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ทางการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (3105-2007) ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับ ปวส.1  กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   
      1). เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน   
      2). เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ  75 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับ ปวส.1  กลุ่ม 2  จ านวน 
11  คน  ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ด าเนินการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เรื่องงานงานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED 
แบบต่างๆ  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และ ค่า t – Test   
 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับ ปวส.1  กลุ่ม 2  จ านวน 11  คน ท่ีเรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับ ปวส.1  กลุ่ม 2  จ านวน 11  คน ท่ีเรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีก าหนด ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
                  งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์ เป็นอย่างดียิ่งจาก
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า และค าปรึกษาตลอดจนการอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ นางสุจาริน แพงภูงา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีกรุณา
เป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  การวิเคราะห์ข้อมูล และให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไข  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 คุณค่า และประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยขอน้อมเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา บูรพคณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านท่ีได้อบรมส่ังสอน ช้ีแนะแนวทางการศึกษาให้แก่ผู้วิจัย  
 
       
 
                                    นายสง่า  คูค า  
                                               กันยายน 2562 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีจุดเน้นท่ีให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้
เรียนตามความถนัด ตามความสนใจ และได้รับการบริการทางด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ 
แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 ให้ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา และ
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และ
ความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด  การ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ม.ป.ป. : 4) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายท่ีจะให้ครูผู้สอนปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธี
สอน ปฏิรูปวิธีสอบ เพื่อปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการจัดการศึกษาวิชาชีพแบบ
บูรณาการเนื้อหาวิชากับศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพแบบองค์รวม มี
ความสามารถท้ังทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ และทักษะในการประกอบอาชีพได้ครบ
วงจรในแต่ละช้ันปี รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นกระบวนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยเช่ือมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่าง  ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม สามารถน าความรู้ ทักษะ และเจตคติไปสร้าง
งาน แก้ปัญหา และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง  

การสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3105-2007 ท่ีผ่านมาผู้ศึกษาได้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
และในชีวิตประจ าวันได้  

ในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งก าลังเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย เพราะ
เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การฝึกปฏิบัติ และการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้
ประสบการณ์และให้ความส าคัญกับกระบวนการรายบุคลในการได้มาซึ่งความรู้  ผู้เรียนสามารถน า
ประสบการณ์เดิมมาท าให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง เป็นกระบวนการสร้างความรู้ในลักษณะท่ีสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ท าให้ผู้ศึกษามีความ
สนใจท่ีจะน าหลักวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้ างความรู้ด้วยตนเองมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่นักเรียนมากท่ีสุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน   
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75  

  

สมมติฐานในการวิจัย 
1. คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน  

          2. คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์ ท่ีก าหนดร้อยละ 75 
                        
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากร ได้แก่  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง ปี ท่ี  1 สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 2 จ านวน 11 คน รวมท้ังส้ินจ านวน 11 คนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562  
 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
2.1  ตัวแปรอิสระได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 

3105-2007 เรื่องงานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ 
 

3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาคือเนื้อหาในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3105-2007 เรื่อง

งานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆประกอบด้วย 
3.1 ตัวต้านทานแบบโพเทนซิโอมิเตอร์  
3.2 วงจรสร้างสัญญาณ Analog 

 3.3 โปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ 
3.4 ใบงานการทดลองงานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้ศึกษาด าเนินการทดลองสอนในสัปดาห์ ท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562       

จ านวน 3 ช่ัวโมง โดยท าการทดสอบก่อนเรียน และด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เมื่อสอนจบแล้วได้ท าการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง    
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กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 

 
 
 

 
                                           

                                       
 ภาพที่ 1.1   กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

              
กระบวนการในการวิจัยมีล าดับข้ันตอนเสนอเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2   กระบวนการในการวิจัย 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  คะแนนของนักเรียนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่องงานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ 

4. นักเรียนหรือนักศึกษา  หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1     
ปีการศึกษา 2562   
 

     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
                  

       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เรื่องงาน
โปรแกรมรับค่า Analog INPUT มา
ควบคุม LED แบบต่างๆ 
 

   ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

ทดสอบก่อนเรียน 

    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

 

ทดสอบหลังเรียน 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

หาประสิทธิภาพ 

ทดลองใช้เบ้ืองต้น 

เปรียบเทียบ 

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาคาดว่าจะเกิดประโยชน์  ดังนี้ 
1. นักเรียน นักศึกษามีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
2. นักเรียน นักศึกษามีทักษะการสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและน าไปใช้ในเรื่องอื่น ใน

วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
3. นักเรียน นักศึกษามีความสุขมากขึ้นในการเรียนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนานมากขึ้น 
5. ท าใหนักเรียน นักศึกษา กลาพูดกลาซักถาม และกลาแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียนมาก

ขึ้น 
6. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเรื่องอื่น 

ในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

 
บทที่ 2 

เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ในการวิจัย เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดหมาย 
1.3 จุดประสงค์รายวิชา 
1.4 มาตรฐานรายวิชา 
1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
    2.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

 2.2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองในการเรียนการสอน 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.1 ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.2 จุดมุ่งหมายการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ได้ก าหนดหลักการ จุดหมาย 

จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา  และค าอธิบายรายวิชา ไว้ดังนี้  

1.1 หลักการของหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาก าลังคนระดับเทคนิคให้มี

สมรรถนะมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติท้ัวในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

2. เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการ
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสของผู้เรียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ 
สถานประกอบการและสถานประกอบการอาชีพอิสระ 

3. เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มี
ความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี 
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4. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

5. เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

 

1.2 จุดหมายของหลักสูตร 
1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือ

ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รัก

องค์กร สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
5. เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การ

ตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
สร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

6. เพื่อให้มีบุคลิคภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ท้ังร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ 

7. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ท้ังใน
การท างานการอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตน
เพื่อสังคมเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและ
ความส าคัญของส่ิงแวดล้อม 

8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดย
เป็นก าลังส าคัญในด้านการผลิตและให้บริการ 

9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและการด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติ
ตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

1.3 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้ชุดค าส่ัง การ

ประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่น ๆ 
2. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม วิ เคราะห์และทดสอบระบบการท างาน ประยุกต์

ไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่นๆ 
3. มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง

คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
 

1.4 สมรรถนะรายวิชา 
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1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะ
สัญญาณและกระบวนการท างาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เช่ือมต่อภายนอก ชุดค าส่ังและการ
เขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
2.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

    ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของบุคคลมีจุดเริ่มต้น
จากแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorist or Connectionist) และนักจิตวิทยา
กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivist) การจัดการศึกษาในอดีตรวมท้ังการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็น
การจัดการศึกษาตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ่งผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้ซึมซับหรือ
รอรับเอาความรู้เฉพาะทางจากครูท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดให้ นักการศึกษาหลายคนเห็นว่าการจัดการศึกษา
ในแนวนี้ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริงจึงมีแนวคิดในการจัดการศึกษาขึ้นใหม่ โดยเปล่ียน
จุดเน้นในการเรียนรู้จากความรู้เฉพาะทางมาเป็นกระบวนการ พัฒนาทางปัญญา ตามแนวคิดของ
นักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม ก าเนิดในช่วงปลายคริสต์ศักราช 1980 เป็นต้นมานักการศึกษากลุ่มปัญญา
นิยมนี้มักจะรู้จักกันในนามของนักการศึกษากลุ่มแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีแนวคิด
ในการจัดการศึกษาท่ีตรงข้ามกับแนวคิดเดิม กล่าวคือ นักการศึกษากลุ่มนี้มีความเช่ือว่า ความรู้เป็นส่ิง
ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งได้ แต่ความรู้เป็นส่ิงท่ีบุคคลแต่ละบุคคลจะต้อง
สร้างขึ้นมาด้วยตนเอง ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการเรียนรู้ภายใต้การสร้างความรู้ด้วยตนเองจึงถูก
เรียกว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) ต่อมา ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จึงมิได้มีเพียง
ทฤษฎีเดียว แต่เป็นทฤษฎีหรือผลงานวิจัยท่ีมีการศึกษากันอย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ต้ังแต่
วิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา ไปจนกระท่ังถึงจิตวิทยาการศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษา คอน
สตรัคติวิสต์ในปัจจุบันหมายถึง กลุ่มแนวคิดหรือผลงานท้ังหลายท่ีมองว่าความรู้เป็นการสร้างบุคคล 
เป็นผลงานท่ีวางอยู่บนข้อตกลงพื้นฐานว่า ความรู้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวัตถุ ความรู้ไม่ใช่ความจริงภายนอกท่ี
แยกออกจากบุคคล แต่ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในหลักวิชา เช่น คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ
ความรู้ของผู้เรียนแต่ละคนนั้นล้วนแต่เป็นผลงานการสร้างของบุคคลบนพื้นฐานของวัฒนธรรม สภาพ
สังคม และความรู้ ท่ีมีอยู่ก่อน กลายเป็นมูลเหตุให้เกร็ดเลอร์ (Gredler) และวูลโฟค (Woolfolk) 
จ าแนกผลงานของกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนไว้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มท่ีหนึ่ง 
เรียกว่า คอนสตรัคติวิซึมท่ีเข้มงวด (Radical Constructivism) หรือ คอนสตรัคติวิซึมเชิงปัญญา 
(Cognitive Constructivism) เป็นกลุ่มท่ีมีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์ เน้น
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การสร้างความรู้เป็นรายบุคคล ศึกษาความแตกต่างของพัฒนาการเป็นรายบุคคล ไม่ให้ความส าคัญกับ
สถานการณ์ทางสังคมท่ีการเรียนรู้ เกิดขึ้น กลุ่มท่ีสอง เรียกว่า คอนสตรัคติวิซึมเ ชิงสังคม (Social 
Constructivism) เป็นกลุ่มท่ีมีรากฐานมาจากทฤษฎีประวัติศาสตร์ สังคมของวีโกท์สกี เน้นบทบาท
ทางภาษา และสังคมในการสร้างความรู้ เนื่องจากเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีมีในสังคมโลกโดย
ธรรมชาติ เกิดขึ้นในสภาพทางวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ในทุก ๆ ท่ี เช่น ใน
โรงงาน โต๊ะอาหาร บนถนน ส านักงาน และในสนามแข่งขัน ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่า องค์ประกอบทาง
สังคมเป็นองค์ประกอบหลักท่ีท าให้บุคคลเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และโลกภายนอก หรือเกิดการเรียนรู้
นั่นเอง จึงเน้นการเรียนรู้ในสภาพจริงมากกว่าการเรียนในโรงเรียน (จรรยา  ภูอุดม.  2544 : 7–8) 
 กลุ่มทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง เป็ นกลุ่มผลงานหรือทฤษฎี ท่ีมีรากฐาน 
มาจากปรัชญา และทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีหลากหลาย นักจิตวิทยาได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ และ
พัฒนาการของมนุษย์เพื่อคิดค้นทฤษฎี และหลักการท่ีจะน ามาช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษา และ
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในบรรดาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ต่าง ๆ กันนั้นแนวคิด
หนึ่งท่ีมีอิทธิพลมากในช่วงประมาณ ค.ศ. 1960 จนถึง ค.ศ. 1970 คือ แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทาง
ปัญญาของเพียเจต์ ซึ่งเป็นท้ังทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอนท่ีรวมกันเป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาการทางปัญญาโดยเน้นพัฒนาการของการคิดเชิงเหตุผล (Logical Thinking) จากวัยทารก
จนกระท่ังโตเป็นผู้ใหญ่ มีสมมติฐานว่าพัฒนาการทางปัญญามีลักษณะคล้ายกับระบบทางชีววิทยา 
กล่าวคือ เป็นกระบวนการสร้างโครงสร้างท่ีต้องการอย่างต่อเนื่องขณะมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม
ก าหนดความหมายของพัฒนาการทางปัญญาว่า เป็นความงอกงามของการคิดเชิงเหตุผลท่ีมีผลลัพธ์เป็น
การสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่จากโครงสร้างท่ีมีอยู่เดิม โดยเช่ือว่าความงอกงามทางปัญญาเป็นผล
มาจากองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม วุฒิภาวะ 
และการสร้างความสมดุลของประสบการณ์โดยอาศัยกลไกพื้ นฐาน 2 ประการ คือ กลไกซึมซับ
ประสบการณ์ (Assimilation) อันเป็นการรับเอาประสบการณ์ใหม่ท่ีต้องการหรือปรับส่ิงแวดล้อมให้
รวมเข้ากับโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิม และกลไกปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accomodation) อัน
เป็นกระบวนการปรับเปล่ียนโครงสร้างท่ีมีอยู่เดิมให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม หรือประสบการณ์ใหม่ หรือ
เปล่ียนแปลงความคิดความเข้าใจเดิมให้สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมใหม่ จากกระบวนการดังกล่าว เด็กจะ
สร้าง และปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา จากประสบการณ์ของเด็กเองในบริบท และสภาพแวดล้อม
ท่ีแวดล้อมตัวเด็กอยู่ จึงนับว่าเพียเจต์เป็นนักการศึกษาผู้บุกเบิกคนหนึ่งตามแนวคิดทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง และแนวคิดของเพียเจต์เป็นรากฐานของแนวคิดหลักของทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองท่ีว่า เด็กสร้างความรู้จากประสบการณ์ของเด็กเอง และกระบวนการในการสร้างความรู้เป็น
การกระท าของเด็กเอง (ทิศนา แขมมณี. 2547 : 64–66)  
  
 การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทาง สติปัญญาของเพียเจต์ ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัย
ต่าง ๆ เป็นล าดับข้ัน พัฒนาการเป็นส่ิงท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรจะเร่งเด็กให้ข้ามจากพัฒนาการ
ขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กในช่วงท่ีเด็กก าลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพียเจต์เน้น
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ความส าคัญของการเข้าใจธรรมชาติและ พัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการเร็ว
ขึ้น ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์มีสาระสรุปได้ ดังนี้  
 

1. พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น ดังนี้ 
1.1 ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 0 – 2 ปี ความคิดของ

เด็กวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้ และการกระท า เด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และยังไม่สามารถเข้าใจความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

1.2 ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 2 – 7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้
ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถท่ีจะใช้เหตุผลอย่างลึกซึ้งแต่สามารถเรียนรู้ และใช้
สัญลักษณ์ได้ การใช้ภาษาแบ่งเป็นขั้นย่อยๆ 2 ขั้น 

1) ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 2 – 4 ปี 
2) ขั้นการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 4 –7 ปี 
3) ขั้นการคิดแบบรูปธรรม เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 7–11 ปี เป็นขั้นท่ี

การคิดของเด็กไม่ขึ้นกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กสามารถสร้างภาพในใจ และ สามารถคิด
ย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลข และส่ิงต่าง ๆ ได้มากขึ้น 

 
2. ภาษา และกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ 
3. กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะ ดังนี ้

3.1 การซึมซับหรือการดูดซึม เป็นกระบวนการทางสมองในการรับเรื่องราว
ประสบการณ์ และข้อมูลต่างๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

3.2 การปรับ และจัดระบบ เป็นกระบวนการทางสมองในการจัด และปรับ
ประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็นระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาท่ีตนสามารถเข้าใจได้ เกิดเป็น
โครงสร้างทางปัญญาขึ้น 

3.3 การเกิดความสมดุล เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นจากขั้นของการปรับ หากการปรับ
เป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืน ก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไม่สามารถปรับ
ประสบการณ์ใหม่ และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล 

จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการพัฒนาของบุคคลจะเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากระดับต่ าไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นโดยไม่มีการกระโดดข้าม แต่บางช่วงของการพัฒนาอาจ
เกิดขึ้นเร็วหรือช้าก็ได้ การพัฒนาเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการด ารงชีวิตอาจมีส่วนช่วยให้เด็กพัฒนาได้แตกต่างกัน ดังนั้น ในการสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ครูมีบทบาทส าคัญในการจัดประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อให้เด็กได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม และเกิดการซึมซับผสมผสานประสบการณ์เดิมให้รวมเข้าหรือปรับโครงสร้าง
ทางสติปัญญาให้เข้ากับโครงสร้างใหม่ โดยเด็กแต่ละคนจะเป็นผู้ค้นพบค าตอบเอง นักจิตวิทยาคนส าคัญ
อีกคนหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความเคล่ือนไหวของกลุ่มแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง คือ บรูเนอร์ 
เป็นศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาท่ีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทฤษฎีพัฒนาการของเขามีส่วนคล้ายคลึงกับ
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ทฤษฎีของเพียเจต์ แตกต่างกันตรงท่ีบรูเนอร์เน้นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการพัฒนาการทาง
สติปัญญา เขาเช่ือว่าส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมจะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเร่งความเจริญงอกงาม
ทางสติปัญญา บรูเนอร์แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของคนออกเป็น 3 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 1 ขั้นการแสดงออกด้วยการกระท า เป็นขั้นที่เด็กเรียนรู้จากการกระท าโดยการปฏิบัติ
กับของจริง 

ขั้นท่ี 2 ขั้นการแสดงออกด้วยการใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีเด็กสามารถ
เรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ โดยไม่จ าเป็นต้องลงมือกระท าทุกอย่าง  เด็กเกิด
ความคิดจากการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ 

ขั้นท่ี 3 ขั้นการแสดงออกด้วยการใช้ภาษา และสัญลักษณ์ ถือว่าเป็นขั้นสูงสุดของ
พัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจเพราะเป็นขั้นที่เด็กสามารถเข้าใจและเรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมต่าง ๆ 
ได้โดยการใช้ภาษา และสัญลักษณ์ เด็กเกิดความคิดรวบยอดในส่ิงต่าง ๆ ท่ีซับซ้อนมากขึ้น และสามารถ
แก้ปัญหาได้ 
 พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของบรูเนอร์ เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องไปตลอดชีวิต กิจกรรม
ต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพัฒนาการทางสมองท่ีเกิดขึ้นในช่วงแรกของชีวิตก็สามารถน าไปใช้ ในการ
แก้ปัญหาช่วงหลัง ๆ ของชีวิตได้อีกเช่นกัน นอกจากนี้บรูเนอร์ยังเช่ือว่าภาษาเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วย
กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจ ส าหรับในเรื่องของการเรียนรู้ บรูเนอร์เช่ือว่าการ
เรียนรู้จะต้องเกิดสามัญส านึก คือ การเกิดความคิดได้อย่างรวดเร็ว และฉับไว ซึ่งจะต้องมีการใช้
โครงสร้างเข้าช่วย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นพบหรือสรุปกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ บรูเนอร์ยัง
เช่ือว่ากิจกรรมการใช้สติปัญญาจะประสบผลส าเร็จอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีความพอใจหรือมี
แรงจูงใจท่ีจะเรียน ครูควรพยายามท่ีจะท าให้เด็กสนใจต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้นโดยการสร้างแรงจูงใจ
ภายในหรือเปล่ียนแปลงแรงจูงใจภายในของเด็ก (ทิศนา แขมมณี. 2547 : 66 – 67)  

ออซูเบล เป็นนักทฤษฎีอีกคนหนึ่งท่ีเสนอทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และได้
กล่าวถึงการเรียนรู้ว่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าในการเรียนรู้ส่ิงใหม่นั้น ผู้เรียนเคยมีพื้นฐานซึ่งเช่ือมโยงเข้ากับ
ความรู้ใหม่ได้ ซึ่งจะท าให้การเรียนส่ิงใหม่นั้นมีความหมาย แต่ถ้าผู้เรียนจะต้องเรียนส่ิงใหม่โดยท่ีไม่เคยมี
พื้นฐานมาก่อนเป็นชนิดท่ีใหม่จริง ๆ ผู้เรียนพยายามรับรู้ส่ิงท่ีเรียน และพยายามจดจ าให้ได้ เรียกการ
เรียนรู้ชนิดนี้ว่าเป็นการเรียนแบบท่องจ า เพราะผู้เรียนสามารถเรียนได้แต่ไม่รู้ความหมาย ออซูเบล ได้
ให้ความเห็นว่าโครงสร้างส่วนบุคคลเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดของการศึกษา สิ่งส าคัญที่สุดที่ครู
จะต้องรู้ในจุดเริ่มแรกของการสอนคือสิ่งที่เด็กรู้ เพื่อที่ครูจะได้วางแผนการสอนโดยใช้ความรู้เดิม 
และกลวิธีการเรียนรู้เดิมของเด็กเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งจะท าให้การเรียนส่ิงใหม่นั้นมีความหมาย ทรรศนะ
นี้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างยิ่ง (ไสว  ฟักขาว. 2542 : 
26 – 27)  
 อีกทฤษฎีหนึ่งท่ีเป็นพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง คือ ทฤษฎีประวัติศาสตร์
สังคมของ วีโกท์สกี ท่ีให้ความส าคัญของภาษา และการมีปฏิสัมพันธ์ในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือส าหรับการ
สร้างพัฒนาการทางสมองของมนุษย์ จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นที่ซับซ้อน นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาความสามารถทางสมองระดับสูง ซึ่งต้องเน้นพัฒนาการท่ีเหนือความสามารถปัจจุบันของเด็ก
ท่ีเรียกว่า เขตของการพัฒนาใกล้ชิด (Zone of Proximal Development) ทฤษฎีประวัติศาสตร์
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สังคมของ วีโกท์สกี เน้นความส าคัญของวัฒนธรรม และสังคมว่ามีอิทธิพลต่อพัฒนาการเชาว์ปัญญา
มาก โดยใช้สถานการณ์ท่ีเลยขีดความสามารถปัจจุบันของเด็ก แต่อยู่ในขอบเขตของศักยภาพท่ีเด็กจะ
ท าได้ด้วยการช่วยเหลือแนะน าของผู้ใหญ่หรือการท าร่วมกับเพื่อนๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถทางสมองของเด็ก นอกจากนี้ วีโกท์สกี ถือว่าภาษาเป็นเครื่องมือของการคิด และ
พัฒนาเชาว์ปัญญา การใช้เหตุผล และความสามารถในการจ า และเช่ือว่าพัฒนาการของภาษา และ
พัฒนาการความคิดของเด็กเริ่มด้วยการพัฒนาท่ีแยกกัน แต่เมื่ออายุมากขึ้นพัฒนาการทั้ง 2 อย่างจะ
พัฒนาร่วมกัน นอกจากนี้วีโกท์สกียังเห็นความส าคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ 
บางคนเรียนรู้ส่ิงใหม่ได้ด้วยตนเองบางคนจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการช้ีแนะหรือความช่วยเหลือ
อย่างอื่น แต่บางคนจะไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ แม้ว่าได้รับการช่วยเหลือ วีโกท์สกี เช่ือว่าการให้ความ
ช่วยเหลือช้ีแนะส าคัญมาก เพราะจะช่วยเด็กท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงพัฒนาเชาว์ปัญญาให้สามารถ
ท างานใหม่ซึ่งเด็กไม่สามารถท าได้ด้วยตนเองให้สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ได้ วีโกท์สกี เป็น
นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย ท่ีได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาในสมัยเดียวกับเพีย
เจต์ ผลงานของเขาเป็นท่ียอมรับกันในประเทศรัสเซีย และเริ่มเผยแพร่สู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเมื่อได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1962 ต่อมาในปี ค.ศ. 1986 โคซู
ลิน (Kozulin) ได้แปล และปรับปรุงหนังสือของวีโกท์สกีอีกครั้ง เป็นผลท าให้มีผู้นิยมน ามาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนอย่างแพร่หลายมากขึ้น (ทิศนา  แขมมณี. 2547 : 90 – 94) 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเพียเจต์ และของวีโกท์สกีเป็นรากฐานท่ีส าคัญของ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพียเจต์อธิบายว่า พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวผ่าน
ทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลรับ และซึมซาบข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมี
อยู่เดิม หากไม่สามารถสัมพันธ์กันได้ จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ใน
ภาวะสมดุล โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา ซึ่งเพียเจต์เช่ือว่า คนทุกคนจะมีการพัฒนา
เชาว์ปัญญาไปตามล าดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์กับส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ 
และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะ และคณิตศาสตร์รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม 
วุฒิภาวะ  และกระบวนการพัฒนาความสมดุล ของบุคคลนั้น ส่วนวีโกท์สกี ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม 
และสังคมมาก เขาอธิบายว่ามนุษย์ได้รับอิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมต้ังแต่แรกเกิด ซึ่งนอกจากส่ิงแวดล้อม
ทางธรรมชาติแล้วก็ยังมีส่ิงแวดล้อมทางสังคมก็คือ วัฒนธรรมท่ีแต่ละสังคมสร้างขึ้น  ดังนั้น สถาบัน
สังคมต่างๆ เริ่มต้ังแต่สถาบันครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคล 
นอกจากนั้น ภาษายังเป็นเครื่องมือส าคัญของการคิด และการพัฒนาเชาว์ปัญญาขั้นสูง พัฒนาการทาง
ภาษา และทางความคิดของเด็กเริ่มด้วยการพัฒนาท่ีแยกจากกัน แต่เมื่ออายุมากขึ้น พัฒนาการท้ัง 2 ด้าน
จะเป็นไปร่วมกัน ท้ังเพียเจต์ และวีโกท์สกี นับว่าเป็นนักทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธินิยม ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีให้
ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรู้คิด หรือกระบวนการทางปัญญา นักคิดคนส าคัญในกลุ่มนี้ คือ 
อุลริค ไนส์เซอร์ (Ulrich Neisser) ได้อธิบายว่าเป็นกระบวนรู้คิดของสมองจะมีการปรับเปล่ียน ลด ตัด 
ทอน ขยาย จัดเก็บ และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีรับเข้ามาทางประสาทสัมผัส ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดจาก
การกระตุ้นของส่ิงเร้าภายนอกก็ได้ ดังนั้น การรู้สึก การรับรู้ จินตนาการ การระลึกได้ การจ า การคง
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อยู่ การแก้ปัญหา การคิด และอื่นๆ อีกมากจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรู้คิดนี้ (สุรางค์  
โคว้ตระกูล. 2541 : 208 – 209) 

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น จึงได้เปรียบเทียบแนวคิดนี้
กับแนวคิดของกลุ่มปรนัยนิยม ซึ่งมีความเห็นว่า โลกนี้มีความรู้ ความจริง ซึ่งเป็นแก่นแท้แน่นอนไม่
เปล่ียนแปลง การศึกษา คือ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้ ความจริงเหล่านี้ ดังนั้น ครูจึงต้องพยายาม
ถ่ายทอดความรู้ และความจริงเหล่านี้ให้ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถรับส่ิงท่ีครูถ่ายทอดได้อย่างเข้าใจ
ตามท่ีครูต้องการ แต่นักทฤษฎีกลุ่มการสร้างความรู้  มีความเห็นว่า แม้โลกนี้จะมีอยู่จริง แต่
ความหมายของส่ิงเหล่านั้น มิได้มีอยู่ในตัวของมัน ส่ิงต่าง ๆ มีความหมายขึ้นมาจากการคิดของคนท่ี
รับรู้ส่ิงนั้น และแต่ละคนจะให้ความหมายแก่ส่ิงเดียวกัน แตกต่างกันไปอย่างหลากหลาย ดังนั้น ส่ิง
ต่างๆ ในโลกจึงไม่มีความหมายท่ีถูกต้องหรือท่ีเป็นจริงท่ีสุด แต่ขึ้นกับการให้ความหมายของคนในโลก 
คนแต่ละคนเกิดความคิดจากประสบการณ์ ดังนั้น ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ในประสบการณ์นั้น ก็ย่อมเป็นส่วน
หนึ่งของความคิดนั้น หรือเป็นความหมายส่วนหนึ่งของความคิดนั้น ด้วยเหตุนี้วีโกท์สกี จึงเน้น
ความส าคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคล และการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้ก้าวหน้าจาก
ระดับพัฒนาการที่เป็นอยู่ไปถึงระดับพัฒนาการที่เด็กมีศักยภาพจะไปถึงได้ วีโกท์สกีได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับ เขตของการพัฒนาใกล้ชิด ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในด้านการจัดการ
เรียนการสอน โดยวีโกท์สกีอธิบายว่า ปกติเมื่อมีการวัดพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเด็ก เรามักจะใช้
แบบทดสอบมาตรฐานในการวัด เพื่อดูว่าเด็กอยู่ในระดับใด โดยดูว่าส่ิงท่ีเด็กท าได้นั้นเป็นส่ิงท่ีเด็กใน
ระดับอายุใดโดยท่ัวไปสามารถท าได้ ดังนั้น ผลการวัด จึงเป็นการบ่งบอกถึงส่ิงท่ีเด็กท าได้อยู่แล้วคือ 
เป็นระดับพัฒนาการท่ีเด็กบรรลุหรือไปถึงแล้ว ดังนั้น ข้อปฏิบัติท่ีท ากันอยู่ก็คือ การสอนให้สอดคล้อง
กับระดับพัฒนาการของเด็ก จึงเท่ากับเป็นการตอกย้ าให้เด็กอยู่ในระดับพัฒนาการเดิม ไม่ได้ช่วยให้เด็ก
พัฒนาขึ้น วีโกท์สกีอธิบายว่า เด็กทุกคนมีระดับพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาท่ีตนเป็นอยู่ และมีระดับ
พัฒนาการท่ีตนมีศักยภาพจะไปให้ถึงช่วงห่างระหว่างระดับท่ีเด็กเป็นอยู่ปัจจุบันกับระดับท่ีเด็กมี
ศักยภาพจะเจริญเติบโตนี้เองท่ีเรียกว่า เขตของการพัฒนาใกล้ชิด ซึ่งช่วงห่างนี้จะมีความแตกต่างกันใน
แต่ละบุคคล แนวคิดนี้ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการสอน ซึ่งเคยมีลักษณะเป็น
เส้นตรง หรืออยู่ในแนวเดียวกันเปล่ียนแปลงไปเป็นอยู่ในลักษณะท่ีเหล่ือมกัน โดยการสอนจะต้อง
น าหน้าระดับการพัฒนาการเสมอ ดังนั้น เด็กท่ีมีระดับพัฒนาการทางสมองเท่ากับเด็กอายุ 8 ขวบ จะ
สามารถท างานท่ีเด็กอายุ 8 ขวบ โดยท่ัวไปท าได้ เมื่อให้งานของเด็กอายุ 9 ขวบ เด็กคนหนึ่งท าไม่ได้ 
แต่เมื่อได้รับการช้ีแนะหรือสาธิตให้ดูก็จะท าได้ แสดงให้เห็นว่าเด็กคนนี้มีวุฒิภาวะท่ีจะไปถึงระดับท่ี
ตนเองมีศักยภาพจะพัฒนาไปให้ถึง ต่อไปเด็กคนนี้ก็จะพัฒนาไปถึงขั้นท าส่ิงนั้นได้เองโดยไม่มีการช้ีแนะ
หรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นในขณะเดียวกันอาจมีเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในระดับพัฒนาการ
ทางสมองเท่ากัน คือ 8 ขวบ เมื่อให้ท างานของเด็กอายุ 9 ขวบ เด็กก็ไม่สามารถท าได้แม้จะได้รับการ
ช้ีแนะหรือสาธิตให้ดูซ้ าแล้วซ้ าอีกก็ไม่สามารถท าได้ แสดงให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างระดับพัฒนาการท่ี
เป็นอยู่กับระดับท่ีต้องการไปให้ถึงยังห่างหรือกว้างมาก เด็กยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอ หรือยังไม่พร้อมท่ีจะ
ท าส่ิงนั้น จ าเป็นต้องรอให้เด็กมีวุฒิภาวะสูงขึ้น หรือลดระดับงานตามระดับพัฒนาการให้ต่ าลง และจาก
แนวความคิดดังกล่าวนี้ วีโกท์สกี จึงมีความเช่ือว่า การให้ความช่วยเหลือช้ีแนะแก่เด็ก เป็นส่ิงส าคัญ
มาก เพราะสามารถช่วยพัฒนาเด็กให้ไปถึงระดับท่ีอยู่ในศักยภาพของเด็กได้ นักจิตวิทยากลุ่มนี้เน้น
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ความส าคัญของบริบทท่ีแท้จริง เพราะการสร้างความหมายใดๆ มักเป็นการสร้างบนฐานของบริบทใด
บริบทหนึ่ง จะกระท าโดยขาดบริบทนั้นไม่ได้ ดังนั้น การเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องด าเนินการอยู่ในบริบทใด
บริบทหนึ่ง กิจกรรม และงานท้ังหลายท่ีใช้ในการเรียนรู้ก็จ าเป็นต้องเป็นส่ิงจริง (ทิศนา แขมมณี. 2547 
: 91 – 93) 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองจะให้ความส าคัญกับกระบวนการ และวิธีการของบุคคลใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ รวมท้ังโครงสร้างทางปัญญา และความเช่ือท่ีใช้ในการ
แปลความหมายเหตุการณ์ และส่ิงต่าง ๆ เขาเช่ือว่าคนทุกคนมีโลกของตัวเองซึ่งเป็นโลกท่ีสร้างขึ้นด้วย
ความคิดของตน และคงไม่มีใครกล่าวได้ว่าโลกไหนจะเป็นจริงไปกว่ากัน เพราะโลกของใครก็คงเป็น
จริงส าหรับคนนั้น ดังนั้น โลกนี้จึงไม่มีความจริงเดียวท่ีสุด ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มนี้ถือว่าสมองเป็น
เครื่องมือท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีเราสามารถใช้ในการแปลความหมายของปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และส่ิงต่าง ๆ 
ในโลกนี้ ซึ่งการแปลความหมายดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีเป็นส่วนตัว และเป็นเรื่องเฉพาะตัว เพราะการแปล
ความหมายของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน จากทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าว สรุปได้ว่า การเรียนรู้
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนจะต้องจัดกระท ากับข้อมูล ไม่ใช่เพียงรับข้อมูล
เข้ามา และนอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมองแล้ว ยังเป็น
กระบวนการทางสังคมอีกด้วย การสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการท้ังด้านสติปัญญา และสังคมควบคู่
กันไปทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการกระท าของตนเองซึ่งมีแนวคิด
หลักว่า บุคคลเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมด้วยวิธีการท่ีต่าง ๆ กัน โดยอาศัย
ประสบการณ์เดิม โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่  และแรงจูงใจภายในเป็นพื้นฐานมากกว่า โดยอาศัยแต่
เพียงการรับรู้ข้อมูลจากส่ิงแวดล้อมหรือรับการสอนจากภายนอกเท่านั้น และความขัดแย้งทางปัญญาท่ี
เกิดจากการท่ีบุคคลเผชิญสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา ซึ่งไม่สามารถแก้หรืออธิบายได้ด้วยโครงสร้างทาง
ปัญญาท่ีมีอยู่ หรือจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการไตร่ตรอง ซึ่งน าไปสู่การ
สร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาท่ีสามารถคล่ีคลายสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือขจัดความขัดแย้งทาง
ปัญญาได้ และใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์เฉพาะอื่นๆ ท่ีอยู่ในกรอบ
ของโครงสร้างนั้นได้ และเป็นพื้นฐานส าหรับการสร้างโครงสร้างใหม่ต่อไป อันสรุปเป็นประเด็นหลักได้
ดังนี้ 

1) ความรู้ คือ โครงสร้างทางปัญญาท่ีบุคคลสร้างขึ้นจากการเผชิญสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา แล้ว
ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อื่น ๆ ท่ีอยู่ในกรอบโครงสร้างเดียวกัน และ
เป็นพื้นฐานส าหรับการสร้างโครงสร้างใหม่ต่อไป 

2) นักเรียนสร้างความรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน โดยอาศัยประสบการณ์เดิมโครงสร้างทาง
ปัญญาท่ีมีอยู่และแรงจูงใจภายในเป็นจุดเริ่มต้น 

3) ครูมีหน้าท่ีจัดการให้นักเรียนปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนเองภายใต้ข้อตกลง
เบ้ืองต้นทางการเรียนรู้ต่อไปนี้ 

(1) สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
(2) ความขัดแย้งทางปัญญา เป็นแรงจูงใจภายใน ให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรองเพื่อขจัดความ

ขัดแย้งนั้น 
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(3) การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์ และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิม และการ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกระตุ้นให้มีการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา และโครงสร้างใหม่นี้จะท าหน้าท่ี
เป็นโครงสร้างเดิมส าหรับปัญหาใหม่ต่อไป  

นภาพรรณ  ตาก้อนทอง (2545 : 14) ได้สรุปความรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองไว้ ดังนี้ 

1. ความรู้เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นด้วยตนเอง และมีความเช่ือว่าความรู้มิได้ 
   หมายถึง หมู่ของข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีรอคอยให้เกิดการ
ค้นพบ อีกท้ังมิใช่บางส่ิงบางอย่างท่ีคงอยู่อย่างอิสระจากตัวผู้รู้ มนุษย์ต่างหากเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้น
โดยพยายามท าให้เกิดขึ้นอย่างมีความหมายตามประสบการณ์ท่ีพานพบมา “ทุกส่ิงท่ีเรารู้ ตัวเราเอง
เป็นผู้กระท าให้เกิดข้ึน” 

2. ความรู้เป็นส่ิงท่ีนึกเห็น และอาจผิดพลาดได้ เนื่องจากความรู้เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้าง และ
มนุษย์จะพานพบประสบเหตุการณ์ใหม่อยู่เสมอ ความรู้จึงไม่สามารถอยู่ได้ตายตัวหรือคงท่ี มีการ
เปล่ียนแปลง ความเข้าใจของเราท่ีเกิดขึ้นเป็นเพียงข้อเสนอของความคิดหรือเป็นการทดลองดูก่อน 
และยังขาดความสมบูรณ์ครบถ้วนแต่ก็มิได้หมายความว่ามันมีความไม่สมบูรณ์ตามนั้น แต่ความรู้ยังคง
เป็นส่ิงท่ีก าลังนึกเห็นคิดค้น และมนุษย์รู้จักความผิดพลาดของมัน 

3. ความรู้เจริญงอกงามขึ้นด้วยการเปิดโอกาสให้ท าต่อไปความเข้าใจจะยิ่งลุ่มลึก และทวี
ความแข็งแกร่งกว่าความรู้ท่ีเกิดขึ้นครั้งแรก แล้วถ้าบุคคลได้ท าการทดสอบความเข้าใจเดิมกับส่ิงท่ี
ประสบใหม่ต่อไปเรื่อยๆ โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีปัจเจกบุคคลได้พานพบจากวัตถุ เหตุการณ์ และมี
การจดบันทึกความเข้าใจเหล่านั้นลงด้วยภาษา หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งกลุ่มคนมี
โอกาสได้เรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกัน และกัน ดังนั้น ความเข้าใจจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นทาง
สังคมด้วยปัจเจกบุคคล จึงสามารถแลกเปล่ียนความรู้ของตน และน าข้อคิดเห็นจากผู้อื่นย้อนกลับมาสู่
ตนด้วยการสะสมความเข้าใจท่ีคิดอย่างใคร่ครวญ และผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ และน ามารวมเป็นกลุ่ม
ก้อนท าให้ความรู้เจริญงอกงามข้ึนเรื่อยๆ 

จากแนวความคิดดังกล่าว ได้เน้นให้เห็นว่า การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เป็น
กระบวนการท่ีผู้เรียนจะต้องจัดกระท ากับข้อมูลไม่ใช่เพียงรับข้อมูลเข้ามา ความรู้ก็คือส่ิงท่ี ผู้เรียน
รับรู้ และเข้าใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และการแปลความหมายของผู้เรียน ครูไม่สามารถ จะ
ถ่ายทอดความรู้จากการสอนโดยตรง แต่เด็กจะค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งหมายความว่า เด็กจะต้อง
สร้างความรู้ขึ้นด้วยตัวของเขาเอง การสร้างความรู้ต้องเรียนรู้จากบริบทท่ีแวดล้อมอยู่ ต้องเรียนรู้จาก
การกระท าจริง ปฏิบัติจริงจากสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ครูมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก หรือผู้เข้าใจในกระบวนการนี้ไม่ใช่ฐานะผู้สอน 

2.2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองในการเรียนการสอน 
   ทิศนา  แขมมณี (2547: 94 – 96) กล่าวถึงการน าทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช้ใน 
การเรียนการสอน ซึ่งสามารถท าได้หลายประการ ดังนี้ 

1. ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  ผลของการเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการสร้างความรู้ 
และการตระหนักรู้ในกระบวนการนั้น เปา้หมายการเรียนรู้จะต้องมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูจะต้องเป็น
ตัวอย่าง และฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็น ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
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2. เป้าหมายของการสอน จะเปล่ียนจากการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้ ท่ี
แน่นอนตายตัว ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปล และสร้างความหมายท่ีหลากหลาย การเรียนรู้ทักษะ
ต่าง ๆ จะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงขั้นท าได้ และแก้ปัญหาจริงได้ 

3.  ในการเรียนการสอน ผู้เรียนจะเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว ผู้เรียนจะต้อง
เป็นผู้จัดกระท ากับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับส่ิงนั้นด้วยตนเอง 
โดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนจะต้องออกไปยังสถานท่ีจริงเสมอไป 
แต่อาจจัดเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือ วัสดุอุปกรณ์ส่ิงของหรือข้อมูลต่าง ๆ 
ท่ีเป็นของจริง และมีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถจัดกระท า ศึกษา 
ส ารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับส่ิงนั้นๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น ดังนั้น ความ
เข้าใจเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการคิด การจัดกระท ากับข้อมูล มิใช่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ จากการได้รับ
ข้อมูลเพียงเท่านั้น 

4.  ในการจัดการเรียนการสอน ครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม ให้
เกิดขึ้น กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งทาง
สังคมถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างความรู้ เพราะล าพังกิจกรรม และวัสดุอุปกรณ์ท้ังหลายท่ีครู
จัดให้หรือผู้เรียนแสวงหามาเพื่อการเรียนรู้ไม่เป็นการเพียงพอ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือ และ
การแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และบุคคลอื่น ๆ จะช่วย
ให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้างขึ้น ซับซ้อนขึ้น และหลากหลายข้ึน 

5.  ในการเรียนการสอน ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี โดยผู้เรียนจะน าตนเอง 
และควบคุมตนเองในการเรียนรู้ เช่น ผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกส่ิงท่ีต้องการเรียนเอง  ต้ังกฎระเบียบเอง 
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเอง ตกลงกันเองเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เลือกผู้ร่วมงาน
ได้เอง และรับผิดชอบในการดูแลรักษาห้องเรียนร่วมกัน 

6.  ในการเรียนการสอนแบบสร้างความรู้ ครูจะมีบทบาทแตกต่างไปจากเดิม คือ จากการ
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และควบคุมการเรียนรู้ เปล่ียนไปเป็นการให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวก 
และช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้ คือ การเรียนการสอนจะต้องเปล่ียนจากการให้ความรู้ไปเป็นการให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ ครูก็จะต้องท าหน้าท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน จัดเตรียมกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียน ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไป 

ในทางท่ีส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน ให้ค าปรึกษาแนะน าท้ังด้านวิชาการ และ
ด้านสังคมแก่ผู้เรียน ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหา และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
นอกจากนั้นครูยังต้องมีความเป็นประชาธิปไตย และมีเหตุผลในการสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วย 

7.  ในด้านการประเมินผลการเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองนี้ ขึ้นกับความสนใจ และการสร้างความหมายท่ีแตกต่างกันของบุคคล ผลการเรียนรู้
ท่ีเกิดขึ้นจึงมีลักษณะหลากหลาย ดังนั้น การประเมินผลจึงต้องประเมินตามจุดมุ่งหมายในลักษณะท่ี
ยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล หรืออาจใช้วิธีการประเมินจากเพื่อน แฟ้มผลงาน รวมท้ังการประเมิน
ตนเองด้วย นอกจากนั้นการวัดผลจ าเป็นต้องอาศัยบริบทจริงท่ีมีความซับซ้อน เช่นเดียวกับการจัดการ
เรียนการสอนท่ีต้องอาศัยบริบท กิจกรรม และงานท่ีเป็นจริง การวัดผลจะต้องใช้กิจกรรมหรืองานใน
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บริบทจริงด้วย ซึ่งในกรณีท่ีจ าเป็นต้องจ าลองของจริงมา ก็สามารถท าได้ แต่เกณฑ์ท่ีใช้ควรเป็นเกณฑ์
ท่ีใช้ในโลกของความเป็นจริง   

ในการประยุกต์ และน าทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองไปใช้ในการเรียนการสอน จะ
มุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการในการสร้างความรู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกฝนในการท่ีสร้างความรู้ ด้วยตนเอง มี
กระบวนการแปล และสร้างความหมายท่ีหลากหลาย ผู้เรียนต้องเป็นผู้จัดกระท ากับข้อมูลหรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ สร้างความหมายกับส่ิงนั้นด้วยตนเอง มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี บทบาท
ของครู คือ ท าหน้าท่ีสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตรงกับความ
สนใจของผู้เรียน สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รวมท้ังใช้วิธีการท่ี
หลากหลายในการประเมินผล  

 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ศศิธร  แก้วรักษา ( 2547 : 37 ) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงการวัดความรู้ 
ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะทางด้านวิชาการ รวมท้ังสมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ เช่น 
ระดับสติปัญญา การคิด การแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเด็ก ซึ่งแสดงให้เห็นด้วยคะแนนท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ การรายงานท้ังเขียน และพูด การท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการท าการบ้านในแต่ละวิชา 

วนิดา  พรชัย (2548 : 24)  กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จของส่ิง
ท่ีได้รับการอบรมหรือสอนหรือหมายถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ ของการอบรมการเรียนการสอน 

ปัทมา  เต่าให้ (2549 : 37) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ และทักษะ
ท่ีได้รับ และพัฒนาจากการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ  ครูอาศัยเครื่องมือวัดผลช่วยในการศึกษาว่า
นักเรียนมีความรู้ และทักษะมากน้อยเพียงใด วิธีวัดผลท่ีใช้กันมากท่ีสุดคือ การทดสอบ อาจทดสอบ
ให้เขียนตอบหรือทดสอบภาคปฏิบัติ 

มาลี  เดชปรอท (2550: 40) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
ทางสติปัญญาในการเรียนของแต่ละบุคคลเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์อันเกิด
มาจากการฝึกอบรมหรือจากการเรียนการสอน 

จากการศึกษา ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังกล่าวสรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหมายถึง ผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้กับผู้เรียนจนท าให้ผู้เรียนเกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ท้ังทางด้านความรู้ ความเข้าใจตลอดจนทักษะกระบวนการต่างๆ โดย
อาศัยแบบทดสอบ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการวัด   

3.2 จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปัทมา เต่าให้ (2549 : 65) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ 

การตรวจสอบระดับความ สามารถของบุคคลว่าเรียนแล้วรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถในด้านใด
มากน้อยเพียงใด นั่นคือ การวัดผลสัมฤทธิ์เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมในด้านพุทธิพิสัย โดยเป็นการ
วัด 2 ด้าน ตามจุดมุ่งหมาย และลักษณะของวิชาท่ีเรียน ดังนี้ 



17 
 

1. การวัดด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถทางการปฏิบัติโดยให้
ผู้เรียนได้ลง มือปฏิบัติจริง ให้เห็นผลงานปรากฏออกมา ให้ท าการสังเกต และวัดได้ การวัดแบบนี้จึง
ต้องท าการวัดโดยใช้ “ข้อสอบภาคปฏิบัติ” ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาท่ีวิธีปฏิบัติ และผลงานท่ี
ปฏิบัติ 

2. การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา  ซึ่งเป็น
ประสบการณ์การเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่างๆ สามารถวัดได้ โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์  (Achievement Test) 

3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2544 : 98) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 

แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการ ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่าบรรลุผล
ส าเร็จตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด โดยเน้นการวัดความรู้ ความสามารถจากการเรียนรู้ในอดีต  
หรือในสภาพปัจจุบันของแต่ละบุคคล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มี 2 ประเภท ดังนี้   

1. แบบทดสอบอัตนัย คือ แบบทดสอบท่ีต้องการให้นักเรียนคิดหาค าตอบมาเขียน
บรรยายตอบยาว ๆ เติมค า หรือ ข้อความส้ัน ๆ ตามความรู้ ความเข้าใจของตนเอง แบ่งออกเป็น 2  
แบบ คือ 

2. ข้อสอบแสดงความเรียง  เป็นข้อสอบท่ีให้ผู้สอบเขียนตอบยาว ๆ แสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มท่ี ว่ามีความรู้ในเนื้อหามากน้อยเพียงใด แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

1) แบบไม่จ ากัดค าตอบ  เป็นค าถามท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มท่ี โดยรวบรวมความรู้ความคิดเห็นท้ังหมดมาบรรยาย 

2) แบบจ ากัดค าตอบ  ค าถามแบบนี้ให้คะแนนง่ายกว่าแบบแรก เพราะค าตอบอยู่
ในขอบเขตท่ีจ ากัด และก าหนดไว้ ค าช้ีแจงของแบบทดสอบต้องชัดเจนและจ าเพาะเจาะจง 

3. ข้อสอบแบบเติมค า  จะประกอบไปด้วยข้อความหรือประโยคท่ีไม่สมบูรณ์จะเว้นท่ี
ว่างไว้ให้ผู้ตอบมาเติมเพื่อให้ได้ความท่ีสมบูรณ์ 

4. แบบทดสอบปรนัย  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีต้องการให้นักเรียนเลือกค าตอบจาก
ค าตอบท่ีก าหนดให้ แบ่งออกเป็น  3  ประเภท คือ 

1) ข้อสอบแบบถูก – ผิด  เป็นข้อสอบท่ีก าหนดข้อความมาให้ผู้สอบเลือกว่า ถูก – 
ผิด,  จริง – ไม่จริง,  ใช่ – ไม่ใช่ 

2) ข้อสอบแบบจับคู่  เป็นข้อสอบท่ีใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องท่ีเรียนไป
แล้ว ข้อสอบประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีท าหน้าท่ีเป็นค าถามอยู่ทางซ้ายมือ และส่วนท่ีเป็น
ตัวเลือกอยู่ทางขวามือ 

3) ข้อสอบแบบเลือกตอบ เป็นข้อสอบท่ีมีความเป็นปรนัยมากท่ีสุดวัดสมรรถภาพ
ทางสมองช้ันสูงได้ดี สามารถวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียนได้ นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง  ข้อสอบ
แบบเลือกตอบ ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ 

ก) ส่วนท่ีเป็นค าถาม หรือ ปัญหา 
ข) ส่วนท่ีเป็นตัวเลือก ตัวเลือก มีอยู่ 2 ชนิด  คือ ตัวเลือกท่ีถูก ตัวเลือกท่ีเป็น

ตัวลวง 
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4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในประเทศ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นรายวิชาสายสามัญ ได้แก่วิชา
คณิตศาสตร์  ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอน ามาใช้อ้างอิง ดังนี้ 
 นภาพรรณ  ตาก้อนทอง (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมแบบเน้นผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหา กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 60 คน ของโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน 
จ านวน 30 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ กลุ่ม
ควบคุมได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบปกติ ผู้วิจัยเป็นผู้สอนท้ังในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ และพฤติกรรมการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้อยู่ ในระดับดี 
พฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ อยู่ในระดับพอใช้ 

รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการ
สอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส านึกด้านจ านวนของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม จ านวน64 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 32 คน กลุ่มควบคุม 32 คน กลุ่มทดลองสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ กลุ่มควบคุมสอน
แบบปกติ เป็นระเวลา 10 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ในการ
สอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า และมีส านึกด้านจ านวนดีกว่า
นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  

ปัทมา  เต่าให้ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการคิ ด
แก้ปัญหาของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 60 คนของโรงเรียนวัดศรีวิชัยจังหวัด
ชัยนาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน กลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน และกลุ่มทดลองสอน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มควบคุมสอนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง และนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  มีแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาท่ีพัฒนาขึ้น นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการคิด
แก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจักกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

มัณฑนา  ฟักขาว (2549 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วง
ช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพฯ โดยเลือกแบบเจาะจง จ านวน 2 
ห้องๆละ 40 คน แล้วท าการสุ่มอีกครั้ง เพื่อก าหนดกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มทดลองท า
การสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มควบคุมท าการสอนโดยจัด
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กิจกรรมเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
และนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ดีกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

มาลี  เดชปรอท  (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาทโดยการสุ่มมา 2 กลุ่มจาก
ท้ังหมด 10 กลุ่ม แล้วท าการสุ่มอีกครั้ง เพื่อก าหนดกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มทดลองท า
การสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มควบคุมท าการสอน
โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเ รียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ แต่มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 

ในการศึกษาเกี่ยวกับ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวิชา3105-2007 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับ ปวส.1  กลุ่ม 2 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประชากร 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท า และวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากร 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่ม 2 จ านวน 11 คน คนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2562   
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีข้ันตอนการสร้างดังนี้  

1.1. ศึกษาหลักสูตร เนื้อหาสาระ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.2. ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง จากต ารา และเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
1.3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

จ านวน 1 แผนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
1.3.1.สาระส าคัญ 
1.3.2.สมรรถนะการเรียนรู้ 
1.3.3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.3.4.เนื้อหาสาระ 
1.3.5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.3.5.1. ขั้นเสนอสถานการณ์ปัญหา 
1.3.5.2. ขั้นวางแผน และเลือกวิธีแก้ปัญหา 
1.3.5.3. ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหา และสรุป 
1.3.5.4. ขั้นฝึกทักษะ 
1.3.5.5. ขั้นประเมินผล 

1.3.6.ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ 
1.3.7.การวัด และประเมินผล 
1.3.8.บันทึกผลหลังการสอน 
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1.4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ
ในด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ
ของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งก าหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 
 5  หมายถึง     เหมาะสมมาก 
 4     หมายถึง     เหมาะสมค่อนข้างมาก 
 3  หมายถึง     เหมาะสมปานกลาง 
 2  หมายถึง     เหมาะสมค่อนข้างน้อย 
 1  หมายถึง     เหมาะสมน้อย 

1.5 น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก าหนด
เกณฑ์การประเมินความคิดเห็นของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
(ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์  และอัจฉรา  ช านิประศาสน์.  2547 : 173) 

ช่วงคะแนน   4.50 – 5.00    หมายถึง     เหมาะสมมาก 
ช่วงคะแนน   3.50 – 4.49    หมายถึง     เหมาะสมค่อนข้างมาก 
ช่วงคะแนน   2.50 – 3.49    หมายถึง     เหมาะสมปานกลาง 
ช่วงคะแนน   1.50 – 2.49    หมายถึง     เหมาะสมค่อนข้างน้อย 
ช่วงคะแนน   1.00 – 1.49    หมายถึง     เหมาะสมน้อย 

กรณีท่ีความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เกิน 1.00 ถือว่าองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน (กาญจนา  วัฒายุ.  
2548 : 189) ในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนของผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 4.33 – 
5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต้ังแต่ 0.00 – 0.58 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมี 
ความสอดคล้องกัน 

 1.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง  
 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีข้ันตอนการสร้างดังนี้             

2.1. ศึกษาหลักสูตร สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.2. สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ จ าแนกตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในระดับ ความจ า ความ

เข้าใจ และการน าไปใช้ 
2.3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ และจุดประสงค์

การเรียนรู้ภาคทฤษฎีเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จ านวน 10 ข้อ  
2.4. น าแบบทดสอบท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ด้าน

หลักสูตรและการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ต้ังแต่ 0.67 – 1.00 แสดงว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสอดคล้องกัน  
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2.5. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเคยเรียนเนื้อหาวิชาดังกล่าวมาก่อนแล้ว เป็นนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ปีท่ี 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 2  จ านวน  10  คน  

2.6. น ากระดาษค าตอบท่ีได้จากการสอบมาตรวจให้คะแนน ข้อสอบปรนัยข้อท่ีตอบถูกให้ 1 
คะแนน ข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน จากนั้นน ามาวิเคราะห์หา
ค่าความยากง่าย (p)  ค่าอ านาจจ าแนก (r)  แล้วคัดข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย  ต้ังแต่ 0.2- 0.8 และ
ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไป จ านวน 90 ข้อ มาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร 
KR - 20 พบว่า มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบแผนการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการศึกษา แบบ One group Pretest - Posttest   
ดังนี้ 

ตารางที่ 3.1 แบบแผนการศึกษา 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการศึกษา มีความหมายดังนี้ 
T1  แทน    ทดสอบก่อนการทดลองสอน   
X   แทน สอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
T2   แทน ทดสอบหลังการทดลองสอน  
2. วิธีด าเนินการทดลอง 

2.1. ท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงาน
โปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น ท าการตรวจให้
คะแนน และบันทึกผลการทดสอบไว้ ส าหรับน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

2.2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีผู้
ศึกษาสร้างขึ้นจ านวน 3 ช่ัวโมง 

2.3. ท าการทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความก้าวหน้าของนักเรียนด้วยแบบทดสอบฉบับ
เดียวกัน ท าการตรวจให้คะแนน และบันทึกผลการทดสอบไว้ ส าหรับน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

2.4. เมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเวลาท่ีก าหนดแล้ว ได้ท าการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน กับนักเรียนด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน ท า
การตรวจให้คะแนน และบันทึกผลการทดสอบไว้ เป็นคะแนนสอบหลังเรียน ส าหรับน าไปวิเคราะห์
ข้อมูล 
 
 

Pretest Treatment Posttest 

T1 X T2 



23 
 

การจัดกระท า และวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การจัดกระท าข้อมูล 

ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้ท้ังหมด ผู้ศึกษาด าเนินการจัดกระท าดังนี้ 
1.1 น าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลัง

เรียน ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 
1.2 น าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไป 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

               2.1   เปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน กับหลังเรียนโดยใช้
ค่า  t – test แบบ Dependent Samples  
               2.2   เปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ โดยใช้ค่า  

             t - test 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 สถิติพื้นฐาน 

 (1) ค่าร้อยละ (Percentage) มีสูตรดังนี้  
      

ร้อยละ  =                                               x  100 
 

(พิสณุ   ฟองศรี, 2549: 152) 
 (2) ค่าเฉล่ีย  (Arithmetic Mean) มีสูตรดังนี ้

สูตร        
N

x
x


  

เมื่อ     x   =    ค่าเฉล่ีย  
      x    = ผลรวมของคะแนนทุกตัวในกลุ่มนั้น 
        N     = จ านวนข้อมูลในกลุ่มนั้น 

(วาโร   เพ็งสวัสด์ิ, 2546: 95) 
  (3) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรดังนี ้ 

  
สูตร   

 

เมื่อ             S.D.    =      ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ตัวเลขท่ีต้องการตัวเปรียบเทียบ 
จ านวนเต็ม  
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                                             n =      จ านวนข้อมูลหรือขนาดตัวอย่าง 
                                             x =      ข้อมูลแต่ละจ านวน 

(พิสณุ   ฟองศรี, 2549: 156) 
 
3.2 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 (1) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) มีสูตรดังนี้  

 

สูตร    
N

R
OC 

I  

เมื่อ          IOC     =     ดัชนีความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   กับข้อสอบ หรือ ข้อค าถาม กับ นิยาม 

                          R     =     คะแนนความคิดเห็นรวมของผู้เช่ียวชาญ 
                            N       =     จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

(บุญมี   พันธุ์ไทย, 2539: 89) 
                         

 (2) หาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสูตรดังนี้  
 

        สูตร 

         เมื่อ        P  =     ความยากง่ายของข้อสอบ 
                                       R  =     จ านวนคนท่ีท าข้อนั้นถูก 
                                       N  =     จ านวนคนท่ีท าข้อนั้นท้ังหมด 

(เอกวิทย ์  แก้วประดิษฐ์, 2537: 111) 
 

 (3)  หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสูตรดังนี้  
  

 สูตร 
 

 
เมื่อ       r     =       ค่าอ านาจจ าแนก 

      RU   =       จ านวนผู้ท่ีตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มเก่ง 
      Re   =       จ านวนผู้ท่ีตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มอ่อน 
      N  =       จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

(เอกวิทย์   แก้วประดิษฐ์, 2537: 112) 
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 (4)  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้สูตร    
KR-20 (Kuder  Richardson  Formula 20) มีสูตรดังนี้  

 
สูตร       

 
 
เมื่อ      rtt     =       ความเช่ือมั่นของการทดสอบ 

            k     =       จ านวนข้อสอบ  
     p     =        สัดส่วนของจ านวนผู้ตอบข้อสอบข้อหนึ่งถูกต้อง 
     q      =        สัดส่วนของจ านวนผู้ตอบข้อสอบข้อหนึ่ ง ไม่

ถูกต้อง 
    2     =        ค่าความแปรปรวนของคะแนนในข้อทดสอบ 

(กังวล   เทียนกัณฑ์เทศน์, 2536: 167) 
 

3.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 (1)  เปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดย

ใช้ t - test   แบบ Dependent  Samples  มีสูตรดังนี้  

สูตร            

1N

D)(DN

D
t

22






  

เมื่อ       t     =          ค่า t 
                     D   =          การน าเอาผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรก 
    ของนักศึกษาแต่ละคนมาบวกกัน 
                          N     =           จ านวนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
                    D

2     =       การน าเอาผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรก 
    ของนักศึกษาแต่ละคนยกก าลังสองแล้วบวกกัน 
                   D)

2
(      = การน าเอาผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรก 

    ของนักศึกษาแต่ละคนบวกกันแล้วจึงยกก าลังสอง 
                    N – 1     = ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom 
    : df) 

(โกวิท  ประวาลพฤกษ์ และคณะ, 2531: 120) 
 (2) เปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์โดยใช้สถิติ  

t - test   มีสูตรดังนี้  
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สูตร            

n

μoX
2


Z  

เมื่อ     X    =        ค่าเฉล่ียของคะแนน 
                      μo      =        คะแนนเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น 
                     2        = ค่าความแปรปรวนของคะแนนประชากร 
                     n        =        จ านวนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

(บุญมี   พันธุ์ไทย, 2539: 116) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน      
2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งผู้ศึกษา
ได้น าเสนอข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์
ต่างๆ ท่ีใช้แทนความหมายดังนี้ 

n แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
x  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
t แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา 

 p         แทน     ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิต 
 **        แทน     ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. เปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนดังตารางท่ี 4.1 
ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน 

 
ทดสอบ n  คะแนนเต็ม x  S.D. t p 
ก่อนเรียน 11 180 71.55 12.32 18.4 

 
0.00 

หลังเรียน 11 180 139.73 13.21 
 

** หมายถึง   p < .01 
             จากตารางท่ี 4.1 พบว่า คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองท่ีสร้างขึ้นช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เรื่องงาน
โปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ ให้สูงขึ้น ตามสมมติฐานข้อท่ี 1 

2. เปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 75   
ดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ75 
   กลุ่มตัวอย่าง 
    (จ านวน ) 

คะแนนหลังเรียน เกณฑ์ 75 % ของ 
คะแนนเต็ม 180 คะแนน 

t p 
   x      S.D. 

11 139.73 13.21 135 40.724 0.00 
 

** หมายถึง   p < .01 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 
75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ท่ีสร้างขึ้น ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เรื่องงานโปรแกรมรับ
ค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ ให้สูงขึ้น ตามสมมติฐานข้อท่ี 2 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 ในการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3105-2007  เรื่องงานโปรแกรมรับค่า 
Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ผู้วิจัยได้
สรุปผลการศึกษาท่ีส าคัญไว้ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน กับหลังเรียน 
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75  
 

สมมติฐานในการศึกษา 
1. คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน  
2. คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 75 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง ปีท่ี 1 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 2 จ านวน 11 คน คนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2562   
 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย  

ตนเอง 
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3105-2007  เรื่องงาน

โปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ  
 

3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นเนื้อหาเรื่องงานการทดลองโปรแกรมรับค่า Push 

Switch มาควบคุม LED แบบต่างๆ ประกอบด้วย 
3.1 ตัวต้านทานแบบโพเทนซิโอมิเตอร์  
3.2 วงจรสร้างสัญญาณ Analog 
3.3 โปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ 
3.4 ใบงานการทดลองงานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ 
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4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
              ผู้ศึกษาด าเนินการทดลองสอนในสัปดาห์ท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1/2562 จ านวน 3 ช่ัวโมง โดย
ท าการทดสอบก่อนเรียน และด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง เมื่อสอนจบแล้วได้ท าการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง    
  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
      เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย   

1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หัสวิชา 3105-2007 เรื่องงานโปรแกรม
รับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มา
ควบคุม LED แบบต่างๆ 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
       การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ท าการทดสอบก่อนเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หัสวิชา 3105-2007 เรื่องงานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED 
แบบต่างๆ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการตรวจให้คะแนนและบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนสอบก่อน
เรียน ส าหรับน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเวลา  3  ช่ัวโมง 

3. เมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเวลาท่ีก าหนดแล้ว ได้ท าการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกัน ท าการตรวจให้คะแนน และบันทึก
ผลการทดสอบไว้ เป็นคะแนนสอบหลังเรียน ส าหรับน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ตามล าดับดังนี้ 

1. เปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ค่า     
t–test แบบ Dependent Samples  

2. เปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ โดยใช้ค่า t - test 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หัสวิชา 3105-2007 เรื่องงานโปรแกรมรับค่า 
Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พบว่า 
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1. คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01   

2. คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 75
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมโครคอนโทรลเลอร์ หัสวิชา 3105-2007 เรื่องงานโปรแกรมรับค่า Analog 
INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ผู้วิจัยขอ
อภิปรายผลการศึกษา  ตามล าดับดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง พบว่า คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตามสมมติฐานข้อท่ี 1 แสดงว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพรรณ ตาก้อนทอง (2545) รุ่งอรุณ ลียะ
วณิชย์ (2546) ปัทมา เต่าให้ (2549)   

2. การเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 75 
พบว่าคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 75 อย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 2 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑนา ฟักขาว (2549) และมาลี เดช
ปรอท (2550) 
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 ควรมีการน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองไป

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ เนื่องจากจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ี
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยการเรียนอื่นๆ ของวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ี
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาอื่นและระดับช้ันอื่นๆ 
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