสามารถประเมินผลตามสภาพ
จริง มีทักษะการเช่ือมโยง การให้เหตุผล การใช้กระบวนการแก้ปัญหา การใช้ค าถาม และสามารถถ่ายทอด
ทักษะเหล่าน้ีแก่ผู้เรียน นอกจากน้ีผู้สอนควรมีความรู้เกี่ยวกับเน้ือหาท่ีสอนเป็นอย่างดี 
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  3. จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ในระหว่างเรียนมี
พัฒนาการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน เมื่อผู้สอนน ารูปแบบการเรียนการสอนน้ีไปใช้ จึงควรกระตุ้น ส่งเสริม 
และช้ีแนะกระบวนการในการสังเคราะห์ให้ผู้เรียนสามารถผสมผสานองค์ประกอบย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน 
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความคิดรวบยอด หรือสร้างความรู้ใหม่เป็นของตนเอง และเน่ืองจากทักษะการคิด
แก้ปัญหาเป็นทักษะการคิดข้ันสูง เป็นทักษะการคิดซับซ้อน การน าความรู้ท่ีผ่านการวิเคราะห์มาผสมผสาน
เป็นสิ่งใหม่ตามกรอบแนวคิด และเป็นการคิดเพื่อสร้างความรู้ใหม่  ดังน้ัน ในการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจึงจ าเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาในการพัฒนาให้นานข้ึนและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  
 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรมีการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในด้านอื่นๆ เช่น การคิดแบบบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ ท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะหลักท่ี
จ าเป็นของนักเรียน 
  2. ควรมีการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูงใน
ศตวรรษท่ี 21 ท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3. ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการคิดข้ันสูงโดยบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการคิด เช่น ทฤษฎีกระบวนการประมวลข้อมูล ทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีพหุปัญญา และทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น  
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