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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
เรื่อง ระบบนิเวศสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิ ด วิ เ คราะห ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นโดยใช แ นวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม เรื่ อ ง ระบบนิ เ วศของนั ก เรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 กลุ  ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3/1
โรงเรี ย นนาทรายวิ ท ยาคม อํ า เภอลี้ จั ง หวั ด ลํ า พู น จํ า นวน 30 คน โดยใช วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ  ม ตั ว อย า ง
แบบตามสะดวก เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ
วิชาวิทยาศาสตร เรือ่ ง ระบบนิเวศ 2) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียน
วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยของคะแนน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนและหาคา t-test แบบสองกลุม
สัมพันธกัน
ผลการวิจัย พบวา 1) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง
ระบบนิเวศ สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมรวมทั้งหมดจํานวน 7 แผน
และ 2) นักเรียนทีไ่ ดรบั การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ มีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห
หลังการจัดการเรียนรู มีคะแนนเฉลีย่ กอนเรียน เทากับ 26.53 และมีคา เฉลีย่ หลังเรียน เทากับ 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
สิ่ ง ของเครื่ อ งใช เ พื่ อ อํ า นวยความสะดวกในชี วิ ต ประจํ า วั น ตลอดจนเทคโนโลยี ส มั ย ใหม ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ลวนเปนผลมาจากความรูทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคของมนุษย การเรียนวิชาวิทยาศาสตร
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จึงมีความสําคัญ ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิชาวิทยาศาสตรทําใหผูเรียนมีการคิดแบบ
มีเหตุผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค สามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา
อยางเปนระบบ สามารถดํารงชีวิตอยูในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกวัน ตลอดจนสามารถนําความรู
ไปใชในการพัฒนาประเทศชาติตอไป
หลังจากการปฏิรูปดานวิทยาศาสตรศึกษาของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ดังปรากฏ
ในหลักสูตรหรือเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประเมินการผลการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรในระดับ
นานาชาติ เชน PISA และ TIMSS เปนตน จากผลการประเมิน PISA ในป ค.ศ. 2012 พบวาประเทศไทย
อยูในลําดับที่ 50 และมีคะแนนดานวิทยาศาสตร 444 คะแนนจากคาเฉลี่ย 501 คะแนน ผลการประเมิน
ดังกลาวพบวามีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของเด็กไทยคอนขางนอยเมื่อนําไปเทียบกับกลุมประเทศตางๆ ซึ่งสงผลใหเด็กไทยในอนาคตขาดทักษะ
การคิดและการแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันได (PISA Thailand The Institute for the Promotion of
Teaching Science and Technology, 2012)
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ทั้ ง ระดั บ บุ ค คลในทั้ ง การดํ า รงชี วิ ต
ในสภาพสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง พัฒนาไปอยางรวดเร็ว และสามารถเขาไปมีสว นรวมกับประเด็นทางสังคม
และสงผลไปยังสังคมในภาพรวม เพื่อใหเกิดสังคมที่มีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน ซึ่งเปนสังคม
ที่เปนเปาหมายที่หลายประเทศทั่วโลกตองการใหเกิดขึ้น เพื่อใหแตละประเทศมีศักยภาพในการแขงขัน
และการพัฒนาของประเทศในอนาคต
จากการรายงานผลของสถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ ไ ด ศึ ก ษาและ
คนคิดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เพื่อนํามาแนะนําใหครูใชในการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร และนําเสนอเปนคูมือครูเพื่อใชเปนแนวทางใหครูนําไปใช และผลจากการวิจัยที่ผานมา
พบว า มี ก ารใช ก ระบวนการเรี ย นการสอนในลั ก ษณะที่ เ สนอดั ง กล า วค อ นข า งน อ ย การเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตรในประเทศไทยยังตองมีการปรับปรุงทั้งดานเนื้อหา ความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เนือ่ งจากสวนใหญครูผสู อนใชการสอนโดยการบรรยาย และจัดกิจกรรมทีฝ่ ก ปฏิบตั ดิ า นการทดลองทีค่ อ นขางนอย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูยังมีการเนนเนื้อหาสาระและความจําที่คอนขางมาก และปญหาที่พบจากนักเรียน
สวนมากมีความคิดเห็นวาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรยาก มีเจตคติทางวิทยาศาสตรและความพึงพอใจ
ในการเรียนนอย (Seedumnin, 2007, 3) ดังนั้นครูวิทยาศาสตรจึงจําเปนที่จะตองรูเกี่ยวกับการเรียนรู
ที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู มีทักษะและความสามารถทางวิทยาศาสตร โดยเนนใหผูเรียนแสวงหา
ความรูดวยตนเอง อันจะนําไปสูความมีนิสัยใฝรู ดังนั้น การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่จะพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะดังกลาว ตองอาศัยการดําเนินการสอนอยางเปนระบบ ตลอดจนใชเทคนิคการสอนของ
ครูเปนสําคัญ โดยนําเอาวิธกี ารทางวิทยาศาสตรมาใชในการเรียนการสอน (Sawathanapaiboon, 1992, 134
as cited in Jetsadarom, 2008, 37)
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จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด
คอนสตรัคติวซิ มึ เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียนซึง่ ครูผสู อนตองมีการจัดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะที่สังคมตองการ
จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมที่เปนรากฐานสําคัญซึ่งปรากฏจากรายงานของนักจิตวิทยา
และนักการศึกษา คือ Jean Piaget ชาวสวิส และ Lev Vygotsky ชาวรัสเซีย ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ
Cognitive Constructivism และ Social Constructivism ในวงการการศึกษา ทฤษฎีการสรางความรู
(Constructivism) มีมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรูที่ตางไปจากเดิม ซึ่งสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
วิ ท ยาศาสตร จากกระบวนการเรี ย นรู  ที่ เ น น ผู  เ รี ย นเป น สํ า คั ญ การสอนที่ มุ  ง จั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ ง
กับชีวิตประจําวัน เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมใหได
มากที่สุดและลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรูและใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนควา
หาความรูใ หผเู รียนสรางความรูด ว ยตนเอง โดยความรูน นั้ จะพัฒนาขึน้ ก็ตอ เมือ่ นักเรียนมีปฏิสมั พันธกบั เพือ่ น
ผูสอนและสภาพแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนจะตองใหผูเรียนเกิดการรับรู บอกได อธิบายได และ
เขาใจไดวา สิง่ ทีเ่ รียนคืออะไร หมายถึงสิง่ ใด (Sintapanon, Sukying Weerakiatsuthon & Naparat, 2011, 123)
รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ นับเปนการเรียนรูวิทยาศาสตรอีกแขนงหนึ่งที่มี
ความสําคัญ แสดงถึงความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ
ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น
ประเทศ และโลก ปจจัยที่มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ ซึ่งผูเรียนจะตองเรียนรู
เพื่อนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน การจัดการเรียน
การสอนในเนื้อหาดังกลาว ควรสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติตอเนื้อหาเรื่องที่เรียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น วิธีการจัด
การเรียนการสอนจึงตองเนนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูที่หลากหลายและสรางใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง ครูผูสอนควรมีวิธีสอนที่ใหประสบการณตรงแกผูเรียน โดยการใหลงมือปฏิบัติจริง
เปนการสอนที่มุงใหเกิดการผสมผสานระหวางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
(Moonkam, 2002 as cited in Pancharoen, 2011, 2) ดังนัน้ การใชทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ จึงเปนวิธีที่นาสนใจ มีความเหมาะสมกับกระบวนการ
สร า งมโนทั ศ น ให ผู  เ รี ย นจั ด กระทํ า ศึ ก ษา วิ เ คราะห นั ก เรี ย นมี ก ารเรี ย นรู  จ ากการปฏิ บั ติ ด  ว ยตนเอง
จนเกิดเปนความรูความเขาใจมีปฏิสัมพันธทางสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนความรู จะทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูที่กวางและหลากหลายขึ้น (Sanpan, 2010, 56)
ดวยเหตุผลและแนวคิดที่กลาวมานี้ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เนื่องจากเนื้อหา
ในวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องระบบนิเวศ ในสาระการเรียนรู ชีวิตและสิ่งแวดลอม
เป น สาระการเรี ย นรู  ที่ มี เ นื้ อ หาค อ นข า งมาก นั ก เรี ย นส ว นใหญ จ ะอาศั ย การท อ งจํ า เพี ย งอย า งเดี ย ว
และเกิดความเบื่อหนายในการเรียนการสอน และทําใหผลสัมฤทธิ์ตางๆ ในสาระการเรียนรูนี้อยูในระดับตํ่า
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ผูศ กึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะนําแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึง่ มีความเหมาะสม
กับนักเรียนในระดับชัน้ นีเ้ ปนอยางมาก เนือ่ งจากเปนการจัดการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ มีลาํ ดับขัน้ ตอน
ที่สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง สงเสริมใหเกิดประสบการณตรงในการปฏิบัติกิจกรรม
ชวยใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูโดยไมเกิดความเบื่อหนายและเนนกระบวนการทํางาน
แบบกลุม สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดและความสามารถในการแกปญหาได เพื่อใหนักเรียน
ไดนําความรู ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม สามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ
ที่หลากหลายในชีวิตจริง ตลอดจนนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได
ซึ่งผูศึกษาคาดวาผลการศึกษาครั้งนี้จะชวยใหเปนแนวทางในการพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนตอไป

วัตถุประสงค
การวิจยั เรือ่ งการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ เพือ่ พัฒนาการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถสรุปวัตถุประสงค ไดดังนี้
1. เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช แ นวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม เรื่ อ ง ระบบนิ เ วศ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแนวคิด
คอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน

ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรือ่ งการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ เพือ่ พัฒนาการคิดวิเคราะห
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ผู  วิ จั ย ได ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ เป น
กรอบแนวทางสําหรับการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism)
แนวคิด Constructivism เกี่ยวของกับธรรมชาติของความรูของมนุษย มีความหมายทั้งใน
เชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดานจิตวิทยา เริ่มตนจาก Jean Piaget ซึ่งเสนอวา การเรียนรูของเด็ก
เปนกระบวนการสวนบุคคลมีความเปนอัตนัย Vygotsky ไดขยายขอบเขตการเรียนรูของแตละบุคคล
วาเกิดจากการสื่อสารทางภาษากับบุคคลอื่น สําหรับดานสังคมวิทยา Emile Durkheim และคณะเชื่อวา
สภาพแวดลอมทางสังคมมีผลตอการเสริมสรางความรูใ หม (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
ถึงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูในเรื่องที่กําลังจะเรียนรู วิธีใหผูเรียนแสดงออกอาจทําไดโดยการอภิปราย
กลุม หรือเขียนเพื่อแสดงความรูความเขาใจที่เปนความรูเดิมดวยแผนผังกราฟก ขั้นนี้ทําใหเกิดความขัดแยง
ทางปญญา (Cognitive Conflict) หรือเกิดภาวะไมสมดุล (Unequillibrium)
1.3 ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Turning Restructuring of Ideas) เปนขั้นตอนที่สําคัญของการ
จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนยอยดังนี้
1.3.1 ทําความกระจาง และแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางกัน (Clarification and Exchange
of Ideas) เปนการกระตุนใหผูเรียนใชทักษะการคิดเพื่อใหเกิดองคความรู ผูเรียนจะเขาใจดีขึ้นเมื่อได
พิจารณาความแตกตางและความขัดแยงระหวางความคิดของตนเองกับของคนอื่น ผูสอนจะมีหนาที่
อํานวยความสะดวก เชนกําหนดประเด็นและกระตุนใหผูเรียนคิด
1.3.2 การสรางความคิดใหม (Constructivism of New Ideas) จากการอภิปรายรวมกัน
และสาธิต ผูเรียนจะเห็นแนวทางหรือวิธีการที่หลากหลายทําใหผูเรียนสามารถกําหนดความคิดใหมหรือ
ความรูใหมขึ้นไดจากการตีความปรากฏการณหรือเหตุการณแลวกําหนดความรูใหมหรือความคิดใหม
1.3.3 ประเมินความคิดใหม (Evaluation of the New Ideas) เปนขั้นที่ผูเรียนนํา
ความคิดใหมมาประเมินโดยการทดลองหรือการคิดอยางลึกซึ้ง ผูเรียนควรหาแนวคิดที่ดีที่สุดในการทดสอบ
ความคิดหรือความรูในขั้นตอน
1.4 ขั้นนําความคิดไปใช (Application of Ideas) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิดหรือ
ความรูความเขาใจมาพัฒนาทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายในสถานการณตางๆ
1.5 ขั้นทบทวน (Review) เปนขั้นตอนสุดทาย ผูเรียนจะไดทบทวน ความคิด ความเขาใจ
โดยการเปรียบเทียบความคิดระหวางความคิดเดิมกับความคิดใหม ความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นดวยตนเองนั้น
จะทําใหเกิดโครงสรางทางปญญา ปรากฏในชวงความจําระยะยาวสามารถนําไปประยุกตใชได
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห มีผูศึกษาวิธีและเทคนิคการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ไดอธิบายไวหลายประเด็นดังนี้
Moonkam (2004, 9) ไดใหความหมายของการวิเคราะหและการคิดวิเคราะหวาการวิเคราะห
(Analysis) หมายถึง การจําแนก แยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเปนสวน ๆ เพื่อคนหาวามี
องคประกอบยอย ๆ อะไรบาง ทํามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาไดอยางไรและมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
อยางไร การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึงความสามารถในการจําแนก แยกแยะองคประกอบ
ตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุสิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผล
ระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหา สภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให
Gagne (as cited in Khammani et al., 2011, 16) กลาวถึง การเรียนรูที่เปนทักษะทางปญญา
ประกอบดวย 4 ทักษะยอยซึ่งแตละระดับเปนพื้นฐานของกันและกันตามลําดับซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนรู
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ที่เปนการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองและความตอเนื่องของการเรียนรูตางๆ เปนลูกโซซึ่งทักษะยอย
แตละระดับ ไดแก 1) การจําแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพ
ของวัตถุตา ง ๆ ทีร่ บั รูเ ขามาวาเหมือนหรือไมเหมือนกัน 2) การสรางความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถ
ในการจัดกลุมวัตถุหรือสิ่งตางๆ โดยระบุคุณสมบัติรวมกันของวัตถุสิ่งนั้นๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ทําใหกลุมวัตถุ
หรือสิง่ ตางๆ เหลานัน้ ตางจากกลุม วัตถุหรือสิง่ อืน่ ๆ ในระดับรูปธรรม และระดับนามธรรมทีก่ าํ หนดขึน้ ในสังคม
หรือวัฒนธรรมตางๆ 3) การสรางกฎ หมายถึง ความสามารถในการนําความคิดรวบยอดตางๆ มารวม
เปนกลุม ตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น เพื่อใหสามารถสรุปอางอิง และตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และ
4) การสรางกระบวนการหรือกฎขัน้ สูง หมายถึงความสามารถในการนํากฎหลาย ๆ ขอทีส่ มั พันธกนั มาประมวล
เขาดวยกัน ซึ่งนําไปสูความรูความเขาใจที่ซับซอนยิ่งขึ้น
Sudsang (2007, 26-28) ไดกลาวไววา วิธีการคิดสามารถฝกสมองใหมีทักษะการคิดวิเคราะห
ใหพัฒนาขึ้น สามารถฝกตามขั้นตอนไดดังนี้ 1) กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เปนการกําหนดวัตถุ สิ่งของ
เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ ขึ้นมา เพื่อเปนตนเรื่องที่จะใชวิเคราะห 2) กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค
เปนการกําหนดประเด็นสงสัยจากปญหาหรือสิง่ ทีว่ เิ คราะห อาจจะกําหนดเปนคําถามหรือกําหนดวัตถุประสงค
การวิเคราะห เพื่อคนหาความจริงสาเหตุหรือความสําคัญ 3) กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ เพื่อใชแยกสวน
ประกอบของสิ่งที่กําหนดให เชนเกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน 4) กําหนดการ
พิจารณาแยกแยะ เปนการกําหนดการพินจิ พิเคราะห แยกแยะ และกระจายสิง่ ทีก่ าํ หนดใหออกเปนสวนยอย 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 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนํา (Orientation) 2) ขั้นลวงความคิด (Elicitation)
3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Tunning Restructuring of Ideas) 4) ขั้นนําความคิดไปใช (Application of
Ideas ) และ 5) ขัน้ ทบทวน (Review) มาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ
(Constructivism) เพื่อใหเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Seedumnin (2007) ไดทําการศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ด ว ยการจั ด การเรี ย นรู  ต ามแนวคอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม ผลการศึ ก ษาพบว า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรกอ นและหลังการจัดการเรียนรูแ ตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยคะแนน
หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู โดยนักเรียนมีคะแนนทักษะการสังเกตมากที่สุดและทักษะ
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปนอยที่สุด ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนมีความเห็นวา
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมชวยใหมีบรรยากาศการเรียนรูที่ดี นักเรียนมีบรรยากาศการเรียน
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ที่ตื่นเตน อยากรูอยากเรียน ดานกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนมีความคิดเห็นวาไดแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ละดานประโยชนทไี่ ดรบั จากการเรียนรู นักเรียนมีความเห็นวา ชวยใหไดความรู
ที่นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Juntip (2009) ไดทําการศึกษาเรื่อง การออกแบบการสอนบนเว็บตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
เรือ่ งสารอาหารสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังออกแบบและสรางบทเรียนการสอนบนเว็บไดนาํ ไป
ใหผเู ชีย่ วชาญ 9 ทาน และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 30 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียน ผลการศึกษาพบวา บทเรียนการสอนบนเว็บแนว
คอนสตรัคติวิสตเรื่องสารอาหาร เปนบทเรียนที่มีความเหมาะสมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
Phumirawi (2011) ไดทาํ การศึกษาเรือ่ ง ผลการใชชดุ ฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรทมี่ ตี อ การพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนทุงปรือพิทยาคม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชดุ ฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรทเี่ นนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสงู กวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และคะแนนความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชดุ ฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรสงู กวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึกษาจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ เพือ่ พัฒนาการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ตามกรอบแนวคิด
5 ขั้นตอน ของ Driver and Oldham คือ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นลวงความคิด 3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด 4)
ขั้นนําความคิดไปใช และ 5) ขั้นทบทวน

วิธีการวิจัย
ในการวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู  วิ ท ยาศาสตร ต ามแนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม เพื่ อ พั ฒ นาการ
คิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ เรือ่ ง ระบบนิเวศ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทราย
วิทยาคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 80 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 30 คน
การเลือกกลุม ตัวอยาง โดยใชวธิ กี ารเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึง่ ผูว จิ ยั เลือกนักเรียน
ที่อยูในชั้นที่ตนเองเปนผูสอนเปนกลุมทดลอง
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จากการศึ ก ษาแนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม ผู  วิ จั ย ได นํ า มาสู  ก ารสร า งเป น แผนการจั ด การเรี ย นรู 
ตามกรอบแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 7 แผนการเรียนรู โดยในแตละ
แผนการเรียนรู จะประกอบดวยขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ 5 ขัน้ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ
ดังตอไปนี้ 1) ขั้นนํา เปนขั้นตอนการเตรียมความพรอมของนักเรียน ผูวิจัยจะมีการกระตุนความสนใจ
ของนักเรียนดวยวิธีการตางๆ เชน การสรางสถานการณ ยกตัวอยาง ใชคําถาม เปนตน 2) ขั้นทบทวน
ความรูเดิม เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะระลึกถึงประสบการณเดิมที่เกี่ยวของโดยตรงกับเนื้อหาใหม ผูวิจัยจะมี
การคนหาความรูและประสบการณเดิมของนักเรียน โดยการใหนักเรียนแสดงออกมาวาแตละคนมีความรู
พื้นฐานเดิมในเรื่องที่เรียนมากนอยเพียงใด เพื่อเปนการทดสอบความคิดรวบยอดความรูเดิมที่สัมพันธ
กับเนื้อหาใหม 3) ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด เปนขั้นตอนที่ผูเรียนจะไดทดลองและปฏิบัติใหเห็นจริง
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดมีการลงมือปฏิบัติ
 หา
4) ขัน้ นําความคิดไปใช เปนขัน้ ตอนทีผ่ วู จิ ยั ไดออกแบบกิจกรรมใหผเู รียนเลือกวิธที เี่ หมาะสมเพือ่ ใชในการแกปญ
โดยใหเพื่อนในกลุมชวยกันตรวจสอบคําตอบที่ถูกตอง นักเรียนทุกคนจะมีสวนรวมในการอภิปรายและ
ตรวจสอบถึงความถูกตองและเหมาะสมในแนวทางการแกปญหา และ 5) ขั้นทบทวน เปนขั้นที่ใหนักเรียน
ฝกทักษะจากใบงานที่ผูวิจัยสรางขึ้นที่มีสถานการณที่หลากหลาย ซึ่งการฝกทักษะจะชวยใหนักเรียน
มีความคงทนในการจดจําและเกิดการพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นมาประกอบดวย
7 แผนการเรียน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการรูค ดิ วิเคราะหกอ นเรียนและหลังเรียน วิเคราะหขอ มูล
โดยหาคาเฉลีย่ ของคะแนน (x̅ ) ความเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) และหาคา t-test แบบสองกลุม
สัมพันธกัน (Paired t-test)

ผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ เพือ่ พัฒนาการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สรุปไดวา
1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ
คือ ไดแผนการจัดการเรียนรูรวมทั้งหมดจํานวน 7 แผน ไดแก แผนที่ 1 เรื่อง องคประกอบของระบบนิเวศ
แผนที่ 2 เรื่อง บทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แผนที่ 3 เรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ แผนที่ 4
เรื่อง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แผนที่ 5 เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ แผนที่ 6
เรื่อง ประชากร แผนที่ 7 เรื่อง ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผูวิจัยมีแนวทางการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู คือ เริม่ จากการวิเคราะหสภาพทัว่ ไปของผูเ รียน วิเคราะหหลักสูตร เพือ่ พัฒนานวัตกรรม
โดยเนนดานความรูและดานกระบวนการ จากนั้นจึงออกแบบขั้นตอนการเรียนการสอนสรางนวัตกรรม
และกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายโดยสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม โดยทุ ก แผนการจั ด การเรี ย นรู 
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จะประกอบดวยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 ขั้น ตามแนวคิดแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
คือ ขัน้ นํา ขัน้ ทบทวนความรูเ ดิม ขัน้ ปรับเปลีย่ นความคิด ขัน้ นําความคิดไปใช และขัน้ ทบทวน แลวจึงออกแบบ
การวัดประเมินผลการเรียนรู ซึ่งในแตละแผนจะประกอบไปดวย 1) มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด
2) จุดประสงคการเรียนรู 3) สาระการเรียนรู 4) กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
ทัง้ 5 ขัน้ ตอน 5) สือ่ /อุปกรณ/แหลงการเรียนรู 6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 7) แบบบันทึกหลังการสอน
8) ใบกิจกรรม 9) ใบงาน 10) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล และเกณฑการใหคะแนนการประเมิน
11) แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม และเกณฑการใหคะแนนการประเมิน จากนั้นผูวิจัยไดนํา
แผนการจัดการเรียนรู สงใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม รวม 5 ทาน ตรวจสอบ
เห็นวา แผนการจัดการเรียนรูว ชิ าวิทยาศาสตร เรือ่ ง ระบบนิเวศ มีความสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู และ
เนื้อหาเรื่องระบบนิเวศ
2. ผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ตารางที่ 1
ผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
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จากตารางที่ 1 พบว า ผลการวั ด ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห ก  อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง ระบบนิ เ วศ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ที่ ไ ด รั บ การสอนตามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิซึม พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม มีคะแนนหลังการจัดการเรียนรู
มีคาเฉลี่ยของความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน เทากับ 26.53 และมีคาเฉลี่ยของความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหหลังเรียน เทากับ 36.87 ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา สามารถอธิปรายผลไดดังนี้
1. การจัดทําแผนการเรียนรูตามตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เปนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูสรางความรูจากกระบวนการคิดดวยตัวผูเรียนเอง โดยผูเรียนเปนผูสราง
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ความรู โดยการนําประสบการณหรือสิ่งที่พบเห็นและไดปฏิบัติ มาเชื่อมโยงกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม
มาสรางเปนองคความรูใหม ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรู มีการดําเนินการอยางเปนระบบ
โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร ปญหาสภาพจริงจากการจัดการเรียนการสอนและปญหาจาก
ตัวผูเรียน และนําหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมมาบูรณาการเขากับ
เนื้อหาตามหลักสูตร จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนําขอเสนอแนะ
ของผูเ ชีย่ วชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข จากนัน้ นําแผนการจัดการเรียนรูม าปรับปรุงแกไขใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นกอนการนําไปใชในสถานการณจริง
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ ผูว จิ ยั ศึกษาจากแนวคิดการบูรณาการ
ซึ่งเปนแนวทางสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 22 กลาวถึงการจัดการศึกษาวา การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต อ งส ง เสริ ม ให ผู  เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
ซึ่งเปนปจจัยที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน สอดคลองกับ Somaburt (2013) กลาวถึง แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
วาการเรียนรู หรือการสรางความรู เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผูเรียน โดยที่ผูเรียนเปนผูสราง
ความรู โดยการนําประสบการณหรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดลอมหรือสารสนเทศใหมที่ไดรับมาเชื่อมโยง
กับความรู ความเขาใจที่มีอยูเดิม มาสรางเปนความเขาใจของตนเอง ผูเรียนมีโอกาสใชการคิดวิเคราะห
คิดเชื่อมโยงเหตุการณ ที่เกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจในความรูเดิม สําหรับนําไปใชสรางสรรคความรูใหม
และนําความรูใหมไปปรับใชและแนวคิดของ Shapiro (2006, 113 as cited in Jantharajit, 2010, 297)
ทีเ่ ห็นวา กระบวนการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ จะมุง เนนใหผเู รียนไดเรียนรูผ า นการเชือ่ มโยง
ความรูพ นื้ ฐานกับสถานการณการเรียนรูใ หม เปนกิจกรรมทีส่ นับสนุนใหผเู รียนไดเรียนรู เปนรายบุคคล ควบคู
กับการเรียนรูเปนกลุมยอย สงผลใหมีความสามารถในการแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไดตามเกณฑทกี่ าํ หนด รวมทัง้ เห็นวาผูเ รียนใหความสนใจและใหความรวมมือในการทํากิจกรรม มีความกลา
แสดงความคิ ด เห็ น ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู  อื่ น รวมถึ ง ได แ ลกเปลี่ ย นความรู  ซึ่ ง กั น และกั น มากขึ้ น
จากการศึกษาแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
จํานวน 7 แผน และนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนดังกลาวใหประสบผลสําเร็จ
2. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ที่มีตอความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ปการศึกษา 2560 ผลการวัดความสามารถในการรูคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากแบบทดสอบมีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู
และเนื้อหาที่นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนจะตองใชความรูทางวิทยาศาสตรและการคิดขั้นสูง
ในการแกปญหา (Broman & Parchmann, 2014) ซึ่งมีความสอดคลองกับรูปแบบการทดสอบของ PISA
ซึ่ ง จะอยู  ใ นรู ป แบบของสถานการณ ที่ มี ค วามหลากหลายในชี วิ ต จริ ง และเกี่ ย วข อ งกั บ ตั ว เอง ท อ งถิ่ น
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ประเทศ หรือสถานการณของโลก โดยนักเรียนตองใชสมรรถนะทางวิทยาศาสตรเพือ่ แกปญ
 หาหรือตอบคําถาม
อยางสมเหตุสมผล (OECD, 2013 ; Kuhn & Muller, 2014 as cited in Jukkaew, 2016)
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ยังชวยใหนักเรียนมีบทบาทในกิจกรรม
การเรี ย นรู  ม ากขึ้ น นั ก เรี ย นเกิ ด ความกระตื อ รื อ ร น มี ค วามร ว มมื อ และตั้ ง ใจในการทํ า กิ จ กรรมกลุ  ม
มีความสามัคคีกนั และเปนการจัดการเรียนรูท สี่ ามารถชวยกระตุน แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม เรื่อง การสํารวจระบบนิเวศในบริเวณโรงเรียน

กิจกรรมนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Andrew (1995) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ซึมกับการสอนแบบปกติ มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตดิ า นคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมทําใหนักเรียนสนุกสนานในการเรียนเนื่องจาก
การเรียนมีปฏิสัมพันธ รวมมือกัน ไดลงมือปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เปนการทบทวนความรูเดิม
ยังเปนการสงเสริมการระดมความคิด การรวมมือกันทํางาน การรวมมือกันเรียนรู (Collaboration) จะทําให
การเรียนรูมีประสิทธิภาพมาก และเปนสิ่งสําคัญ ผูเรียนจะแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน เปนการสรางสังคม
การแลกเปลี่ยนความรู เกิดบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ชวยใหนักเรียนอยากเรียน ไมเบื่อหนาย และมีความสุข
ในการเรียน เกิดแนวคิดใหมจากการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี ในการเรียนวิทยาศาสตร ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การสํารวจอาหารของสัตว
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กิจกรรมนีส้ อดคลองกับงานวิจยั ของ Kungkapradit (2001) ทีไ่ ดศกึ ษาการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนเพือ่ ใหเกิดแนวคิดเรือ่ งพันธะเคมี ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ และศึกษาแนวคิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอ วิชาเคมี พบวา การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ
เปนการพัฒนาใหนักเรียนเกิดแนวคิดเรื่องพันธะเคมี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีเจตคติตอ
วิชาเคมีดีขึ้นกวาเดิม
Jonassen (1999) ไดนําเสนอลักษณะของสิ่งแวดลอมการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
เพื่อการเรียนรูอยางมีความหมาย จะตองมีคุณลักษณะ (Characteristics of Meaning Learning Provide
Guidelines for Design) คือการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative) โดยธรรมชาติ แลวผูเรียนจะมีการสราง
สังคมแหงการเรียนรู และความรูอยูแลว มนุษยโดยธรรมชาติแลวก็มักจะคนหาวิธีการ ที่จะใหคนอื่น
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 การแกปญหาสิ่งแวดลอม

กิจกรรมนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Bednar et. al. (1995 as cited in Somaburt, 2013)
ไดเสนอแนะเกีย่ วกับเงือ่ นไขการจัดกิจกรรมการเรียนรูต ามแนวคิดของกลุม คอนสตรัคติวซิ มึ (Constructivism)
เกิดจากการสรางการเรียนรู (Learning Constructed) โดยการเรียนรูเ กิดจากการลงมือกระทํา (Active Learning)
การที่ผูเรียน ไดลงมือกระทําจะชวยใหผูเรียนไดสรางความหมายในสิ่งที่ตนเรียนรู ที่พัฒนาโดยอาศัยพื้นฐาน
จากประสบการณตนเอง การเรียนรูท เี่ กิดจากการรวมมือ (Collaborative Learning) ความหมายในการเรียนรู
เปนการตอรองจากแนวคิดทีห่ ลากหลาย หรืออาจกลาวไดวา ในขณะทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูโ ดยการอภิปราย
เสนอความคิดเห็นที่หลากหลายของแตละคน ผูเรียนจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางความรูของตนดวย
และสรางความหมายของตนเองขึน้ มาใหม การเรียนรูท เี่ หมาะสม (Situated Learning) การเรียนรูค วรเกิดขึน้
ในสภาพจริง หรือตองเหมาะสม สะทอนบริบทของสภาพจริงนําไปสูก ารเชือ่ มโยงความรูไ ปใชในชีวติ ประจําวัน
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สรุป
ในการวิจยั เรือ่ งการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ เพือ่ พัฒนาการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
เรื่อง ระบบนิเวศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ปการศึกษา 2560 สามารถสรุปไดวา ผูวิจัยไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร โดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม และดานผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม พบวา
นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การสอนตามแนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม มี ค ะแนนหลั ง การจั ด การเรี ย นรู  มี ค  า เฉลี่ ย ของ
ผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหสงู กวากอนเรียน นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเพิม่ ขึน้
ทําใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
จากการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ควรมีการใชสอื่ ประกอบกิจกรรมทีม่ คี วามหลากหลายเหมาะสมกับผูเ รียน เนนการเรียนรู
ที่ผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง และเสริมสรางความรวมมือภายในกลุม
1.2 ครูผูสอนจะตองกระตุนใหคิดโดยการใชคําถาม สงเสริมและคอยแนะนําหากนักเรียนมี
ความสงสัยในบทเรียน สรางบรรยากาศการเรียนรูและใหกําลังใจแกผูเรียน
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมในรายวิชาอื่นๆ
และในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อใหเกิดประโยชนกับนักเรียนทุกระดับชั้น
2.2 ควรมีการศึกษาการบูรณาการ การเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมไปประยุกต
กับวิธีการสอนแบบอื่นๆ เพื่อใหไดรูปแบบการสอนที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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