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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัค ติวิสต์ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 2) พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 
“ไพโรจน์ประชาสรรค์” ซึ่งได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำานวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
ไดแ้ก่ แผนการจัดการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 ตามแนวทางทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ มีคุณภาพระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ 1) 
แบบบันทึกการสอน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน 4) 
แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการ 5) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น.95 6) 
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ค่าความเชื่อมั่น .95 และ 7) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.0 ทุกข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. ผลการพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 ทีเ่รยีน ดว้ยกจิกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 24.33 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน และนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
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2. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 24.31 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน และนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ 

Abstract
 The purposes of this study were: 1) to develop learning achievement of  

Prathomsuksa 4 students learning with science learning activities based on constructivist 
theory, in order to not less than 50%, 2) to develop the analytical thinking of Prathomsuksa 
4 students learning by learning science based on constructivist theory, in order to not less 
than 50%, and 3) to study satisfaction of the 4 students on Learning with science learning 
activities based on constructivist theory. The target groups include: Prathomsuksa 4 students 
“Pairoj Prachasan” acquired by purposive selection of 45 people. The instruments using in 
this study were:1) the learning management plan based on eight constructive theories with 
high quality, average 4.40, 2) teaching record, 3) observation behavior, 4) questionnaire,  
5) Sub-tests of action 6) achievement test with form reliability .95, 7) analytical thinking  
test with reliability.95 and 8) a student satisfaction questionnaire. Data were analyzed by 
calculating the mean, percentage, and standard deviation.

The findings were as follows:
1. The results of the development of learning achievement of prathom suksa 4  

students learning by science learning activity based on constructivist theory. Students scored 
an average of 24.33 points out of a total of 30 points and the students passed no less 
than 50%.

2. The results of the analytical development of Prathomsuksa 4 students learning by 
activity. Learning the science of constructivist theory, students scored an average of 24.31 
points out of a total of 30 points and the students passed no less than 50%.

3. The results of the study of the satisfaction of Prathomsuksa 4 students towards 
science learning based on constructivist theory found that the students had the highest level 
of overall satisfaction.

Keywords: Learning achievement, analytical thinking, science learning activities, constructivist 
theory
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O-NET ของสถาบนัการทดสอบแหง่ชาตมิคีา่เฉลีย่
ของการทดสอบทั้งประเทศ ทั้ง 3 ระดับ ยังไม่น่า
พอใจ การประเมนิดา้นวิทยาศาสตรเ์ก่ียวกับความรู ้
และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน เปรียบเทียบกับ
นานาชาติในโครงการ PISA (Program for Inter-
national Student Assessment) พบว่า ในปีค.ศ. 
2015 คะแนนเฉลีย่วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนไทย 
คือ 421 คะแนน อยู่ในช่วงลำาดับที่ 51 - 57 ซึ่ง
ต่ำากว่าค่าเฉลี่ย OECD มากกว่าหนึ่งระดับ และ
คะแนนวิทยาศาสตร์อยู่ในกลุ่มเดียวกับประเทศ
มอลโดวา แอลเบเนีย ตุรกี ตรินิแดดและโตเบโก 
คอสตาริกา กาตาร์ โคลอมเบีย และเม็กซิโก 
ประเทศในเอเชียที่ร่วมการประเมินและมีคะแนน
เฉลี่ยต่ำากว่าไทยมีเพียงอินโดนีเซีย แนวโน้ม
คะแนนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยโดยรวมลด
ต่ำาลง จาก PISA 2012 ถึง PISA 2015 คะแนน
วิทยาศาสตร์ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ (23 คะแนน) 
และคะแนนลดลงจนเทา่กับการประเมนิรอบ PISA 
2006 ที่วิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลัก (สถาบันส่ง
เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 2559) 
ซึง่จากการศกึษาพบวา่ การจดัการเรยีนการสอนวิ
ทยาศาตรข์องไทยในสถาบนัการศกึษาทุกระดบัชัน้ 
เปน็การจดัการศกึษาทีอ่อ่นแอทางสตปิญัญา และ
ทำาลายศักยภาพในการเรียนรู้ 

เนื่องจากเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาใน
ห้องเรียนและท่องจำาจากตำาราเป็นส่วนใหญ่ ผู้
เรียนขาดประสบการณ์และการศึกษาจากความ
เป็นจริงรอบตัว ขาดการคิดวิจารณญาณ ขาด
การนำาประสบการณ์หรือข้อมูลมาสังเคราะห์ให้
เป็นปัญญาท่ีสูงข้ึนทำาให้ไม่เกิดการเรียนรู้ เมื่อ
ไม่มีความรู้ความเข้าใจ จึงไม่สามารถทำาข้อสอบ
ได้ (ทิศนา แขมมณี, 2551: 177) ข้อมูลดังกล่าว
สอดคล้องกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ “ไพโรจน์
ประชาสรรค”์ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

บทนำา
วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน ซึ่งผล

ของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ ได้นำามาสู่การพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งอำานวยความสะดวกในชีวิต 
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้ง
ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดแบบสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถตัดสินในโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และ
มีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2551: 1) 

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศกึษาธกิารในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติใหเ้ข้าสูโ่ลกยคุศตวรรษที ่21 โดยมุง่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี 
สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่าง
สันติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 จึงได้กำาหนดให้การจัดการ
เรียนการสอนในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
ท่ีมุง่ใหผู้เ้รยีนได้เรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่น้นการเช่ือม
โยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำาคัญในการ
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการ
ในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุก
ขั้นตอน มีการทำากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น เน้น
การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการคิดให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)

ผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์จากหน่วยงานต่างๆ เช่น การสอบ 
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ศึกษาชลบุรี เขต 1 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการ
ประเมินสมรรถนะความสำาคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิด ผลการทดสอบ O-NET 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับต่ำา 
โดยในปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เท่ากับ 39.27 ซึ่ง
ต่ำากว่าท้ังในระดับเขตพื้นท่ี (43.79) และระดับ
ชาติ (42.59) และเมื่อพิจารณาในรายสาระการ
เรียนรู้พบว่า สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่ง
พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ มี 6 จาก 8 สาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ 1) กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 2) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำารงชีวิต 3) 
พลังงาน 4) สารและสมบัติของสาร 5) ชีวิตกับสิ่ง
แวดล้อม และ 6) แรงและ การเคลื่อนที่ นอกจาก
นี้ เมื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ของสถาบันการ
ทดสอบแห่งชาติ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า ข้อสอบที่ใช้มีเนื้อหาตามตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
สอบ O-NET เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 สอดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะความ
สำาคัญของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2558 นักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีผลการ
ประเมินความสามารถในการคิดอยู่ในระดับต่ำา
ท่ีสุด จาก 5 ด้าน (โรงเรียนวัดท้องคุ้ง”ไพโรจน์
ประชาสรรค”์. 2558: 76) ดังนัน้ผู้วจิยัจงึมแีนวคดิ
ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นช้ันเรียนที่เป็น
พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และส่งผลต่อการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ให้มีความพร้อมทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาให้สูงสุดเต็มตามศักยภาพของนักเรียน อัน
จะสง่ผลตอ่คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิา
วิทยาศาสตร์และผลการทดสอบระดับชาติต่อไป

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) เป็นก
ระบวนการสร้างมากกว่าการรับรู้ เป้าหมายของ
การสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความ
พยายามในการถ่ายทอดความรู้ จะมุ่งเน้นการ
สร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล
และสิ่งแวดล้อมมีความสำาคัญในการสร้างความ
หมายตามความเป็นจริง โดยมีหลักสำาคัญที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่า เป็นการเรียนรู้  
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือทำาในการสร้างความรู้ 
(สุมาลี ชัยเจริญ, 2551: 102-103) สอดคล้อง
กับสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 
32) ที่อธิบายลักษณะการจัดการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ ว่าเน้นองค์ประกอบ 4 ประการ 
ได้แก่ 1) กระบวนการเรียนรู้เป็นของผู้เรียนและ
เน้นความสำาคัญของความรู้เดิม 2) เปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนเปน็ผูแ้สดงความรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง 3) ผูเ้รยีนไดฝ้กึปฏบิตัจิรงิ แสวงหาคน้ควา้
ความรู้ด้วยตนเองจนพบความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้น
พบ ได้เรียนรู้ วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้าจนถึงรู้แจ้ง 
และ 4) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม อัน
เปน็พืน้ฐานของการดำารงชวิีตในสงัคมอย่างเปน็สขุ 
ครผููส้อนจะเปน็ผูช้ีแ้นะ ไมใ่ชเ่ปน็ผูช้ีน้ำา กระตุน้ให้
ผูเ้รยีนคดิมากกวา่การบอกความรู ้และผูเ้รยีนกจ็ะ
เป็น ผู้แสวงหาความรู้ฝึกฝนวิธีความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นเจ้าของบทเรียนและลงมือปฏิบัติจริง มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก กล้า
นำาเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้สอนร่วมแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้ยอมรบัฟงัความคดิเห็นของคนอืน่ มทีกัษะ
การทำางานเป็นกลุ่ม มีความสามารถในการเช่ือม
โยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ และมีผลงานที่
สร้างสรรค์ 

ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะทำาการศึกษาการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
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วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
ใหส้ามารถนำาวทิยาศาสตรม์าใช้ในการแกป้ญัหาใน
ชวีติจรงิได ้และเปน็พ้ืนฐานสำาหรบัผูท้ีส่นใจพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ให้ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

2. เพื่อพัฒนาการคิดวิ เคราะห์ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีเ่รียนด้วยกจิกรรม
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามทฤษฎีคอนสตรคัติวสิต์ 
ให้ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุม่เปา้หมายทีผู่ว้จิยัใช้ในการวจิยัครัง้นี ้

เป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4/3 ปกีารศกึษา 
2559 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำานวน 
45 คน 

เครื่องมือที่ ใ ช้ ในการทดลอง ได้แก่  
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวทาง
ทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสต์ จำานวน 2 หน่วยการเรยีนรู ้ 
8 แผนการจัดการเรียนรู้ 16 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
ได้แก่

1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 4 เนื้อหาครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ ดินใน
ท้องถิ่น และท่องอวกาศ เป็นแบบปรนัย จำานวน 
30 ข้อ

2. แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปี
ที่ 4 เป็นแบบปรนัย จำานวน 30 ข้อ

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ตามแนวทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หน่วยการ
เรียนรู้ ดินในท้องถิ่น จำานวน 4 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง และหน่วยการเรียนรู้ ท่อง
อวกาศ จำานวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 8 
ช่ัวโมง รวมจำานวนที่ใช้ทั้งสิ้น 16 ช่ัวโมง แต่ละ
แผนมีกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ (1) ขั้น
ทบทวน (2) ขั้นเชิญชวน (3) ขั้นสำารวจ (4) ขั้น
เสนอคำาอธิบายและคำาตอบของปัญหา และ (5) 
ขั้นนำาไปปฏิบัติ

2. เสนอแผนการจดัการเรยีนรูใ้หอ้าจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจ สอบ
ความถูกต้อง และความครอบคลุมของเนื้อหา

3. ผู้วิจัยนำาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 ตามแนวทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ทั้ง 2 
หน่วยการเรียนรู้ ไปดำาเนินการสอนด้วยตนเอง

4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทุกแผนการ
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จัดการเรยีนรูข้องการวจิยัเชิงปฏิบติัการ ทัง้ 8 แผน 
16 ชัว่โมง ดว้ยเครือ่งมอืทีใ่ช้สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ
ได้แก่ แบบบันทึกการสอน แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
และแบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการ

5. หลังจากดำาเนินกิจกรรมครบทั้ง 2 
วงจรแล้ว ให้ผู้เรียนทำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ แล้วนำาคะแนน
ที่ได้ไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ นำา
ข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการสอน แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน และแบบสอบถามความคิด
เห็นของนักเรียน มาวิเคราะห์ ตีความสรุปความ 
และนำามาสะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
การสอน เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพร่องตา่งๆ และ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยหรือดำาเนินการ
ในครั้งต่อไป 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ นำา
ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติ
การ มาวิเคราะห์ คำานวณหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนำามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้ เพื่อดูว่านักเรียนมีการพัฒนา
ได้ถึงเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้หรือไม่ โดยเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
คือ มีนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่มีคะแนน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และนำา
มาสะท้อนผลการปฏิบัติ ในแต่ละวงจรปฏิบัติการ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการเรียน
การสอน และเป็นแนวทางในการดำาเนินการใน
วงจรปฏบิตักิารตอ่ไป และนำาแบบสอบทดสอบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน แบบทดสอบการคดิวิเคราะห์
มาทดสอบและแบบสอบถามความพึงพอใจมาส
อบถามหลังจากดำาเนินการสอนเสร็จส้ินทุกวงจร
ปฏบิตักิาร เพือ่เปรยีบเทียบผลคะแนนการทำากอ่น
และหลงัเรยีน และเปรยีบเทยีบกบัเกณฑเ์พือ่แปล
ผลต่อไป

ผลการวิจัย 
1. ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวงจรที่ 1 และ 2 ได้ผลดังนี้

พบว่า ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท้ายวงจรที่ 1 จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 7.04 คะแนน 
และจากจำานวนนักเรียน 45 คน มีนักเรียนผ่าน
เกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำานวน
นกัเรยีนทัง้หมด ผลการทดสอบทา้ยวงจรที ่2 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
7.80 คะแนน และจากจำานวนนักเรียน 45 คน มี
นกัเรียนผา่นเกณฑ์ทกุคน คิดเปน็รอ้ยละ 100 จะ
เห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นในแต่ละ
วงจร และจำานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ครบทุก
คนในแต่ละวงจร ดังตารางที่ 1



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 212 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562

 2. ผลการทดสอบการคิดวิเคราะห์ท้าย
วงจรที่ 1 และ 2 ได้ผลดังนี้

พบว่า ผลการทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ท้ายวงจรที่ 2 จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน นกัเรยีนได้คะแนนเฉลีย่ 6.89 คะแนน 
และจากจำานวนนักเรียน 45 คน มีนักเรียนผ่าน
เกณฑ์ จำานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของ

จำานวนนกัเรยีนทัง้หมด ผลการทดสอบท้ายวงจรที ่
2 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน นกัเรยีนไดค้ะแนน
เฉลี่ย 7.27 คะแนน และจากจำานวนนักเรียน 45 
คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 
100 จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น
ในแต่ละวงจร และจำานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ก็
สูงขึ้นด้วยในแต่ละวงจร ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 1 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายวงจรที่ 1 และ 2

วงจร
ทดลอง
ปฏิบัติ

จำ�นวน
นักเรียน
ทั้งหมด

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
นักเรียน

ที่ผ่�นเกณฑ์
นักเรียน

ที่ไม่ผ่�นเกณฑ์

คะแนน
ผ่�น

เกณฑ์

คะแนน
เฉลี่ย

S.D.
จำ�นวน
นักเรียน

ร้อยละ
จำ�นวน
นักเรียน

ร้อยละ

1 45 5 7.04 1.24 45 100 0 0.00

2 45 5 7.80 1.29 45 100 0 0.00

ต�ร�งที่ 2 ผลการทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท้ายวงจรที่ 1 และ 2

วงจร
ทดลอง
ปฏิบัติ

จำ�นวน
นักเรียน
ทั้งหมด

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
นักเรียน

ที่ผ่�นเกณฑ์
นักเรียน

ที่ไม่ผ่�นเกณฑ์

คะแนน
ผ่�น

เกณฑ์

คะแนน
เฉลี่ย

S.D.
จำ�นวน
นักเรียน

ร้อยละ
จำ�นวน
นักเรียน

ร้อยละ

1 45 5 6.89 1.42 42 93.33 3 6.67

2 45 5 7.27 1.14 45 100 0 0.00

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์

พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม 
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยนกัเรยีนมคีวามพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ลำาดับแรก คือ กิจกรรม

การเรียนสนุกและน่าสนใจ กิจกรรมเปิดโอกาส
นักเรียนซักถามปัญหา และนักเรียนสามารถนำา
ความรู้จากนี้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน/ศึกษาต่อใน
อนาคตได้ ตามลำาดับ ส่วนด้านที่นักเรียนมีความ
พงึพอใจเปน็อนัดบัสดุท้าย คอื กจิกรรมการเรยีนรู ้
สอดคล้องกับเวลาที่ใช้เรียน
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อภิปรายผล
การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปีที ่4 ท่ีเรียนด้วยกจิกรรมการรูว้ทิยาศาสตร์
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในครั้งนี้

ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 วงจร 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามารถในการคดิวิเคราะหผ์า่นเกณฑท์ีก่ำาหนดไว ้
มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนด้วยกิจกรรม
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามทฤษฎีคอนสตรคัติวสิต์
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ผูว้จิยัขออภปิรายผลการวจิยั
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ 

ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เมื่อสิ้นสุดทั้ง 2 วงจร นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย 24.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน และนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อ
วิเคราะห์คะแนนในแต่ละวงจร คะแนนเต็ม 10 
นักเรียนสามารถทำาคะแนนเฉลี่ยได้ 7.04 และ 
7.80 คะแนน ตามลำาดับ แสดงให้เห็นว่านักเรียน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละวงจร ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมา
จาก ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ 5 ขั้นตอน อันประกอบด้วย ขั้นที่ 
1 ขั้นทบทวน ข้ันท่ี 2 ขั้นเชิญชวน ขั้นที่ 3 ขั้น
สำารวจ ข้ันที่ 4 ข้ันเสนอคำาอธิบายและคำาตอบ
ของปัญหา และขั้นที่ 5 ขั้นนำาไปปฏิบัติ เป็นขั้น
ตอนการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนมีโอกาสฝึกการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองนักเรียนได้ตอบคำาถามใน

แต่ละขั้น ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้ง
นักเรียนต้องทำากิจกรรมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
เช่น การเรียนรู้เรื่อง ชนิดและสมบัติของดิน ครูให้
นักเรียนฝึกออกแบบการทดลองเกี่ยวกับชนิดและ
สมบตัขิองดนิ จากการร่วมกันวิเคราะหค์ำาตอบการ
ออกแบบการทดลองทีน่กัเรยีนรว่มกนัเสนอความ
คิดเห็นในประเด็นความเป็นไปได้ของการทดลอง 
ข้อดี ข้อเสีย ซึ่งทำาให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ประสบการณ์ความรู้เดิม เพื่อออกแบบ
การทดลอง ก่อนได้รับองค์ความรู้ใหม่ที่ครูจะนำา
เสนอ กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับกิ่งฟ้า 
สินธุวงษ์ (2540: 38) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรคัตวิสิต ์เปน็โมเดลการเรียนรูส้ง่เสรมิ
ความร่วมมือและการนำาความคิดเห็นไปปฏิบัติ 
สนับสนุนให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง รวบรวม
พยานหลักฐานที่สนับสนุนความคิดเห็นและสร้าง
เปน็ความคดิเหน็ใหมอ่นัเน่ืองมาจากหลกัฐานและ
พยานใหม่ ซึ่งจากข้อมูลสะท้อนผลการปฏิบัติใน
วงจรที ่1 แผนการจดัการเรยีนรู้ที ่2 เรือ่ง ชนดิและ
สมบตัขิองดิน พบว่า นกัเรยีนไมส่ามารถออกแบบ
การทดลองได้ด้วยตนเอง ครูต้องใช้คำาถามช่วย
ให้นักเรียนตอบ และยกตัวอย่าง และหาสื่อที่มี
การนำาเสนอการทดลองในรูปแบบต่างๆ เข้าช่วย 
จงึสามารถออกแบบการทดลองได ้แตเ่มือ่นกัเรยีน
มีประสบการณ์ในการออกแบบการทดลองใน
กจิกรรมการเรยีนรูด้งักลา่วแลว้ นกัเรยีนกส็ามารถ
ทำาได้ดียิ่งขึ้น ดังข้อมูลสะท้อนผล แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความสมบูรณ์ของดิน 

นอกจากนี้การใช้สื่อประเภทคลิปวีดิโอ 
การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตในข้ันเชิญชวน และ 
ขั้นสำารวจ ช่วยกระตุ้นความสนใจ และสร้างความ
เข้าใจในเนื้อหาและสะท้อนผลในขั้นเสนอคำา
อธิบายและคำาตอบของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ดังข้อมูล
สะท้อนผลการปฏิบัติในวงจรที่ 2 แผนการจัดการ
เรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง สว่นประกอบของระบบสรุยิะ (1) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ส่วนประกอบ
ของระบบสุริยะ (2) และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
3 เรื่อง การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ 
สอดคล้องกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้  
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
จัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ที่ Jonassen 
(1999) กล่าวไว้ว่า สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ จะมีการใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐานเพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนอย่าง
มีความหมาย นำาเสนอภารกิจที่มีความหมายกับ
ผู้เรียน ให้มีความน่าสนใจ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้
มีการใช้เครื่องมือ อย่างเช่น อินเทอร์เน็ต เป็นสิ่ง
แวดล้อมที่เร็ว เข้าถึงได้ง่าย จะทำาให้เด็กได้มุม
มองที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจปัญหา
ที่มีความซับซ้อน ผู้เรียนจะสามารถจัดกระทำา 
สืบเสาะและเชื่อมโยงในหัวข้อได้ดี ทำาให้ผู้เรียน
เข้าใจบทเรียนมากย่ิงขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนดิาพร พลนามอนิทร ์ 
(2554: 87-88) ; นงค์ลักษณ์ พาลี (2554: 49-
50) ; กันยารัตน์ ดุษณี (2557: 94) ; Wade 
(1995: 34113-A) และ Curtis (1997: 475-A) 
ทีพ่บวา่การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอน
สตรัคติวิสต์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ได้

2 . การพัฒนาการคิดวิ เคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่ เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ 

ผลการพัฒนาการคิดวิ เคราะห์ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีเ่รียนด้วยกจิกรรม
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามทฤษฎีคอนสตรคัติวสิต์ 
เมื่อส้ินสุดทั้ง 2 วงจร นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
24.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และ
นักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทุกคน 

คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อวิเคราะห์คะแนนใน
แต่ละวงจร คะแนนเต็ม 10 นักเรียนสามารถทำา
คะแนนเฉลี่ยได้ 6.89 และ 7.27 คะแนน ตาม
ลำาดับ จากจำานวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มี
จำานวนนักเรียน ผ่านเกณฑ์ 42 และ 45 คน คิด
เปน็รอ้ยละ 93.33 และ 100 ของจำานวนนกัเรยีน
ทั้งหมด ตามลำาดับ จะเห็นว่าผลการทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหน์กัเรยีนมคีะแนน
เฉลีย่ทีไ่ดส้งูขึน้ในแตล่ะวงจร และจำานวนนกัเรยีน
ทีม่คีะแนนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของคะแนนเตม็
ก็เพิ่มสูงข้ึนด้วย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจัดการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จนพบ
ความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจน
รู้จริง รู้ลึกซึ้งว่าสิ่งนั้นคืออะไร มีความสำาคัญมาก
นอ้ยเพยีงใด การเรยีนรูแ้บบนีจ้ะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
ได้พัฒนาความสามารถในการคิด พร้อมทั้งฝึกให้
ผู้เรียนมีทักษะทางสังคม (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2550) ซึ่งการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีขั้นตอนการจัด การ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 5 ขั้นตอนโดย
เริ่มจากการทบทวนความรู้เดิม การสร้างกิจกรรม
ในขั้นเชิญชวนเพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียน การ
สร้างความรู้ในขั้นสำารวจเพื่อปูพื้นฐานความรู้
ใหม่ และสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ลงมือ
ทำาในขั้นเสนอคำาอธิบายและคำาตอบของปัญหา 
พร้อมนำาไปสู่การนำาไปใช้ สรุปเป็นความคิดรวบ
ยอดในขั้นนำาไปปฏิบัติ กระบวนการดังกล่าว ส่ง
เสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน จน
สามารถต่อยอดคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆ 
ไดด้ยีิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัเกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศักด์ิ 
(2546: 26-30) ที่อธิบายว่า เราจะคิดวิเคราะห์
ได้ดีนั้นจำาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
ในเรื่องนั้น เพราะความรู้จะช่วยกำาหนดขอบเขต
ของการวิเคราะห์แจกแจงและจำาแนกได้ว่าเร่ือง



Journal of Education, Mahasarakham University 215 Volume 13 Number 1 January-March 2019

นั้นเกี่ยวข้องกับอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้างมีกี่
หมวดหมู่ จัดลำาดับความสามารถอย่างไร และรู้
วา่อะไรเป็นสาเหต ุการวเิคราะหข์องเราในเรือ่งนัน้
จะไม่สมเหตุสมผลเลย หากเราไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องนั้น เราจำาเป็นต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นองค์ประกอบในการคิด ถ้าเราขาดความรู้  
เราอาจไม่สามารถวิเคราะห์หาเหตุผลได้วาเหตุ
ใดจึงเป็นเช่นนั้น กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์จึงสง่เสริมใหน้กัเรยีน
มผีลการพฒันาการคดิวิเคราะหส์งูขึน้ตามเกณฑท์ี่
กำาหนดไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนดิาพร พล
นามอินทร์ (2554: 87-88) ; นงค์ลักษณ์ พาลี 
(2554: 49-50) และ เอมอร เกิดไทย (2554: 
94) ทีพ่บวา่การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎ ี
คอนสตรัคติวิสต์ สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ได้

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์

ผ ลก า รศึ กษ าคว ามพึ งพอ ใ จ ขอ ง
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ประการแรก กิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ มีสื่อหลากหลายทั้งในรูปแบบสื่อประสม 
คลิปวีดิโอ การเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต ทำาให้นักเรียนสนุกกับการเรียน และ
เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ท้าทาย น่าสนใจ ดัง
จะเห็นได้จากผลการสอบถามความพึงพอใจใน
การเรียนในประเด็น กิจกรรมการเรียนสนุกและ
น่าสนใจ นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็น
อันดับแรก ประการที่สอง กิจกรรมการเรียนรู้
วทิยาศาสตรต์ามทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ มขีัน้ตอน

การเรยีนทีเ่ปดิโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความคดิ
เหน็ การตัง้คำาถามของครสูง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝ้กึ
ทั้งการตอบและการตั้งคำาถาม ทำาให้นักเรียนเกิด
ความท้าทาย และอยากที่จะเรียนรู้ นอกจากนี้
เนือ้หาทีเ่รยีนในหน่วยการเรียน ดนิในทอ้งถ่ิน และ
ท่องอวกาศ เป็นเนื้อหาที่สร้างกิจกรรมการเรียนรู้
ไดห้ลากหลาย และสามารถนำาความรูไ้ปใชใ้นชวีติ
ประจำาวันได้ ดังจะเห็นได้จาก ผลการสอบถาม
ความพึงพอใจในประเด็น กิจกรรมเปิดโอกาส
นักเรียนซักถามปัญหา และนักเรียนสามารถนำา
ความรู้จากนี้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน/ศึกษาต่อใน
อนาคตได ้นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในลำาดบัต่อมา 

ส่วนผลการสอบถามความพึงพอใจด้าน
ที่นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย คือ 
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้เรียน 
ทั้งนี้อาจเนื่องจาก กิจกรรมหลายๆ กิจกรรมต้อง
ใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ซึ่งบาง
ครั้งโครงสร้างชั่วโมงในการเรียนอาจมีจำากัด จึง
ต้องมีการบริหารจัดการเวลาในการเรียนเพิ่มเติม
จากชั่วโมงปกติบ้าง จึงทำาให้นักเรียนมีความพึง
พอใจในประเด็นน้ีน้อยกว่าประเด็นอื่น แต่ทั้งนี้
โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ที่สร้างข้ึนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด แสดงว่า กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สามารถนำาไปใช้
พฒันาความรูว้ชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนไดเ้ปน็
อยา่งด ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนัยารตัน ์ดษุณ ี
(2557: 94) จากข้อสนับสนุนและเหตุผลข้างต้น 
กล่าวได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำา
ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การสอนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ควรคำานึงถึงบริบท ทางด้านสภาพแวดล้อม เวลา 
และความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรมีการ
วางแผนจัดกิจกรรมให้เรียบร้อย และสามารถ
กำาหนดเวลาตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

1.2 ระยะเวลาในการปฏิบติักจิกรรม อาจ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บั
คุณลักษณะของนักเรียนเป็นสำาคัญ ให้เรียนตาม
ความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมกีารพฒันาการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ในเนื้อหาอื่นๆ ของกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อครูผู้สอน
จะได้นำาไปใช้สอนเสริมพัฒนานักเรียนได้ครบทุก
เนื้อหา

2.2 ควรมกีารศกึษาตวัแปรอืน่ๆ ซึง่มผีล
มาจากการใชก้จิกรรมการเรยีนรู้วทิยาศาสตรต์าม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เช่น ความคงทนในการ
เรียน ความสนใจในการเรียน เพื่อเป็นการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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