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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม             

เรื่อง ระบบนิเวศสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ                                 

คิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียน                                    

ช้ันมัธยมศึกษาป ที่  3  กลุ มตัวอย างที่ ใช  ในการศึกษา  คือ  นักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ที่  3 /1                                                                               

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง                                    

แบบตามสะดวก เครือ่งมอืทีใ่ชในการศึกษาประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิมึ 

วชิาวิทยาศาสตร เรือ่ง ระบบนิเวศ  2)  แบบทดสอบความสามารถในการคิดวเิคราะห กอนเรียนและหลังเรียน 

วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ียของคะแนน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนและหาคา t-test แบบสองกลุม

สัมพันธกัน 

 ผลการวิจัย พบวา 1) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง                              

ระบบนิเวศ สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมรวมทั้งหมดจํานวน 7 แผน                     

และ  2)  นกัเรยีนทีไ่ดรบัการสอนตามแนวคดิคอนสตรัคตวิซิมึ มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถในการคดิวเิคราะห 

หลงัการจัดการเรยีนรู มคีะแนนเฉล่ียกอนเรยีน เทากบั 26.53 และมคีาเฉลีย่หลังเรียน เทากบั  36.87 ผลคะแนน
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เฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ
 แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม    การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม  

การคิดวิเคราะห

 

Abstract
 The purpose of this research were 1) to develop the instruction management through      

constructivism theory method in the title of ecosystem for Mathayom Suksa 3 students, and 2)                  

to compare the analytical thinking ability of Mathayom Suksa 3 students before and after learning 

through constructivism theory method. The sample consisted of 30 students of Mathayom Suksa 

3/1 section in Nasaiwittayakom School, Li District, Lamphun Province by Convenience Sampling 

methods. The research instruments were 1) the science lesson plans based on Constructivism 

theory method in the subject of Science titled “ecosystem” and 2) the analytical thinking ability                        

test using as a pre-test and post-test, based on the results of descriptive statistics including                     

arithmetic mean and standard deviation (S.D), and paired t-test.

 The findings revealed that 1) Achieving in a well design of lesson plans based on                                 

constructivism in the title of Ecosystem can be designed to contain 7 study plans  2) the ‘before’ 

and ‘after’ average analytical thinking ability scores of the sampled students who received science 

learning through constructivism theory method are 26.53 and 36.87  respectively, and that their 

development in analytical thinking ability is statistically significant  at .05 level. 

Keywords
 Constructivism,  Science Learning through Constructivism Theory Method,  Analytical 

Thinking 

บทนํา
 ในโลกปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและไมหยุดยั้ง 

วิทยาศาสตรมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคน ทั้งในดานการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ 

สิ่งของเครื่องใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหมที่ เกิดขึ้น                                       

ลวนเปนผลมาจากความรูทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคของมนุษย การเรียนวิชาวิทยาศาสตร                  
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จึงมีความสําคัญ ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิชาวิทยาศาสตรทําใหผูเรียนมีการคิดแบบ                 

มีเหตุผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค สามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา                         

อยางเปนระบบ สามารถดํารงชีวิตอยูในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุกวัน ตลอดจนสามารถนําความรู                                  

ไปใชในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

 หลังจากการปฏิรูปดานวิทยาศาสตรศึกษาของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ดังปรากฏ                                

ในหลักสูตรหรือเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประเมินการผลการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรในระดับ

นานาชาติ เชน PISA และ TIMSS เปนตน จากผลการประเมิน PISA ในป ค.ศ. 2012 พบวาประเทศไทย                        

อยูในลําดับท่ี 50 และมีคะแนนดานวิทยาศาสตร 444 คะแนนจากคาเฉล่ีย 501 คะแนน  ผลการประเมิน                                 

ดังกลาวพบวามีคะแนนต่ํากวาคาเฉล่ียนานาชาติ สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห                                  

ของเด็กไทยคอนขางนอยเม่ือนําไปเทียบกับกลุมประเทศตางๆ ซึ่งสงผลใหเด็กไทยในอนาคตขาดทักษะ                        

การคิดและการแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันได (PISA Thailand The Institute for the Promotion of 

Teaching Science and Technology, 2012)   

 ความสามารถในการคิดวิเคราะห จึงมีความสําคัญตอทั้งระดับบุคคลในทั้งการดํารงชีวิต                                       

ในสภาพสงัคมทีม่กีารเปล่ียนแปลง พฒันาไปอยางรวดเร็ว และสามารถเขาไปมีสวนรวมกบัประเด็นทางสงัคม

และสงผลไปยังสังคมในภาพรวม เพื่อใหเกิดสังคมที่มีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน ซึ่งเปนสังคม                        

ที่เปนเปาหมายที่หลายประเทศทั่วโลกตองการใหเกิดข้ึน เพื่อใหแตละประเทศมีศักยภาพในการแขงขัน                      

และการพัฒนาของประเทศในอนาคต

 จากการรายงานผลของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดศึกษาและ                             

คนคิดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เพื่อนํามาแนะนําใหครูใชในการจัดการเรียนการสอน                       

วิชาวิทยาศาสตร และนําเสนอเปนคูมือครูเพื่อใชเปนแนวทางใหครูนําไปใช และผลจากการวิจัยที่ผานมา                       

พบวามีการใชกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะท่ีเสนอดังกลาวคอนขางนอย การเรียนการสอน

วิทยาศาสตรในประเทศไทยยังตองมีการปรับปรุงทั้งดานเนื้อหา ความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เนือ่งจากสวนใหญครผููสอนใชการสอนโดยการบรรยาย และจดักจิกรรมทีฝ่กปฏบิตัดิานการทดลองทีค่อนขางนอย     

การจัดกิจกรรมการเรียนรูยังมีการเนนเนื้อหาสาระและความจําที่คอนขางมาก และปญหาที่พบจากนักเรียน

สวนมากมีความคิดเห็นวาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรยาก มีเจตคติทางวิทยาศาสตรและความพึงพอใจ                                                

ในการเรียนนอย (Seedumnin, 2007, 3) ดังนั้นครูวิทยาศาสตรจึงจําเปนที่จะตองรูเกี่ยวกับการเรียนรู                              

ที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู มีทักษะและความสามารถทางวิทยาศาสตร  โดยเนนใหผูเรียนแสวงหา

ความรูดวยตนเอง  อันจะนําไปสูความมีนิสัยใฝรู ดังนั้น การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่จะพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะดังกลาว  ตองอาศัยการดําเนินการสอนอยางเปนระบบ ตลอดจนใชเทคนิคการสอนของ                      

ครเูปนสาํคญั โดยนาํเอาวธิกีารทางวทิยาศาสตรมาใชในการเรยีนการสอน (Sawathanapaiboon, 1992, 134                 

as cited in Jetsadarom, 2008, 37)
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 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด                          

คอนสตรคัตวิซิมึ เพ่ือเปนแนวทางในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนซึง่ครผููสอนตองมกีารจัดการ

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะท่ีสังคมตองการ              

จากแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมที่เปนรากฐานสําคัญซ่ึงปรากฏจากรายงานของนักจิตวิทยา

และนักการศึกษา คือ Jean Piaget ชาวสวิส และ Lev Vygotsky ชาวรัสเซีย ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท  คือ 

Cognitive Constructivism และ Social Constructivism ในวงการการศึกษา ทฤษฎีการสรางความรู                          

(Constructivism) มีมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรูที่ตางไปจากเดิม ซึ่งสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู         

วิทยาศาสตร  จากกระบวนการเรียนรู ที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ การสอนที่มุ งจัดกิจกรรมที่สอดคลอง                                    

กับชีวิตประจําวัน เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมใหได                       

มากท่ีสุดและลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรูและใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนควา

หาความรูใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเอง โดยความรูนัน้จะพัฒนาข้ึนกต็อเม่ือนกัเรียนมีปฏิสมัพันธกบัเพ่ือน                           

ผูสอนและสภาพแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนจะตองใหผูเรียนเกิดการรับรู บอกได อธิบายได และ

เขาใจไดวาสิง่ทีเ่รยีนคอือะไร หมายถึงสิง่ใด (Sintapanon, Sukying Weerakiatsuthon & Naparat, 2011, 123)

 รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ นับเปนการเรียนรูวิทยาศาสตรอีกแขนงหน่ึงท่ีมี                        

ความสําคัญ แสดงถึงความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ                           

ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถ่ิน 

ประเทศ และโลก ปจจัยที่มีผลตอการอยูรอดของส่ิงมีชีวิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ  ซึ่งผูเรียนจะตองเรียนรู   

เพื่อนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน การจัดการเรียน

การสอนในเนื้อหาดังกลาว ควรสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติตอเนื้อหาเรื่องที่เรียนเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น วิธีการจัด  

การเรียนการสอนจึงตองเนนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูที่หลากหลายและสรางใหผู เรียนเกิด                                 

การเรียนรูดวยตนเอง ครูผูสอนควรมีวิธีสอนที่ใหประสบการณตรงแกผูเรียน โดยการใหลงมือปฏิบัติจริง 

เปนการสอนที่มุงใหเกิดการผสมผสานระหวางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 

(Moonkam, 2002  as cited in Pancharoen, 2011, 2)  ดงันัน้ การใชทฤษฎีคอนสตรัคตวิซิมึในการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ จึงเปนวิธีที่นาสนใจ มีความเหมาะสมกับกระบวนการ

สรางมโนทัศน ใหผู เรียนจัดกระทํา ศึกษา วิเคราะห นักเรียนมีการเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง                                     

จนเกิดเปนความรูความเขาใจมีปฏิสัมพันธทางสังคม เกิดการแลกเปล่ียนความรู จะทําใหผู เรียนเกิด                              

การเรียนรูที่กวางและหลากหลายขึ้น (Sanpan, 2010, 56)

 ดวยเหตุผลและแนวคิดที่กลาวมานี้ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เนื่องจากเนื้อหา     

ในวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ืองระบบนิเวศ ในสาระการเรียนรู ชีวิตและส่ิงแวดลอม            

เปนสาระการเรียนรู ที่มีเนื้อหาคอนขางมาก นักเรียนสวนใหญจะอาศัยการทองจําเพียงอยางเดียว                                   

และเกิดความเบื่อหนายในการเรียนการสอน และทําใหผลสัมฤทธิ์ตางๆ ในสาระการเรียนรูนี้อยูในระดับต่ํา              
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ผูศกึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะนาํแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึมาใชในการจดัการเรยีนการสอน ซึง่มคีวามเหมาะสม

กบันกัเรยีนในระดบัชัน้นีเ้ปนอยางมาก เนือ่งจากเปนการจดัการเรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั มลีาํดบัขัน้ตอน             

ที่สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดวยตัวเอง สงเสริมใหเกิดประสบการณตรงในการปฏิบัติกิจกรรม                             

ชวยใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูโดยไมเกิดความเบื่อหนายและเนนกระบวนการทํางาน                    

แบบกลุม สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดและความสามารถในการแกปญหาได เพ่ือใหนักเรียน     

ไดนําความรู ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม สามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ                            

ที่หลากหลายในชีวิตจริง ตลอดจนนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได                          

ซึ่งผูศึกษาคาดวาผลการศึกษาครั้งนี้จะชวยใหเปนแนวทางในการพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนตอไป  

วัตถุประสงค
 การวจิยั เรือ่งการจัดการเรยีนรูวทิยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคตวิซิมึเพือ่พฒันาการคิดวเิคราะห

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถสรุปวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

 1.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เร่ือง ระบบนิเวศ                             

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวทิยาคม  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน   

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแนวคิด               

คอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอล้ี                       

จังหวัดลําพูน   

ทบทวนวรรณกรรม
 การวจิยัเรือ่งการจดัการเรยีนรูวทิยาศาสตรตามแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึเพือ่พัฒนาการคดิวเิคราะห

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผู วิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปน                    

กรอบแนวทางสําหรับการศึกษา ดังนี้

  1.  แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism)      

  แนวคิด Constructivism เกี่ยวของกับธรรมชาติของความรูของมนุษย มีความหมายทั้งใน                     

เชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดานจิตวิทยา เริ่มตนจาก Jean Piaget ซึ่งเสนอวา การเรียนรูของเด็ก

เปนกระบวนการสวนบุคคลมีความเปนอัตนัย Vygotsky ไดขยายขอบเขตการเรียนรูของแตละบุคคล                              

วาเกิดจากการส่ือสารทางภาษากับบุคคลอ่ืน สําหรับดานสังคมวิทยา Emile Durkheim และคณะเช่ือวา                           

สภาพแวดลอมทางสังคมมผีลตอการเสริมสรางความรูใหม (Khammani, 2011, 90) กระบวนการจัดการเรียนรู

ตามตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม  (Constructivism)  มีขั้นตอนหลักอยูทั้งหมด 5 ขั้นตอน  (Driver and                       

Oldham, 1986 as cited in Tancharoen, 2007) ดังนี้

  1.1 ขั้นนํา (Orientation) เปนขั้นที่ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายของบทเรียนและทําการสราง                 

แรงจูงใจในการเรียนรู
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  1.2 ขั้นทบทวนความรูเดิม (Elicitation of The Prior Knowledge) เปนขั้นที่ผูเรียนแสดงออก

ถึงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูในเรื่องท่ีกําลังจะเรียนรู  วิธีใหผูเรียนแสดงออกอาจทําไดโดยการอภิปราย

กลุม หรือเขียนเพื่อแสดงความรูความเขาใจที่เปนความรูเดิมดวยแผนผังกราฟก ขั้นนี้ทําใหเกิดความขัดแยง

ทางปญญา (Cognitive Conflict) หรือเกิดภาวะไมสมดุล (Unequillibrium)

  1.3 ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Turning Restructuring of Ideas) เปนขั้นตอนท่ีสําคัญของการ

จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนยอยดังนี้

   1.3.1   ทาํความกระจาง และแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางกนั  (Clarification  and  Exchange 

of  Ideas)  เปนการกระตุนใหผูเรียนใชทักษะการคิดเพื่อใหเกิดองคความรู ผูเรียนจะเขาใจดีขึ้นเมื่อได                    

พิจารณาความแตกตางและความขัดแยงระหวางความคิดของตนเองกับของคนอ่ืน ผูสอนจะมีหนาที่                                 

อํานวยความสะดวก  เชนกําหนดประเด็นและกระตุนใหผูเรียนคิด 

   1.3.2  การสรางความคิดใหม (Constructivism of New Ideas) จากการอภิปรายรวมกัน

และสาธิต ผูเรียนจะเห็นแนวทางหรือวิธีการท่ีหลากหลายทําใหผูเรียนสามารถกําหนดความคิดใหมหรือ                   

ความรูใหมขึ้นไดจากการตีความปรากฏการณหรือเหตุการณแลวกําหนดความรูใหมหรือความคิดใหม 

   1.3.3  ประเมินความคิดใหม (Evaluation of the New Ideas) เปนขั้นที่ผูเรียนนํา                           

ความคิดใหมมาประเมินโดยการทดลองหรือการคิดอยางลึกซ้ึง ผูเรียนควรหาแนวคิดที่ดีที่สุดในการทดสอบ

ความคิดหรือความรูในขั้นตอน

  1.4  ขั้นนําความคิดไปใช (Application of Ideas) เปนขั้นตอนท่ีผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิดหรือ

ความรูความเขาใจมาพัฒนาทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายในสถานการณตางๆ     

  1.5  ขั้นทบทวน (Review) เปนขั้นตอนสุดทาย ผูเรียนจะไดทบทวน ความคิด ความเขาใจ                  

โดยการเปรียบเทียบความคิดระหวางความคิดเดิมกับความคิดใหม ความรูที่ผูเรียนสรางข้ึนดวยตนเองนั้น             

จะทําใหเกิดโครงสรางทางปญญา ปรากฏในชวงความจําระยะยาวสามารถนําไปประยุกตใชได

 2.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห

  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห มีผูศึกษาวิธีและเทคนิคการสอน

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ไดอธิบายไวหลายประเด็นดังนี้

      Moonkam (2004, 9) ไดใหความหมายของการวิเคราะหและการคิดวิเคราะหวาการวิเคราะห 

(Analysis) หมายถึง การจําแนก แยกแยะองคประกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึงออกเปนสวน ๆ เพื่อคนหาวามี                          

องคประกอบยอย ๆ  อะไรบาง ทํามาจากอะไร ประกอบข้ึนมาไดอยางไรและมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน

อยางไร การคิดวเิคราะห  (Analytical  Thinking)  หมายถึงความสามารถในการจําแนก แยกแยะองคประกอบ

ตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุสิ่งของ เร่ืองราว หรือเหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผล

ระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหา สภาพความเปนจริงหรือส่ิงสําคัญของส่ิงที่กําหนดให

              Gagne (as cited in Khammani et al., 2011, 16) กลาวถึง การเรียนรูที่เปนทักษะทางปญญา

ประกอบดวย 4 ทักษะยอยซึ่งแตละระดับเปนพื้นฐานของกันและกันตามลําดับซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนรู
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ที่เปนการเช่ือมโยงส่ิงเรากับการตอบสนองและความตอเน่ืองของการเรียนรูตางๆ เปนลูกโซซึ่งทักษะยอย                      

แตละระดับ ไดแก 1) การจําแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพ

ของวตัถตุาง ๆ  ทีร่บัรูเขามาวาเหมอืนหรอืไมเหมอืนกนั 2)  การสรางความคดิรวบยอด หมายถงึ ความสามารถ

ในการจัดกลุมวัตถุหรือสิ่งตางๆ โดยระบุคุณสมบัติรวมกันของวัตถุสิ่งนั้นๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ทําใหกลุมวัตถุ

หรอืสิง่ตางๆ เหลานัน้ตางจากกลุมวตัถหุรอืสิง่อืน่ ๆ  ในระดบัรูปธรรม และระดบันามธรรมทีก่าํหนดขึน้ในสงัคม

หรือวัฒนธรรมตางๆ 3) การสรางกฎ หมายถึง ความสามารถในการนําความคิดรวบยอดตางๆ มารวม                         

เปนกลุม ตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น เพื่อใหสามารถสรุปอางอิง และตอบสนองตอส่ิงเราตาง ๆ  ไดอยางถูกตอง  และ 

4) การสรางกระบวนการหรือกฎข้ันสงู หมายถึงความสามารถในการนํากฎหลาย ๆ   ขอทีส่มัพนัธกนัมาประมวล

เขาดวยกัน ซึ่งนําไปสูความรูความเขาใจที่ซับซอนยิ่งข้ึน 

  Sudsang (2007, 26-28) ไดกลาวไววา วิธีการคิดสามารถฝกสมองใหมีทักษะการคิดวิเคราะห

ใหพัฒนาขึ้น สามารถฝกตามขั้นตอนไดดังนี้ 1) กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เปนการกําหนดวัตถุ สิ่งของ 

เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ ขึ้นมา เพื่อเปนตนเรื่องที่จะใชวิเคราะห 2) กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 

เปนการกําหนดประเด็นสงสัยจากปญหาหรือสิง่ทีว่เิคราะห อาจจะกําหนดเปนคาํถามหรือกาํหนดวัตถปุระสงค

การวิเคราะห เพื่อคนหาความจริงสาเหตุหรือความสําคัญ 3) กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ เพื่อใชแยกสวน

ประกอบของสิ่งที่กําหนดให เชนเกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน  4) กําหนดการ

พจิารณาแยกแยะ เปนการกําหนดการพินจิพเิคราะห แยกแยะ และกระจายส่ิงทีก่าํหนดใหออกเปนสวนยอย ๆ 

โดยอาจใชเทคนิคคําถาม 5 W 1 H ประกอบดวย What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทําไม) 

Who (ใคร) และ How (อยางไร) และ 5) สรุปคําตอบ เปนการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพื่อหาขอสรุป                                  

เปนคําตอบหรือตอบปญหาของสิ่งที่กําหนดให

  จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดงานวิจัย โดยแนวคิด ทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ขั้นนํา (Orientation) 2)  ขั้นลวงความคิด (Elicitation) 

3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Tunning Restructuring of Ideas) 4) ขั้นนําความคิดไปใช (Application of 

Ideas )  และ 5)  ขัน้ทบทวน (Review)  มาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแนวคดิคอนสตรัคติวซิมึ 

(Constructivism) เพื่อใหเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

 3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

        Seedumnin  (2007) ไดทําการศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ                        

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ผลการศึกษาพบวา                                 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีคะแนนทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 โดยคะแนน

หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู โดยนักเรียนมีคะแนนทักษะการสังเกตมากท่ีสุดและทักษะ                      

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปนอยท่ีสุด ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนมีความเห็นวา                   

การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมชวยใหมีบรรยากาศการเรียนรูที่ดี นักเรียนมีบรรยากาศการเรียน               
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ที่ตื่นเตน อยากรูอยากเรียน  ดานกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนมีความคิดเห็นวาไดแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง               

ในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูและดานประโยชนทีไ่ดรบัจากการเรยีนรู นกัเรียนมคีวามเหน็วา ชวยใหไดความรู             

ที่นําไปประยุกตใชในชวีิตประจําวัน  

  Juntip (2009) ไดทําการศึกษาเรื่อง การออกแบบการสอนบนเว็บตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

เรือ่งสารอาหารสาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 หลงัออกแบบและสรางบทเรยีนการสอนบนเวบ็ไดนาํไป

ใหผูเชีย่วชาญ 9 ทาน และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนพราววทิยาคม อาํเภอพราว จงัหวดัเชียงใหม 

จํานวน 30 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียน ผลการศึกษาพบวา บทเรียนการสอนบนเว็บแนว                 

คอนสตรัคติวิสตเรื่องสารอาหาร เปนบทเรียนที่มีความเหมาะสมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

  Phumirawi  (2011) ไดทาํการศึกษาเร่ือง ผลการใชชดุฝกกจิกรรมวิทยาศาสตรทีม่ตีอการพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 โรงเรียนทุงปรือพิทยาคม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์

ดานทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรของนกัเรยีนหลงัเรยีนโดยใชชดุฝกกจิกรรมวทิยาศาสตรทีเ่นนทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรสงูกวากอนเรยีนอยางมีนยัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 และคะแนนความสามารถ

ในการคดิวเิคราะหของนกัเรยีนหลงัเรยีนโดยใชชดุฝกกจิกรรมวทิยาศาสตรสงูกวากอนเรียนอยางมนียัสําคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึกษาจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร                   

ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึเพือ่พัฒนาการคดิวเิคราะห ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่3 ตามกรอบแนวคดิ 

5 ขั้นตอน ของ Driver and Oldham คือ 1) ขั้นนํา  2) ขั้นลวงความคิด 3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด 4)                                

ขั้นนําความคิดไปใช และ 5) ขั้นทบทวน 

วิธีการวิจัย
 ในการวิจัย เรื่องการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพ่ือพัฒนาการ                                 

คิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  เปนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

โดยใชแนวคิดคอนสตรัคตวิซิมึ เรือ่ง ระบบนิเวศ  สาํหรับนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม  

อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียน                          

โดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 

อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทราย

วิทยาคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 80 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้                                

ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน จํานวน 30 คน                   

การเลอืกกลุมตวัอยาง โดยใชวธิกีารเลอืกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึง่ผูวจิยัเลอืกนกัเรยีน

ที่อยูในชั้นที่ตนเองเปนผูสอนเปนกลุมทดลอง
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 จากการศึกษาแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ผู วิจัยไดนํามาสู การสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู                            

ตามกรอบแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง 7 แผนการเรียนรู  โดยในแตละ

แผนการเรียนรู จะประกอบดวยขัน้ตอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนท้ัง 5 ขัน้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิมึ 

ดังตอไปนี้ 1) ขั้นนํา เปนขั้นตอนการเตรียมความพรอมของนักเรียน ผูวิจัยจะมีการกระตุนความสนใจ                           

ของนักเรียนดวยวิธีการตางๆ เชน การสรางสถานการณ ยกตัวอยาง ใชคําถาม เปนตน 2) ขั้นทบทวน                          

ความรูเดิม เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะระลึกถึงประสบการณเดิมที่เกี่ยวของโดยตรงกับเนื้อหาใหม  ผูวิจัยจะมี

การคนหาความรูและประสบการณเดิมของนักเรียน โดยการใหนักเรียนแสดงออกมาวาแตละคนมีความรู                   

พื้นฐานเดิมในเรื่องที่เรียนมากนอยเพียงใด เพื่อเปนการทดสอบความคิดรวบยอดความรูเดิมที่สัมพันธ                          

กับเนื้อหาใหม   3) ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด เปนข้ันตอนที่ผู เรียนจะไดทดลองและปฏิบัติใหเห็นจริง                                      

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดมีการลงมือปฏิบัติ                         

4)  ขัน้นาํความคดิไปใช เปนขัน้ตอนทีผู่วจิยัไดออกแบบกจิกรรมใหผูเรียนเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมเพือ่ใชในการแกปญหา

โดยใหเพื่อนในกลุมชวยกันตรวจสอบคําตอบท่ีถูกตอง นักเรียนทุกคนจะมีสวนรวมในการอภิปรายและ                     

ตรวจสอบถึงความถูกตองและเหมาะสมในแนวทางการแกปญหา และ 5) ขั้นทบทวน เปนขั้นที่ใหนักเรียน               

ฝกทักษะจากใบงานที่ผู วิจัยสรางขึ้นที่มีสถานการณที่หลากหลาย ซึ่งการฝกทักษะจะชวยใหนักเรียน                                

มีความคงทนในการจดจําและเกิดการพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม                   

วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ สําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึนมาประกอบดวย                           

7 แผนการเรียน  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการรูคดิวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรยีน วเิคราะหขอมูล 

โดยหาคาเฉลีย่ของคะแนน  (x̅)  ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) และหาคา t-test  แบบสองกลุม

สัมพันธกัน (Paired t-test) 

ผลการวิจัย
 การวจิยั เรือ่งการจัดการเรยีนรูวทิยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคตวิซิมึเพือ่พฒันาการคิดวเิคราะห

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  สรุปไดวา 

 1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ          

คือ ไดแผนการจัดการเรียนรูรวมทั้งหมดจํานวน 7 แผน ไดแก แผนที่ 1 เรื่อง องคประกอบของระบบนิเวศ  

แผนที่ 2 เรื่อง บทบาทของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ แผนที่ 3 เรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ แผนที่ 4 

เรื่อง ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ แผนท่ี 5 เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ แผนท่ี 6                   

เร่ือง ประชากร แผนท่ี 7 เร่ือง ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยผูวิจัยมีแนวทางการพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู คอื เริม่จากการวิเคราะหสภาพท่ัวไปของผูเรยีน วเิคราะหหลกัสตูร เพือ่พฒันานวัตกรรม

โดยเนนดานความรูและดานกระบวนการ จากน้ันจึงออกแบบขั้นตอนการเรียนการสอนสรางนวัตกรรม                         

และกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยสอดคลองกับแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม โดยทุกแผนการจัดการเรียนรู                                   
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จะประกอบดวยข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง 5 ขั้น ตามแนวคิดแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม            

คอื ขัน้นาํ ขัน้ทบทวนความรูเดมิ ขัน้ปรบัเปลีย่นความคดิ ขัน้นาํความคดิไปใช และขัน้ทบทวน แลวจงึออกแบบ

การวัดประเมินผลการเรียนรู ซึ่งในแตละแผนจะประกอบไปดวย 1) มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด                                   

2) จุดประสงคการเรียนรู 3) สาระการเรียนรู  4) กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม                      

ทัง้  5 ขัน้ตอน  5) สือ่/อปุกรณ/แหลงการเรยีนรู  6) การวดัและประเมินผลการเรียนรู  7) แบบบันทกึหลังการสอน          

8)  ใบกิจกรรม 9) ใบงาน  10) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล และเกณฑการใหคะแนนการประเมิน 

11) แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม และเกณฑการใหคะแนนการประเมิน จากนั้นผูวิจัยไดนํา                              

แผนการจัดการเรียนรู สงใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม รวม 5 ทาน ตรวจสอบ                               

เหน็วา แผนการจดัการเรยีนรูวชิาวทิยาศาสตร เร่ือง ระบบนิเวศ มคีวามสอดคลองกบัแผนการจดัการเรยีนรู   และ

เนื้อหาเรื่องระบบนิเวศ 

 2. ผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร   

เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 

ตารางท่ี 1

ผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ระบบนิเวศของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
 

 

 

n  

 

T sig   

X X
    

 30 60 26.53 36.87 9.17 0.000 
   

 จากตารางที่ 1 พบวา ผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน                                  

วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ระบบนิเวศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคิด                                  

คอนสตรัคติวิซึม พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม มีคะแนนหลังการจัดการเรียนรู         

มีคาเฉล่ียของความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน เทากับ 26.53 และมีคาเฉล่ียของความสามารถ               

ในการคิดวิเคราะหหลังเรียน เทากับ 36.87 ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน                   

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษา สามารถอธิปรายผลไดดังนี้ 

 1. การจัดทําแผนการเรียนรูตามตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เปนกระบวนการจัดการเรียน   

การสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเปนผูสรางความรูจากกระบวนการคิดดวยตัวผูเรียนเอง โดยผูเรียนเปนผูสราง   
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ความรู โดยการนําประสบการณหรือสิ่งที่พบเห็นและไดปฏิบัติ มาเชื่อมโยงกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม  

มาสรางเปนองคความรูใหม  ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรู มีการดําเนินการอยางเปนระบบ                

โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร ปญหาสภาพจริงจากการจัดการเรียนการสอนและปญหาจาก           

ตัวผูเรียน และนําหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมมาบูรณาการเขากับ

เนื้อหาตามหลักสูตร จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผู ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนําขอเสนอแนะ                       

ของผูเชีย่วชาญตรวจสอบ ปรบัปรงุแกไข จากนัน้นาํแผนการจดัการเรียนรูมาปรับปรงุแกไขใหมปีระสทิธิภาพ

มากขึ้นกอนการนําไปใชในสถานการณจริง 

 การจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูตามแนวคดิคอนสตรคัติวซิมึ ผูวจิยัศกึษาจากแนวคดิการบรูณาการ

ซึ่งเปนแนวทางสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 22 กลาวถึงการจัดการศึกษาวา การจัดการศึกษา

ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ                                    

ซึ่งเปนปจจัยที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน  สอดคลองกับ Somaburt (2013) กลาวถึง  แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม                     

วาการเรียนรู หรือการสรางความรู เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในของผูเรียน โดยที่ผูเรียนเปนผูสราง                         

ความรู โดยการนําประสบการณหรือสิ่งท่ีพบเห็นในส่ิงแวดลอมหรือสารสนเทศใหมที่ไดรับมาเช่ือมโยง                        

กับความรู ความเขาใจที่มีอยูเดิม มาสรางเปนความเขาใจของตนเอง ผูเรียนมีโอกาสใชการคิดวิเคราะห                       

คิดเช่ือมโยงเหตุการณ ที่เกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจในความรูเดิม สําหรับนําไปใชสรางสรรคความรูใหม                   

และนําความรูใหมไปปรับใชและแนวคิดของ Shapiro (2006, 113 as cited in Jantharajit, 2010, 297)                   

ทีเ่หน็วา กระบวนการจดัการเรยีนรูตามแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึจะมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานการเชือ่มโยง

ความรูพืน้ฐานกบัสถานการณการเรยีนรูใหม เปนกจิกรรมทีส่นับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรู  เปนรายบคุคล ควบคู

กับการเรียนรูเปนกลุมยอย สงผลใหมีความสามารถในการแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                              

ไดตามเกณฑทีก่าํหนด รวมทัง้เหน็วาผูเรยีนใหความสนใจและใหความรวมมอืในการทาํกจิกรรม มคีวามกลา

แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นรวมถึงไดแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันมากข้ึน                               

จากการศึกษาแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม 

จํานวน 7 แผน และนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนดังกลาวใหประสบผลสําเร็จ 

  2.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ที่มีตอความสามารถ                             

ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน                      

ปการศึกษา 2560 ผลการวัดความสามารถในการรูคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากแบบทดสอบมีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู                

และเน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนจะตองใชความรูทางวิทยาศาสตรและการคิดขั้นสูง

ในการแกปญหา (Broman & Parchmann, 2014) ซึ่งมีความสอดคลองกับรูปแบบการทดสอบของ PISA          

ซึ่งจะอยู ในรูปแบบของสถานการณที่มีความหลากหลายในชีวิตจริงและเก่ียวของกับตัวเอง ทองถ่ิน                          
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ประเทศ หรอืสถานการณของโลก โดยนกัเรยีนตองใชสมรรถนะทางวทิยาศาสตรเพือ่แกปญหาหรอืตอบคาํถาม

อยางสมเหตุสมผล (OECD, 2013 ; Kuhn & Muller, 2014 as cited in Jukkaew, 2016) 

  การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ยังชวยใหนักเรียนมีบทบาทในกิจกรรม                  

การเรียนรู มากขึ้น นักเรียนเกิดความกระตือรือรน มีความรวมมือและต้ังใจในการทํากิจกรรมกลุม                                       

มคีวามสามัคคกีนัและเปนการจัดการเรยีนรูทีส่ามารถชวยกระตุนแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน ดงัภาพท่ี 1

 
ภาพที่ 1: กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม เรื่อง การสํารวจระบบนิเวศในบริเวณโรงเรียน

                กิจกรรมน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ Andrew (1995) ที่พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอน                              

ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิสิซมึกบัการสอนแบบปกติ มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถิตดิานคณุภาพ 

ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมทําใหนักเรียนสนุกสนานในการเรียนเน่ืองจาก                           

การเรียนมีปฏิสัมพันธ รวมมือกัน ไดลงมือปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เปนการทบทวนความรูเดิม                  

ยังเปนการสงเสริมการระดมความคิด การรวมมือกันทํางาน การรวมมือกันเรียนรู (Collaboration) จะทําให

การเรียนรูมีประสิทธิภาพมาก และเปนสิ่งสําคัญ ผูเรียนจะแลกเปล่ียนความรูรวมกัน เปนการสรางสังคม                 

การแลกเปลี่ยนความรู เกิดบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ชวยใหนักเรียนอยากเรียน ไมเบื่อหนาย และมีความสุข      

ในการเรียน เกิดแนวคิดใหมจากการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี ในการเรียนวิทยาศาสตร ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2: กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การสํารวจอาหารของสัตว
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 กจิกรรมนีส้อดคลองกบังานวจิยัของ Kungkapradit (2001) ทีไ่ดศกึษาการพฒันากระบวนการเรยีน

การสอนเพ่ือใหเกดิแนวคิดเรือ่งพนัธะเคมี ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิซิมึและศึกษาแนวคิดทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรและเจตคตติอวชิาเคม ีพบวา การจดักระบวนการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ 

เปนการพัฒนาใหนักเรียนเกิดแนวคิดเร่ืองพันธะเคมี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีเจตคติตอ

วิชาเคมีดีขึ้นกวาเดิม

 Jonassen (1999) ไดนําเสนอลักษณะของส่ิงแวดลอมการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต                     

เพื่อการเรียนรูอยางมีความหมาย จะตองมีคุณลักษณะ (Characteristics of Meaning Learning Provide 

Guidelines for Design) คือการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative) โดยธรรมชาติ แลวผูเรียนจะมีการสราง

สังคมแหงการเรียนรู และความรูอยูแลว มนุษยโดยธรรมชาติแลวก็มักจะคนหาวิธีการ ที่จะใหคนอ่ืน                              

ชวยเหลือในการแกปญหาและการปฏิบัติภารกิจ และ Jonassen (1999) กลาววา แกนแทความสําคัญของ

คอนสตรัคติวิสตก็คือ ผูเรียนตองเปนผูลงมือทําดวยตนเอง หรือ ที่เรียกกันวา “Active Learner” ผูเรียนเปน

ศูนยกลาง (Student Centered) การเรียนรูจะสนับสนุนใหผูเรียนมีประสบการณมากที่สุด 

 นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ทําใหมีการนําความรู                    

ไปใชกอใหเกิดความสามารถในการแกปญหาในชีวิตประจําวันของนักเรียน และมีความสามารถดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3:  กิจกรรมการนําเสนอผลงาน เรื่อง การแกปญหาส่ิงแวดลอม

 กิจกรรมน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ Bednar et. al. (1995 as cited in Somaburt, 2013)                         

ไดเสนอแนะเกีย่วกบัเงือ่นไขการจดักจิกรรมการเรยีนรูตามแนวคดิของกลุมคอนสตรคัตวิซิมึ (Constructivism) 

เกดิจากการสรางการเรียนรู (Learning Constructed) โดยการเรียนรูเกดิจากการลงมือกระทํา (Active Learning) 

การที่ผูเรียน ไดลงมือกระทําจะชวยใหผูเรียนไดสรางความหมายในสิ่งที่ตนเรียนรู ที่พัฒนาโดยอาศัยพื้นฐาน

จากประสบการณตนเอง การเรยีนรูทีเ่กดิจากการรวมมอื (Collaborative Learning) ความหมายในการเรยีนรู 

เปนการตอรองจากแนวคิดท่ีหลากหลาย หรอือาจกลาวไดวาในขณะท่ีมกีารแลกเปล่ียนเรียนรูโดยการอภิปราย 

เสนอความคิดเห็นที่หลากหลายของแตละคน ผูเรียนจะมีการปรับเปล่ียนโครงสรางความรูของตนดวย             

และสรางความหมายของตนเองขึน้มาใหม การเรยีนรูทีเ่หมาะสม (Situated Learning) การเรยีนรูควรเกดิข้ึน

ในสภาพจริง หรอืตองเหมาะสม สะทอนบรบิทของสภาพจริงนาํไปสูการเชือ่มโยงความรูไปใชในชีวติประจาํวนั
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สรุป
 ในการวจิยัเรือ่งการจดัการเรยีนรูวทิยาศาสตรตามแนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึเพือ่พฒันาการคดิวเิคราะห

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม                            

เรื่อง ระบบนิเวศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน                     

ปการศึกษา 2560 สามารถสรุปไดวา ผูวิจัยไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน                        

ในรายวิชาวิทยาศาสตร โดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม และดานผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  

เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม พบวา                          

นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม มีคะแนนหลังการจัดการเรียนรูมีคาเฉล่ียของ                                 

ผลการวดัความสามารถในการคิดวเิคราะหสงูกวากอนเรียน นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะหเพิม่ข้ึน          

ทําใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

 จากการวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพ่ือพัฒนาการคิด

วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

      1.1 ควรมกีารใชสือ่ประกอบกจิกรรมท่ีมคีวามหลากหลายเหมาะสมกบัผูเรยีน เนนการเรียนรู               

ที่ผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง และเสริมสรางความรวมมือภายในกลุม

      1.2 ครูผูสอนจะตองกระตุนใหคิดโดยการใชคําถาม สงเสริมและคอยแนะนําหากนักเรียนมี                 

ความสงสัยในบทเรียน สรางบรรยากาศการเรียนรูและใหกําลังใจแกผูเรียน

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป

       2.1 ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมในรายวิชาอ่ืนๆ                       

และในระดับชั้นอื่นๆ  เพื่อใหเกิดประโยชนกับนักเรียนทุกระดับชั้น

  2.2 ควรมีการศึกษาการบูรณาการ การเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมไปประยุกต               

กับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ เพื่อใหไดรูปแบบการสอนท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน
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