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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จยั เป็ นนักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนปากช่ อง จังหวัดนครราชสี มา จานวน
1 ห้องเรี ยนมีนกั เรี ยนจานวน 42 คน ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ มจากทั้งหมด
7 ห้องเรี ยน เวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั สิ้ น 26 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคอนสตรัคติ วิสต์ เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คื อ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์
ปั ญหาฟิ สิ กส์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ าที ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ (1) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ การจัดการเรี ยนรู ้ คอนสตรัคติวิสต์ การแก้โจทย์ปัญหา ฟิ สิ กส์ มัธยมศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were (1) to compare physics word problem-solving abilities of Mathayom
Suksa V students at Pak Chong School in Nakhon Ratchasima province before and after learning under the
constructivist learning management approach; and (2) to compare physics learning achievements of the students
before and after learning under the constructivist learning management approach.
The research sample consisted of 42 Mathayom Suksa V students in an intact classroom of Pak Chong
School, Nakhon Ratchasima province, obtained by cluster sampling from the existing seven Mathayom Suksa V
classrooms in the school. The experiment was conducted over the period of 26 hours of instruction. The employed
research instruments were learning management plans using the constructivist approach, a physics word problemsolving ability test, and a physics learning achievement test. Statistics employed for data analysis were the mean,
standard deviation, and t-test.
Research findings could be concluded that (1) the post-learning physics word problem-solving ability of
Mathayom Suksa V students at Pak Chong School, who learned under the constructivist learning management
approach, was significantly higher than their pre-learning counterpart at the .01 level; and (2) the post-learning
physics learning achievement the students who learned under the constructivist learning management approach
was significantly higher than their pre-learning counterpart at the .01 level.
Keywords: Learning management, Constructivist approach, Word problem solving, Physics, Mathayom Suksa
บทนา
วิชาฟิ สิ กส์ ถือว่าเป็ นวิทยาศาสตร์ แขนงหนึ่ งที่ จาเป็ นต่อการดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ และถือว่าเป็ นความรู ้
พื้นฐานที่สาคัญในการผลิตและพัฒนาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการ
ดารงชีวิตและการทางาน ในกระบวนการเรี ยนการสอนของวิทยาศาสตร์ทุกแขนงจึงเน้นให้นกั เรี ยนใช้กระบวนการ
สังเกต สารวจตรวจสอบ และการทดลองเกี่ ย วกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ แ ละนาผลมาจัดระบบ หลักการ
แนวคิ ด และทฤษฎี และมุ่ ง เน้น ให้นัก เรี ย นได้เ ป็ นผูเ้ รี ย นรู ้ แ ละค้น พบด้ว ยตนเองมากที่ สุ ด นั่น คื อ ให้ไ ด้ท้ ัง
กระบวนการและองค์ความรู ้ ตั้งแต่วยั เริ่ มแรกก่อนเข้าเรี ยน เมื่ออยู่ในสถานศึกษา และเมื่อออกจากสถานศึกษาไป
ประกอบอาชี พ แล้ว การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ จึงควรปลูกฝั งการแสวงหาความรู ้ ให้แ ก่ ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ ซึ่ ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการว่า
ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่ สุด กระบวนการจัดการ
ศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 24 เน้นการจัดเนื้ อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฝึ กทักษะกระบวนการคิ ด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไข
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ปั ญหา รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนค่อนข้างต่า ซึ่ งจากการวิเคราะห์ปัญหาแล้วพบว่าส่ วนใหญ่นกั เรี ยนไม่เข้าใจว่าโจทย์ถามอะไร และรู ้
อะไรบ้างจากโจทย์ นักเรี ยนบางคนสามารถระบุตวั แปรได้ แต่เมื่อใช้สูตรในการคานวณ ก็มกั ติดตรงการแก้สมการ
เป็ นส่ วนใหญ่ และเมื่อตรวจดูขอ้ สอบอัตนัยแล้ว พบว่ากระบวนการคิ ดในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรี ยนไม่เป็ น
ระบบเท่าที่ควร คือไม่แสดงขั้นตอนการคิดอย่างชัดเจน ทาข้อสอบเหมือนเป็ นกระดาษทดเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งปั ญหานี้
ผูว้ ิจยั คิดว่าเป็ นปัญหาที่สาคัญมาก และถ้าไม่หาแนวทางแก้ไขนักเรี ยนอาจจะมีกระบวนการคิดที่ไม่เป็ นระบบอย่างนี้
จนกระทัง่ เรี ยนชั้นสู งขึ้นไป ซึ่ งสอดคล้องกับ สาโรช บัวศรี ที่กล่าวไว้ว่า “ความสามารถทางด้านการแก้ปัญหาควร
เป็ นจุดมุ่งหมายปลายทางที่สาคัญของการจัดการศึกษา”และ จอห์น ดิวอี้ ได้กล่าวว่า “ความสามารถในการแก้ปัญหา
ต้องเป็ นเป้ าหมายแรกของการจัดการศึ กษา” (เสฏฐวุฒิ มุ ลอามาตย์, 2549: 2) และ เดวิด แทนเนอร์ (อ้างถึ งใน
เสฏฐวุฒิ มุลอามาตย์, 2549: 3) กล่าวว่า “ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างฉลาดและรวดเร็ วเป็ นความต้องการ
พื้นฐานที่ทาให้บุคคลประสบความสาเร็ จในการดารงชี วิต” และนอกจากนั้นแล้วการมีพ้ืนทางคณิ ตศาสตร์อ่อน หรื อ
ทักษะการคานวณของนักเรี ยนค่อนข้างอ่อน ทาให้ตอ้ งรอคาตอบจากเพื่อน จากครู ไม่กล้าลงมือทาเอง หรื อต้องลอก
การบ้านมาส่ ง ซึ่ งตรงนี้ จะทาให้นกั เรี ยนไม่ได้พฒั นากระบวนการคิ ดแก้โจทย์ปัญหา เมื่อถึงเวลาสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนจึงไม่เป็ นที่น่าพอใจ ทาให้นกั เรี ยนเบื่อหน่ายและเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาฟิ สิ กส์
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism Theory) เป็ นทฤษฎี ที่ผเู ้ รี ยนสามารถ
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยอาศัยความรู ้และประสบการณ์เดิม และการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมและบุคคลอื่น
ซึ่ งสอดคล้องกับ มัณฑนา แพทย์ผล (2550 : 14) ที่ กล่าวว่าทฤษฎี คอนสตรัคติ วิสต์ว่าเป็ นทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับความรู ้
และการเรี ยนรู ้โดยมีรากฐานมาจากจิตวิทยา ปรัชญาและมนุษย์วิทยา ซึ่ งความรู ้เป็ นสิ่ งที่บุคคลสร้างขึ้นและเรี ยนรู ้
ได้โ ดยมี การปฏิ สัมพันธ์ กับบุ ค คลอื่ นและสิ่ งแวดล้อมต่ า งๆ โดยต้องอาศัย ความรู ้ แ ละประสบการณ์ เ ดิ มและ
โครงสร้างทางปั ญญาเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้และสอดรับกันกับ ฐิ ติชยั รักบารุ ง (2551) ที่กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีคอน
สตรัคติ วิสต์ หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเกิ ดขึ้ นได้โดยมี สิ่งที่ เป็ นประสบการณ์ หรื อสิ่ งที่ ก่อให้เกิ ดความไม่
สมดุลทางปั ญญาส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการดูดซึ มทางปั ญญาและการเชื่ อมโยงความรู ้เดิ มกับความรู ้ใหม่จนเกิ ดการ
ปรับขยายโครงสร้างทางปั ญญาและในที่สุดก็นาไปสู่ การสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นการเรี ยนตามสภาพจริ ง ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้
ใหม่ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนใช้ทกั ษะกระบวนการ (Process skills) คื อ กระบวนการคิ ด กระบวนการกลุ่มและสร้ า ง
ความรู ้ ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ และมี ปฏิ สัมพันธ์ กัน สามารถนาความรู ้ ไปใช้ประโยชน์ ใน
ชี วิ ต ประจ าวัน ได้ ดัง นั้น ผูว้ ิ จัย จึ ง มี แ นวคิ ด ในการน าการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ มาใช้ใ น
กระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวิชาฟิ สิ กส์
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
ปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติ วิสต์ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา มี
วิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนปากช่ อง จังหวัด
นครราชสี มา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ซึ่ งมีการจัดห้องเรี ยนแบบคละความสามารถ จานวน 7 ห้องเรี ยน ซึ่ งมี
นักเรี ยนทั้งหมด 302 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนปากช่ อง จังหวัด
นครราชสี มา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2556 ได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ ม โดยมี ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยในการสุ่ ม
และใช้วิธีจบั ฉลากมา 1 ห้องเรี ยน จากทั้งหมด 7 ห้องเรี ยน ซึ่ งมีจานวนนักเรี ยนทั้งหมด 42 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในทดลอง
2.1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
2.2 เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิ สิ กส์ เรื่ อง คลื่นเสี ยง (Sound Wave)
2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง คลื่นเสี ยง (Sound Wave)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre – test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง
คลื่ นเสี ยง (Sound Wave) และแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้โ จทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง คลื่ นเสี ย ง
(Sound Wave) มาทดสอบผูเ้ รี ยน
3.2 ดาเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยน โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์วิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง คลื่นเสี ยง (Sound Wave) โดยผูว้ ิจยั ทาการสอนสัปดาห์ละ 5 คาบ ตามตารางเรี ยน ใน
ภาคเรี ยนที่ 1/2556 รวม 26 ชัว่ โมง
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3.3 ทดสอบหลังเรี ยน (Post – test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง
คลื่ นเสี ยง (Sound Wave) และแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้โ จทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง คลื่ นเสี ย ง
(Sound Wave)
3.4 นาผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และจากการทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหา มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 เปรี ยบเที ยบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อนและหลังเรี ย นด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Sample
4.2 เปรี ยบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิ สิ กส์ก่อนและหลัง
เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Sample
4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.3.1 สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
4.3.1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean)
4.3.1.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.3.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ
4.3.2.1 ค่าความตรงตามเนื้ อหาของแผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบทดสอบโดยพิจารณาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
4.3.2.2 ค่าความยาก (P) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
4.3.2.3 ค่ า ความเที่ ย งของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากสู ตร KR – 20 ของ
คูเดอร์ – ริ ชาร์ดสัน (Kuder Richardson)
4.3.2.4 ค่าความยาก (P) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิ สิ กส์ โดย
ใช้สูตรของวิทเนย์และซาเบอร์ (Whitney and Sabers)
4.3.2.5 ค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิ สิ กส์
โดยใช้สูตรของวิทเนย์และซาเบอร์ (Whitney and Sabers)
4.3.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ และ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Sample
สรุ ปผลการวิจยั และการอภิปรายผล
สรุ ปผลการวิจยั
1. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิ สิ กส์ เรื่ อง คลื่นเสี ยง (Sound Wave) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง คลื่นเสี ยง (Sound wave) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
การศึ กษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1 จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ฟิ สิ กส์ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าเท่ากับ 11.62 และหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็ น 26.83 ที่เป็ นเช่นนั้นเพราะ การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็ น
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนต้องสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยอาศัยความรู ้และประสบการณ์เดิม การมีปฏิสัมพันธ์
กับ สิ่ ง แวดล้อ มและบุ ค คลอื่ น ด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ โดยมี ค วามรู ้ เ ดิ ม ของนัก เรี ย นเป็ นพื้ น ฐาน เมื่ อ ผูเ้ รี ย นเผชิ ญ
สถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาที่ไม่สามารถแก้โดยอาศัยความรู ้เดิมที่มีอยู่ จะเกิดการไตร่ ตรองเพื่อแก้ปัญหาให้คลี่คลาย
เกิดเป็ นโครงสร้างใหม่ทางปัญญาขึ้น บทบาทของครู คือเป็ นผูช้ ่วยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้กระทาเพื่อสร้างองค์ความรู ้
ด้วยตนเอง โดยครู เป็ นผูน้ าเสนอสถานการณ์ปัญหาเพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญา ครู เป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้และบรรยากาศของการเรี ยนรู ้เพื่อเอื้อให้ผเู ้ รี ยนเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อภิปรายนาเสนอ
มโนมติของตนเองต่อผูอ้ ื่นได้ ผูเ้ รี ยนสามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ของตนเองและรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนเอง
มี การอภิ ปรายแลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่ งการจัดการเรี ยนตามแนวคอนสตรั คติ วิสต์มีข้ นั ตอนการ
จัดการเรี ยนรู ้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน หมายถึง ขั้นตอนที่ครู ตรวจสอบความรู ้พ้ืนฐาน/ทบทวน
ความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน และใช้สถานการณ์หรื อคาถามกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนระลึกถึงความรู ้ เดิมที่จะนามาใช้ในการสร้าง
ความรู ้ใหม่ ขั้นที่ 2 ขั้นสอน แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนย่อยดังนี้ (2.1 ขั้นเผชิ ญสถานการณ์ปัญหา/สร้างความขัดแย้ง
ทางปั ญญา หมายถึง ขั้นตอนที่ครู นาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่นาไปสู่ การสร้างความรู ้ใหม่ทางปั ญญาให้นกั เรี ยน
ทาเป็ นรายบุคคล (2.2 ขั้นกิจกรรมไตร่ ตรองระดับกลุ่มย่อย หมายถึง ขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนอาศัยกระบวนการกลุ่มและใช้
สถานการณ์ปัญหาในการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนวิธีทาของกลุ่ม เลือกวิธีทาที่สมาชิ กกลุ่มเห็นชอบมากที่สุดใน
การแก้สถานการณ์ ปัญหาและเตรี ยมความพร้ อมสมาชิ กในกลุ่ มทุ กคนให้สามารถเป็ นตัวแทนในการนาเสนอ
ผลงานต่ อกลุ่มใหญ่ได้ (2.3 ขั้นเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่ อกลุ่ มใหญ่ หมายถึ ง ขั้นตอนที่ ตวั แทนกลุ่ ม ย่อย
นาเสนอแนวทางในการแก้สถานการณ์ปัญหาและแสดงให้เห็นจริ งถึงความสมเหตุสมผลต่อกลุ่มใหญ่ สมาชิ กกลุ่ม
ย่อยที่เหลือมีส่วนช่วยในการตอบข้อซักถามและชี้ แจงเหตุผล ผูเ้ รี ยนกลุ่มใหญ่ตรวจสอบวิธีทาของกลุ่มย่อย ผูเ้ รี ยน
สร้างสถานการณ์ปัญหาที่มีโครงสร้างสัมพันธ์ในแบบเดียวกันของสถานการณ์ปัญหาตัวอย่าง แลกเปลี่ยนกันทา
ด้วยวิธีการใหม่ ซึ่ งได้รับการตรวจสอบจนเป็ นที่ ยอมรับและตรวจสอบคาตอบกับเจ้าของปั ญหา (2.4 ขั้นสรุ ปผล
การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา หมายถึงขั้นตอนที่ครู และผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปมโนทัศน์ ขั้นตอนการคานวณและ
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แนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาร่ วมกัน (2.5 ขั้นฝึ กทักษะและนาไปใช้ หมายถึง ขั้นตอนที่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กเสริ ม
ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหารายบุ คคล เพื่อทดสอบความเข้าใจและความสามารถในการแก้สถานการณ์ปั ญหา
รายบุคคล ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นตอนที่ ครู ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยใช้แบบประเมิ นที่
เหมาะสมกับพฤติ กรรมที่ ตอ้ งการวัด หมายรวมถึงประเมินระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน จากผลการวิจยั พบว่าการ
จัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิ ดคอนสตรั คติ วิสต์สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบการเรี ยนรู ้และนาเสนอความรู ้
ความเข้าใจของตนเองต่อกลุ่ม มีการอภิปราย แก้ปัญหาและลงข้อสรุ ปร่ วมกัน รวมทั้งมีการฝึ กทักษะเพื่อทดสอบ
ความรู ้ความเข้าใจหลังเรี ยนและมี การวัดและประเมิ นผลที่ เหมาะสม จึ งส่ งผลให้ความสามารถในการแก้โ จทย์
ปั ญหาของนักเรี ยนดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับ ภาวิณี คาชารี (2550 : 113 – 116) พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีเรี ยนตาม
แนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และปราโมทย์ โพธิ สัย (2549 : 120 – 124) พบว่าการจัดการ
เรี ยนรู ้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อง จ านวนเชิ ง ซ้ อ น ล าดับ และอนุ ก รม ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรั ค ติ วิ ส ต์และการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ มี ค่ า ดัช นี ประสิ ทธิ ผ ล 0.76 แสดงว่า การจัด การเรี ย นรู ้ ที่ผูว้ ิ จยั ได้
สังเคราะห์ข้ ึนช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้จริ ง มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 76 อยู่ในระดับสู ง และผล
การประเมินการทางานกลุ่มในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง จานวนเชิ งซ้อน ลาดับและอนุกรม ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ พบว่าการทางานกลุ่มของนักเรี ยนอยู่
ในระดับมาก นักเรี ยนให้ความสนใจในการอภิ ปรายโต้แย้ง แสดงความคิ ดเห็ น นักเรี ยนเก่ งจะช่ วยอธิ บายให้
นักเรี ยนอ่อนจนสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ และสามารถตรวจสอบความรู ้ดว้ ยตนเอง มีความกล้าแสดงออกในการ
นาเสนอผลงาน สามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้นาเสนอต่อกลุ่มใหญ่ได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนในกลุ่ม มองโลกในแง่ดี
และมีความรับผิดชอบ
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว
คอนสตรัคติ วิสต์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมติ ฐานข้อที่ 2
และจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าเท่ากับ 8.81 และหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์มี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็ น 20.19 ที่เป็ นเช่นนั้นเพราะ การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ส่งผลให้นกั เรี ยนมี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเพิ่มขึ้ น ซึ่ งความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นของนักเรี ยนดี ข้ ึ นได้ ซึ่ งสอดคล้องกับนิ พ ทั ธา ชัย กิ จ (2551 : 97 – 99) พบว่า การเปรี ย บเที ย บผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสรรค์สร้างความรู ้และ
การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บเสาะหาความรู ้ แตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถติ ที่ ร ะดับ .01 อภิ ปรายผลได้ว่า
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบสรรค์สร้างความรู ้ เป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ดาเนิ นการตามแนวทางการสร้า งองค์
ความรู ้ หรื อคอนสตรัคติ วิซึม โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ มีลกั ษณะการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นบทบาทของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง โดยสร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง
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จากการเชื่ อมโยงโครงสร้างความรู ้เดิ มของแต่ละคนกับความรู ้ใหม่ที่ได้จากการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆที่ อยู่รอบตัว โดย
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชื่ อว่า การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้ นภายในบุคคล บุคคลเป็ นผูส้ ร้างความรู ้
จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบเห็นกับความรู ้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม ซึ่ งสอดคล้องกับ ทิฏ์ ิภทั รา สุ ดแก้ว (2554)
กล่าวว่าผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ผา่ นรู ปแบบการเรี ยนการสอน
แบบสร้างองค์ความรู ้ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ผ่านเครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ เรื่ อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนักเรี ย นมี ค วามแตกต่ างกันอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 โดยหลังเรี ย นมี
ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าก่อนเรี ยน
ดังนั้นจากผลการวิจยั จึ งสามารถบอกได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติ วิสต์สามารถพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์สามารถพัฒนาความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนได้ ดังนั้นควรมีการส่ งเสริ มและสนับสนุน
ให้ครู ใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ในการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยน
การสอนฟิ สิ กส์ต่อไป
1.2 ก่อนจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติ วิสต์ ครู ผสู ้ อนควรเตรี ยมสื่ อและอุปกรณ์ในการจัดการ
เรี ยนรู ้และทาความเข้าใจกับนักเรี ยนเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้ดาเนิ นไป
อย่างราบรื่ น
1.3 ครู ผสู ้ อนทาหน้าที่ เป็ นผูช้ ่ วยในการจัดการเรี ยนรู ้และพยายามแนะนาให้แต่ละกลุ่มเรี ยนรั กษา
เวลา พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ ในการเรี ยนรู ้รวมถึงความรับผิดชอบต่อกลุ่ม รวมทั้งจัดกิ จกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มี
ปฏิ สัมพันธ์ต่อกัน ได้ตดั สิ นใจ สะท้อนความคิ ดของตนเองผ่านการอภิ ปรายเพื่อให้การเรี ยนรู ้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุ ด
2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการเปรี ยบเที ยบการจัด การเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติ วิสต์กบั การจัดการเรี ยนรู ้แบบอื่น
เช่น การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะแสวงหาความรู ้เป็ นกลุ่มและการจัดการโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน
2.2 ควรศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์กบั ตัวแปรอื่น เช่น ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคงทนในการเรี ยนรู ้ และเจตคติต่อวิชาฟิ สิ กส์
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