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บทคัดย่อ 
              บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารการจัดการเรียนรู้
ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง   2) หารูปแบบ 3)ทดลองใช้รูปแบบ 
และ 4) สรุปประเมินผลการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จ านวน  441 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบประเมิน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในภาพรวมนั้นยังต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังไม่เป็นที่น่าพึง
พอใจในระดับที่ยอมรับได้ (2) รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มี 5 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู่บทเรียนและก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้จากจุดประสงค์ ขั้นที่ 2 การทบทวน
ความรู้เดิม ขั้นที่ 3 การเสริมความรู้ใหม่จากครู สื่อแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ขั้นที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้กับวิถีชีวิต
และขั้นที่ 5 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ (3)ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี
และความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ 4)การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมี 5 ข้ันตอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน 
 
 คำสำคัญ: รูปแบบ , การพัฒนา, การบริหารจัดการเรียนรู้,การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
Abstract 
    This research article aims to 1) to study the current state of learning management 
problems with the theory of self-knowledge creation of Wat Sri Pingmuang Municipal School 2) to 
find a model, 3) to experiment with the model and 4) to evaluate the results. The population 

 
1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่, 2563 
 



used in this study was a total of 441 people. The data were analyzed using a statistical computer 
program by estimating the mean. standard deviation and content analysis 
The results of the research found that (1) the problematic conditions and basic information about 
the learning management through the theory of self-knowledge creation as a whole still need to 
be improved and developed continuously. It is not satisfactory at an acceptable level. (2) The 
learning management model based on the theory of self-knowledge has 5 steps, namely step 1, 
introduction into lessons and learning goals. Based on the objectives, step 2, previous knowledge 
review, step 3, reinforcement of new knowledge from self-learning media, step 4, application of 
knowledge to lifestyles, and step 5, learning evaluation. (3) The results of the examination of the 
efficiency of theoretical reasonableness and the feasibility of developing a learning management 
model with the theory of self-knowledge creation of Wat Sri Ping Muang Municipal School. Chiang 
Mai Province It was found that the overall level was at a high level which met the specified 
criteria. The overall satisfaction was at the highest level, and 4) the development of a learning 
management model using the theory of self-knowledge creation consisted of 5 steps with a high 
average in all 5 aspects. 
 
 Keywords: Pattern, Development, Learning Management, Constructivism. 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
      การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นหัวใจสำคัญ ในการพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้นการที่จะพัฒนาประเทศชาติต้องพัฒนาประชาชน  โดยให้
การศึกษาเพ่ือให้คนในชาติมีคุณภาพตามที่ต้องการ การจัดการศึกษาจึงต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาบุคคล
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม องค์การหลักที่มีหน้าที่ใน
การจัดการศึกษาต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งสู่ความสำเร็จคือคุณภาพของ
การศึกษา(ไพฑูรย์ สินลารัตน์และนักรบ หมี้แสน.2560 : 186)   
            กระทรวงศึกษาธิการ.(2560 : ก-จ) จากการศึกษาวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ชี้ให้เห็นได้ชัดว่า การจัดการศึกษาในปัจจุบันควรมุ่งเน้นใน
การพัฒนาทักษะของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ
เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งอนาคต ดังนั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูควรให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะและสร้าง
กระบวนการคิด เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สอนจะต้องคำนึงอยู่เสมอเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนที่กำหนด 
   นอกจากนี้มีสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบ 
และโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ให้ความสำคัญกับ
การสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพขีด
ความสามารถของทุนมนุษย์ที่รองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาควรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพที่



มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สำคัญและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (กระทรวงศึกษาธิการ.2559 : 16)  
             โดยครูจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอนที่จะต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ ที่จะเป็นพ้ืนฐานต่อการใช้ชีวิตในอนาคต โดยเปลี่ยนการสอนแบบเดิม จากครูเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักเรียนหน้าชั้นเรียนมาเป็นนักเรียนจะต้องศึกษาหาความรู้จากนอกห้องเรียนด้วยตนเอง 
โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ครูเป็นผู้จัดทำขึ้น (ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ.2560 : 20)  
              โดยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองให้ความสำคัญกับผู้เรียนมากกว่าครู โดยที่เน้น
ผู้เรียนให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ หรือเหตุการณ์ด้วยตัวของผู้เรียนเองทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ และการตีความหมายจาก
ประสบการณ์ คือ ต้องมีการรับรู้ด้วยการตอบสนองจนเป็นประสบการณ์ก่อน จนเกิดความรู้ความ
เข้าใจนั้น ๆ และเกิดกระบวนการที่ เกิดขึ้นในสมองเกี่ยวกับการจัดระเบียบประสบการณ์เดิม
ประสบการณ์ใหม่ให้มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน (ศศิธร เวียงวะลัย.2556:196-197) 
  จากข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ การศึกษาต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซ่ึงปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนคือ
รูปแบบการจัดการศึกษาต้องเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ ส่งเสริมผู้เรียนที่มีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน ด้วยกระบวนการที่หลากหลายและ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติความต้องการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของแต่ละช่วงวัย ดังนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างครู และผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน ให้เก่ง ดี มีสุข จึงเป็นเรื่องท้าทายที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  
              และชวลิต โพธิ์นคร (2560:ออนไลน์) กล่าวถึงกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560-
2579) โรงเรียนและหน่วยงานต้องวางแผนงานให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์ ชาติทั้ง 6 ด้าน คือ1) 
ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากร มนุษย์4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งทิศทาง
ในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะใน
การประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของ เด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากข้ึน 
ซ่ึงถอืว่าเป็นความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด  
   โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด 
เชียงใหม่ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีครูปฏิบัติการสอน 
จำนวน 28 คน บุคลากรอ่ืนๆ จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 404 คน โรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชนแออัดมี
โรงเรียนทั้งรัฐบาลและเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมากทำให้จำนวนนักเรียนลดลง ไม่มีโอกาสได้
คัดกรองนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาในโรงเรียนส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(2562 : 58-66) ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง และจากการ
สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง(สัมภาษณ์ : 6 กรกฎาคม 2562) ได้ข้อมูลสรุปสิ่งที่ควรพัฒนาที่สำคัญ 
คือ 1) การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย การพัฒนาปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดีนั้นยัง



กระทำได้ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าที่ควรมากนัก 2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ชั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชาที่ประเมินส่วนใหญ่
มีคะแนนตํ่ากว่า 50 จึงควรพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้คะแนนผลการ
ทดสอบเกินครึ่งของคะแนนเต็มร้อย 3) สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น รวมทั้งควรสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวช้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวช้องในการจัดการสถานที่ของโรงเรียนโดยให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม 4) การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ได้รับรู้มากข้ึนกว่าเดิม มีการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวช้อง เช่น ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา มีการจัดระบบการนิเทศติดตามดำเนินกิจกรรม/โครงการ ให้มีความต่อเนื่อง โดยมีการ
ดำเนินการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 5) ควรมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรนำ
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้ครูมีความรู้ในเรื่องการทำวิจัยให้มากขึ้น โดยการจัด
อบรม การทำสื่อนวัตกรรมและการทำวิจัยในชั้นเรียนให้กับคณะครูทุกคน เพ่ือเป็นการพัฒนาครูใน
เรื่องสื่อนวัตกรรม และงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือจะได้พัฒนาครูให้ทันต่อยุคแห่งการเปลี่ยนของสังคมใน
ปัจจุบัน รวมถึงการหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขโดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบข้อมูลและมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น 6) เด็กและเยาวชนแต่ละคนมีภาวะด้านพัฒนาการแตกต่างกันมี
บุคลิกภาพภายในและภายนอกตามสภาพความเป็นตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางสมองและการรับรู้ ไม่มีความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของตนเอง ขาดทักษะ
ในการคิด บกพร่องทางการเรียนรู้ ปฏิเสธค่านิยมหรือหลักศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ ไม่มีทักษะใน
การสื่อสาร ปฏิเสธไม่เป็น ควบคุมอารมณ์และความเครียดไม่ได้ รวมทั้งการมีปัญหาด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 7) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวช้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  
  ดังนั้นผู้บริหารควรเอาใจใส่ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพ โดยความ
รว่มมือของทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควรพัฒนางานโดยให้ความสำคัญและให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง จากข้อมูลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน ต้องพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยเร่งด่วน จึงต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ จึงจำเป็นต้องการพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน           ในทุก ๆ ด้านต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 



  1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
  2. เพ่ือหารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
  3 .เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนเทศบาลวัดศรี   
ปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
  4. เพ่ือสรุปประเมินผลการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ประชากร เครื่องมือวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาจ านวน  441 คน โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 2 หารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 4 สรุปประเมินผลรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมิน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติโดยการหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัย 
  การพัฒนารูปแบบการบริหารการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน  ขั้นที่ 2 ขั้นการทบทวนความรู้
เดิม ขั้นที่  3 ขั้นการเสริมความรู้ใหม่ ขั้นที่  4 ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้  และขั้นที่  5 ขั้นการ
ประเมินผล ดังภาพที ่1  



                                    
ภาพที่ 1 แสดงการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 
                      ดว้ยตนเองโรงเรียนเทศบาลวัดศรปีิงเมือง จังหวัดเชียงใหม ่
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการ 
   พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย 
                      ตนเองของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมอืง จังหวัดเชียงใหม่  
  

ที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

  แปลผล ล าดับท่ี 
1 ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน   4.24 0.51 มาก 4 
2 ด้านการทบทวนความรู้เดิม 4.23 0.52 มาก 5 
3 ด้านการเสริมความรู้ใหม่ 4.36 0.48 มาก 2 
4 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้   4.43 0.45 มาก 1 
5 ด้านการประเมินผล 4.31 0.49 มาก 3 

 รวมเฉลี่ย 4.32 0.39 มาก  

 



   จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ที่มสี่วนเกีย่วข้อง
ที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่  จ าแนกตามรายด้าน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก (= 4.32, =0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 5 

ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้( = 4.43, 

=0.45) ด้านการเสริมความรู้ใหม่( = 4.36,  =0.48) ด้านการประเมินผล( = 4.31, =0.49) 

ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน( = 4.24,  =0.51) และด้านการทบทวนความรู้เดิม( = 4.23,  
=0.52)  ตามล าดับ 
สรุปผลการวิจัย   
  1. สภาพปัญหาและข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในภาพรวมนั้นยังต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังไม่
เป็นที่น่าพึงพอใจในระดับท่ียอมรับได้ 
    2. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้ วยตนเอง 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ 2 การทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 3 การ
เสริมความรู้ใหม่ ขั้นที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู ้และขั้นที่ 5 การประเมินผล   
   3.ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้
ของการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ ก าหนด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
   4.การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู่บทเรียนและก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้จากจุดประสงค์ 
ขั้นที่ 2 การทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 3 การเสริมความรู้ใหม่จากคร ูสื่อแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ขั้นที่ 4 
การประยุกต์ใช้ความรู้กับวิถีชีวิตและขั้นที่ 5 การประเมินสะทอ้นผลการเรียนรู้  
อภิปรายผลการวิจัย            
  1. จากข้อค้นพบสภาพปัญหาและข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้
ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในภาพรวมนั้นยังต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลนั้นเป็นรากฐานส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันไปสู่การจัดการและปรับใช้



ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์ต่อไป อีกทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในหลายประเทศทั่วโลกต้องยึดหลักผลลัพธ์ที่ประเทศ โรงเรียน สถานที่ท างาน
และชุมชน สร้างองค์ความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด 
เรียนรู้ ท างาน แก้ปัญหา สื่อสาร ร่วมมือท างานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิตในยุคที่มีการ
แข่งขันกันด้านข้อมูลข่าวสารและการด ารงชีวิตที่มีความซ ้าซ้อนให้ประสบความส าเร็จได้ 
  ดังนั้นทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้จงึมีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 
21 มากที่สุด ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้เชื่อว่าการเรียนรู้ เกิดจากพัฒนาการในการสร้างความรู้ 
สติปัญญา จริยธรรม ประสบการณ์ในการลงมือกระท าของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา คิด ค้นคว้า 
ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจาก ใบความรู้ สื่อ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ หรือ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบไว้ให้ล่วงหน้า โดยที่ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการ
ออกแบบการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเกื้อหนุน และส่งเสริมอ านวยความสะดวก ผู้เรียนใน
กิจกรรมต่าง ๆ โดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของตนอย่างกระตือรือร้น เป็นการค้นหาความรู้
ให้กับตนเอง มีการรวบรวมความรู้ใหม่ ๆ เข้าไปในจิตใต้ส านึกภายในจิตใจ เป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ภายในสมอง แล้วยังเป็นกระบวนการท างสังคมอีกด้วยการสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการ
ทั้งทางด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่ไป โดยการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาใน
สิ่งแวดล้อม พิสูจน์ความเป็นจริงจากสมมติฐานที่ตั้งขึ้น และสรุปเอง โดยสร้างการเชื่อมโยงและ
เปรียบเทียบบทสรุปของตัวเองกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับแนวคิดของ  วัชรา เล่าเรียนดี (2554:70) ที่ได้
กล่าวถึง ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองไว้ว่า ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้มีความเหมาะสมกับ
การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 มากที่สุด นักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองมีความเชื่อว่า ผู้เรียนสร้างความจริงด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยตีความหมายหรือข้อมูลเหล่านั้น

จากการรับรู้ประสบการณ์ สอดคล้องกับชาคริต เรืองประพันธ์ (2556:39) และมลฤดี สิงห์นุกูล 

(2555:27-28) ได้สรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเองในท านองเดียวกัน คือ 1) ขั้นแนะน า เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดหมาย และมีแรงจูงใจในการ
เรียนรู้บทเรียน ผู้สอนสามารถเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้เรียนซักถามหรือตั้ง

ค าถาม การชวนสนทนาการกระตุ้นความสนใจด้วยเกม เป็นต้น 2) ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นเรื่องที่
ผู้เรียนแสดงออกถึงความเข้าใจเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน เช่น การอภิปรายกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น การระดมพลังความคิด เป็นต้น 3) ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการ
เรียนรู้ ผู้เรียนท าความกระจ่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การสร้างความคิดใหม่ การประเมิน

ความคิดใหม่ 4) ขั้นการน าความคิดไปใช้ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนใช้แนวคิดหรือความรู้ ความเข้าใจ

ประมวลองค์ความรู้ เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 5) ขั้นสะท้อนความคิด/ขั้นทบทวน เป็นขั้นตอนที่



ผู้เรียนได้ประเมินและพัฒนาความคิดอย่างรอบคอบและต่อเนื่ องจนสามารถประเมินผลได้ และ
สอดคล้องกับ 
    2. จากข้อค้นพบรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ 2 การทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 
3 การเสริมความรู้ใหม่ ขั้นที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้ และขั้นที่ 5 การประเมินผล ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นนั้น
เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้โดยตรงโดยเฉพาะนักเรียน เกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการสร้างพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
ความต้องการตามขั้นตอนการจัดท า อาศัยหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการเปิด
โอกาสให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามา มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจร่วมแก้ไข เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน อีกท้ังอาจเป็นเพราะว่าการพัฒนารูปแบบ
นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่ครอบคลุมทุกด้าน ท าให้ทราบข้อมูลที่จะน ามาร่าง
รูปแบบได้เป็นอย่างดีประกอบกับได้น ารูปแบบเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการประเมินโดยจัดประชุม
สนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับซึ่งผู้
ทรง คุณวุฒิเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเมื่อด าเนินพัฒนารูปแบบในระยะที่ 3 จึงท าให้รูปแบบ
มีความสมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองดังกล่าวได้ยึดเป้าหมายที่ว่าระบบการจัดการศึกษาของเราจะต้องมีเป้าหมายในการ
ฝึกฝนผู้เรียนให้สามารถ พัฒนาปัญญา สู่การพัฒนาร่างกาย ให้สุขสบาย สุขภาพดี แข็งแรงไม่มีโรคภัย 
ไข้เจ็บ ปัญญาจึงมีความส าคัญเพราะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคล จากข้อความดังกล่าวข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ การศึกษาต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุก
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเกษราภรณ์ เดือนแรม (2558: 55-56) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการสืบค้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระประวัติศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และ 2) ทักษะการสืบค้นหลังการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับสิริมา มิ่งเมือง 
(2560: 103-104) ทีไ่ด้ศึกษาวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดมีแนวคิดทาง



วิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ถูกต้องมากขึ้นกว่าก่อนเรียน 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมดมีการเปลี่ยนกลุ่มแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไปจากก่อน
เรียน หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคนิค
แผนผังความคิด 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กับเทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การ
สังเคราะห์ด้วยแสงมีร้อยละคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์หลังเรียนอยู่ในระดับสูง 
   3.ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้
ของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
ก าหนด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบเป็นสิ่งที่สร้าง
จากการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ และพัฒนาให้มีความเหมาะสม และน าไปใช้ 
ประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือแสดงหรืออธิบายเหตุการณ์หรือผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้น
เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
คีฟว์ส (Keeves. 1988: 561-565) ที่ ได้ เสนอแนวทางการสร้างรูปแบบว่าควรป ระกอบด้วย
ความสัมพันธ์ อย่างมีโครงสร้าง ใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลทีเ่กิดข้ึนจากการใช้รูปแบบต้องระบุ
หรือชี้ให้เห็น ถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่จะศึกษา ส่วนการทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบเป็นการ
ทดสอบรูปแบบ ด้วยการประเมินซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ มาดัส ; สคริฟเวน; และสตัฟเฟิลบีม 
(Madaus; Scriven; & Stufflebeam. 1983)มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utilly Standards) 
และมาตรฐานด้านความถูกต้อง (accuracy Standards) โดยสรุปรูปแบบมีความสอดคล้องมี
ความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันใน แต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความสอดคล้อง
กับกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ ในรูปแบบจึงมีความเป็นไปได้และความเหมาะสมสามารถน าไปใช้
ได้จริงสอดคล้องกับจักรพงษ์ ตรียุทธ์ (2561:67-68) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เส้นขนาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผลการวิจัยพบว่า 1)ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เรื่อง เส้นขนาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.37/81.17 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เส้นขนาน ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 3) ระดับความ
พึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เส้นขนาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.05-4.63  



   4.การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมี 5 
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน  ขั้นที่ 2 ขั้นการทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 3 ขั้นการเสริม
ความรู้ใหม่  ขั้นที่ 4 ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ และขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ช่วยท าให้ผู้บริหาร ครู เพ่ือนครูบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง 
ชุมชน เกิดการพัฒนาในวิชาชีพ เกิดความร่วมมือระหว่างกัน ในการพัฒนาวิชาชีพด้วยวิธีต่าง ๆ มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลการปฏิบัติซึ่งน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้มีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในยุค
ศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้เชื่อว่าการเรียนรู้ เกิดจากพัฒนาการในการสร้าง
ความรู้ สติปัญญา จริยธรรม ประสบการณ์ในการลงมือกระท าของผู้เรียนท าให้การจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการศึกษาในมิติต่างๆ อีกทั้งรูปแบบ
การพัฒนาที่สร้างขึ้นนั้นเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้โดยตรง โดยเฉพาะ
เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพได้รับการพัฒนา มีการด าเนินการสร้างพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยผู้
ศึกษาได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการตามขั้นตอนการจัดท า อาศัยหลักการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งการร่วมคิดร่วมท า ร่วมตัดสินใจร่วมแก้ไขเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยถือว่า
การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นเป็นกระบวนการส าคัญที่เกิดจากความร่วมมือของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน สอดคล้องกับกิตติ
พัฒน์ ศรีชานิ (2561:71) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD พร้อม
ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่า 1)การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD พร้อมด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.52/93.56 ซึ่งมีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
พร้อมด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD พร้อมด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ มีค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.8217 สอดคล้องกับจักรพงษ์ ตรียุทธ์ 



(2561:67-68) ทีไ่ด้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เรื่อง เส้นขนาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 1)ประสิทธิภาพของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เส้นขนาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.37/81.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ส าหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 3) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เส้นขนาน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.05-4.63 อีกทั้ งสอดคล้องกับนุกูล แจ้งสว่าง (2561 : 86-94) ที่ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.62/81.07 สูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ก าหนด 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลังของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)ความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
  1.การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็น การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เกิดจากการประชาสัมพันธ์ ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายระหว่างครูกับนักเรียน สิ่งแวดล้อม
รอบตัวผู้เรียนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างและแสวงหา
องค์ความรู้โดยอาศัยจากประสบการณ์ความรู้เดิมเป็นฐานและเชื่อมโยงความรู้ใหม่ให้สัมพันธ์กับ
บริบทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซ่ึงทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้มีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษา
ในยุคศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้เชื่อว่าการเรียนรู้ เกิดจากพัฒนาการในการ
สร้างความรู้ สติปัญญา จริยธรรม ประสบการณ์ในการลงมือกระท าของผู้เรียน 
   2.ท าให้ เด็กมีคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามมาตรฐานที่ก าหนด ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เด็กมีระดับความพึงพอใจในระดับดี เด็กได้รับประสบการณ์
จากการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 



 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่าความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามรายด้าน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน ระดับมาก 1 ด้าน  โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก ่ด้านการเสริมความรู้ใหม่ ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน ด้านการทบทวน
ความรู้เดิม ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และด้านการประเมินผล ตามล าดับ ดังนั้นผู้บรหิารสถานศึกษา
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีการวัดผลประเมินผล
เป็นขั้นตอนที่เหมาะสม ในกระบวนการขั้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีการสร้างขวัญ
ก าลงัใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ 2 การทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 3 การเสริมความรู้ใหม่ ขั้นที่ 
4 การประยกุตใ์ช้ความรู้ และขั้นที่ 5 การประเมินผลท าให้เด็กได้รับการพัฒนาคณุภาพในด้านต่างๆ มี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนมีผลงานเชิงประจักษ์ท าให้บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ชุมชน มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร
และชุมชน ต้องมีการสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นควรเปิดโอกาสให้ครู ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองที่สอดคล้องกับบริบทสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ชุมชนมากยิ่งขึ้น 
  2.2 ควรศึกษารูปแบบกลยุทธ์การจัดการศึกษาที่ใช้การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2.3 ควรศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ส่งผล
กระทบต่อนักเรียนในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดการศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างทั่วถึง มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวิถชีีวิตของนักเรียนในชุมชนมากขึ้น 
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