
     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            120            ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

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

 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการ
เรียนรู้แบบผังกราฟิก ให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 2) เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ประกอบการเรียนรู้แบบผังกราฟิก ให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75  3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ประกอบกับการเรียนรู้แบบผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างในการวิ จัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2558  
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จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน 34 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการเรียนรู้แบบใช้ผังกราฟิก เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ  3) แบบวัด
ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ วัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 4) แบบวัดเจตคติ
ที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ประกอบการเรียนรู้แบบใช้ผังกราฟิก สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ One sample 
t-test 
 ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี ้

  1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองประกอบการเรียนรู้แบบใช้ผังกราฟิก มีผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ผ่าน

เกณฑ ์ร้อยละ 75  

  2.  นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองประกอบการเรียนรู้แบบใช้ผังกราฟิก มีการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 75  

  3. เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบกับการเรียนรู้แบบผังกราฟิก อยู่ในเกณฑ์เห็น

ด้วยมาก 

  โดยสรุป การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบกับ

การเรียนรู้แบบผังกราฟิก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน เน้นให้ผู้เรียน

สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดต่างๆ และส่งเสริมให้กิจกรรม

การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์น าวิธีการน้ีไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกๆ ระดับชั้น 

 

ค าส าคัญ : ผังกราฟิก, การคิดวิเคราะห์, การคิดสร้างสรรค์ 

 



     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            122            ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

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

 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop an achievement of 

endocrine system, Matthayomsueksa 4 with criterion 75% 2) to develop analytical 

creative thinking ability by using Constructivism Theory with Learning Graphic 

Organizer Techniqes with criterion 75%, 3) to study attitudes toward Constructivism 

Theory with Learning Graphic Organizer Techniqes. The sample used in this study 

consisted of 1 classroom of Matthayomsueksa 4 , 34 students each, attending Roi Et 

Witthayalai School, Mueang Roi Et district, Roi Et province in second semester of the 

academic year of 2015, who were selected by the Purposive Sampling technique. The 

instruments used in the study were: 1) plans for organization of Constructivism Theory 

with Learning Graphic Organizer; 2) an achievement test ; 3) a test of analytical 

thinking abilities; 4) a scale on attitude of the students after they were taught by 

Constructivism Theory with Learning Graphic Organizer Techniqes .The statistics used 

for analyzing data were mean, standard deviation, percentage and One sample t-test 

 The result of the study were as follows: 
  1) The students’ achievement after using Constructivism Theory with 
Learning Graphic Organizer Techniqes was higher than 75%. 
  2) The students’ analytical thinking ability after using Constructivism Theory 
with Learning Graphic Organizer Techniqes was higher than 75%. 
  3) The attitude of the students after they were taught by Constructivism 
Theory with Learning Graphic Organizer Techniqes was hight level. 
 In conclusion, the development of Learning Management Constructivism 
Theory with Learning Graphic Organizer Techniqes for Matthayomsueksa 4 to enhance 
achievement and analytical creative thinking ability. Therefore, it should promote and 
support teachers and related agencies to bring this learning model to use in teaching 
another subjects. 

Keywords : Graphic Organizer, Analytical Thinking, Creative Thinking 
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บทน า 
 สังคมโลกในขณะนี้ มีการพัฒนา

เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิด
การเปลี่ยนถ่ายข้อมูลใหม่ๆหมุนเวียนอยู่
ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม
ของมนุษย์ การเตรียมผู้เรียนในวันนี้ให้มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 นั้นมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
สามารถและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสภาพ
สังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคตการ
ตื่นตัวและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมี
ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ซึ่งในสภาวะ
ของความซับซ้อนทางสังคมในโลกอนาคตยิ่ง
มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้เรียนยิ่งต้องพัฒนาทักษะ
ต่างๆให้มากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ทักษะทางภาษา ทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะ
การคิดขั้นสูง หากผู้เรียนเข้าใจในธรรมชาติ
การเรียนรู้และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ใน
อนาคตจะยิ่ งทวีความส าคัญ  และต้ อ ง
ตระหนักถึ งความส าคัญในการ เรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์และเข้าใจว่าศาสตร์ต่างๆก็
ยังคงน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
เป็นเครื่องมือในการค้นหาและน าพามนุษย์
เข้าถึงความรู้ ความจริงในยุคแห่งโลกไร้
พรมแดน แนวทางการสร้างการศึกษาจึงเป็น

กลยุทธ์ของการพัฒนาชาติแนวทางหนึ่ง
เพื่อให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพ (ประสาท 
เนืองเฉลิม.  2557 : 1-3, 11-12) 

จากสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของการศึกษาประเทศไทยส่วนใหญ่ 
พบว่า นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไม่ให้
ความส าคัญต่อการเรียน ไม่สนใจใฝ่เรียนรู้ 
และขาดทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน การเขียน การ
พูดสื่อสาร การฟัง การคิดเลข และการ
จัดล าดับความคิด ครูส่วนใหญ่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้เน้นการบรรยาย ใช้สื่อนวัตกรรม
การสอนน้อย สอนตามความเคยชินและ
ประสบการณ์เดิมท าให้การเรียนการสอนไม่
มีประสิ ทธิภาพ เท่ าที่ ค วร  ไ ม่ ได้ฝึ ก ให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาให้เข้ากับชีวิตจริงได้ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2552 : 
1-2) นอกจากนี้การศึกษาของเด็กไทยที่ผ่าน
ม า  มี ค ว ามพยาย าม ในก า รยก ร ะดั บ
มาตรฐานทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน
เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เนื่องจาก
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
เด็กไทยในแต่ละปี ผลที่ออกมามักอยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ทั้งการทดสอบ
มาตรฐานในประเทศ เช่น O-NET และการ
ทดสอบที่จัดโดยองค์กรต่างประเทศ เช่น 
TIMSS และ PISA ที่ต่างชี้ชัดว่าคุณภาพ



     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            124            ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

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

 

ของนัก เ รี ยนไทยยั งต่ ากว่ ามาตรฐาน 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ.  2556 : 18-
25) โดยผลคะแนนสอบ O-NET ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในปี 2557 
พบว่า ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ย 32.54 คะแนน สูงสุด 93.00คะแนน 
ต่ าสุด 0.00 คะแนน จากผู้เข้าสอบจ านวน 
429,876 คน (เดลินิวส์.  19 มีนาคม 2558)  

จากการศึกษาสังเกตและสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
ร า ย วิ ช า ชี ว วิ ท ย า  ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
พบว่านักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการท่องจ า
และสับสนเกี่ ยวกับเนื้อหาในรายวิชานี้ 
เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาชีววิทยานั้นมาก
แ ล ะ ย า ก ต่ อ ก า ร ท่ อ ง จ า แ ล ะ เ ข้ า ใ จ 
ขณ ะ เ ดี ย ว กั น ยั ง ส่ ง ผ ล ถึ ง ทั ก ษ ะ แ ล ะ
กระบวนการคิดขั้นสูงของนักเรียน เช่น การ
คิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ศึกษาข้อมูล เอกสาร ทฤษฎีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
ผู้วิจัยจึงเลือกการสร้างความรู้ด้วยตนเองและ
การจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิกเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ซึ่งทฤษฎีนี้ มีรากฐานมา
จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพีย
เจต์ (Piaget) ซึ่ง เรียกว่า Cognitive 
Constructivism และ วีก็อทสกี้ (Vygotsky) 

ซึ่งเน้นเกี่ยวกับบริบททางสังคมมากกว่าการ
รับรู้ โดยเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยผู้เรียนเป็น
ผู้ ส ร้ า ง  (Construct) ความรู้ จ าก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้
ความเข้าใจเดิมที่มีมาก่อน จุดเด่นของการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง คือการเน้นกระบวนการที่ท าให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในระดับห้องเรียน โดย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างกระตือรือร้นและเต็มใจ ผู้เรียน
จะเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมโดยเน้นการการ
สืบเสาะให้ผู้เรียนได้ค้นพบ สูตร กฎเกณฑ์ 
มโนมติด้วยตนเอง ครูมีบทบาทจะเพียงเป็น
ผู้ จัดสถานการณ์ให้กับผู้ เรียนด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ เรียนได้เชื่อมโยงความคิด
ใหม่ๆกับสิ่งที่เขาสะสมไว้ในประสบการณ์
แล้วน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
ค้นพบสิ่งที่ต้องการจะรู้ด้วยตนเอง (ชัยวัฒน์ 
สุทธิรัตน.์  2558 : 49-52) 

นอกจากนี้การสอนโดยใช้ผังกราฟิก
เป็นเทคนิคการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการคิดระดับสูง และเป็นเครื่องมือ
ในการจัดรวบรวมและสรุปความคิดหรือ
ข้อมูลส าคัญให้เชื่อมโยงกันในรูปแบบต่างๆ 
ท าให้เห็นโครงสร้างของความรู้หรือเนื้อหา
สาระ การใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคที่ผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
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นั้นได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและจดจ าได้นาน 
โดยเฉพาะเนื้อหาสาระนั้นอยู่ในลักษณะ
กระจัดกระจาย ผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้ผู้เรียนจัดข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นระบบ
ระเบียบอยู่ในรูปแบบที่อธิบายให้เข้าใจและ
จดจ าได้ง่าย และยังเป็นเครื่องมือส าหรับ
ส่งเสริมการคิดได้ดี ผังกราฟิกเป็นรูปแบบ
การแสดงออกทางความคิดที่ สามารถ
มองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบชัดเจน 
(ทิศนา แขมมณี, 2551: 386) ท าให้มองเห็น
กระบวนการคิดของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน
สามารถขยายทักษะการคิดขึ้นเพื่อช่วยให้มี
ทักษะการคิดขั้นสูง ช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการ
น าเสนอและช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (อติพร สื่อสุทธิญา 
และคณะ อ้างถึง Clarke.  1991, สุปรียา ตัน
สกุล.  2542: 4) 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการเรียนรู้

แบบผังกราฟิก ให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 

2.  เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการเรียนรู้

แบบผังกราฟิก ให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 

3.  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบกับการเรียนรู้แบบผังกราฟิก 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้

ด้ วยตนเองประกอบการเรียนรู้แบบผั ง

กราฟิก เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ  ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75  

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้

ด้ วยตนเองประกอบการเรียนรู้แบบผั ง

กราฟิก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มี

ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ เชิ ง

สร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากร 

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน

พิ เ ศ ษ  แ ผ นก า ร เ รี ย น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ - 
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คณิตศาสตร์  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2   

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 5 ห้องเรียน  

 กลุ่มตัวอย่าง  

  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย

นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  4/14           

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558      

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ซึ่งได้มาจากการ

เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย 

ประกอบด้วย 

  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ประกอบการเรียนรู้แบบใช้ผังกราฟิก กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ

ต่อมไร้ท่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 10 

แผน 15 ชั่วโมง 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มี
ค่าอ านาจการจ าแนกรายข้อ .24 ถึง .90 มี
ค่าความยากง่ายตั้งแต่ .35 ถึง .74 มีค่า
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.95 

  3.  แบบวัดการคิดวิเคราะห์ ซึ่ง

วัดการคิดวิเคราะห์ 5 ด้าน คือ การจ าแนก 

การจัดหมวดหมู่ การเชื่อมโยง การสรุป

ความ และการประยุกต์ จ านวน 30 ข้อ มีค่า

อ านาจการจ าแนกรายข้อ .20 ถึง .75 มีค่า

ความยากง่ายตั้งแต่ .38 ถึง .71 มีค่าความ

เชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.96  

  4.  แบบวัดเจตคติที่มีต่อการ

เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้ วยตนเอง

ประกอบการเรียนรู้แบบใช้ผังกราฟิก ซึ่งเป็น

แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) 5 ระดับ ตามรูปแบบของลิ เคิ ร์ท 

(Likert’s Method) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 

15 ข้อ มีค่าอ านาจการจ าแนกรายข้อ .20 ถึง 

.67 มีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.87 

 

ขั้นตอนการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ส ารวจและศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน ในระยะนี้เป็นการศึกษาข้อมูลและ
รายละเอียดต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
นอกจากนี้ ก็ สร้ าง เครื่ อ ง มือที่ ใช้ ในการ
สอบถามเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 ระยะที่ 2 การพัฒนา น าข้อมูลที่ได้
จากการศึกษามาพัฒนาและสร้างเครื่องมือ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น แผนการ
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จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ แบบ
วัดการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ และแบบ
วัดเจตคติ 
 ระยะที่ 3 การน าไปใช้จริง น า
เครื่อ งมือต่างๆของงานวิ จัยที่ผ่ านการ
วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชียว
ชาญด้านต่างๆน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิ จัยได้
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ ผลการ
วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ และเจต
คติที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้ วยตนเอง
ประกอบการเรียนรู้แบบใช้ผังกราฟิก ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้  สถิติพื้ นฐานที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) และทดสอบสมมุติฐาน
โดยใช้ One sample t-test 
 
ผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการเรียนรู้
แบบใช้ผังกราฟิก เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 22.94 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
76.47 ดังตารางที่ 1 

 
ตาราง 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการ
เรียนรู้แบบใช้ผังกราฟิก   

 

คะแนนเต็ม N  S.D t p % 

30 34 22.94 1.825 1.41 0.16 76.47 

 ค่าความเชื่อม่ัน = .95 
 นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการ

เรียนรู้แบบใช้ผังกราฟิก เรื่อง ระบบต่อมไร้
ท่อ มีการคิดวิเคราะห์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 



     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            128            ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

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

 

เท่ากับ 23.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.24 ดังตารางที่ 2
 
ตาราง 2 แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการเรียนรู้แบบใช้
ผงั กราฟิก 

คะแนนเต็ม N  S.D t p % 

30 34 23.26 2.02 2.21 0.03 88.24 

ค่าความเชื่อม่ัน = .96 
 นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 3.  นักเรียนมีเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการเรียนรู้

แบบใช้ผังกราฟิก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 จากคะแนนเต็ม 5 พบว่า เจตคติของ
นักเรียนอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 3

 
ตาราง 3 แสดงผลเจตคติ หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการเรียนรู้ แบบใช้ผังกราฟิก 

เจตคติที่มีต่อ
รูปแบบการสอน  S.D ระดับเจตคติ 

หลังเรียน 4.19 0.35  มาก 

อภิปรายผล 
 1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการเรียนรู้
แบบใช้ผังกราฟิก เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 22.94 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

76.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าสร้างขึ้นผ่านวิธีการสร้างที่เป็นระบบ
มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่
ชั ด เ จน เน้น เกี่ ย วกั บบริบททางสั งคม
มากกว่าการรับรู้ โดยเชื่อว่าการเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดย
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ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ 
พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีมาก่อน 
จุดเด่นของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือการเน้น
กระบวนการที่ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในระดับห้องเรียน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ เ รี ยนรู้ ด้ ว ยตน เองอย่ า ง
กระตือรือร้นและเต็มใจ ผู้ เรียนจะเป็นผู้
ปฏิบัติกิจกรรมโดยเน้นการการสืบเสาะให้
ผู้เรียนได้ค้นพบ สูตร กฎเกณฑ์ มโนมติด้วย
ตนเอง  ครู มีบทบาทจะ เพีย ง เป็นผู้ จั ด
สถานการณ์ให้กับผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความคิดใหม่ๆกับ
สิ่งที่เขาสะสมไว้ในประสบการณ์แล้วน าไปสู่
แนวทางการแก้ไขปัญหาและค้นพบสิ่งที่
ต้องการจะรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับทศผล 
ดีกระจ่าง (2555 : 160-161) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนด้วย
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ 
วิทวัส อินทมานนท์ (2554 : 106-109) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา

ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ เทคนิคผัง
กราฟิกและแบบซินดิเคท พบว่านักเรียนที่
เรียนสังคมศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคผังกราฟิก มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่ า ง มีนั ยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ  .01 
สอดคล้องกับทิฏ์ิภัทรา สุดแก้ว (2554 : 120) 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
สร้างองค์ความรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เรื่อง ภูมิ
ปัญญาท้ อ งถิ่ นพร้ อมทั้ ง เ ป รี ยบ เที ยบ
ผลสัมฤทธิ์  พบว่ าผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนผ่านรูปแบบ การเรียน
การสอนแบบสร้างองค์ความรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ผ่านเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้อง
กับ กิรวาน และคณะ (Girvan and other.  
2010 : 342-349) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองในชุมชน
โดยเน้นคุณธรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองในชุมชนโดยใช้ความ
เหมาะสมในการสอนที่เน้นคุณธรรมของชีวิต 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ 
คือรูปแบบการสอนที่เน้นการเรียนรู้โดยการ
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สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผลการวิจัย
พบว่า ผู้เรียนสามารถร่วมมือกันสร้างองค์
ความรู้ด้ วยตนเองในรูปแบบกลุ่ม และ
รูปแบบอื่นๆ 
 2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการ
เรียนรู้แบบใช้ผังกราฟิก มีการคิดวิเคราะห์
โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 23.26 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
88.24 ทั่งนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนได้ศึกษา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูช่วยให้ค าแนะน า 
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น ให้นักท างานเป็นกลุ่ม
แล ะศึ กษาข้ อ มู ล เพื่ อ น า ไปสู่ ป ร ะ เ ด็ น
การศึกษาและร่วมกันอภิปราย หาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา และน าเสนอออกมาในรูป
ผังกราฟิก ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ เน้นให้
นักเรียนคิดวิ เคราะห์  และแก้ไขปัญหา 
สอดคล้องกับพัชราภรณ์ ศรีสุนาครัว (2554 : 
92-97) ได้วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และทักษะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructivism 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เ รี ย น รู้ ต า ม ท ฤ ษ ฎี  Constructivism มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับวิทวัส 
อินทมานนท์ (2554 : 106-109) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและ
ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกและ
แบบซินดิเคท พบว่านักเรียนที่เรียนสังคม
ศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับทศผล ดี
กระจ่าง (2555 : 160-161) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนด้วย
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ พบว่านักเรียนที่
เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับคาร์โรล 
และโนเอล (Carrol & Noel.  1991 : 214) 
ได้ท าการวิจัยโดยใช้แบบทดสอบวัดความ
ฉลาดและการสร้างสรรค์ของนักเรียน แล้วได้
ด าเนินการสอนคณิตศาสตร์กับนักเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบความฉลาดและการสร้างสรรค์
ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 
7 จ านวน 48 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตาม
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ค ะ แ นนค ว ามฉ ล า ด แ ล ะ ค ะ แ นนก า ร
สร้างสรรค์ที่ได้ทดสอบในครั้งแรก ซึ่งวัดจาก
การแก้ปัญหาการใช้จินตนาการ และหลังการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้ว ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนที่ได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์
สูงสุดเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มของนักเรียนที่
มีค ว ามฉลาดสู งและกลุ่ มที่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์สูง  
 3.  เจตคติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบกับการเรียนรู้แบบผังกราฟิก 
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก ทั้งนี้เกิดจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม ด้ ว ย ต น เ อ ง  ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมที่ผู้ เรียนมีอิสระ  สามารถ
สามารถแสดงความคิดเห็น ร่วมกันน าเสนอ
ผลงาน รวมถึงนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ สอดคล้องกับ 
นพคุณ แดงบุญ.  (2552: 61) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย คือ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 นักเรียนที่ เรียนวิชา
ชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการเรียนรู้
แบบใช้ผังกราฟิก มีการคิดวิเคราะห์เชิง
สร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้น ครูผู้สอนควรน าเอาวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการเรียนรู้
แบบใช้ผั งกราฟิกไปประยุกต์ ใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถ
ส่ งผลถึ ง การคิ ดวิ เ ค ราะห์ แล ะการคิ ด
สร้างสรรค์ได้ 
  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบการเรียนรู้แบบใช้ผังกราฟิก 
ควรมีการวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อม
ก่อนท าการสอน เพื่อจะท าให้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองประกอบการเรียนรู้แบบใช้
ผั งกราฟิ ก เป็ น ไปอย่ า งสมบู รณ์ และ มี
ประสิทธิภาพ 
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  1.3 ในช่วงเวลาที่ให้ผู้เรียนท า
กิจกรรม ผู้สอนควรควบคุมเวลาให้เป็นไป
ตามก าหนดไว้ 
  1.4 ครูควรจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด
และทั่วถึงทุกคน โดยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการต่างๆ ในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ เพื่อให้สามารถค้นพบความรู้ สร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   1.5 เนื่องจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ส่วนใหญ่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้จึงควรมีการสรุปบทเรียนทุกครั้งที่
ท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อย 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย
ครั้งต่อไป 

  2.1 ควรท าการศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆที่หลากหลาย และ
ศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติม เช่น เหตุผลเชิง
จริยธรรม ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น 
  2.2 ควรมีการพัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบการ
เรียนรู้แบบใช้ผังกราฟิกในหน่วยการเรียนรู้
อื่นๆในรายวิชาชีววิทยาและในรายวิชาอื่นๆ 
  2.3 ควรศึกษารูปแบบวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆที่ส่งเสริมและ
พัฒนาการคิดต่างๆ เจตคติที่มีต่อรายวิชา
ชีววิทยา เช่น ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 
ประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นต้น 
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