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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ด้วยหนังสือดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาไทย สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี1* สาโรช โศภีรักข์2 ศศิฉาย ธนะมัย3 และ กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ4
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
ด้ วยหนั งสื อดิ จิ ทั ล เพื่ อส่ งเสริ มการอ่ าธี นออกเสี ยงภาษาไทย สํ าหรั บนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 2) สร้างและประเมินคุณภาพหนังสือดิจิทัลโดยใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนก่อนเรียนของผู้เรียน และ 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ด้วยหนังสือดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาไทย สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จํานวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์
(MCT 3358) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือดิจิทัลโดยใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบ
มีโครงสร้าง แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน แบบรับรองรูปแบบการเรียนการสอน แบบประเมิน
คุณภาพหนังสือดิจิทัล แบบทดสอบการอ่านออกเสียง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ด้วยหนังสือดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน
ที่เรียกว่า “SAPIENT Model” ได้แก่ ขั้นเร้าความสนใจของผู้เรียน ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นกําหนดสถานการณ์ปัญหา
ขั้นกิจกรรมการเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ขั้นผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ ขั้นนําความคิดใหม่ไปใช้ และขั้นสรุปผล มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 2) หนังสือดิจิทัลที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 5 หน่วย มีคุณภาพ
ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 และคุณภาพด้านการผลิตสื่อโดยรวมมีระดับ
การประเมินในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน, แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์, หนังสือดิจิทัล, การอ่านออกเสียงภาษาไทย
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Development of Instructional Model Based on Constructivist Concept
Through Digital Book to Enhance Thai Pronunciation for
Rajamangala University of Technology Rattanakosin Students
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and Krittanai Thararattanasuwan4
Abstract
The purposes of the research were 1) to develop instructional model based on constructivist
concept through digital book to enhance thai pronunciation for Rajamangala University of Technology
Rattanakosin Students; 2) to create digital book according to the instructional model; 3) to compare the
students’ thai pronunciation achievement score with the pretest score; and 4) to survey students’
satisfaction toward instructional model based on constructivist concept through digital book to enhance
thai pronunciation for Rajamangala University of Technology Rattanakosin Students. The sample was 30
students in Department of Mass Communication Technology who enrolled on Announcing Techniques
in Broadcasting subject (MCT 3358). Research instruments consisted of digital book; a structured
interview form; instructional model quality evaluation form; instructional model certification form;
digital book quality evaluation from; pronunciation test, and learning achievement test. The data were
analyzed for mean ( X ), standard deviation (SD), and t-test. From this study, 1) The instructional model
"SAPIENT model" was developed with 7-steps process of teaching; S = Stimulation, A = Actuation of
prior knowledge, P = determination of Problem situation, I = Involvement of activity, E = Establishment
of new knowledge, N = application of New knowledge, T = Testify of concepts. The appropriability of
the model was at the highest level ( X = 4.52), 2) the developed instructional media consisted of the
content qualification of instructional media was at the highest level ( X = 4.67) and the qualification of
instructional media was at the high level ( X = 4.33), 3) the learning achievement test scores were
statistically significant higher than the pretest scores at .05, and 4) the students’ satisfaction towards the
Instructional Model was at the highest level ( X = 4.79).
Keywords: Instructional Model, Constructivist Concept, Digital Book, Thai Pronunciation
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1. บทนํา
การทํางานในหน้าที่ผู้ประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์
เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญต่อวงการสื่อสารมวลชนไทย
นับตั้งแต่รัฐบาลมีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้ส่งสัญญาณ
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทําให้เกิดการ
ขยายตัวของธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์มากขึ้น รายการวิทยุ
และโทรทัศน์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อมีรายการวิทยุและ
โทรทัศน์เพิ่มขึ้น ย่อมมีความต้องการบุคลากรด้านวิทยุ
และโทรทัศน์เพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะผู้ประกาศที่มีทักษะ
และความสามารถเฉพาะตนในด้านการประกาศและการ
ใช้เสียง ดังนั้น สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ จึงให้ความ
สําคัญในการคัดสรรผู้ที่จะมาทําหน้าที่ผู้ประกาศ โดยคัด
สรรเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติในการใช้เสียง ภาษา และลีลา
ในการนําเสนอที่น่าฟังสําหรับทําหน้าที่เผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ทั้งนี้เพราะผู้ประกาศ เป็นผู้มีอิทธิพลทาง
ภาษาต่อผู้ชมรายการโทรทัศน์ ถ้าหากผู้ประกาศใช้ภาษา
ไม่ถูกต้อง จะทําให้การสื่อความหมายผิดพลาดและอาจ
เกิดการวิบัติของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจําชาติได้ [1]
มาตรฐานการให้คะแนนของคณะกรรมการทดสอบ
เพื่อออกบัตรผู้ประกาศนั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ให้คะแนน 5 หลักใหญ่ ๆ คือ 1) คะแนนด้านอักขรวิธี
หมายถึง การอ่านออกเสียงอักขรวิธีให้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย เน้นการอ่านออกเสียง ร ล และคําควบกล้ํา 2)
คะแนนด้านความถูกต้องในการออกเสียง หมายถึง การ
อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามบท ไม่มีการตู่คําหรือความ
ไม่ อ่ า นคํ า ตกจนทํ าให้ เ กิ ด การเปลี่ ยนความหมาย 3)
คะแนนด้านความชัดเจนในการออกเสียงคํา หมายถึง
การออกเสียงชัดถ้อยชัดคํา ไม่มีเสียงสอดแทรกในช่อง
ปาก หรือออกเสียงเพี้ยนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
4) คะแนนด้านลีลาในการนําเสนอ หมายถึง ลีลาในด้าน
จังหวะ และน้ําหนักคํา การแบ่งวรรคตอนของเนื้อหาใน
การนํ า เสนอ และ 5) คะแนนด้ า นน้ํ า เสี ย ง หมายถึ ง
ลักษณะคุณภาพของน้ําเสียงโดยธรรมชาติ ไม่ดังไป เบา
ไป หรื อ สู ง ไป ต่ํ า ไป ทั้ ง หมดนี้ จ ะมี ค ะแนนเต็ ม 100
คะแนน และผู้ที่จะสอบผ่านจะต้องได้คะแนนตั้งแต่ 50
คะแนนขึ้นไปจึงจะสามารถมีสิทธิ์รับบัตรผู้ประกาศ [2]
จํานวนผู้สอบผ่านการทดสอบ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556
จนถึงปี พ.ศ. 2560 จํานวน 2,726 คน คิดโดยเฉลี่ยต่อปี
จะมีผู้สอบผ่านการทดสอบและได้รับบัตรผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวนเฉลี่ย
545 คน/ปี ซึง่ ถือว่าจํานวนน้อยมากเมือ่ เทียบกับความ
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ต้องการของตลาดแรงงานด้านสื่อสารมวลชนในยุค
การเจริญเติบโตของทีวีดจิ ิทัล
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทั่วประเทศจึงจําเป็น
ต้ องสนองนโยบายของรั ฐบาลในการกํ าหนดรายวิ ชา
เทคนิคการประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ไว้ในหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยสํ า หรั บ เตรี ย มตั ว เข้ า รั บการทดสอบเป็ น ผู้
ประกาศ จึงควรมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตัวเองในด้านการอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่าง
เต็มความสามารถของผู้เรียน กระบวนการพัฒนานั้นจึง
จํ าเป็ นต้ องมุ่ งเน้ นให้ ผู้ เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ และสร้ าง
ความรู้ด้วยตนเองได้ [3]
จากแนวคิดการสร้างความรู้ [4] สรุปได้ว่า การจัด
การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการจัด การ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถเรียนรู้ได้ใน
สิ่ ง แวดล้ อ มต่ า ง ๆ โดยผู้ เ รี ย นเป็ น เจ้ า ของการเรี ย น
รับผิดชอบการเรียนของตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง และมี
การทํางานร่วมกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้น
ความรู้ที่ได้จึงเกิดจากการทีผ่ ู้เรียนสร้างขึ้นเองจากการทํา
กิจกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคลอื่น
ทั้งจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ผู้เรียนจะนําความรู้ใหม่รวมกับความรู้เดิม เกิด
เป็ น การขยายความรู้ และสามารถนํ า ความรู้ ใ หม่ ไ ป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ
เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัย
เห็นว่ามีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลิต
บัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงานในสายอาชีพซึ่งต้องมีความ
ชํานาญเฉพาะด้าน โดยสามารถคิด วางแผนการปฏิบัติงาน
วิ เคราะห์ การปฏิ บั ติ และพั ฒนางาน รวมทั้ งสามารถ
แก้ปัญหาและเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ในการทํางานได้
สําหรับเทคโนโลยีการศึกษาที่ผู้วิจัยนํามาใช้ในการ
เรี ยนการสอนในครั้ ง นี้ ได้ แก่ หนั งสื อดิ จิ ทั ล (Digital
Book) [5] คื อ หนั ง สื อ หรื อ เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
สามารถพกพาไปในที่ต่าง ๆ ได้ มีลักษณะการนําเสนอที่
คล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือทั่วไป แต่มีลักษณะพิเศษ
คือ สะดวกรวดเร็ วในการค้นหาเนื้ อหาที่ต้ องการอ่ าน
สามารถแทรกภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ย ง และ
แบบทดสอบที่ ผู้ อ่ านสามารถทราบผลการทดสอบได้
ทันทีทันใด
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จากที่ กล่าวมาข้ างต้ นผู้ วิจั ยได้ มองเห็ นปัญหาและ
ความสําคัญของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ด้วยหนังสือดิจิทัลเพื่อส่งเสริม
การอ่านออกเสียงภาษาไทยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีหลักการสําคัญ
คื อ การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เรี ยนเป็ น เจ้ า ของการเรี ย น
รับผิดชอบการเรียนของตนเอง โดยมีการวิเคราะห์การ
ปฏิบั ติ การวางแผนการปฏิบั ติ ลงมือปฏิ บัติ จริ ง และ
แก้ไขปัญหา ตรวจสอบและนําเสนอผลงานด้วยตนเอง
และเป็นกลุ่ม มีการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนสามารถ พัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ด้วยหนังสือดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ออกเสี ย งภาษาไทย สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.2 เพื่อสร้างหนังสือดิจิทัลโดยใช้รูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กับคะแนนก่อนเรียนของผู้เรียน
2.4 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
ด้ ว ยหนั ง สื อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า นออกเสี ย ง
ภาษาไทย สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยและพั ฒนา (Research
and Development : R&D) รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิ ดคอนสตรั คติ วิ สต์ ด้ วยหนั งสื อดิ จิ ทั ล เพื่ อ
ส่ งเสริ มการอ่ านออกเสี ยงภาษาไทยสํ าหรั บนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีขั้นตอน
ในการวิจัยแสดงดังรูปที่ 1 โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ขั้นตอนในการวิจัยเรือ่ งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ดว้ ยหนังสือดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาไทยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขั้นตอน

เครื่องมือ/วิธีการ

กลุ่มตัวอย่าง

ผลที่ได้รับ

ระยะที่ 1
สร้างรูปแบบและรับรองรูปแบบ

สร้างรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 5 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนสตรัคติวิสต์ 3 คน

ได้รูปแบบ
โดยการรับรองจากผู้เชีย่ วชาญ

ระยะที่ 2
การสร้างสือ่

สร้างสือ่ (หนังสือดิจิทลั )
ตามรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
โดยใช้แบบประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ 3 คน

สื่อ(หนังสือดิจิทลั ) ที่มคี ุณภาพ

ระยะที่ 3
ศึกษาการใช้รูปแบบและ
สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบสอบถามความพึงพอใจ

นักศึกษา 30 คน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความพึงพอใจ

รูปที่ 1 แสดงขัน้ ตอนการวิจยั
3.1 ระยะที่ 1 สร้างรูปแบบและรับรองรูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ด้วยหนังสือ
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า นออกเสี ย งภาษาไทย มี
ขั้นตอนย่อยดังนี้
3.1.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์กําหนดเป็นร่าง
ต้นแบบ (Prototype)
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3.1.2 นํ าร่ างต้ นแบบ (Prototype) ไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแนวคิดคอนสตรัตติวิสต์และผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านเทคโนโลยี การศึ กษา จํ านวน 8 ท่ าน ตรวจสอบ
พร้อมกับการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
แบบมีโครงสร้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
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3.1.3 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของรูปแบบที่
สร้างขึ้น และรับรองรูปแบบว่าสามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนได้จริง
3.2 ระยะที่ 2 การสร้างสื่อ ได้แก่ หนังสือดิจิทัลที่
สร้างขึ้นตามรูปแบบ มีขั้นตอนย่อย ดังนี้
3.2.1 สร้างหนังสือดิจิทัลโดยใช้รูปแบบที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 หน่วย ได้แก่ อวัยวะในการ
ออกเสียง การอ่านออกเสียงภาษาไทย การอ่านออกเสียง
คําควบกล้ํา การอ่านขานพระนาม การอ่านข่าวและบทความ
3.2.2 ประเมินคุณภาพของหนังสือดิจิทัล โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งการประเมินคุณภาพออกเป็น 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านเนื้อหา และด้านการผลิตสื่อ
3.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก วัดความรู้ ความเข้าใจ
และการนําไปใช้ โดยประเมินหาค่าความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50-1.00 ค่าอํานาจ
จําแนกอยู่ระหว่าง 0.22–0.94 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ 0.75 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
3.3 ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบและสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีขั้นตอนย่อย ดังนี้
3.3.1 ทดลองใช้หนังสือดิจทิ ัล โดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคนิคการประกาศ
ทางวิทยุโทรทัศน์ โดยการสุ่มอย่างง่ายจํานวน 30 คน
ก่อนเรียนผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ใน การเรียน และขั้นตอน
การใช้หนังสือดิจิทัลให้ผู้เรียนทราบ ทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนจากนั้นผู้เรียน เรียนด้วยหนังสือ
ดิจิทัล ประกอบด้วยหน่วยการเรียน 5 หน่วย หน่วยละ 1
ชั่วโมง 30 นาที ใช้เวลาในการเรียน 3 สัปดาห์ ๆ ละ 3
หน่วยเรียน รวม 4 ชั่วโมง 30 นาที/สัปดาห์ และในสัปดาห์
ที่ 3 ทําการทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทย และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผู้เรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียน
3.3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการอ่าน
ออกเสียงภาษาไทยหลังเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กับคะแนนก่อนเรียนของผู้เรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test
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3.3.3 สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การเรียนการสอนด้วยหนังสือดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ออกเสียงภาษาไทย โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการพั ฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ด้วยหนังสือดิจิทัล เพื่อส่งเสริม
การอ่านออกเสียงภาษาไทยประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ที่
เรียกว่า “SAPIENT Model” แสดงดังรูปที่ 2
4.1.1 ปัจจัยนําเข้า (IN PUT) เป็นองค์ประกอบ
พื้ น ฐานของรู ป แบบการเรี ย นการสอน โดยกํ า หนด
วัตถุประสงค์การเรียน โดยเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมที่สามารถวัดหรือสังเกตได้ และเลือกเนื้อหา
ของบทเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อออกแบบบทเรียน
ให้มีความแตกต่างจากการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนและ
กิจกรรมในชั้นเรียนปกติ ควรมีการกําหนดขอบเขตของ
เนื้อหาโดยการแบ่งเนื้อหาบทเรียนให้เป็นหน่วยย่อยที่สุด
เพื่อความกระชับและมีปริมาณเนื้อหาไม่มากและจะต้อง
ฝึกทักษะปฏิบัติในแต่ละหน่วยย่อย เพื่อความสมบูรณ์
ของการเรียนการสอนในแต่ละหน่วย
4.1.3 กําหนดบทบาทผู้สอน ผู้สอนจะต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้และควบคุมการ
เรียน เป็นส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดย
ให้ ผู้เรี ยนมี ส่วนร่วมในกิ จกรรมการเรี ยน คอยอํ านวย
ความสะดวก และช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
4.1.4 กําหนดบทบาทผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความกล้าในการ
อ่านออกเสียง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่น และมีความกระตือรือร้น
ในการเรียน
4.1.5 เลือกทรัพยากรในการเรียนคุณลักษณะ
ของสื่อที่ออกแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหา ผู้เรียนมีอิสระ
ในการเลือกสิ่งต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับตัวเอง และต้องเป็น
สื่อที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
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รูปที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ด้วยหนังสือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียง
ภาษาไทย
4.1.6 เตรียมสภาพแวดล้อม เป็นการจัดสภาพ
แวดล้อมในการเรียนที่ควรมีสิ่งสนับสนุนความพร้อม
ของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบไร้สาย สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการแสวงหาสารสนเทศนอกห้องเรียนที่
สามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหา และส่งเสริมการเรียนรู้
แบบอิสระ ผู้เรียนสามารถซักถามเมื่อมีข้อสงสัยและ
สามารถแสดงความคิดเห็น ของตนเองได้ตลอดเวลา
รวมทั้ง มีบ รรยากาศการเรีย นที่เ ป็น กัน เองระหว่า ง
ผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนภายในชั้นเรียน
4.1.7 กิจกรรมการเรีย น (PROCESS) เป็น
องค์ ป ระกอบสํา คั ญ ของรู ป แบบการเรี ย นการสอน
ประกอบด้วยกระบวนการเรีย นการสอน 7 ขั้น ตอน
ที่เรียกว่า “SAPIENT Model” ดังนี้
1) ขั้นเร้าความสนใจของผู้เรียน (S = Stimulation)
ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบ แนะนําวิธีการ
เรียนด้วยหนังสือดิจิทัล และชม วีดิทัศน์สถานการณ์
ปัญหาในการอ่านออกเสียงผิดของผู้ประกาศในสถานการณ์
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จริงที่เกิดขึ้น และร่วมกันอภิปรายถึงเหตุผลที่เกิดความ
ผิดพลาดในการอ่านออกเสียงนั้น ๆ
2) ขั้นทบทวนความรู้เดิม (A = Actuation
of Prior Knowledge) ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของ
ผู้เรียน โดยการระดมความคิด ตรวจสอบประสบการณ์
เดิ ม ของผู้ เ รี ย นในเรื่ อ งทั ก ษะการอ่ า นออกเสี ย ง
ภาษาไทย หรือทบทวนความรู้เดิมที่มีความสัมพันธ์กับ
เรื่องที่จะเรียนรู้ใหม่
3) ขั้ นกําหนดสถานการณ์ปัญ หา (P
=
Determination of Problem Situation) ผู้สอนเสนอ
สถานการณ์ปัญหาที่สัมพันธ์กับบทเรียนและสอดคล้อง
กับชีวิตประจําวัน
4) ขั้นกิจกรรมการเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม (I
= Involvement of Activity) ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
แบบมีส่วนร่วม และพัฒนาทักษะการปฏิบัติการอ่าน
ออกเสียงของสมาชิกภายในกลุ่มย่อย 4-6 คน ผู้สอน
เป็นเพียงผู้คอยชี้แนะ ให้คําปรึกษา
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5) ขั ้น ผู้เ รีย นสร้า งความรู้ใ หม่ (E
=
Establishment of New Knowledge) ผู้เรียนทั้ง
ชั้นเรียนร่วมกันสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการ
เชื่อ มโยงความรู้แ ละความคิด ให้ไ ด้ค วามรู้ใ หม่ โดย
ผู้สอนสามารถช่วยเสริมองค์ความรู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น
การยกตั ว อย่ า ง เปรี ย บเที ย บแนวความคิ ด และให้
ผู้เ รีย นได้อ ภิป รายร่ว มกัน เพื่อ ให้เ กิด ความรู้ใ หม่ที่
สอดคล้องกันทั้งชั้นเรียน
6) ขั้นนําความคิดใหม่ไปใช้ (N = Application
of New Knowledge) เป็นการนําความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นไป
ใช้ในการเรียนบทเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหาในการอ่าน
ออกเสี ยงในรู ปแบบของสื่ อมั ลติ มี เดี ยที่ มี ปฏิ สั มพั นธ์
ระหว่างผู้เ รียน ทั้ง แบบรายบุค คลและรายกลุ่ม ซึ่ง มี
สถานการณ์คล้ายคลึง กับสถานการณ์ปัญหาที่ผู้เรียน
ได้แนวทางในการแก้ปัญหา ผู้สอนคอยให้ความช่วยเหลือ
ผู้เ รีย นในขณะฝึก ปฏิบัติต ามสื่อ ที่กําหนดให้แล้วเกิด
ความผิดพลาด
7) ขั้นสรุปผล (T = Testify of concepts)
เป็ น การประเมิ น ผลการนํ า ความรู้ ใ หม่ ไ ปใช้ ใ นการ
แก้ปัญ หา โดยให้ผู้เ รีย นอภิป รายร่ว มกัน ว่า หลังจาก
ได้ปฏิบัติการแก้ปัญหาตามความคิดใหม่แล้ว สามารถ
แก้ปัญหาในการอ่านออกเสียงได้มากน้อยเพียงใด เกิด
ความรู้ ใ หม่ ขึ้ น ในขณะปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ และให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับเพื่อสร้างความรู้ใหม่ต่อไป
ผลการประเมิ น ความเหมาะสมและรั บ รอง
รู ป แบบการเรี ย นการสอนของผู้ เ ชี่ ย วชาญแสดงดั ง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมและรับรอง
รูปแบบการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ
รายการ
1. ความเหมาะสมขององค์ประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอน
2. ความเหมาะสมของปัจจัยนําเข้า
(Input) 7 องค์ประกอบ
3. ความเหมาะสมของกระบวนการเรียน
การสอน (SAPIENT Model)
4. ความเหมาะสมของผลิตผล (Output)
5. ความเหมาะสมของการกําหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
6. ความเหมาะสมของการวิเคราะห์
เนื้อหา
7. ความเหมาะสมของบทบาทผู้สอน
8. ความเหมาะสมของบทบาทผู้เรียน
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X S.D. แปลผล
4.20 0.45 มาก

4.20 0.45

มาก

4.00 0.00

มาก

4.60 0.55 มากที่สุด
4.80 0.45 มากที่สุด
4.60 0.55 มากที่สุด
4.60 0.55 มากที่สุด
4.60 0.55 มากที่สุด
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมและรับรอง
รูปแบบการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ
(ต่อ)
รายการ
9. ความเหมาะสมของทรัพยากรใน
การเรียน
10. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
11. ความเหมาะสมของข้อมูลย้อนกลับ
12. ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนขั้นเร้าความสนใจของผู้เรียน
13. ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนขั้นทบทวนความรู้เดิม
14. ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนขั้นกําหนดสถานการณ์ปัญหา
15. ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนขั้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
16. ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนขั้นนําความคิดใหม่ไปใช้
17. ความเหมาะสมของกิจกรรม
การเรียนขั้นสรุปผล
รวม

X S.D. แปลผล
4.40 0.55 มาก

4.60 0.55 มากที่สุด
4.20 0.45 มาก
4.80 0.45 มากที่สุด
4.80 0.45 มากที่สุด
4.80 0.45 มากที่สุด
4.60 0.55 มากที่สุด
4.40 0.55 มากที่สุด
4.40 0.55

มาก

4.52 0.33 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่าคุณภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ด้วยหนังสือดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาไทย อยู่ในระดับ
มากที่สุด
4.2 ผลการประเมินคุณภาพของหนังสือดิจิทัล จาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาการอ่านออกเสียงภาษาไทย
และผู้เชี่ย วชาญทางด้า นเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน
3 ท่าน ทําการประเมินคุณภาพของสื่อ พบว่า
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
รายการ
ด้านเนื้อหา
1. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา
2. จุดประสงค์มคี วามสมบูรณ์และชัดเจน
3. ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผู้เรียน
4. เนื้อหามีความต่อเนื่อง
5. เนื้อหาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม
6. เนื้อหาเหมาะสมที่จะศึกษาด้วยตนเอง
7. สถานการณ์ปัญหามีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับเนื้อหา
8. ความน่าสนใจของเนื้อหา
9. สถานการณ์ปัญหาใกล้เคียงกับ
ปัญหาตามสภาพจริง
10. เนื้อหาตรงตามหลักการสอบ
ผู้ประกาศ

X
4.67
4.60
4.60
4.20
4.20
4.60
5.00
5.00

S.D.
0.30
0.55
0.55
0.45
0.45
0.55
0.00
0.00

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80 0.45 มากที่สุด
4.70 0.26 มากที่สุด
5.00 0.00 มากที่สุด
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อโดย
ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)
รายการ
ด้านการผลิตสื่อ
1. ด้านมัลติมีเดีย
1.1 ขนาดภาพกราฟิกที่ใช้
1.2 ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง
1.3 การใช้ขนาดตัวอักษร
1.4 รูปแบบตัวอักษร
1.5 ความชัดเจนของเสียง
1.6 ความชัดเจนของภาพเคลื่อนไหว
1.7 การออกแบบหน้าจอ
2. ด้านการออกแบบมัลติมีเดียตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์
2.1 ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้
2.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วม
2.3 สถานการณ์ปัญหาสอดคล้อง
2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
2.5 สนับสนุนการเรียนเป็นกลุ่ม
2.6 ส่งเสริมการสร้างความรู้

X
4.33
4.23
4.20
4.20
4.00
4.40
4.60
4.20
4.10
4.43

S.D. แปลผล
0.14 มาก
0.19 มาก
0.84 มาก
0.84 มาก
0.00 มาก
0.55 มาก
0.68 มากที่สุด
0.84 มาก
0.77 มาก
028 มาก

4.40
4.20
4.20
4.60
4.60
5.00

0.55 มาก
0.84 มาก
0.84 มาก
0.55 มากที่สุด
0.55 มากทีส่ ุด
0.00 มากที่สดุ

จากตารางที่ 2 พบว่า สื่อมีคุณภาพด้านเนื้อหาโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
เนื้อหาเหมาะสมที่จะศึกษาด้วยตนเองสถานการณ์ปัญหา
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาและเนื้อ หา
ตรงตามหลักการสอบผู้ประกาศ ( X =5.00, S.D.=0.00)
รองลงมาคือ ความน่าสนใจของเนื้อหา ( X =4.80, S.D.
= 0.45) และคุณภาพของสื่อด้าน การผลิตสื่อโดยรวมมี
ระดับการประเมินในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านมัลติมีเดีย มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยความชัดเจนของเสียง มีคุณภาพในระดับมากที่สุด
( X = 4.60, S.D. = 0.68) และคุณภาพด้านการผลิตสื่อ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ( X = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือ
ความชัดเจนของเสียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และสนับสนุนการเรียนเป็นกลุ่ม ( X = 4.60, S.D. = 0.55)
4.3 ผลการเปรีย บเทีย บค่าเฉลี่ ยของคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน
จํานวน 30 คน ซึ่งผลคะแนนปรากฏดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
(n = 30)

ผลคะแนนแบบทดสอบ X S.D. t p-value
ก่อนเรียน
15.60 4.97 12.77 *.000
หลังเรียน
27.90 4.18
** มีนัยสําคัญทางสถิที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ย 15.60 และคะแนนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4.97 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน คะแนนเฉลี่ย 27.90 และคะแนนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4.18 ซึ่งเมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติแล้ว
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.4 ผลความพึงพอใจของผู้เรียน จํานวน 30 คน ที่มี
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
ด้วยหนังสือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาไทย
แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจของผู้เรียน
1.
2.
3.
4.

รายการ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
ด้านระยะเวลาในการเรียน
ด้านบรรยากาศในการเรียน
ด้านการประเมินผล
รวม

X
4.66
4.78
4.89
4.83
4.79

S.D.
0.15
0.16
0.12
0.25
0.09

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.79, S.D. = 0.09) และ
เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
5.1 รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด คอน
สตรัคติวิสต์ด้วยหนังสือดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการอ่านออก
เสียงภาษาไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ และผ่านการประเมินจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญจนมี ค วามเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กล่าวคือ ในการออกแบบเป็นการจัดองค์ประกอบของ
รูปแบบให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อความสะดวกในการ
นําไปใช้ และมีประสิทธิภาพต่อการเรียน ในการพัฒนา
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รูปแบบการเรียนการสอนยังมีการนําจุดอ่อนและจุดดี
ของแต่ละระบบการสอนมาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ Joyce
[6] ที่ ได้ก ล่ า วว่ า รู ป แบบการสอนแต่ล ะรูป แบบจะมี
จุดอ่อนและจุดดีต่างกัน ไม่มีรูปแบบการสอนแบบใดที่
เหมาะสม และเป็นสากลสําหรับทุกรายวิชา ดังนั้นจึง
เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะเลือกใช้รูปแบบการสอนให้
เหมาะสม เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ต าม
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ โดยรูปแบบการเรียนการสอน
ต้องเน้นการฝึกด้านปฏิบัติการอ่านออกเสียงมากกว่า
ด้านอื่น
5.2 ผลการประเมินคุณภาพของหนังสือดิจิทัล
สอดคล้องกับสุมาลี [7] ได้กล่าวถึงการนําทฤษฎีการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์มาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบสื่อการเรียนการสอน จึงเป็นนวัตกรรมการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การนํ า เอาคุ ณ ลั ก ษณะของสื่ อ ที่ ส นั บ สนุ น การสร้ า ง
ความรู้ ด้ว ยตนเองของผู้ เรี ยน บนพื้น ฐานทฤษฎี ก าร
เรี ย นรู้ ต ามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น
กระบวนการสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเองโดยผ่ า น
กระบวนการคิด ประกอบกับการนําเอาความสามารถ
และลักษณะของสื่อมัลติมีเดียหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็น
ข้อความ เสียงบรรยาย ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ
รวมทั้งการเชื่อมโยงสื่อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มาใช้ในการ
ออกแบบและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี
5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังที่
ไพจิตร [8] ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนในสายอาชีพ
จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม
สอดคล้ องกั บ ศตวรรษที่ 21 ทฤษฎี ก ารสร้ างความรู้
(Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้
แนวใหม่ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่นํามาใช้ในการปรับปรุงและจัดการการ
เรียนการสอน โดยเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของครู
จากเดิมครูเป็นผู้ให้ความรู้โดยตรงการเรียนการสอนเน้น
การท่องจํามากกว่าการปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้
ความรู้ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ผู้เรียนมีโอกาสในการ
เลือกเรียนและทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามความ
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ต้องการและความถนัดของตัวเอง ทําให้บรรยากาศใน
การเรี ยนไม่ ตึ ง เครี ยด น่ าเบื่ อหน่ าย ผู้ เรี ยนสามารถ
ค้นคว้า แสวงหาความรู้จากนอกห้องเรียนได้ตลอดเวลา
สอดคล้องกับยุพิน [9] ที่ศึกษาเกี่ยวกับมัลติมีเดีย ที่
พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและส่งเสริมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อ
นํ ามาใช้ แก้ ไขภารกิ จของแต่ ละสถานการณ์ ปั ญ หาที่
นักเรียนพบ โดยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งจากการค้นคว้า
จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ จั ด ไว้ ใ ห้ ปรึ ก ษาผู้ ส อน หรื อ การ
ปรึกษาหารือระหว่างกันในชั้นเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจในบทเรียน และจดจําเนื้อหาความรู้นั้นได้ดี
เนื่องจากความรู้นั้นเกิดจากการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
สอดคล้องกับธิดา [10] กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองว่าเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตื่นตัวตลอดเวลา และมี การเชื่ อมโยงวิ ธีการเรียนรู้ใน
เนื้อหาวิชากับชีวิตจริง
6. ข้อเสนอแนะ
ในการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดคอนสตรั คติ วิ สต์
ผู้ สอนต้ องปรั บเปลี่ ยนบทบาทจากผู้ ให้ ความรู้ เป็ นผู้
อํานวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศในการเรียนให้
เป็นกันเองกับผู้เรียน จะส่งผลให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก
และแสดงความคิ ด เห็ น มากขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนได้ตลอดเวลา
7. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ไปใช้เป็นแนวทางหรือประยุกต์ใช้กับ
รายวิชาอื่น ๆ โดยนําโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา
เป็นต้นแบบสําหรับพัฒนาบทเรียน ปรับเปลี่ยนเนื้อหา
บทเรี ย น และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามความ
เหมาะสมได้ เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน กับ
ครูผู้สอน และสามารถสร้างระบบการเรียนการสอนที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น
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