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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 พัฒนาแผนและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติ

วิสซึมกับแผนและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 รายวิชาฟิสิกส์	 เรื่อง	 โมเมนตัมและการชน	 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75	2)	หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึ	และแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ	รายวชิาฟสิกิส	์เรือ่ง	โมเมนตมัและ
การชน	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	และ	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ	 และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	 รายวิชาฟิสิกส์	 เรื่อง	 โมเมนตัมและการชน	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 4	 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	กลุ่มสายวิทยาศาสตร์	
–	 คณิตศาสตร์	 ที่กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด	 อำาเภอ
ด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	31	จำานวน	70	คน	
จาก	2	ห้องเรียน	ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	(purposive	sampling)	จากนั้นแบ่งเข้ากลุ่มทดลอง
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และกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	ได้ผลดังนี้	กลุ่มทดลอง	คือ	ห้อง	4/5	จำานวน	35	คน	ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์	และกลุ่มควบคุม	คือ	ห้อง	4/6	จำานวน	35	คน	ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามปกติ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	4	ชนิด	ได้แก่	1)	แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสซึม	2)	แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	3)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	4)	แบบ
ทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และ	5)	แบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	E1/E2	E.I.	และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว	(one	–	way	MANOVA)

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

1.	แผนและการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึ	รายวชิาฟสิกิส	์เรือ่ง	โมเมนตมัและการ
ชน	ชัน้มัธยมศกึษาปทีี	่4	มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	79.69/79.54	สงูกวา่เกณฑท์ีก่ำาหนดไว	้75/75	แตแ่ผน
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	72.91/70.51	ต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	75/75

2.	คา่ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึและแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ	เท่ากับ	0.6930	และ	0.5279	ตามลำาดับ

3.	 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	 สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

คำาสำาคัญ:	 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม,	การจัดการเรียนรู้แบบปกติ,	ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน,	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ,	เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์

Abstract
The	purposes	of	this	research	were	1)	to	develop	plans	and	organization	learning	

using	constructivism	theory	and	the	plans	and	organization	learning	using	conventional	in	
momentum	and	collisions	subject	of	mathayomsuksa	4	students	with	a	required	efficiency	
of	75/75,	2)	find	out	an	effectiveness	index	of	organization	learning	using	constructivism	
theory	and	the	plans	and	organization	learning	using	conventional	and	3)	compare	learning	
achievement,	critical	thinking	and	scientific	attitude	in	momentum	and	collisions	subject	of	
mathayomsuksa	4	students	who	learned	by	organization	learning	using	constructivism	theory	
and	organization	learning	using	conventional.	The	sample	used	in	this	research	consisted	
of	70	students	of	mathayomsuksa	4	science	-	math	group	in	the	first	semester	of	2013	
academic	 year	 at	Mathayomdankhuntod	School,	Dankhuntod	District,	Nakhonratchasima	 
Province.	 The	 school	 is	 under	 the	 Office	 of	 Educational	 Service	 Area	 31.	 The	 sample	
was	 from	 a	 purposive	 sampling.	 The	 first	 group	 is	 35	 students	 in	 class	 4/5  studied	 
organization	learning	using	constructivism	theory	and	the	second	group	is	35	students	in	
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class	4/6	studied	organization	learning	using	conventional,	by	samples	random	sampling	
method.	The	instrument	used	in	the	research	4	types	were	1)	the	plans	for	organization	of	
constructivism	theory	 learning	and	the	plans	 for	organization	of	conventional	 learning,	2)	
a	learning	achievement	test,	3)	a	critical	thinking	test	and	4)	a	scientific	attitude	test.	The	
statistics	used	in	this	research	were	mean,	percentage,	standard	deviation,	E1/E2,	E.I.	and	
hypothesis	testing	used	one	–	way	MANOVA.

The	research	results	were	as	follows:

1.	The	plans	and	organization	learning	using	constructivism	theory	and	in	momentum	 
and	collisions	subject	of	Mathayomsuksa	4	students	had	the	efficiency	of	79.98	/	79.54	
higher	 than	 the	 criteria	 defined	 75/75,	 but	 the	 plans	 and	 organization	 learning	 using	 
conventional	efficiency	of	72.91/70.51	lower	criteria	defined	75/75.

2.	 The	 effectiveness	 indexes	 of	 the	 plans	 and	 organization	 learning	 using	 
constructivism	 theory	 and	 the	 plans	 and	 organization	 learning	 using	 conventional	 had	 
value	of	0.6930	and	0.5279	respectively.	

3.	 The	 students	 who	 learned	 by	 the	 plans	 for	 organization	 learning	 using	 
constructivism	 theory	 had	 higher	 learning	 achievement	 critical	 thinking	 and	 scientific	 
attitude	 in	 the	 momentum	 and	 collisions	 subject	 than	 the	 students	 who	 learned	 by	 
the	 plans	 for	 organization	 learning	 using	 conventional.	 It	 was	 significantly	 different	 at	 
the	level	of	.01.

Keywords:	organization	 learning	 using	 constructivism	 theory,	 organization	 learning	 using	
conventional,	learning	achievement,	critical	thinking,	scientific	attitude

บทนำา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญในสังคมทั้ง

ปัจจุบันและอนาคต	เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับทุกคนในชีวิตประจำาวัน	 ตลอดจนเทคโนโลยี	
เครื่องมือเครื่องใช้	และผลผลิตต่างๆ	เพื่ออำานวย
ความสะดวกในชีวิตและการทำางาน	 เหล่านี้
ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสม
ผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ	
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดต่างๆ	
และสามารถตรวจสอบได้	 ดังนั้นทุกคนจึงจำาเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์	 เพ่ือที่จะ

มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 สามารถนำาความรู้ไปใช้
อย่างมีเหตุผล	สร้างสรรค์	และมีคุณธรรม	(สำานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	2551)

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนที่มีผลต่อคุณภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา	 คือ	 นักเรียนขาดกระบวนการ
คิดแบบวิทยาศาสตร์	ไม่สามารถคิดและวิเคราะห์
แบบมีเหตุผล	 ขาดทักษะในการเลือกสรรข้อมูล
อยา่งเหมาะสม	ไมส่ามารถนำาความรูว้ทิยาศาสตร์
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ที่เรียนไปสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำาวันได้	 การจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมยังคงเน้นเนื้อหา	 ไม่เน้นกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด	 การ
แสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,	2547)	

ดังนั้นครูต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนร่วมกัน	 มี
การร่วมมือกันทำางานและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	
โดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัให้มากทีส่ดุ	กระบวนการ
เรยีนรูน้ีเ้รยีกวา่ทฤษฎคีอนสตรคัติวสิต์	(construc-
tivist	theory)	เปน็ทฤษฎกีารเรยีนรูด้้วยการกระทำา
ของตนเอง	 โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ด้วยวิธีการต่างๆ	 กัน	 อาศัยประสบการณ์เดิมซึ่ง
อาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความเข้าใจหรือข้อ
เท็จจริงที่มีอยู่	 เป็นการพัฒนาแนวคิดจากความ
เชื่อเดิมไปสู่แนวคิดใหม่	 หรือเป็นการเพิ่มเติม
แนวคิดใหม่เข้าไปสู่แนวคิดเดิมที่มีอยู่แล้ว	 และ
เปน็การปรบัแนวคิดโดยอาศยัขอ้มลูทีไ่ด้รบัมาใหม่	
(นันทิยา	บุญเคลือบ,	2540)	ซึ่งวิธีการนี้จะนำาไป
สู่การพัฒนาความสามารถในการคิด	เช่น	การคิด
วเิคราะห์	การคดิอยา่งมวีจิารญาณ	และการคดิแก้
ปัญหา	เป็นต้น

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	
ทักษะหน่ึงที่ผู้เรียนควรนำามาใช้ในการเช่ือมโยง
ความรู้กับกระบวนการ	 คือ	 การคิดอย่างมีวิจาร
ญาณ	เปน็การคดิพิจารณาไตรต่รองอย่างรอบคอบ	
จากหลกัฐาน	ขอ้มลูทีเ่ช่ือถอืได้	มาสรปุและตดัสนิ
ใจว่าสิ่งใดถูกต้อง	 สิ่งใดควรเชื่อ	 สิ่งใดควรเลือก	
หรือสิ่งใดควรทำา	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึง
เป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับผู้เรียนในการตัดสินใจเมื่อ
ต้องเผชิญกับการแก้ปัญหาต่างๆ	 ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม	(Watson	and	Glaser,	1964	;	Band-
man,	1995	;	สุวิทย์	มุลคำา,	2547)	ซึ่งสิ่งเหล่านี้

จะสง่ผลตอ่เจตคตทิีด่ใีนการเรยีนวิทยาศาสตรข์อง
ผู้เรียน	 โดยการสังเกตพฤติกรรมในการแสวงหา
ความรู้	 และแสดงออกให้เห็นถึงการใช้สติปัญญา
หรือความคิดของนักวิทยาศาสตร์	 ที่เป็นผลจาก
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมที่หลาก
หลาย	 (Munby,	 1983	 ;	 สำานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา,	2551)

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติที่ดีในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะนำาแนวคิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และการแก้ปัญหาเพื่อผู้เรียนเป็นสำาคัญ	
ในรายวิชาวิชาฟิสิกส์	 เรื่อง	 โมเมนตัมและการ
ชน	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 จึงนำาเอาความ
รู้ต่างๆ	 การคิดอย่างมีจารณญาณ	 และเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	
4	 และจะนำาผลที่ได้มาจากการทดลองวิเคราะห์
สถิติพื้นฐาน	 และตรวจสอบตามสมมติฐานโดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว	
(one	 –	 way	 MANOVA)	 เป็นการวัดตัวแปร
ตามหลายตัวพร้อมกัน	 ทำาให้มองเห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม	 ซึ่งจะบอกเก่ียวกับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันโดยรวมในทุก
ตัวแปร	 โดยผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลใน
การสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	เพื่อพัฒนาแผนและการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึกบัแผนและการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ	 รายวิชาฟิสิกส์	 เรื่อง	 โมเมนตัม
และการชน	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	ที่
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75
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2.	 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิส
ซึม	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 รายวิชา
ฟิสิกส์	 เรื่อง	 โมเมนตัมและการชน	 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์	รายวิชาฟิสิกส์	เรื่อง	โมเมนตัมและ
การชน	ของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่4	ระหวา่ง
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสซึมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

สมมติฐานของการวิจัย
นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูต้ามแนว

คอนสตรัคติวิสซึม	รายวิชาฟิสิกส์	เรื่อง	โมเมนตัม
และการชน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	
นั ก เ รี ยนชั้ นมั ธยมศึกษา ปีที่ 	 4 	 กลุ่ มสาย	
วิทยาศาสตร์	–	คณิตศาสตร์	สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 31	 จำานวน	 6	
โรงเรยีน	ไดแ้ก	่โรงเรยีนมธัยมดา่นขนุทด	โรงเรยีน
หนองกราดวฒันา	โรงเรยีนขามสะแกแสง	โรงเรยีน
หนองบัวละครวิทยา	 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา	
และโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์	 2	 จำานวน	
1,259	คน	

กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้ 	
คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 กลุ่มสาย
วิทยาศาสตร์	–	คณิตศาสตร์	ที่กำาลังในภาคเรียน
ที่	1	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด	

อำาเภอด่านขุนทด	 จังหวัดนครราชสีมา	 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	31	
จำานวน	2	ห้องเรียน	รวมทั้งสิ้น	70	คน	ได้มาโดย
การเลอืกแบบเจาะจง	(purposive	sampling)	และ
จากการตรวจสอบผลการทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนทั้ง	 2	
ห้อง	 พบว่า	 ไม่มีความแตกต่างกัน	 จากนั้นแบ่ง
เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มอย่าง
ง่ายด้วยวิธีการจับสลาก	ผลเป็นดังนี้

กลุ่มทดลอง	 คือ	 ห้อง	 ม.	 4/5	 จำานวน	
35	คน	ไดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคั
ติวิสซึม

กลุม่ควบคมุ	คอื	หอ้ง	ม.	4/6	จำานวน	35	
คน	ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสซึมและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	
เรื่อง	โมเมนตัมและการชน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	
โดยมจีำานวนแบบละ	5	แผน	เวลาแผนละ	4	ชัว่โมง	
รวมเวลาสอนทั้งหมด	20	ชั่วโมง

2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชนิดปรนัย	5	ตัวเลือก	จำานวน	25	ข้อ	มีค่า
ความยากงา่ยตัง้แต	่.29	ถงึ	.61	คา่อำานาจจำาแนก
รายข้อตั้งแต่	 .77	 ถึง	 .94	 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ	.99

3 . 	 แบบทดสอบวัดการ คิดอย่ างมี
วิจารณญาณ	ชนิดปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	25	
ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	 .40	ถึง	 .63	ค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่	.81	ถึง	.97	และค่าความเชื่อ
มั่นเท่ากับ	.99

4.	 แบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	 เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (rating	 scale)	 5	
ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ
ตัง้แต	่.36	ถงึ	.90	และคา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั	.96
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การดำาเนินการวิจัย

1.	ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนในการจัดการเรียน
รูต้ามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึและการจดัการเรยีนรู้
แบบปกติ

2.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (pre	 -	 test)	 โดย
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 ทำาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบทดสอบวัด
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และแบบวัดเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์	

3.	ดำาเนนิการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอน
สตรัคติวิสซึมและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 จน
ครบทั้ง	5	หน่วย	ตามเวลาที่กำาหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง	2	รูปแบบ

4.	ทดสอบหลังเรียน	(post	-	test)	โดย
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 ทำาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบทดสอบวัด
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และแบบวัดเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์	ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับการทดสอบ
ก่อนเรียน	

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	วเิคราะห์หาประสทิธภิาพของแผนและ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมและ
แผนและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 โดยคำานวณ
หาร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และใช้สูตร	E1	/	E2	

2.	วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแผน
และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิส
ซึมและแผนและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 โดย
คำานวณหาร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และใช้สูตร	E.I.

3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ระหว่างนักเรียน
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัค
ติวิสซึม	 และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 โดย
ใช้สถิติทดสอบสมมติฐานด้วยการวิ เคราะห์
ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว	 (one	 –	 way	
MANOVA)

ผลการวิจัย
1.	 ผลของประสิทธิภาพของแผนและ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมและ
แผนและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	ตามเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้	75/75	ดังตาราง	1	และ	2

ตาราง 1	 ผลของประสิทธิภาพของแผนและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม

จำานวน
นักเรียน

(n)

คะแนนระหว่างเรียนจากใบงาน
และแบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการเรียน

คะแนนจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

คะแนน
เต็ม

S.D. ร้อยละ
(E

1
)

คะแนน
เต็ม

S.D. ร้อยละ	
(E

2
)

35 100 79.69 6.57 79.69 25 19.89 1.88 79.54

X X
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จากตาราง	1	พบว่า	นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม	มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
จากใบงานและแบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ	 79.69	 และค่าเฉลี่ยของ

คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนคิด
เปน็รอ้ยละ	79.54	แสดงว่า	แผนการจดัการเรยีนรู้
ตามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึ	มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	
79.69/79.54	สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	75/75	

ตาราง 2	 ผลของประสิทธิภาพของแผนและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

 
จำานวน
นักเรียน

(n)

คะแนนระหว่างเรียนจากใบงานและแบบทดสอบ
ย่อยท้ายหน่วยการเรียน

คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียน

คะแนน
เต็ม

S.D. ร้อยละ
(E

1
)

คะแนน
เต็ม

S.D. ร้อยละ	
(E

2
)

35 100 72.91 4.97 72.91 25 17.63 1.83 70.51

จากตาราง	2	พบว่า	นักเรียนที่เรียนด้วย
แผนและการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตมิคีา่เฉลีย่ของ
คะแนนจากใบงานและแบบทดสอบย่อยทา้ยหน่วย
การเรียนคิดเป็นร้อยละ	72.91	และค่าเฉลี่ยของ
คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนคิด
เป็นร้อยละ	 70.51	หมายความว่า	 แผนและการ

จัดการเรียนรู้แบบปกติ	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
72.91/70.51	ต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	75/75

2.	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมและ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	ดังตาราง	3	

ตาราง 3	 คา่ดัชนีประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิิสซมึและแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ n

คะ
แนน
เต็ม
(40)

คะแนนรวม ร้อยละของคะแนนรวม

E.I.
ร้อยละ	
E.I.ก่อน

เรียน
หลัง
เรียน

ก่อน
เรียน

หลังเรียน

คอนสตรัคติวิสซึม 35 875 292 696 33.37 79.54 0.6930 69.30

ปกติ 35 875 279 617 31.89 70.51 0.5279 52.79
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จากตาราง	3	พบวา่	แผนการจดัการเรยีน
รู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมและแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ	 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	
0.6930	และ	0.5279	ตามลำาดับ	หมายความว่า	
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม
และแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต	ิทำาใหนั้กเรยีน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ	 69.30	 และ	

52.79	ตามลำาดับ

3.	 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	 รายวิชาฟิสิกส์	 เรื่อง	
โมเมนตัมและการชน	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 4	 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมกับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ	ดังตาราง	4

ตาราง 4	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์	 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ

สถิติทดสอบ Value Hypothesis df Error df F p

Pillai,s trace

Wilks, lambda

Hotelling,s trace

Roy,s largest root

.489

.511

.958

.958

3.000

3.000

3.000

3.000

66.000

66.000

66.000

66.000

21.071

21.071

21.071

21.071

.000

.000

.000

.000

จากตาราง	 4	 พบว่า	 นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม	และ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	 แตกต่างกันอย่างมี 
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	จงึไดท้ำาการทดสอบ
เปรียบเทียบแยกทีละตัวแปรตาม	 (Univariate	
Test)	ดังตาราง	5

ตาราง 5	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์	 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติแบบแยกทีละตัวแปรตาม	2	ตัวแปร	(univariate	test)

ตัวแปรตาม SS df MS F p

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน						Contrast
																																	Error

89.157
233.714

1
68

89.157
3.437

25.941 .000

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ			Contrast
																																	Error

188.929
308.914

1
68

188.929
4.543

41.588 .000

เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์							Contrast
																																	Error

26.414
147.886

1
68

26.414
2.175

12.146 .001
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จากตาราง	5	พบว่า	นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม	 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 โมเมนตัมและ
การชน	 สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

อภิปรายผล
1.	 แผนและการจัดการเรียนรู้ตามแนว

คอนสตรัคติวิสซึม	 และแผนและการจัดการเรียน
รู้แบบปกติ	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	79.69/79.54	
และ	 72.91/70.51	 ตามลำาดับ	 อยู่ในเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้คือ	 75/75	 ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้
ดำาเนินศึกษาหนังสือ	 ตำารา	 เอกสารและงานวิจัย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้นวคอนสตรคัติวสิ
ซึมตามแนวคิดของมาร์ติน	(Martin,	1994)	และ
มนต์ชัย	พงศพรนฤวงษ์	(2552)	มาเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้	ดังนี้	1)	ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน
และนำาเสนอปญัหา	2)	ขัน้ปฏิบติั	เปน็ขัน้ทีนั่กเรยีน
ในกลุม่รว่มมอืกนัเรยีนรู	้3)	ขัน้สะทอ้นความรู	้เปน็
ขั้นที่นักเรียนอภิปราย	วิเคราะห์	เปรียบเทียบ	หา
ข้อสรุปในกระบวนการปฏิบัติ	 4)	 ขั้นสร้างความรู้	
เป็นขั้นที่นักเรียนทั้งช้ันร่วมกันสรุปกระบวนการ
ปฏิบัติ	 และ	 5)	 ขั้นประเมินผล	 ซึ่งได้ลำาดับตาม
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	 และออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการรู้	 มาตรฐาน
การเรียนรู้	 และตัวชี้วัด	 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	และได้
ผ่านการตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอ
แนะของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	 ผ่าน
การประเมินตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา	และด้านการวัดและประเมินผล	เพื่อ
ให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเหมาะสม
และสามารถนำามาจัดการเรียนรู้ได้	 อีกทั้งได้ผ่าน
การทดลองใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียง

กับกลุ่มตัวอย่างจริง	 เพื่อหาความเหมาะสมของ
เวลาในการจดักจิกรรมสือ่การเรยีนรู	้และปรมิาณ
เนื้อหา	 ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัค
ติวิสซึม	 ที่มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้า	และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและครูผู้
สอน	 เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนรู้	 อภิปรายผลหาข้อ
สรุปข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผลจากสถานการณ์
หรือโจทย์ปัญหา	และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
จนบรรลุจุดประการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้	สอดคล้อง
กับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	
(2543:	 25)	 ที่กล่าวไว้ว่า	 การเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิสซึม	 ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ตลอด
เวลาเมือ่มกีจิกรรมเกดิขึน้	มกีารปฏสิมัพนัธซ์ึง่กนั
และกนัทัง้สองฝา่ย	โดยทีต่า่งฝา่ยตา่งเรยีนรูซ้ึง่กนั
และกัน	 และเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	มัณฑนา	แพทย์ผล	
(2550)	 ท่ีพบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิสซึม	 เรื่อง	 ระบบจำานวนเต็ม	 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	 92.42/91.67	 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
ไว้	80/80	ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติมี
ประสิทธิภาพต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนดอาจเนื่องมา
จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
และครูผู้สอนค่อนข้างน้อย	 เพราะเน้นการศึกษา
ดว้ยตนเองกอ่นจะนำาขอ้มลูทีไ่ดม้ารว่มกนัอภปิราย
ผล	 จึงทำาให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง	 ต่ำา	 ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหา
ด้วยตนเอง	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม	 และแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ	มีค่าเท่ากับ	0.6930	และ	
0.5279	 ตามลำาดับ	 หมายความว่านักศึกษามี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนคิด
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เป็นร้อยละ	69.30	และ	52.79	ตามลำาดับ	ทั้งนี้
เน่ืองมาจากบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมนั้น	 ครูเปรียบเสมือน
ผู้อำานวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยการคอย
กระตุ้นผู้เรียนด้วยเทคนิคการตั้งคำาถาม	นำาเสนอ
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย	 สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้อย่างอิสระ	 เน้นกระบวนการหาคำาตอบ
มากกว่าความถูกต้องของคำาตอบ	 เปิดโอกาสให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่	
สอดคล้องกับ	 บรูคส์	 และบรูคส์	 (Brooks	 and	
Brooks,	1999:	16	-	17)	ที่กล่าวถึงบรรยากาศ
ของห้องเรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมไว้ว่าครู
ต้องคิดว่านักเรียนเปรียบเสมือนหนึ่งนักคิด	 ซึ่ง
เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีด้วยตัวนักเรียนเอง	 ดังน้ัน
กิจกรรมการเรียนการสอนต้องยึดแนวทางที่จะ
ให้นักเรียนแสวงหาคำาตอบจากคำาถาม	เน้นแหล่ง
ข้อมูลและสิ่งที่อยู่รอบๆ	 ตัว	 โดยครูจะทำาหน้าที่
เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริม	ค้นหาความคิดของนักเรียน	
เพื่อจะได้เข้าใจความคิดร.บยอดของนักเรียน	
และจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับนักเรียน	
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพิมล	 ทองด้วง	
และคณะ	(2556)	พบวา่	ดชันปีระสทิธผิลของบท
เรียนบนเครือข่ายท่ีสร้างตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์	 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ที่พัฒนาขึ้น	 มีค่าเท่ากับ	
0.8464	หรือคิดเป็นร้อยละ	84.64	หมายความ
ว่า	 บทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิต์ทำาใหผู้เ้รยีนมคีะแนนหลงัเรยีนเพ่ิมขึน้
จากก่อนเรียน	สว่นการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตโิดย
สอนตามคู่มือครู	 จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เนน้การเรยีนรูด้ว้ยตนเองน้ัน	อาจจะทำาใหนั้กเรยีน
ท่ีมีผลสมัฤทธิท์างเรยีนอยู่ในระดับปานกลาง	และ
ต่ำา	 เกิดความท้อแท้ในการเรียนเนื่องจากต้องแก้
ปัญหาจากโจทย์	 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาน้ี	 จึงส่ง
ผลต่อความก้าวหน้าทางเรียนของนักเรียนทั้ง	 2	
กลุม่	ทีม่คีวามก้าวหนา้ทางการเรยีนทีแ่ตกตา่งกนั

3.	 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตัคติวิสซึม	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์	 สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.01	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่ผลการวิจัย
เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก	ครูที่จะต้องทำาหน้าที่เป็นผู้
ชี้แนะแนวทาง	สร้างแรงจูงใจอำานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้วิธีการ
สอนทีเ่นน้ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนกบันกัเรยีน	
นกัเรยีนกบัคร	ูสง่เสรมิการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ
ด้วยการให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
จากปัญหาที่กำาลังเผชิญ	 สอดคล้องกับวรรณทิพา	
รอดแรงคา้	(2541:	26)	ไดก้ลา่วถงึบทบาทของครู
ในการเรยีนการสอนตามแนวคอนสครคัตวิิสซมึว่า	
ครมูบีทบาทเพยีงเปน็ผูอ้ำานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้วิธีการสอนที่เน้น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน	 นักเรียน
กับครู	 ครูต้องช่วยให้นักเรียนพิจารณาในสิ่งที่ถูก
ต้องจากสิ่งเร้า	 บทบาทของครูเป็นผู้วินิจฉัยทำา
หน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีของนักเรียน	 ครูต้องจัดหาสื่อ
และจัดหากิจกรรมใหม่ๆ	 ให้กับนักเรียนเพื่อช่วย
ให้นักเรียนสร้างความเข้าใจใหม่ๆ	บทบาทของครู
เป็นนักวิจัย	คือ	ต้องให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิด	
ผลงานวจิยัในชัน้เรยีนกบัครคูนอืน่ๆ	ในฐานะทีค่รู
ชว่ยนกัเรยีนใหเ้กดิการเรยีนรู้	สอดคลอ้งกบัผลการ
วจิยัของนติยา	ฉมิวงศ	์(2551)	พบวา่	นกัเรยีนทีไ่ด้
รบัการสอนตามแนวคอนสตคัตวิสิซมึ	มผีลสมัฤทธิ์
หลงัเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต	ิ
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ดา้นดา้นการ
คิดอย่างมีวิจารญาณครูทำาหน้าที่กระตุ้นนักเรียน
ด้วยคำาถามที่ท้าทาย	เช่น	ประเด็นสำาคัญคืออะไร	
ความคดิเหน็ของนกัเรยีนตอ่เรือ่งนีค้อือะไร	รวมทัง้
ประเดน็ปญัหาตา่งๆ	การทดลองทางวทิยาศาสตร์
ด้วยตนเองของนักเรียน	 สอดคล้องกับสุมาลี	 
ชัยเจริญ	 (2551:	 109)	 ที่กล่าวถึงคุณค่าของ
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การนำาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้	 ที่สามารถส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณว่า	 ภารกิจการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสซึมท่ีผ่านการลงมือกระทำาของผู้เรียน
อย่างตื่นตัว	ภารกิจการเรียนรู้ตามสภาพจริง	และ
จัดให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ตลอด
จนการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองใหม้ากกวา่เดิม	
มีการถ่ายโอนความรู้	การสร้างความหมายในการ
เรยีนรูข้องตนเอง	ดา้นเจตคตเิชิงวทิยาศาสตร	์พบ
ว่า	นักเรียนมีความสนุกสนานกับกิจกรรมที่หลาก
หลาย	 มีแหล่งข้อมูลและสื่อการเรียนการสอนที่
เร้าความสนใจ	 สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปในชีวิต
ประจำาวัน	 นักเรียนความสนใจและกระตือรือร้น
ในการเรียนเป็นอย่างดี	 จึงทำาให้นักเรียนมีความ
รู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์	 ดังที่สถาบันส่ง
เสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	(2546:	
149)	 ที่ให้ความหมายของเจตคติวิทยาศาสตร์
ไว้ว่า	 เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์	
ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย	 ความรู้สึกดังกล่าว	 ได้แก่	
ความพอใจ	 ความศรัทธาและซาบซึ้ง	 เห็นคุณค่า
และประโยชน์	 ตระหนักในคุณโทษ	 ความต้ังใจ
เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์	 การ
เลือกใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ	
การใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรอ์ย่างมคีณุภาพ	โดย
ใคร่ครวญ	 ไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย	 ส่งผลให้
นกัเรยีนมเีจตคตทิีดี่ต่อวทิยาศาสตร	์สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของอรพินธ์	 ช่วยค้ำาชู	 และคณะ	 (2554:	
25	 -31)	พบว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 4.51	 อยู่ในระดับมาก	 ท้ังน้ีการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสตรัคติวิสซึมสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ตรง
ที่	 ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน	 ต่ืนเต้น	 ท้าทาย	

และมีความเป็นมิตร	 จึงส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับ
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมมีเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1	ครคูวรสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูใ้ห้
เป็นกันเองกับนักเรียน	เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
กล้าแสดงออก	 และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน	 ครู	 มี
มากขึ้น	

1.2	ครคูวรควบคมุเวลาในการเรยีนรูแ้ละ
แจง้เวลาทีช่ดัเจนในการปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรู้
ในนักเรียนทราบ

1.3	 ครูควรให้ความสำาคัญของข้ันตอนที่
ได้คำาตอบมากกว่าความถูกต้องของคำาตอบ

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป

2.1	 ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตัคติวิสซึม	ให้มีความหลากหลาย	โดย
การผสมผสานเทคนคิในการเรยีนรูต้า่งๆ	หรอืสอด
แทรกกระบวนการคิด	 เช่น	 การเรียนรู้ตามแนว
คอนสตัคติวิสซึมที่เน้นการเรียนรู้แบบให้ปัญหา
เป็นฐาน	เป็นต้น

2.2	ควรออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แนวคอนสตคัตวิสิซมึ	ทีเ่นน้ทกัษะในศตวรรษที	่21	
เช่น	ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	เป็นต้น

2.3	 ควรนำาแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตัคติวิสซึม	 ไปพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 โปรแกรมบทเรียนแบบ
สถานการณจ์ำาลอง	การสรา้งบลอ็กเพือ่ใหน้กัเรยีน
และผู้สอนได้ปฏิสัมพันธ์กันมาขึ้น	
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