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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มโนทัศนทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอ
วิชาชีววิทยา โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 33 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการ
จัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดมโน
ทัศนทางวิทยาศาสตร และ 4) แบบวัดเจตคติตอวิชาชีววิทยา สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และการเทียบเกณฑรอยละ 70
ผลการวิจัย พบวา
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นหลั ง ได รั บ การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวทฤษฏี ค อนสตรั ค
ติวิซึม วิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก สูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑที่กําหนด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. มโนทั ศ น ทางวิท ยาศาสตร ข องผูเ รีย นหลั งไดรับ การจั ด การเรีย นรูต ามแนวทฤษฏี ค อนสตรัค
ติวิซึม วิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก สูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑที่กําหนด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เจตคติตอวิชาของผูเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม วิชาชีววิทยา
เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ: คอนสตรัคติวิซึม ผลสัมฤทธิ์ มโนทัศนทางวิทยาศาสตร เจตคติตอวิชาชีววิทยา
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Abstract
The purposes of this research were to study of learning achievement, science concepts
and attitude towards biology using Constructivism. The samples for this research consisted of 33
of Matthayomsuksa 5 students from Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University,
Chonburi Province in the second semester of academic year 2015. They were randomly selected
by using the cluster random technique. The research instruments included biology lesson plans
by using the Constructivism in the topic of Structure and flowering plants, a biology achievement
test, science concepts and an attitude towards biology test. The data were statistically analyzed
by using average, standard deviation, t-test and criterion of 70 percent.
The research were found that
1. The biology learning achievement through Constructivism was significantly higher
than those before learning and was significantly higher than criterion 70% (p < .05).
2. The science concept through Constructivism was significantly higher than those
before learning and was significantly higher than criterion 70% (p < .05).
3. The attitude towards biology after learning through Constructivism on the topic of
structure and flowering plants was significantly higher than those before learning (p < .05).

Keywords: Constructivism, Learning Achievement, Science Concepts, Attitude towards Biology
ความเปนมาและความสําคัญ
วิชาชีววิทยาเปนสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญเพราะเกี่ยวของกับมนุษย สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยามุงเนนใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองมากที่สุด เพื่อให
ผูเรียนไดทั้งกระบวนการและความรูจากวิธีการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ การทดลอง แลวนําผลที่ไดมาจัดเปน
ระบบเปนหลักการ แนวคิด และองคความรู ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญจะเปนการเรียนเนื้อหา
เกี่ยวกับพืช โดยจะศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของพืชดอกที่มีการศึกษาโครงสรางทั้งภายนอกและภายใน
ของพืชตั้งแตระดับเซลลจนถึงอวัยวะของพืช เพื่อใหนักเรียนเห็นโครงสรางและเขาใจหนาที่ของพืช เนื่องจากพืชแต
ละชนิดมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอมตางกัน การศึกษาเรื่องพืชเหลานี้จะทําใหนักเรียนสามารถนํา
ความรูที่ไดไปใชในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตได นอกจากนี้การศึกษาโครงสรางของพืชยัง
นําไปสูการออกแบบนวัตกรรมใหมๆ ได จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ ยวของ การจัดการในชั้นเรีย น
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 5 วิชาชีววิทยา รวมทั้งจากการสัมภาษณครูและนักเรีย น
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ในปการศึกษา 2557 ทําใหทราบวา นักเรียนสวนใหญยังไม
เขาใจและไมเห็นความสําคัญของการศึกษาโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก รวมทั้งนักเรียนยังขาดการเชื่อมโยง
ความรูเกากับความรูใหม ไมสามารถนําความรูในเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลวมาเชื่อมโยง หรือใชความรูนั้นในเนื้อหาที่ได
เรียนรูใหมได แสดงวานักเรียนยังขาดมโนทัศนทางวิทยาศาสตรจึงไมสามารถนําความรูเดิมมาอธิบาย หรือขยาย
ความรูตอไปได ซึ่งการขาดมโนทัศนสงผลใหนักเรียนไมเขาใจหลักการ และกระบวนการตางๆ ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และเกิดความเบื่อหนายไมชอบเรียนวิชาชีววิทยาซึ่งสงผลตอการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
แสดงใหเห็นวา นักการศึกษา ครู อาจารย และบุคคลที่เกี่ยวของ ควรตระหนักในบทบาทหนาที่ในการพัฒนาให
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นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ดังนั้น การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนจึงเปนสิ่งที่สําคัญ
อยา งยิ่ งที่จ ะทํา ให รู ปแบบการเรี ย นการสอนเปลี่ย นแปลงไปจากเดิ ม สอดคลอ งกั บ แนวทางพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2553 ที่มีหัวใจสําคัญ คือ การยึดนักเรียนเปนศูนยกลางและนักเรียนสําคัญที่สุด โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนานักเรียน
ในทุกๆ ดาน (Ministry of Education, 2008)
จากขอมูลสภาพการณดังกลาวขางตน จึงตองการแนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติน้ีจึงตองมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรีย นการสอน ซึ่งแนวทางหนึ่ งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน คือ ทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม
(Constructivism Theory) เปนทฤษฏีที่วาดวยการสรางความรูที่มุงเนนใหผูเรียนลงมือกระทําในการสรางความรู
ซึ่งการเรียนรูหรือการสรางความรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผูเรียน โดยที่ผูเรียนเปนผูสรางความรู และ
นําประสบการณ หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดลอมใหม หรือสารสนเทศใหมท่ไี ดรับมาเชื่อมโยงกับความรูค วามเขาใจที่
มีอยูเดิมที่ผูเรียนสรางขึ้นนี้จะมีความหมายตอตัวผูเรียนและอยูคงทน ซึ่งจะเปนฐานใหผูเรียนสามารถสรางความรู
ใหมตอไปไดอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ที่มุงสงเสริมและพัฒนาผูเรียนทั้งใน
ดานเนื้อหาสาระและกระบวนการ รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาผานกระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับ
ผูเรีย น สอดคลองกับงานวิ จัย ของ Chumnumduang (2007) ที่ทํา การเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาชีววิทยา
เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัค
ติวิซึมกับที่ไดรับการสอนแบบปกติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนที่ระดับ .01 และมีความคงทนในการเรียนสูงกวาที่ระดับ .01 รวมทั้งมีความ
พึงพอใจตอการเรียนในวิ ชาชีว วิ ทยาอยูในระดับ มาก และมากกวานั กเรี ยนที่ไดรับ การสอนแบบปกติ ซึ่งจาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของนี้ พบวา การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มโนทัศนทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอวิชาชีววิทยาใหดีขึ้นได
จากแนวคิดและประเด็นปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน มโนทัศนทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนว
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมเพื่อชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มโนทัศนทางวิทยาศาสตร และเจตคติที่ดีตอวิชา
ชีววิทยา

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น เรื่ อ ง โครงสร า งและหน า ที่ ข องพื ช ดอก ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม และเทียบกับเกณฑรอยละ
70
2. เพื่ อ ศึก ษามโนทั ศนทางวิ ทยาศาสตร เรื่อ ง โครงสรา งและหนา ที่ข องพื ชดอก ของนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม และเทียบกับเกณฑรอยละ
70
3. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น เรื่อ ง โครงสรา งและหน า ที่ ข องพื ชดอก ของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึกษา
ปที่ 5หลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑรอยละ 70
2. มโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
หลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑรอยละ 70
3. เจตคติต อวิ ชาชี ววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนว
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมสูงกวากอนเรียน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแ ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรีย นสาธิ ต “พิ บูลบํ าเพ็ ญ” มหาวิ ทยาลัยบูรพา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 4 หองเรียน 160 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาคเรียนที่ 2 ปก ารศึก ษา 2558 จํานวน 1 หองเรีย น โดยการสุม หองเรีย นดวยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster
Random Sampling) จํานวน 33 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม
ตัวแปรตาม ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) มโนทัศนทางวิทยาศาสตร และ 3) เจตคติตอวิชา
ชีววิทยา
เนื้ อ หาที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก เรื่ อ ง โครงสร า งและหน า ที่ ข องพื ช ดอก ในวิ ช าชี ว วิ ท ยาเพิ่ม เติ ม
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 ประกอบ 1) โครงสร า งและหน า ที่ ข องราก 2) โครงสร า งและหน า ที่ ข องลํ า ต น และ
3) โครงสรางและหนาที่ของใบ
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 12 ชั่วโมง
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเรียนวิชาชีววิทยา ซึ่งวัดไดจาก
คะแนนของนัก เรี ยนในการทํ า แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย น โดยผูต อบที่ไ ดคะแนนมาก คือ ผู ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สวนผูที่ตอบไดคะแนนนอย ถือวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ซึ่งการวิจัยนี้วัดไดจาก
การตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามจุดประสงคการเรียนรู
2. มโนทัศนทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูความคิดทางวิทยาศาสตรมาเชื่อมโยงกับขอเท็จจริ ง
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ง เกต หรื อ ประสบการณเ ดิ ม จนสร า งเป น ความเข า ใจของตนเอง ซึ่ ง ทํ า การวั ด โดยใช
แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามจุดประสงคการเรียนรูในวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก
แลวนํามาวิเคราะหมโนทัศน และใหคะแนนเปนรายขอ ตามการจัดลําดับมโนทัศนของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
2.1 มโนทัศนที่สมบูรณ หมายถึง คําตอบถูกและใหเหตุผลครบองคประกอบที่สําคัญของแตละ
แนวคิด ให 3 คะแนน
2.2 มโนทัศนท่ไี มสมบูรณ หมายถึง คําตอบถูกและใหเหตุผลถูกตองแตขาดองคประกอบบางสวน
ที่สําคัญของแตละมโนทัศนให 2 คะแนน
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2.3 มโนทัศนท่คี ลาดเคลื่อน หมายถึง คําตอบที่ถูกตองแตการใหเหตุผลอธิบายมีบางสวนที่ถูกตอง
และบางสวนไมถูกตอง ให 1 คะแนน
2.4 ความเขาใจผิด หมายถึง คําตอบถูกหรือผิด แตการใหเหตุผลไมถูกตอง หรือไมตอบคําถาม
ให 0 คะแนน
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental Research) ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มโนทัศนทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอวิชาวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของ
พืชดอก ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยที่มีกลุมทดลองกลุมเดียว และมีการสอบกอนการทดลองและ
สอบหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) (Saiyod & Saiyod, 1995, p. 249) มีวิธีดําเนินการ
ทดลองและเก็บขอมูล ดังนี้
1. สรางแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก
สําหรับนัก เรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซึ่งมี เนื้อหาทั้ งหมด 3 เรื่อง ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด
3 แผน ใชเ วลา 12 ชั่ว โมง ซึ่ง จากการศึ กษางานวิ จั ย ของ Tosukolvan (2013) ผูวิจั ย จึ งไดนํา แนวทางตางๆ
มาประยุกต ซึ่งมีขั้นตอนการสอนขั้นหมด 5 ขั้น คือ ขั้นนํา ขั้นทบทวนประสบการณเดิม ขั้นสรางความรู ขั้นนํา
ความรูไปใช และขั้นประเมินผล เสนอตออาจารยที่ปรึกษา และเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ซึ่งผลจากการพิจารณา
ตรวจสอบคาเฉลี่ยความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูพบวามีคาเฉลี่ย 4.4 ทําใหแผนการจัดการเรียนรูมี
ความเหมาะสมมาก
2. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก สําหรับชั้น
มั ธยมศึก ษาป ที่ 5 ใหส อดคล อ งกับ จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู ข อ สอบเปน แบบปรนั ยชนิด เลือ กตอบ 4 ตัว เลือก
(Multiple Choice) จํานวน 30 ขอ เสนอตออาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน แลวนําไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ผานการเรียนเรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก แลวนําแบบทดสอบไป
ทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (D) (Saiyod & Saiyod, 2000, pp. 209-211)
โดยการแบงกลุมโดยใชเทคนิค 27% จากตารางวิเคราะหขอสอบของจุง เตห ฟาน แลวนําแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ที่
เลือกไวมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson Methaod
(Taweerat, 2000, p.123) ซึ่ง ผลจากการพิจ ารณาตรวจสอบการพิ จารณาความสอดคลอ ง (IOC) มีคา ความ
สอดคลอง 0.40-1.00 มีคาความยากงายระหวาง 0.30-0.77 มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20-0.67 และคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.91 ทําใหไดขอสอบที่มีความเหมาะสม
3. สร า งแบบทดสอบวั ด มโนทั ศ น ท างวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง โครงสร า งและหน า ที่ ข องพื ช ดอก
โดยวิ เคราะห และกํ าหนดมโนทั ศนทางวิ ทยาศาสตร ในแตล ะจุ ดประสงคการเรียนรู ซึ่ง ประกอบดวยคําถาม
2 สวน โดยคําถามในสวนที่ 1 จะเกี่ยวกับมโนทัศนในวิชาชีววิทยาเรื่องโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก และสวนที่
2 การบอกเหตุผลในการเลือกตอบขอนั้น โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนตามวิธีการจัดลําดับการวัดมโนทัศนของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนแนวทางในการวิเคราะหมโนทัศนและใหคะแนน โดยได
กําหนดเกณฑการใหคะแนนไว ดังนี้
3.1 มโนทัศนที่สมบูรณ หมายถึง คําตอบถูกและใหเหตุผลครบองคประกอบที่สําคัญของแตละ
แนวคิด ให 3 คะแนน
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3.2 มโนทัศนท่ไี มสมบูรณ หมายถึง คําตอบถูกและใหเหตุผลถูกตองแตขาดองคประกอบบางสวน
ที่สําคัญของแตละมโนทัศนให 2 คะแนน
3.3 มโนทัศนท่คี ลาดเคลื่อน หมายถึง คําตอบที่ถูกตองแตการใหเหตุผลอธิบายมีบางสวนที่ถูกตอง
และบางสวนไมถูกตอง ให 1 คะแนน
3.4 ความเขาใจผิด หมายถึง คําตอบถูกหรือผิด แตการใหเหตุผลไมถูกตอง หรือไมตอบคําถาม ให
0 คะแนน เสนอตออาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ผานการเรียนเรื่อง
โครงสรางและหนาที่ขอพืชดอกมาแลว ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน จากนั้นปรับปรุงแกไขแลวนําแบบทดสอบ
ไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนสาธิ ต “พิ บูลบํ าเพ็ ญ” มหาวิทยาลัย บูรพา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (D) โดยใชการแบงกลุมสูงกลุมต่ําดวย
เทคนิค 27% จากตารางวิเคราะหขอสอบของ จุง เตห ฟาน (Srisa-ard, 2003, pp. 54-56) และวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบ โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
ซึ่งผลจากการพิจารณาตรวจสอบการพิจารณาความสอดคลอง (IOC) มีคาความสอดคลอง 0.60-1.00 มีคาความ
ยากงายระหวาง 0.22-0.80 มีคา อํานาจจําแนกระหวาง 0.31-0.53 และคา ความเชื่อมั่นเทากับ 1.00 ทําใหได
ขอสอบที่มีความเหมาะสม
4. สรางแบบวัดเจตคติตอวิชาชีววิทยาตามวิธีการของลิเกิรต (Likert) ซึ่งเปนขอคําถามที่มีลักษณะ
การตอบแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบดวยขอคําถามเชิงนิมาน (Positive) และขอ
คําถามเชิงนิเสธ (Negative) จํานวน 20 ขอ เสนอใหอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน แลวนําไป
ทดลองใชกับนักเรียนที่ผานการเรียนเรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก มาแลว ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน
5 คน จากนั้ น ปรั บ ปรุง แก ไ ขแล ว นํ า แบบทดสอบไปทดลองใช กั บ นั ก เรี ย นที่ โ รงเรี ย นสาธิ ต “พิ บู ล บํ า เพ็ ญ ”
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 30 คน เพื่ อ หาค า อํ า นาจจํ า แนก (r)
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pattiyathani, 2006, p. 222) และวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น
ทั้ ง ฉบั บ ของแบบวั ด เจตคติ ต อ วิ ช าชี ว วิ ท ยาโดยใช สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (α - Coefficient) ของครอนบรั ค
(Cronbach) ซึ่งผลจากการพิจารณาตรวจสอบการพิจารณาความสอดคลอง (IOC) มีคาความสอดคลอง 0.80-1.00
มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.28-0.78 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 ทําใหไดแบบวัดเจตคติที่มีความเหมาะสม
วิธีการดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แนะนําขั้นตอนการทํากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏี
คอนสตรัคติวิซึม
2. ทดสอบก อ นเรีย น (Pretest) โดยใช แ บบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น แบบทดสอบวั ด
มโนทัศนทางวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดเจตคติตอวิชาชีววิทยาที่ผานการตรวจสอบคุณภาพปรับปรุงและ
แกไขแลวกับนักเรียนทั้งกลุมทดลอง
3. ดํา เนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมกลุมทดลอง จํานวน
3 แผน ในวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก รวม 12 ชั่วโมง โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนกลุม
ทดลองดวยตนเอง
4. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลวทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุมทดลอง
โดยใชแ บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัด
เจตคติตอวิชาชีววิทยา (ฉบับเดิม)
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5. นําผลคะแนนที่ไดจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดมโนทัศน
ทางวิทยาศาสตร และแบบวัดเจตคติตอวิชาชีววิทยา มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง โครงสร า งและหน า ที่ ข องพื ช ดอก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมในวิชาชีววิท ยากับ
กอนเรียน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) แบบสองกลุมสัมพันธกัน (Paired t-test) และเกณฑรอยละ 70 โดยใช
การทดสอบคาที (t-test) แบบกลุมตัวอยางเดียว (t-test One Sample)
2. วิ เคราะหข อ มู ล เพื่อ ศึ ก ษามโนทั ศ นท างวิ ท ยาศาสตร เรื่อ ง โครงสร า งและหนา ที่ ข องพืชดอก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมในรายวิชาชีววิทยา
กับ กอนเรียน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) แบบสองกลุมสัมพันธกัน (Paired t-test) และเกณฑรอยละ 70
โดยใชการทดสอบคาที (t-test) แบบกลุมตัวอยางเดียว (t-test One Sample)
3. วิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ต อ วิ ช าชี ว วิ ท ยา เรื่ อ ง โครงสร า งและหน า ที่ ข องพื ช ดอก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมในวิชาชีววิท ยากับ
กอนเรียน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) แบบสองกลุมสัมพันธกัน (Paired t-test)

ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืช
ดอก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมสูง
กวากอนเรียน ไดผลดังตาราง 1
ตาราง 1 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคอนคิดสตรัคติวิซมึ
คาสถิติ

กลุมตัวอยาง
กอนเรียน
หลังเรียน
*p<.05

n
33
33

x

11.3333
22.5455

S.D.
3.89444
3.23159

df
32

t
-16.237

p
.000

จากตาราง 1 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อผานจากการจัดการเรียนรูต าม
แนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืช
ดอก สํา หรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรั บการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมในวิชา
ชีววิทยาผานเกณฑรอยละ 70 ไดผลดังตาราง 2
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูต ามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซมึ ในวิชา
ชีววิทยาผานเกณฑ รอยละ 70
กลุมตัวอยาง
หลังเรียน
*p<.05

คาสถิติ
n
33

เกณฑ
21

x

22.5455

S.D.
3.23159

df
32

t
2.747

P
.010

จากตาราง 2 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อผานจากการจัดการเรียนรูต าม
แนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของ
พืชดอก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม
ในวิชาชีววิทยาสูงกวากอนเรียน ไดผลดังตาราง 3
ตาราง 3 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัค
ติวิซึม
คาสถิติ

กลุมตัวอยาง
กอนเรียน
หลังเรียน
*p<.05

n

S.D.
4.55979
5.66856

x

33
33

5.3333
35.1515

df
32

t
-37.980

p
.000

จากตาราง 3 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เมื่อผานจากการจัดการเรียนรู
ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของ
พืชดอก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมผาน
เกณฑรอยละ 70 ไดผลดังตาราง 4
ตาราง 4 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูต ามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซมึ
ผานเกณฑ รอยละ 70
กลุมตัวอยาง
หลังเรียน
*p<.05

คาสถิติ
n
33

เกณฑ
31.5

x

35.1515

S.D.
5.66856

df
32

t
3.700

p
.001
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จากตาราง 4 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เมื่อผานจากการจัดการเรียนรู
ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการเปรียบเทียบค าเฉลี่ย ของเจตคติตอ วิ ชาชีว วิ ท ยา สํ า หรับ นั ก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปที่ 5
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมสูงกวากอนเรียน ไดผลดังตาราง 5
ตาราง 5 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของเจตคติตอวิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูต ามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซมึ
คาสถิติ

กลุมตัวอยาง
กอนเรียน
หลังเรียน
*p<.05

n
33
33

x

3.4530
4.8939

S.D.
.58402
.08547

df
32

t
-14.685

p
.000

จากตาราง 5 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติตอวิชาการเรียนวิชาชีววิทยา เมื่อผานจากการจัด
การเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปและอภิปรายผล
การศึก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย น มโนทัศ นท างวิ ทยาศาสตร และเจตคติตอ วิ ชาชี ว วิท ยา เรื่อ ง
โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏี คอน
สตรัคติวิซึมไดผลการวิจัยและอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการวิจัย พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืชดอกสูง
กวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑที่กําหนด (รอยละ 70) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ซึ ม ที่ ผู วิ จั ย ใช ใ นครั้ ง นี้ เป น การจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ให ผู เ รี ย นเป น ผู ส ร า ง
(Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม โดยใชกระบวนการทาง
ปญญา (cognitive apparatus) ของตน โดยผูเรียนสรางเสริมความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง
โดยผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาไดโดยจัดสภาพการณที่ทําใหเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น
เพื่อใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการคิดในการแกปญหา เพื่อสรางองคความรูใหมขึ้นมาไดดวยตนเอง จากการที่ผูเรียน
มีสวนรวมในการทํากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดใหกับผูเรียนเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนรูจักคิด ศึกษา คนควา รูจัก
การวางแผนรวมกันภายในกลุม เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ตลอดจน
สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดอยางถูกตอง และเปนไปตามจุดประสงคการเรียนรู จนสามารถสรางองค
ความรูไดดวยตนเอง โดยขั้นตอนการเรียนรู มี 5 ขั้น ซึ่งจัดอยางตอเนื่อง เริ่มจากขั้นนํา ซึ่งเปนขั้นที่ผูสอนจะสราง
แรงจู งใจในการเรีย นรูให กั บผูเ รียนผา นการทํ า กิ จกรรมการเรีย นรู ประสบการณ หรือ คํา ถามตา งๆ ที่ ผูส อน
จัดเตรียมไว จากนั้นใหผูเรียนไดทบทวนประสบการณเดิม ซึ่งขั้นนี้เปนขั้นตอนที่ผูเรียนจะไดแสดงความรูความ
เขาใจเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเรียนอยู โดยการอภิปราย ผูเรียนบางคนอาจเกิดความสงสัย หรือไมสามารถเชื่อมโยง
ความรู ที่ ไ ด รับ กั บ ความรูเ ดิม ที่มีอ ยู เพื่ อ ใหผูเ รีย นได ส ร า งความรู ซึ่ ง ในขั้ นนี้ เ ป นขั้ น สร า งความกระจา งและ
แลกเปลี่ยนความคิด เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนรู หรือการทดลอง เพื่อคนหาความรูและนําความรู
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ที่ไดรับมาบันทึกผลการทํากิจกรรมการเรียนรู และอภิปรายผลการทํากิจกรรมกับเพื่อนผูเรียนหรือผูสอน เพื่อให
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดกัน จนสามารถนําความรูมาจัดระบบ และเกิดการเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมที่มีอยู เพื่อนําไปสูการสรางความรูใหมไดดวยตนเอง จากนั้นผูเรียนสามารถนําความรูใหมที่สรางขึ้นไปใช
ในสถานการณอื่นหรือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวั นได ซึ่งขั้นนี้เ ปนขั้ นที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูและไดสราง
ความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในสถานการณอื่นๆ ในชีวิตประจําวัน สงผลให
ผูเรีย นเห็นความสําคัญ ของการเรียน จากนั้นผู เรียนจะไดทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความรูและ
ความกาวหนาทางการเรียนของตนเอง ซึ่งขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดรับการประเมินความรู ความเขาใจของตนเอง
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสรางและ
หนาที่ของพืชดอกหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑ
ที่ กํ า หนด สอดคล อ งกั บ Chumnumduang (2007) ที่ ทํ า การเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู วิ ช าชี ว วิ ท ยา เรื่ อ ง
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรักติวิซึมกับ
ที่ไดรับการสอนแบบปกติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรักติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึน้
จากกอนเรียนที่ระดับ .01 และมีความคงทนในการเรียนสูงกวาที่ระดับ .01 รวมทั้งมีความพึงพอใจตอการเรียนใน
วิชาชีววิทยาอยูในระดับมาก และมากกวานักเรียนที่ไดรักการสอนแบบปกติ สอดคลองกับ Plodkaew (2008) ได
ศึ ก ษาการพั ฒ นาบทเรี ย นบนเว็ บ ตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู เ พื่ อ สรา งสรรค ด ว ยป ญ ญา เรื่ อ ง การสร า งหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยเปรียบเทียบคะแนน กอนและหลังเรียนจากบทเรียน
บทเว็บไซตตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาสูงกวาคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที .05 และสอดคลองกับ Singlop (2012) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู “ระบบรางกายมนุษย” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของผูเรียนจาการเรียนการสอนตามหลักสูตรบูรณาการโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎี
การสรางสรรคดวยปญญา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูงขึ้น และมีทักษะการคิดวิเคราะหเชิง
วิทยาศาสตรสูงขึ้นดวย
นอกจากนี้ จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรูตาม
แนวทฤษฏีค อนสตรัค ติวิ ซึ ม (Pretest) พบว า นัก เรี ย นสว นใหญ ร อ ยละ 79 มีผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น เรื่อ ง
โครงสร า งและหน า ที่ ข องพื ช ดอกอยู ใ นระดั บ ต่ํ า มากกล า วคื อ มี ค ะแนนอยู ใ นช ว ง 5-14 คะแนน เท า นั้ น
สวนนักเรียนรอยละ 21 มีคะแนนอยูในระดับสูงกลาวคือ มีคะแนนอยูในชวง 15-19 คะแนน แตหลังจากที่นักเรียน
เหลานี้ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมที่ผูวิจัยสรางขึ้นแลว จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน (Post test) พบวา นักเรียนรอยละ 79 ที่เคยไดรับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนที่มีคะแนนอยูในระดับต่ํามากนั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิมมากกลาวคือมีคะแนนอยูในชวง
15-27 คะแนน สวนนักเรียนที่เคยไดรับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนที่มีคะแนนอยูในระดับสูง
นั้น ก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเชนกันกลาวคือ มีคะแนนอยูในชวง 23-27 คะแนน ผลจากการศึกษาครั้งนี้จึง
สามารถยืนยันไดวา การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนในครัง้ นี้
สามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นได
2. มโนทัศนทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัย พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัด
การเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม มีมโนทัศนทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑที่กําหนด
(รอยละ 70) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
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ติวิซึม เปนการจัดการเรียนรูท่เี นนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้งในดานเนื้อหาสาระและ
กระบวนการ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และสรางองคความรูไดดวยตนเอง ซึ่งการสรางองคความรูจากความรูเ ดิม
ที่มีอยูของผูเรียนนอกจากจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นแลว ยังชวยใหผูเรียนเกิดมโนทัศนทาง
วิทยาศาสตรสูงขึ้น โดยวัดจากผลการทําแบบทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร และเนื่องจากการจัดการเรียนรู
ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมมี 5 ขั้นตอน ในแตละขั้นตอนผูเรียนไดมีการคิด เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม
อยูตลอดเวลา จากการเริ่มตนดวยการกระตุนโดยใชคําถาม ไดคิดออกแบบ และวางแผนการทํากิจกรรม การแสดง
ความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุม มีการแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรู และเกิดการเรียนรู
จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เกิดความรู ความเขาใจในหลักการ
กระบวนการตางๆ มากขึ้น จนสามารถสรุปเพื่อสรางแนวคิด (concept) ไดดวยตนเอง สงผลใหผูเรียนมีมโนทัศน
ทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบลที่กลาววา การเรียนรูจะ
เกิดขึ้นได ถาในการเรียนรูสิ่งใหมนั้น ผูเรียนมีพื้นฐานความรูเดิมที่สามารถเชื่อมโยงกับความรูใหมได ซึ่งสอดคลอง
กับ Liengjaroonrat (2000) ที่ พ บวา นั ก เรีย นที่เรียนดวยกระบวนการคอนสตรัค ติวิ ซึมและทําแฟ มผลงานมี
มโนทัศนและความสามารถในการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นมากกวานักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการ
ตามคูมือครูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสอดคลองกับ Poonpipat (2013) ที่
ศึกษาผลของการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสตรวมกับตัวแทนความคิดทางวิทยาศาสตรที่หลากหลายที่มี
ตอมโนทัศน และความสามารถในการวิเคราะหของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวา 1) นักเรียนกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยมโนทัศน รอยละ 75.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 2) นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมโนทัศน
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4) นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการวิเคราะหสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
นอกจากนี้ จากการทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม (Pretest) พบวา นักเรียนสวนใหญรอยละ 82 มีมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่อง
โครงสรางและหนาที่ของพืชดอกอยูในระดับต่ํามากกลาวคือ มีคะแนนอยูในชวง 2-16 คะแนนเทานั้น สวนนักเรียน
รอยละ 18 จากการทดสอบพบวาไมมีมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเลย แตหลังจากที่นักเรียนเหลานี้ไดรับการจัด
การเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมที่ผูวิจัยสรางขึ้นแลว จากการทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียน (Post test) พบวา นักเรียนรอยละ 82 ที่เคยไดรับการทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตรกอนเรียนที่มี
คะแนนอยู ในระดับ ต่ํา มากนั้ น มี ม โนทั ศ น ทางวิ ท ยาศาสตร สูง ขึ้ นจากเดิ ม มากกล า วคือ มี ค ะแนนอยูใ นช ว ง
23-43 คะแนน สวนนักเรียนที่เคยไดรั บการทดสอบวัดมโนทัศน ทางวิทยาศาสตรกอนเรียนที่ไมมีมโนทัศนทาง
วิทยาศาสตรนั้น ก็มีม โนทัศนทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นมากเช นกั นกลา วคือ มีคะแนนอยูในชวง 20-43 คะแนน
ผลจากการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถยืนยั นไดวา การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมที่นํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ สามารถชวยพัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตรของผูเรียนใหสูงขึ้นได
3. เจตคติตอวิชาชีววิทยา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม มีเจตคติตอวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมที่ผวู ิจัยทํานั้น ผูวิจัยไดจัดกิจกรรม
กลุมเพื่อใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดกลุมแบบคละกันตามความสามารถของผูเรียนที่ มีทั้งผูเรียนที่
เกง ปานกลาง และออน อยูรวมกันในกลุม เพื่อใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดชวยกันทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
รวมกัน สงผลใหผูเรียนเกิดความสามัคคีกัน และรวมมือรวมใจกัน สงผลใหบรรยากาศในหองเรียนผอนคลายไม
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ตึงเครียด ทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียน และเห็นความสําคัญของการเรียนวิชาชีววิทยามากขึ้น สงผลให
เจตคติตอวิชาชีววิทยาสูงขึ้น สอดคลอ งกับ Sailabath (2012) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กรณีศึกษาโรงเรียนบานเขาหินตามแนวทฤษฎีการสรางสรรคดวยปญญา พบวา การ
เรียนโดยใชหลักสูตรบูรณาการตามแนวทฤษฎีการสรางสรรคดวยปญญา สงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ Andrews (1995) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนรู เรื่อง กลศาสตร และ
เจตคติตอ วิ ทยาศาสตร ของนั ก เรีย นที่ ไ ด รั บ การสอนตามแนวคอนสตรัก ติวิ ซึม กั บการสอนตามปกติ ซึ่ง เป น
การศึกษารายกรณี พบวาในดานปริมาณ นักเรียนสองกลุมมีคะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดานคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรักติวิซึมทําใหนักเรียนมีความสนุกสนาน เนื่องจากมีการปฏิสัมพันธกับ
เพื่อนรวมกัน การลงมือปฏิบัติจริง และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้ จากการทดสอบวัด เจตคติตอ การเรีย นวิ ชาชี ว วิ ทยาของนัก เรียนกอ นไดรับ การจัด
การเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม (Pretest) พบวา นักเรียนรอยละ 24 มีเจตคติตอการเรียนวิชาชีววิทยา
เรื่อ งโครงสรา งและหน า ที่ ข องพื ชดอกอยู ในระดั บ ต่ํ า กลา วคื อ มี คะแนนอยู ในช วง 2.10-2.8 คะแนนเทา นั้ น
สวนนักเรีย นรอยละ 58 มีคะแนนอยูในระดับ ปานกลางกลา วคือ มีคะแนนอยูในชวง 3.05-3.80 คะแนนและ
นักเรียนรอยละ 18 มีคะแนนอยูในระดับสูงกลาวคือ มีคะแนนอยูในชวง 4.00-4.85 คะแนน แตหลังจากที่นักเรียน
เหลานี้ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึมที่ผูวิจัยสรางขึ้นแลว จากการทดสอบวัดเจตคติตอ
การเรีย นวิชาชีววิ ทยาหลั งเรีย น (Post test) พบวา นักเรีย นรอยละ 24 ที่เคยไดรับการทดสอบวัดเจตคติ ตอ
การเรียนวิชาชีววิทยากอนเรียนที่มีคะแนนอยูในระดับต่ํานั้น มีเจตคติตอการเรียนวิชาชีววิทยาสูงขึ้นจากเดิมมาก
กลาวคือ มีคะแนนอยูในชวง 4.70-5.00 คะแนน สวนนักเรียนรอยละ 58 ที่เคยไดรับ การทดสอบวัดเจตคติตอ
การเรียนวิชาชีววิทยากอนเรียนที่มีคะแนนอยูในระดับปานกลางนั้น ก็มีเจตคติตอการเรียนวิชาชีววิทยาสูงขึ้น
เชนกัน กลาวคือ มีคะแนนอยูในชวง 4.75-5.00 คะแนน และนักเรียนรอยละ 18 ที่เคยไดรับการทดสอบวัดเจตคติ
ตอการเรียนวิชาชีววิทยากอนเรียนที่มีคะแนนอยูในระดับสูงนั้นก็มีเจตคติตอการเรียนวิชาชีววิทยาสูงขึ้นเชนกัน
กลาวคือ มีคะแนนอยูในชวง 4.80-5.00 คะแนน ผลจากการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถยืนยันไดวา การจัดการเรียนรู
ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม ที่ นํามาใชในการจัดการเรีย นการสอนในครั้งนี้ สามารถชวยพัฒนาเจตคติตอ
การเรียนวิชาชีววิทยาของผูเรียนใหสูงขึ้นได

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมมาใชในการจัดกิจกรรม
ควรมีการเตรียมผูสอนและผูเรียนใหพรอม มีการปรับสถานการณใหสอดคลองกับจํานวนผูเรียน บทบาทหนาที่ที่
ผูเรียนไดรับมอบหมาย อีกทั้งควรจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุนกับระยะเวลา เพื่อใหผูเรียนสามารถสราง
องคความรูดวยตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ
1.2 ผูสอนควรมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ สื่อการสอน และอุปกรณที่จําเปนใหพรอมกอนการสอน
เพื่อความสมบูรณ
1.3 ควรมี ก ารแจ ง ผลคะแนนหลั ง ทดสอบท า ยแผน เพื่ อ เป น ข อ มู ล ให นั ก เรี ย นเกิ ด ความ
กระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเพิ่มมากขึ้น
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมในตัวแปรอื่นๆ เชน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหา ความคงทนในการเรียนรู เพราะเปนสิ่งที่จําเปนใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร และสามารถนําไปประยุกตใชไดกับวิชาอื่นๆ และเกิดประโยชนตอชีวิตประจําวันของ
นักเรียน
2.2 การศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ใชวิจัยปฏิ บัติการในชั้นเรียน ควรมีผูรวมวิจัยใน
การรวมสังเกต เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดและครบถวนในการเก็บรวบรวมขอมูล เพราะแนวทางในการจั ดการเรียนรู
ควรไดขอมูลจากหลายๆ ดานมาสนับสนุนกันใหขอมูลมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
2.3 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการจัดกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะกับผูเรียนแตละระดับ
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