
         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                        940                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

รปูแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสตโ์ดยอาศยั
สถานการณ์จ าลอง วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา 
Teaching- Learning Model Based upon Constructivist Theory by 
Simulation Technique on Computer Network for Education 
สวยีา  สุรมณี1, ธรชั  อารรีาษฎร์2, วรปภา  อารรีาษฎร์3  
Saweya  Suramane1 , Tharach  Arreerard2 , Worapapha  Arreerard3 
____________________________________________________________________ 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนและกจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยัสถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
เพื่อการศกึษา 2) หาประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 3) เปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 4) ศกึษา
ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ และ 5) ศกึษาความคงทน
ทางการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่นการวจิยั
ไดแ้ก่ นกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา สาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ ์ภาคเรยีนที ่ 3  ปีการศกึษา 2557 จ านวน 30 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั ไดแ้ก่ รปูแบบการเรยีนการสอนและกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัติ
วสิตโ์ดยอาศยัสถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา  แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิ ์แบบสอบถามความพงึพอใจ  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบทแีบบกลุ่มตวัอยา่งสมัพนัธ์ 
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 ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้  
  1) รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยัสถานการณ์
จ าลอง วชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา  ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คอื เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หลกัการออกแบบการเรยีนการสอน บรบิทและความตอ้งการแนวทาง
ในการจดัการเรยีนการสอน ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์กจิกรรมการเรยีนการสอน และสถานการณ์
จ าลอง กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยัสถานการณ์จ าลอง วชิา
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา ประกอบดว้ย  5 ขัน้ตอนคอื การน าเขา้สู่บทเรยีน 
สถานการณ์ปญัหา การเรยีนรู ้การช่วยเหลอื และการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
  2) กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยัสถานการณ์จ าลอง 
วชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 85.78/85.67 
  3) ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูม้คีะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  4) ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
  5) ผูเ้รยีนมคีวามคงทนทางการเรยีนตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 
ความส าคญั : รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์, สถานการณ์จ าลอง,  
                   เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) develop the teaching-learning model and 
learning activities based upon constructivist theory by simulation technique on computer 
network for education, 2) efficiency validation of the developed learning activities, 3) 
compare the students achievement before and after using the developed learning 
activities, 4) investigated the satisfaction toward the developed learning activities, 5) 
investigated learning retention of students  after using the developed learning activities. 
The sample of this research consisted of 30 students who studied on computer network 
for education subject in computer education program, Rajabhat Kalasin University in 
academic year 3/2014. The instruments used in the study were teaching-learning model 
and learning activities based upon constructivist theory by simulation technique on 
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computer network for education, an achievement test, an assessment form of the 
satisfaction with learning activities. The statistics used were mean, percentage, 
standard deviation and dependent samples t-test. 
 The results of the research were as follows:  
  1) There are six elements included in the teaching-learning model subject 
information and communication technology, principles of teaching-learning design, 
contexts and needs for teaching-learning management approach, constructivist theory, 
teaching-learning activities and simulation. The degree of the opinions on teaching-
learning model was higher.The learning activities based upon constructivist theory by 
simulation technique on computer network for education had five activities have been 
found introduction to the lesson, problematic situation, learning, scaffolding and 
collaboration.  
  2) The efficiency of developed the learning activities based upon constructivist 
theory by simulation technique on computer network for education was 85.78/85.67  
  3) The average score of students had increased after learning at the 
significance of .05 level. 
  4) The student’s satisfaction with the learning was at the level of higher. 
  5) The learning retention of the students were in the assigned criteria. 
 
Keywords :  Teaching-Learning Model, Learning Activities, Constructivist theory,  
        Simulation technique, Computer network for education 
 
บทน า 
 การจดัการเรยีนการสอนระดบัอุดมศกึษา
ไดใ้หค้วามส าคญัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั และเน้นการสรา้งความรู้
ดว้ยตนเอง ดงัจะเหน็ไดจ้ากมาตรฐานการ
อุดมศกึษาดา้นพนัธกจิของการบรหิารการ
อุดมศกึษา ตวับ่งชีท้ี ่1 กล่าวว่า “มี

หลกัสตูรและการเรยีนการสอนทีท่นัสมยั 
ยดืหยุน่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการที่
หลากหลายของประเภทสถาบนัและสงัคม 
โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รยีนแบบผูเ้รยีนเป็นส าคญั เน้นการ
เรยีนรูแ้ละการสรา้งงานดว้ยตนเองตาม
สภาพจรงิ ใชก้ารวจิยัเป็นฐาน มกีาร
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ประเมนิและใชผ้ลการประเมนิเพื่อพฒันา
ผูเ้รยีน” (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2549 : 2)  
 มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ ์เป็น
สถาบนัอุดมศกึษาแห่งหนึ่งทีเ่ปิดการสอน
หลกัสตูรคอมพวิเตอรศ์กึษา ในการจดัการ
เรยีนการสอนไดบ้รรจรุายวชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา เป็นวชิาเอก
บงัคบัส าหรบันกัศกึษา สาขาวชิา
คอมพวิเตอรศ์กึษา ซึง่จดุมุง่หมายของการ
สอนจะเน้นใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทัง้สามารถออกแบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษาได ้
(มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ์ . 2550 : 32) 
ผูว้จิยั ไดศ้กึษาสภาพปญัหาโดยส ารวจ
ขอ้มลูเกีย่วกบับรบิทและความตอ้งการใน
การจดัการเรยีนการสอนในวชิาดงักล่าว 
จากผูเ้รยีนทีผ่่านการเรยีนวชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษาแลว้ จ านวน 
210 คน และผูส้อนวชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา จ านวน 12 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูระหว่างวนัที ่
19-27 เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2557 ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 6 แห่ง คอื 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสกลนคร มหาวทิยาลยัราชภฏั

อุดรธานี  และมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  
พบว่า วชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อ
การศกึษา เป็นวชิาทีม่เีนื้อหาสาระเป็น
นามธรรม (91.67%)  การจดัการเรยีนการ
สอน ส่วนใหญ่ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย 
(66.67%) ผูเ้รยีนท าความเขา้ใจเนื้อหายาก 
(75.00%) ผูเ้รยีนและผูส้อนมคีวามตอ้งการ
สื่อหลากหลายทีต่รงกบัเนื้อหาสาระและ
สอดคลอ้งกบัความสนใจ สรา้งความรูไ้ด้
ดว้ยตนเองและสรา้งการปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง
ผูเ้รยีนกบัผูส้อน (66.67%)  
 หากพจิารณาจากมาตรฐานดา้นพนัธ
กจิของสถาบนัอุดมศกึษาและผลการส ารวจ
คดิเหน็ดงักล่าว รปูแบบการเรยีนการสอน
และกจิกรรมการเรยีนรู ้รวมทัง้เทคโนโลยี
สื่อ  การเรยีนการสอนนบัว่ามสี่วนส าคญัต่อ
การพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นอยา่ง
ยิง่ ดงันัน้หากมกีารน าแนวคดิทฤษฎคีอน
สตรคัตวิสิตม์าเป็นพืน้ฐานการพฒันา
รปูแบบการเรยีนการสอนและกจิกรรมการ
เรยีนรูท้ีใ่หค้วามส าคญักบัการเปลีย่น
บทบาทครมูาเป็นผูเ้รยีน จากการสอนที่
กระท าโดยคร ูมาสู่การเรยีนรูท้ีล่งมอืกระท า
โดยผูเ้รยีน เรยีกว่า การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั จะสามารถสรา้งแรงจงูใจ 
ส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายของผูเ้รยีน
ได ้(สุมาล ีชยัเจรญิ. 2557 : 142) และการ
น าหลกัการสถานการณ์จ าลองบน
คอมพวิเตอรม์าใชเ้ป็นพืน้ฐานการพฒันาสื่อ
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ประกอบกจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกบัแนวคดิ
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิติ ์จะช่วยกระตุน้ผูเ้รยีน
ในการน าเสนอเนื้อหาโดยจ าลองบรบิทหรอื
สถานการณ์ปญัหาทีเ่ป็นสภาพจรงิ มุง่เน้น
ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืกระท าอยา่งตื่นตวัในการ
คน้หาค าตอบ มคีวามเขา้ใจเนื้อหาสาระ
ต่างๆ เนื่องจากไดม้ปีระสบการณ์ทีเ่หน็
ประจกัษ์ชดัดว้ยตนเอง สามารถมสี่วนรว่ม
ในการเรยีนรู ้และมโีอกาสฝึกทกัษะ
กระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการสื่อสาร 
กระบวนการตดัสนิใจ กระบวนการ
แกป้ญัหา และกระบวนการคดิ เป็นตน้ 
(Allassi and Trollip. 1991 : n.p.) 
นอกจากนี้การน าเทคโนโลยสีารเทศและ
การสื่อสารมาประยกุตใ์ชเ้ป็นเครือ่งมอืการ
สื่อสาร การสนทนาระหว่างชุมชนการสรา้ง
ความรูข้องผูเ้รยีนจะสามารถสนบัสนุน
เกีย่วกบัการคดิและสรา้งความรูไ้ดอ้กีดว้ย 
(สุมาล ีชยัเจรญิ. 2557 : 148) 
 จากสภาพปญัหาของการเรยีนการ
สอนรายวชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อ
การศกึษา ความส าคญัของทฤษฎคีอน
สตรคัตวิสิตแ์ละหลกัการสถานการณ์จ าลอง 
ตลอดจนเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิในการพฒันา
รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยัสถานการณ์
จ าลอง วชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อ
การศกึษา เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการ

สอนใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเองได ้ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย
ในโอกาสต่อไป 

 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อพฒันารปูแบบการเรยีนการ
สอนและกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎ ี
คอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยัสถานการณ์
จ าลอง วชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อ
การศกึษา  
 2. เพื่อหาประสทิธภิาพของกจิกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ 
โดยอาศยัสถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา  
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ย
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอน
สตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยัสถานการณ์จ าลอง 
วชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา 
 4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของ
ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยั
สถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา  
 5. เพื่อศกึษาความคงทนทางการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดย
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อาศยัสถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา  

 

วิธีการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้น
การวจิยัครัง้นี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 
   1. กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 
27 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบและ
ประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอนและ
กจิกรรมการเรยีนรู้  ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้น
หลกัสตูรและการสอน ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เทคโนโลยกีารศกึษาหรอืคอมพวิเตอร ์และ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวจิยั สถติกิารวจิยั หรอื
วจิยัทางการศกึษา 
   2. กลุ่มผูเ้กีย่วขอ้ง จ านวน 
222 คน ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูเ้รยีนทีผ่่านการ
เรยีนวชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อ
การศกึษา ในภาคเรยีนที ่ 1 หรอื 2 ปี
การศกึษา 2557 จ านวน 210 คน และ 2) 
กลุ่มผูส้อนวชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อ
การศกึษา จ านวน 12 คน จาก
มหาวทิยาลยัราชภฏั กลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ 
มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์รอ้ยเอด็ สกลนคร 
อุดรธานี และเลย 
   3. กลุ่มผูเ้รยีน จ านวน 51 คน 
ไดแ้ก่ 1) ผูเ้รยีนกลุ่มยอ่ย ( try out) เป็น
นกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ภาค
เรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 21 คน 
และ 2) ผูเ้รยีนกลุ่มทดลอง ( Implement) 
เป็นนกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา มหาวทิยาลยั
ราชภฏักาฬสนิธุ ์ภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 
2557 จ านวน 30 คน ไดม้าโดยใชว้ธิกีาร
เลอืกแบบเฉพาะเจาะจง 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนว
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยั
สถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา  
 2. กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนว
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยั
สถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา  
 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์เป็นขอ้
ทดสอบแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 
ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนก 
(r) รายขอ้ ตัง้แต่ . 33 ถงึ .75 มคี่าความ
ยากงา่ย (p) รายขอ้อยูร่ะหว่าง .38 ถงึ .66 
มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั (rcc) เท่ากบั 0.90 
 4. แบบสอบถามความพงึพอใจ เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดบั 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 30 ขอ้ มคี่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั (rcc) เท่ากบั 0.82 
    ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 
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 การวจิยัครัง้นี้ไดด้ าเนินการตาม
ขัน้ตอนของวธิกีารระบบ ประกอบดว้ย 
  1. การวเิคราะห ์เป็นขัน้ตอนการ
ศกึษาวจิยัเอกสาร ไดแ้ก่ แนวคดิการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
เป็นเครือ่งมอืในการสรา้งสื่อ การออกแบบ
การเรยีนการสอน และทฤษฎกีารเรยีนรู ้คอื 
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์ทฤษฎสีถานการณ์
จ าลอง การศกึษาสภาพบรบิทเกีย่วกบัการ
จดัการเรยีนการสอน ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งใน
ขัน้ตอนน้ีคอื 1) ผูเ้รยีนทีผ่่านการเรยีนวชิา
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา ใน
ภาคเรยีนที ่ 1 หรอื 2 ปีการศกึษา 2557 
จ านวน 210 คน และ  2) ผูส้อนวชิา
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา 
จ านวน 12 คน จากมหาวทิยาลยัราชภฏั
กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  2. การออกแบบ เป็นขัน้ตอนการ
ออกแบบรปูแบบการเรยีนการสอนและ
กจิกรรมการเรยีนรู ้โดยการสงัเคราะห์
หลกัการและทฤษฎกีารเรยีนรู ้รวมถงึการ
น าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
มาเป็นเครือ่งมอืในการสรา้งสื่อการเรยีนรู ้
สรา้งกรอบแนวคดิของรปูแบบการเรยีนการ
สอนและกจิกรรมการเรยีนรู ้จากนัน้
ตรวจสอบความเหมาะสมและปรบัปรงุใหม้ี
คุณภาพ ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในขัน้ตอนน้ีคอื 
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน ซึง่เป็น 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาหรอื
คอมพวิเตอร ์และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวจิยั 
สถติกิารวจิยั วจิยัทางการศกึษา 
  3. การพฒันา เป็นขัน้ตอนการ
พฒันารปูแบบการเรยีนการสอน และ
กจิกรรมการเรยีนรู ้จากนัน้น ารปูแบบการ
เรยีนการสอนและกจิกรรมการเรยีนรูไ้ป
ตรวจสอบความตรงภายใน คอื ตรวจสอบ
การออกแบบองคป์ระกอบของรปูแบบฯและ
ขัน้ตอนกจิกรรมฯ โดยการประเมนิและการ
วพิากษ์จากผูเ้ชีย่วชาญ และตรวจสอบ
ความตรงภายนอก คอื ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ
กจิกรรมการเรยีนรู ้โดยการทดลองกบั
ผูเ้รยีนกลุ่มยอ่ย ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งใน
ขัน้ตอนน้ีคอื 1) ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 22 คน 
ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการ
สอน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา
หรอืคอมพวิเตอร ์และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
วจิยั สถติกิารวจิยั วจิยัทางการศกึษา 2) 
ผูเ้รยีนกลุ่มยอ่ย จ านวน 21 คน ซึง่เป็น
นกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ทีเ่รยีนวชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์  ภาค
เรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2557  

4. การทดลองใช ้เป็นขัน้ตอน
ทดลองใชก้จิกรรมการเรยีนรูต้ามแบบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pretest 
– Postest Design กบัผูเ้รยีนกลุ่มทดลอง 
และการเกบ็ขอ้มลูผลส าเรจ็ของการใช้
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กจิกรรมการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพ
ของกจิกรรมการเรยีนรู ้ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน ความพงึพอใจของผูเ้รยีนและความ
คงทนทางการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เพื่อน าไป
วเิคราะหใ์นขัน้ตอนต่อไป ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
ในขัน้ตอนน้ีคอื ผูเ้รยีนกลุ่มทดลอง จ านวน 
30 คน ซึง่เป็นนกัศกึษา สาขาคอมพวิเตอร์
ศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ ์ 
ทีเ่รยีนวชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อ
การศกึษา ภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2557 
  5. การประเมนิผล เป็นขัน้ตอน
การประเมนิผลจากการรวบรวมขอ้มลูและ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ คอื 
ประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนรู ้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความพงึพอใจของ
ผูเ้รยีนและความคงทนทางการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน ใชก้ารวเิคราะหด์ว้ยค่าสถติพิืน้ฐาน 
คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน สถติทิดสอบทแีบบกลุ่มตวัอยา่ง
สมัพนัธ ์และวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ 
คอื ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอรปูแบบการเรยีน
การสอนและกจิกรรมการเรยีนรู ้ใชก้ารสรปุ
ตคีวามและการบรรยาย 
 

ผลการวิจยั 
 จากการด าเนินงานตามขัน้ตอนของ
การวจิยัทีไ่ดน้ าเสนอแลว้นัน้ ปรากฏไดผ้ล
บรรลุวตัถุประสงคด์งันี้ 
  1. รปูแบบการเรยีนการสอนตาม
แนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยั
สถานการณ์จ าลอง  วชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา ประกอบดว้ย  6 
องคป์ระกอบ  คอื 1) เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  2) หลกัการออกแบบการ
เรยีนการสอน  3) บรบิทและความตอ้งการ
แนวทางในการจดัการเรยีนการสอน  4) 
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์  5) กจิกรรมการ
เรยีนการสอน  และ 6) สถานการณ์จ าลอง  
ดงัภาพประกอบ 1 และจากผลการประเมนิ
รปูแบบการเรยีนการสอนพบว่า  ความ
คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอความ
เหมาะสมของรปูแบบการเรยีนการสอน อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.64, S.D. = 0.58) 
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ภาพประกอบ 1 รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยั 
     สถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา 
 
  2. กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนว
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยั
สถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา ประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอน คอื 1) การน าเขา้สู่บทเรยีน 2) 
สถานการณ์ปญัหา 3) การเรยีนรู ้4) การ 
 

 
ช่วยเหลอื และ 5) การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ดงัภาพประกอบ 2 และจากผลการประเมนิ
กจิกรรมการเรยีนรูพ้บว่า ความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอความเหมาะสมของ
กจิกรรมการเรยีนรู ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
( X = 4.52, S.D. = 0.55)  
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ภาพประกอบ 2  กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยัสถานการณ์ 
     จ าลอง วชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา 
 
  3. กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนว
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยั
สถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา มปีระสทิธภิาพ 

เท่ากบั 85.78 /85.67 ซึง่มปีระสทิธภิาพสงู
กว่าเกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้ดงัตาราง 1 
 

 
ตาราง 1 ประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้  

 
การทดสอบ จ านวนนกัศกึษา คะแนนเตม็  ประสทิธภิาพ 
ระหว่างเรยีน (E1) 30 30 25.73 85.78 
หลงัเรยีน (E2) 30 30 25.70 85.67 
 
  4. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ย
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอน

สตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยัสถานการณ์จ าลอง 
วชิาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา 
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์พบว่า 
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ผูเ้รยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
จากการท าแบบทดสอบก่อนเรยีนได้
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 15.17 และคะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการท า
แบบทดสอบหลงัเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่

เท่ากบั 25.70 สรปุไดว้่า ผูเ้รยีนมคีะแนน
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตาราง 
 

 
ตาราง 2  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของ 
  ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 
 

การทดสอบ จ านวนนักศึกษา                      S.D. t 
ก่อนเรยีน 30 15.17 2.23 24.92* 
หลงัเรยีน 30 25.70 1.64 
 
  5. ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจ
ของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้
ตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยั
สถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา โดยใช้

แบบสอบถามความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมาก
ทีสุ่ด ( X =4.76, S.D. = 0.47) ดงัตาราง 3 
 

 
ตาราง 3 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู ้
  ทีพ่ฒันาขึน้ 

รายการ  S.D. แปลผล 
1. ดา้นเน้ือหาในการเรยีนรู ้ 4.75 0.46 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นบทเรยีนบนเครอืขา่ย 4.72 0.47 มากทีสุ่ด 
3. ดา้นสถานการณ์จ าลอง 4.73 0.50 มากทีสุ่ด 
4. ดา้นกจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.78 0.47 มากทีสุ่ด 

โดยรวม 4.76 0.47 มากทีสุ่ด 
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 6. ผลการวเิคราะหค์วามคงทน
ทางการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ย
กจิกรรมการเรยีนรู ้ใชแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิฉ์บบัเดยีวกบัการทดสอบหลงัเรยีน 
โดยท าการทดสอบเมือ่จดักจิกรรมการ
เรยีนรูผ้่านไปแลว้ 7 วนั และ 30 วนั 
ตามล าดบั เกณฑก์ารวเิคราะหค์วามคงทน
ทางการเรยีนรูใ้ชค้่ารอ้ยละ คอื มคี่าลดลง
ไมเ่กนิ 10% หลงัจบบทเรยีนไปแลว้  7 วนั 
และมคี่าลดลงไมเ่กนิ 30% หลงัจบบทเรยีน

ไปแลว้ 30 วนั (มนตช์ยั เทยีนทอง. 2549 : 
316) พบว่า กจิกรรมการเรยีนรูพ้ฒันาขึน้
เป็นกจิกรรมทีท่ าใหผู้เ้รยีนมคีวามคงทน
ทาง การเรยีน เมือ่ระยะเวลาผ่านไป 7 วนั 
ผลสมัฤทธิข์องกลุ่มผูเ้รยีนลดลง 6.60% 
ลดลงไมเ่กนิเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 10% และ
เมือ่ระยะเวลาผ่านไป 30 วนั ผลสมัฤทธิ ์
ของกลุ่มผูเ้รยีนลดลง 11.10% ลดลงไมเ่กนิ
เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้30% ดงัตาราง 4 
 

 
ตาราง 4 การวเิคราะหค์วามคงทนทางการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้ 
  ทีพ่ฒันาขึน้ 

ระยะเวลา คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ รอ้ยละ ความคงทนลดลง 
หลงัการทดลอง 30 25.70 77.10 - 
หลงัการทดลอง 7 วนั 30 23.50 70.50 6.60 
หลงัการทดลอง 30 วนั 30 22.00 66.00 11.10 
 
อภิปรายผล 
 การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยั
สถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา สามารถ
อภปิรายผลไดด้งันี้ 
  1. รปูแบบการเรยีนการสอนตาม
แนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยั
สถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา ประกอบดว้ย 6 

องคป์ระกอบ คอื 1) เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 2) หลกัการออกแบบการ
เรยีนการสอน 3) บรบิทและความตอ้งการ
แนวทางในการจดัการเรยีนการสอน 4) 
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์ 5) กจิกรรมการ
เรยีนการสอน และ 6) สถานการณ์จ าลอง 
โดยผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ต่อรปูแบบ
การเรยีนการสอน อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  
(X = 4.64, S.D.= 0.58) เหตุทีเ่ป็นเช่นนี้
อาจเกดิจากผูว้จิยัด าเนินการตามขัน้ตอน
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ของวธิกีารระบบ (System Approach) โดย
การศกึษาเอกสารงานวจิยั และวเิคราะห์
สภาพบรบิท ความตอ้งการในการจดัการ
เรยีนการสอน ออกแบบและพฒันารปูแบบ
การเรยีนการสอนและกจิกรรมการเรยีนรู้
โดยใชท้ฤษฎแีละเทคนิคการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั ทดลองใชด้ว้ยการให้
ผูเ้รยีนไดล้งมอืกระท าอยา่งมสี่วนรว่มและ
สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ประเมนิผลเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม
โดยผูเ้ชีย่วชาญ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
ทศินา แขมณ ี( 2545 : 15) ไดก้ล่าวว่า 
รปูแบบการเรยีนการสอนจ าเป็นตอ้งมี
องคป์ระกอบทีส่ าคญั คอื ปรชัญา ทฤษฎ ี
หลกัการของรปูแบบการเรยีนการสอน 
สภาพหรอืลกัษณะของการเรยีนการสอน 
การจดัองคป์ระกอบหรอืความสมัพนัธข์อง
องคป์ระกอบของระบบ และวธิสีอนและ
เทคนิคการสอนต่างๆ และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของประวทิย ์สมิมาทนั ( 2552 : 
114) ทีพ่บว่า รปูแบบการเรยีนการสอนที่
เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนแบบมุง่เน้นประสบการณ์ของ
ผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัแิละสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเอง และมปีฏสิมัพนัธใ์นการ
ตดิต่อสื่อสารทางสงัคมสามารถพฒันา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหส้งูขึน้  กจิกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์
โดยอาศยัสถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ย

คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา ประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอน คอื 1) การน าเขา้สู่บทเรยีน 2) 
สถานการณ์ปญัหา 3) การเรยีนรู ้4) การ
ช่วยเหลอื และ 5) การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
ซึง่ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอ
กจิกรรมการเรยีนรู ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
(X =4.52, S.D.=0.55) เหตุทีเ่ป็นเช่นนี้อาจ
เกดิจากกจิกรรมการเรยีนรูไ้ดด้ าเนินการ
พฒันาตามองคป์ระกอบของรปูแบบการ
เรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ และออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นการสรา้งความรู้
ดว้ยตนเองตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์
ผ่านสถานการณ์ปญัหา และการเรยีนรู ้โดย
อาศยัสถานการณ์จ าลองทีท่ าใหผู้เ้รยีนได้
รูส้กึรว่มและสามารถดงึดดูความสนใจจาก
สถานการณ์ทีค่ลา้ยกบัความเป็นจรงิ และ
น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเครือ่งมอื
การช่วยเหลอื การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสุมาล ีชยัเจรญิ 
(2557 : 375-377) ไดก้ล่าวว่า การ
ออกแบบการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอน
สตรคัตวิสิต ์มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั คอื 
สถานการณ์ปญัหา แหล่งเรยีนรู ้ฐานการ
ช่วยเหลอื การโคช้ และการรว่มมอืกนั
แกป้ญัหา 
  2. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 
มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 85.78/85.67 เหตุที่
เป็นเช่นนี้อาจเกดิจากผูว้จิยัไดน้ ารปูแบบ
การเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้มาเป็นกรอบ
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ในการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้โดยมี
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเหมาะสมดา้น
การออกแบบ ความเหมาะสมดา้นการ
จดัการบทเรยีน แบบทดสอบ และเนื้อหาที่
ใชใ้นบทเรยีน เมือ่พฒันาบทเรยีนโดยผ่าน
การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ไปทดลอง
ใชห้าค่าประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ E1/E2 ผล
ทีไ่ดค้อืกจิกรรมการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ
สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไวท้ี ่ 80/80 สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของอกนิษฐ ์จติณรงค์ , พนัตร ี
(2548 : 78-80) ทีพ่บว่า บทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยฝึกอบรมรปูแบบ
สถานการณ์จ าลองในการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง
ทางการบนิมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80 เช่นกนั 
  3. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ย
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ พบว่า 
ผูเ้รยีนมคีะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เหตุที่
เป็นเช่นนี้อาจเกดิจากการทีผู่เ้รยีนกลุ่ม
ทดลองไดเ้รยีนผ่านกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
พฒันาขึน้ ซึง่มกีารวเิคราะหส์ภาพปญัหา
และแนวทางการแกป้ญัหา การออกแบบ
องคป์ระกอบของรปูแบบการเรยีนการสอน 
การพฒันารปูแบบ การเรยีนการสอนโดย
ผ่านการประเมนิผลจากผูเ้ชีย่วชาญ การ
ทดลองใชโ้ดยการน ารปูแบบการเรยีนการ
สอนทีพ่ฒันาขึน้มาสรา้งกจิกรรมการเรยีนรู ้

ซึง่มกีารประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญ จงึ
ส่งผลใหก้จิกรรมการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ
สามารถท าใหผู้เ้รยีนกลุ่มทดลองมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ สอดคลอ้ง
กบังานของอกนิษฐ ์จติณรงค์ , พนัตร ี
(2548 : 78-80) ทีพ่บว่า คะแนนการเรยีนรู้
หลงัการฝึกอบรมในการใชบ้ทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยฝึกอบรม รปูแบบ
สถานการณ์จ าลองในการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง
ทางการบนิมคีะแนนสงูกว่าก่อนฝึกอบรม
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั . 05 
เช่นกนั 
  4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่
เรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนว
ทฤษฎ ีคอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยั
สถานการณ์จ าลอง วชิาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้ อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด ( X =4.76 , S.D.=0.47)  
เหตุทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเกดิจากการน า
คอมพวิเตอรม์าใชใ้นการสรา้งบทเรยีนที่
น าเสนอในรปูแบบของสถานการณ์จ าลองที่
ผูเ้รยีนไดส้มัผสักบัเหตุการณ์ในลกัษณะที่
ใกลเ้คยีงกบัเหตุการณ์จรงิส่งผลต่อ
แรงจงูใจในการเรยีนและเจตคตขิองผูเ้รยีน
ไดด้ทีีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรชุน 
เณรจบิ (2552 : 88-90) ทีพ่บว่า แหล่งการ
เรยีนรูบ้นอนิเตอรเ์น็ตแบบเกมจ าลอง
สถานการณ์ทีส่รา้งขึน้มคีุณภาพอยูใ่นระดบั
ด ีผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
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และมคีวามพงึพอใจต่อแหล่งการเรยีนรูบ้น
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตฯ และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของผกามาศ พธีรากรและจนิตนา 
ทองเพชร (2547 : 67-68) ทีพ่บว่า การ
เรยีนดว้ยสถานการณ์จ าลองท าให้
ความสามารถในการดแูลรกัษาผูบ้าดเจบ็
ฉุกเฉินของนกัศกึษาสงูขึน้ มทีกัษะการออก
ปฏบิตักิาร ณ จดุเกดิเหตุ และมเีจตคตทิีด่ ี
ต่อการปฏบิตักิารแพทยฉุ์กเฉิน  
  5. ความคงทนทางการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนทีเ่รยีนกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
พฒันาขึน้ พบว่า ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ย
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ มคีวาม
คงทนทางการเรยีนผ่านตามเกณฑท์ี่
ก าหนดไว ้คอืเมือ่ระยะเวลาผ่านไป 7 วนั 
ผลสมัฤทธิข์องกลุ่มผูเ้รยีนลดลง 6.60%  
ลดลงไมเ่กนิเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 10% และ
เมือ่ระยะเวลาผ่านไป 30 วนั ผลสมัฤทธิ ์
ของกลุ่มผูเ้รยีนลดลง 11.10% ลดลงไมเ่กนิ
เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 30% เหตุทีเ่ป็นเช่นนี้
อาจเกดิจากการเรยีนตามขัน้ตอนของ
กจิกรรมการเรยีนรู ้คอื ขัน้การน าเขา้สู่
บทเรยีนจะเป็นขัน้ตอนทีใ่หผู้เ้รยีนไดร้บัรู้
เนื้อหาสาระ วตัถุประสงค ์และวธิกีารเรยีนรู ้
ท าใหผู้เ้รยีนเตรยีมความพรอ้มในการ
เรยีนรูม้ากขึน้ เมือ่ท าการประเมนิผลก่อน
เรยีน ท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัรูค้วามรูพ้ืน้ฐาน
ของตนเอง ขัน้สถานการณ์ปญัหาผูเ้รยีนจะ
ไดร้บัโจทยป์ญัหาและภารกจิในการเรยีนรู้

ทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางปญัญา 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจารณุ ีซามาตย ์
(2552 : 355-357) ทีพ่บว่าการออกแบบ
โมเดลฯ ไดส้นบัสนุนใหผู้เ้รยีนไดใ้ช้
เครือ่งมอืในการแกป้ญัหาและภารกจิการ
เรยีนรูน้ าไปสู่การสรา้งความรูแ้ละส่งเสรมิ
การคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน ขัน้การเรยีนรู ้
ผูเ้รยีนจะไดฝึ้กคดิ ฝึกการตดัสนิใจ 
แกป้ญัหา และจะไดล้งมอืกระท าอยา่ง
ตื่นตวัในการสบืคน้หาค าตอบจาก
สถานการณ์จ าลองทีส่รา้งขึน้ ขัน้การ
ช่วยเหลอื เป็นเหมอืนทีป่รกึษาทีใ่ห้
ค าแนะน าในแกป้ญัหาต่างๆ จากภารกจิที่
ก าหนดให ้และขัน้การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
เป็นการสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนไดแ้ลกเปลีย่น
ประสบการณ์ หรอืการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประวทิย ์สมิมา
ทนั (2552 : 114-118 ) ทีพ่บว่า รปูแบบ
การเรยีนการสอนทีม่กีารออกแบบตามหลกั
องคป์ระกอบศลิป์ การใชส้ื่อประสม  
การตดิต่อสื่อสาร และจดัสภาพแวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการเรยีนรูเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้
คน้พบและสรา้งความรูด้ว้ยตนเองโดยการ
รว่มมอืของสมาชกิในกลุ่ม โดยใชท้ฤษฎี
คอนสตรคัตวิสิตเ์ชงิสงัคม สามารถท าให้
ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการจดจ าเนื้อหา
ผ่านรปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้
ไดด้ ี
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการน า
ผลการวจิยัไปใชง้าน 
  การน ารปูแบบการเรยีนการสอน
ทีพ่ฒันาขึน้ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนควรค านึงถงึความสอดคลอ้งกบัสภาพ
บรบิทของผูเ้รยีน สถานศกึษา เนื้อหาวชิา 
และคุณลกัษณะของสื่อและเครือ่งมอืทีม่ ี
ความเหมาะสม 
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัต่อไป 

  ควรพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
ตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตโ์ดยอาศยั
สถานการณ์จ าลองในลกัษณะสื่อแอนนิ
เมชัน่ 3 มติ ิส าหรบัเนื้อหาวชิาทีเ่กีย่วกบั
การสาธติหรอืการทดลองก่อนทีจ่ะลงมอื
ปฏบิตัจิรงิ เพื่อลดความเสีย่งและลด
ค่าใชจ้า่ย เช่น การสาธติการสอนของ
นกัศกึษาฝึกสอน การทดลองผสมสารเคมี
อนัตราย การฝึกหดัขบัขีร่ถยนต ์ การต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้  
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