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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางชุดสรางความรู เรื่อง พลังงานความรอน 

ตามแนว คอนสตรักติวิสต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู 

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดย 

ชุดสรางความรูเรื่องพลังงานความรอน กับการสอนตามปกติ 4) เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรของ

นักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรูกับการสอนตามปกติ และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี

ตอชดุสรางความรู กลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจยั คอืนกัเรียนมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนกรรณสูตศกึษาลยั 
จงัหวัดสุพรรณบุร ีภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โดยใชวิธีสุมอยางงาย 2 หองเรียน จำนวน 100 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต 2) แผนการจัดการเรียนรู

ตามปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร และ 

5) แบบสอบถามความพงึพอใจ สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลูคอื คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบที  
 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2ดร. อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3ดร. อาจารยพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ชุดสรางความรู เร่ืองพลังงานความรอน ตามแนวคอนสตรักติวิสต กลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.61 / 82.70      

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู หลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01   

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู สูงกวาการสอน 

ตามปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

 4. จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู สูงกวาการสอนตามปกติ 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 5. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดสรางความรู อยูในระดับมากท่ีสุด 

  

คำสำคัญ: ชุดสรางความรู ตามแนวคอนสตรักติวิสต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) create the effectiveness of a 

knowledge set of Heat Energy based on constructivist theory for science learning substance 

group, matayomsueksa 1, in order to meet the effective criterion, of 80/80, 2) compare the 

students’ learning achievement before and after leaning with a knowledge set of Heat 

Energy, 3) compare the students’ learning achievement with using a knowledge set and in 

a conventional method class, 4) compare the students’ scientific mind with using a knowledge 

set and in a conventional method class and 5) survey the students’ satisfaction toward the 

knowledge set of Heat Energy. The subjects consisted of 100 matayomsueksa 1 students 
Kannasootsuksalai School, Suphan Buri Province during the second semester of the 2012 

academic year, obtained by simple random sampling, divide 2 groups equally.  

The instruments used for this study were a knowledge set of Heat Energy, a conventional 

learning plan, a learning achievement test with a reliability value of 0.909, a scientific mind 

evaluation form and a questionnaire on satisfaction. The data were analyses to calculate 
mean, standard deviation and t-test. 
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 The findings showed as follows: 

 1. The effectiveness of knowledge set of Heat Energy was 82.61/82.70 

criterion. The means that efficiency of the knowledge set was good. 

 2. The students’ learning achievement after using the knowledge set of Heat 

Energy was significantly higher at the 0.01 level. 

 3. The students’ learning achievement of knowledge set of Heat Energy using 

was significantly higher than the learning achievement of the conventional method class at 

the 0.01 level. 

 4. The students’ scientific mind of the knowledge set of Heat Energy using was 

significantly higher than the student’s scientific mind of the conventional method class at 

the 0.01 level. 

 5. The student’ satisfaction toward the knowledge set of Heat Energy was 

highly positive. 

 

Keywords:   a set of knowledge, constructivist theory, Science Learning Substance Group 

 

บทนำ 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรนั้น

เก่ียวของกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชและผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน เหลาน้ี 

ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตร

ยังชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดท่ีเปนเหตุเปนผล คิดแบบสรางสรรค คิดวิเคราะห
วิจารณ มีทักษะสำคัญในการคนควาหาความรูมีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ

สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย และมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตร 
เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังน้ัน 

ทุกคนจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูวิทยาศาสตรเพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ

และเทคโนโลยีที่มนุษยสรางข้ึน สามารถนำความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 
(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียน 

ท่ีมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) 
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 ในการจัดการเรียนการสอนของไทยในสถาบันการศึกษาทุกระดับชัน้ โดยเฉพาะการเรียน

การสอนในวิชาวิทยาศาสตร เปนการจัดการศึกษาท่ีออนแอทางสติปญญาและทำลายศักยภาพ 

ในการเรียนรู เน่ืองจากเนนการถายทอดเน้ือหาในหองเรียนและทองจำจากตำราเปนสวนใหญ ผูเรียน

ขาดประสบการณและการศึกษาจากความเปนจริงรอบตัว ขาดการคิดวิจารณญาณ ขาดการนำ

ประสบการณหรือขอมูลมาสังเคราะหใหเปนปญญาท่ีสูงขึ้นทำใหไมเกิดการเรียนรู เมื่อไมมีความรู 

ความเขาใจ จึงไมสามารถทำขอสอบได (ทิศนา แขมมณี, 2551: 177) ทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตรต่ำ ดังเห็นไดจากผลการจัดการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ปการศึกษา 2553 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9 ไดคะแนนเฉล่ีย 39.28 จาก  

100 คะแนน และพบวา คะแนนต่ำมากในสาระที่ 5 มาตรฐาน ว5.1 เรื่องพลังงานความรอน  

ไดคะแนนเฉล่ีย 4.2 คะแนน จาก 10 คะแนน และจากการสำรวจการสอบระดับชาติ (O-NET) 

ปการศึกษา 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวามาตรฐาน ว 5.1 เร่ือง พลังงาน คะแนนเต็ม  

14 คะแนน ระดับโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยคะแนนเฉล่ียได 4.63 ระดับจังหวัดคะแนนเฉล่ียได  

4.34 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 9 และระดับประเทศไดคะแนนเฉล่ีย 4.23 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

มัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี, 2553: 8-10) ซึ่งเปนคะแนนท่ีต่ำมาก 

 ดวยเหตุผลน้ี การจัดการเรียนรูจึงตองมีการเปล่ียนพฤติกรรมทั้งของครูและนักเรียน 

ครูตองวางแผนจัดกิจกรรมท่ีเนนบทบาทของนักเรียนต้ังแตเร่ิมตน คือรวมกันวางแผนการเรียน  

การวัดผล ประเมินผล เนนกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลดวยวิธีการ

ตาง ๆ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ตรวจสอบวิเคราะหขอมูล การแกปญหาการมีปฏิสัมพันธ 

ชวยใหนักเรียนพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา มีจิตวิทยาศาสตรและมีคานิยม 

ที่เหมาะสมตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิธีหน่ึงท่ีจะชวยใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  

มีประสิทธิภาพดีขึ้น ไดแก การนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะ
เน้ือหาวิชา และในการจัดการเรียนการสอนเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักเรียนสรางความรูดวย
ตนเอง กลาวคือ กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนควรสงเสริมใหนักเรียนสรางองคความรูดวย

ตนเอง จะชวยใหนกัเรียนไดเรียนรูตามสภาพของตนเอง เขาใจเน้ือหาในบทเรียน และเก็บความทรงจำ 

ไดยาวนานข้ึน รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางเพ่ือกระตุนใหนักเรียนต่ืนตัว 

อยูตลอดเวลา มีการเช่ือมโยงวิธีการเรียนรูในเน้ือหาวิชากับชีวิตจริงหรือเรียกวาการจัดการเรียนรูตาม

แนวคอนสตรักติวิสต (จิราภรณ  ศิริทวี, 2541: 44) ซึ่งเชื่อวาประสบการณเดิมของนักเรียนเปนปจจัย
สำคัญตอการเรียนรู นักเรียนจะตองสืบคน เสาะหา สำรวจตรวจสอบดวยวิธีการตาง ๆ จะสงผลให

เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูอยางมีความหมาย และสามารถสรางเปนองคความรูดวยตนเอง 

ทฤษฎีคอนสตรักติวิสต (constructivist theory) เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในของนักเรียน 

นักเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมที่มีมากอน
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โดยพยายามนำความเขาใจเก่ียวกับเหตุการณและปรากฏการณที่ตนพบเห็นมาสรางเปนโครงสราง

ทางปญญา นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูนั้น ๆ อยางกระตือรือรนจนกระทั่งนักเรียนเกิด

การสรางความหมายการสงเสริมใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเอง การนำแนวคิดของคอนตรักติวิสตมา

ใชในการเรียนการสอนจะชวยใหนักเรียนเกิดการสรางความรูไดดีขึ้นทำใหผลสมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนมีความกาวหนามากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดรุณี วิศิษฎวงศ (2551: 72) 

ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองสารและสมบัติ

ของสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรักติวิสต และการสอน

ตามปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ไมแตกตางกัน แตผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากปญหาดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้น ผูสอนตอง

พยายามทำหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร โดย

อาศัยวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือนำส่ือการเรียนการสอนมาเปนปจจัยท่ีจะนำเอาความรูไปสูตัวนักเรียนได 

สอดคลองกับกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เนนการถายทอดและการแลกเปล่ียน

ความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการใช

สื่อเพ่ือสงเสริมการสรางองคความรูพบวา การนำชุดการสรางความรูมาใชจะสงผลใหนักเรียนมี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น เน่ืองจากชุดสรางความรูเปนการสอนท่ีสงเสริมความสามารถทาง

สมอง ความคิดสรางสรรค มีความคลองแคลวท่ีจะนำความรูไปใชในสถานการณใหมไดอยางรวดเร็ว  

ผูเรียนสามารถจำเนื้อหาและวิธีการไดดีเพราะผานการแกปญหาจริง (สุภัทร จีนปรุ, 2548) อีกท้ัง 

ชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิสตชวยสนับสนุนใหนักเรียนกระตือรือรนในการคนควาหาความรู

ดวยตนเอง สงเสริมการทำงานเปนกลุม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถสงเสริมศักยภาพ 

ผูเรียนใหมีกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเองจากประสบการณของตนเอง วิธีการสอนจะ
สงเสริมความคิดของนักเรียนและใหนักเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเองและนำประสบการณ

หรือสิ่งที่ครูสอนไปใชประโยชนและสามารถนำความรูที่ไดใหมเชื่อมโยงกับความรูเดิมไดอยางรวดเร็ว
ทำใหเกิดความรูที่คงทน เก็บความทรงจำไดยาวนาน และสามารถนำความรูไปทำขอสอบได ทำให

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ดงัเชนงานวิจยัของจิตราภรณ จอมคำสงิห (2548) ไดศกึษาผลการเรียน

จากชุดสรางความรูตามแนวคอนสตักติวิสต เร่ืองส่ิงแวดลอม ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน และขอเดนของชุดสรางความรูตามแนว 
คอนสตรักติวิสตซึ่งเนนกระบวนการคิดและการสรางความรูดวยตนเอง ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญของ

กระบวนการคิดดังกลาว จึงสรางชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต เร่ืองพลังงานความรอน 
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เพ่ือใชในการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึน้ ฝกวิธีการเรียนดวยการสรางความรูดวยตนเองเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนระดับสงู

ตอไป และนักเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเองตามแนวคอนสตรักติวิสตได 

 

วัตถุประสงค 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 

 1) เพ่ือสรางชุดสรางความรู เร่ือง พลังงานความรอน ตามแนวคอนสตรักติวิสต กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   

 2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู 

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน   

 3)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พลังงานความรอน ของนักเรียนท่ี

เรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอนตามปกติ  

 4)  เพ่ือเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอน

ตามปกติ  

 5)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดสรางความรู 

 

วิธีดำเนินการ 
 1. ขอบเขตของเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร รหัส ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ภาคเรียนท่ี 2 เร่ือง พลังงานความรอนในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระท่ี 5 พลังงาน  

มาตรฐาน ว 5.1 ตัวชี้วัด ม.1/1, 1/2, 1/3 และ 1/4 ประกอบไปดวยหัวขอตอไปน้ี 1) แหลงท่ีมา 
ของพลังงานความรอน อุณหภูมิ และหนวยของการวัด 2) การถายโอนความรอนและผลของ 

การถายโอนความรอน 3) การขยายตัวของวัตถุเมื่อไดรับความรอนและผลของการขยายตัวของวัตถุ 

4) ผลของพลังงานความรอนและภาวะโลกรอน 

 2. ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ทำการทดลอง 
3 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนเวลา 5 สัปดาห รวม 15 ชั่วโมง   

 3. กลุมตัวอยาง นกัเรียนมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนกรรณสูตศกึษาลัยจงัหวัดสพุรรณบุร ี 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โดยใชวิธีสุมอยางงาย กลุมทดลองเปนนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่1/9 
จำนวน 50 คน สอนโดยใชชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต กับกลุมควบคุมเปนนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 จำนวน 50 คน สอนโดยใชการสอนตามปกติ 
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 4. ตัวแปร   

  4.1  ตัวแปรตน ไดแก การสอน ซึ่งแบงเปน 2 วิธี    

    4.1.1 การสอนโดยชุดสรางความรู ตามแนวคอนสตรักติวิสต    

    4.1.2 การสอนโดยการสอนตามปกติ 

                       4.2  ตัวแปรตาม ไดแกผลการจัดการเรียนรู ซึ่งแบงได 3 ดาน คือ  

         4.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

                              4.2.2  จิตวิทยาศาสตร    

                               4.2.3  ความพึงพอใจตอชุดสรางความรู 

 สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง พลังงานความรอน ที่เรียนโดยชุดสราง

ความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง พลังงานความรอน ที่เรียนโดยชุดสราง

ความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามปกติ 

 3. จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู สูงกวานักเรียนที่เรียนโดย 

การสอนตามปกติ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. ชุดสรางความรู เร่ืองพลังงานความรอน ตามแนวคอนสตรักติวิสต ชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 จำนวน 4 ชุด แตละชุดประกอบดวยคูมือสำหรับกระบวนการเรียนการสอน แผนการจัด 

การเรียนรู  จำนวน 4 แผน ซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังน้ี ขั้นท่ี 1 จุดประกายความสนใจ ขั้นท่ี 2 วางแผน 
การเรียนรู ขั้นท่ี 3 ลงมือเรียนรูตามแผนเพ่ือแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง ขั้นท่ี 4 นำเสนอ

ขอมูล สรุปความรู และข้ันท่ี 5 จัดทำช้ินงาน ชุดสรางความรูคำนวณดัชนีความสอดคลองเทากับ 
1.00 และมีประสิทธิภาพ 82.61/82.70 

 2. แผนการจัดการเรียนรูตามปกติ จำนวน 4 แผน คำนวณดัชนีความสอดคลองเทากับ 

0.80- 1.00   
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง พลังงานงานความรอน เปนแบบ

ทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ คาความยากงาย (p) ระหวาง 0.25 - 0.77 และ

คาอำนาจจำแนก (r) อยูระหวาง 0.22 - 0.80 คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 
 4. แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร ใชอิงเกณฑประเมิน กำหนดเกณฑการประเมิน 5 

ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.99 

 5. แบบสอบถามความพึงพอใจ ตามวิธีของลิเคอรต (Likert) แบบมาตราสวนประมาณคา 

มี 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) คำนวณดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.80- 1.00   
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 การดำเนินการวิจัย 

 1. ดำเนินการสอนกลุมทดลองโดยใชชุดสรางความรู ตามลำดับดังน้ี 

  1.1 ผูวิจัยจัดเตรียมชุดสรางความรู 4 ชุด ประกอบดวยคูมือสำหรับกระบวนการ

เรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู สื่อตาง ๆ และเอกสารท่ีใชในการเรียนการสอน 

  1.2 ปฐมนิเทศนักเรียนหลังจากน้ันใหนักเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน จำนวน  

40 ขอ เวลา 1 ชั่วโมง 

  1.3 ดำเนินการสอนโดยใชชุดสรางความรู จำนวน 4 ชุด เปนเวลา 15 ชั่วโมง 

  1.4 เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยชุดสรางความรูทั้ง 4 ชุด แลวใหนักเรียนทำแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน  

  1.5 นักเรียนทำแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  1.6 นำขอมูลหรือคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 2. ดำเนินการสอนกลุมควบคุมโดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามปกติตามลำดับดังน้ี 

  2.1 ผูวิจัยจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ จำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู 

และส่ือตาง ๆ  และเอกสารท่ีใชในการเรียนการสอน 

  2.2 ปฐมนเิทศนักเรียนหลังจากน้ันใหนกัเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน จำนวน 40 ขอ 

เวลา 1 ชั่วโมง 

  2.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ จำนวน 4 แผน  

  2.4 เมื่อสิ้นสุดการเรียนแลว ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ฉบบัเดียวกับทีใ่ชทดสอบกอนเรียน โดยใชเวลาเทากับทดสอบกอนเรียน จำนวน 40 ขอ เวลา 1 ชัว่โมง 

  2.5 นักเรียนทำแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร 

  2.6 นำขอมูลหรือคะแนนท่ีไดมาวิเคราะห เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
  2.7 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังน้ี  

    2.7.1 สถิตพ้ืินฐานในการวิเคราะหขอมลู คาเฉล่ียของคะแนน คาความเบีย่งเบน 

มาตรฐาน (S.D.)   
    2.7.2 สถิติเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการทดลองประสิทธิภาพของชุด

สรางความรู E
1
/E

2
 คาความเท่ียงตรง (validity) คาความยากงาย (p) คาอำนาจจำแนก (r) คาอำนาจ

จำแนก คาที (t) ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากสูตร KR-20    
    2.7.3  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน t-test for dependent sample และ  

t-test for independent sample  
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ผลการวิจัย 
 ประสิทธิภาพ ของชุดสรางความรู 

 การหาประสิทธิภาพของชุดสรางความรู จำนวน 4 ชุด ดำเนินการหาประสิทธิภาพแบบ

เด่ียว  (1: 1) แบบกลุม (1: 3) และภาคสนาม (1: 10) ผลของการหาประสิทธิภาพ แสดงไวในตารางท่ี 1 

ดังน้ี  

 

ตารางที่ 1   ผลการหาประสิทธิภาพของชุดสรางความรู เรื่อง พลังงานความรอน ตามแนว 

 คอนสตรักติวิสต ของนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 
 80/80 

(E1) (E2) 
 1   80.18 83.30 

 2   85.11 83.30 

 3   83.65 81.60 

 4   81.53 82.60 

 82.61 82.70 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ประสิทธิภาพของชุดสรางความรู เรื่อง พลังงานความรอน  

ตามแนวคอนสตรักติวิสต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 82.61/82.70 

 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู 
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 ผูวิจัยไดนำคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กอนและหลังเรียนดวยชุดสรางความรู

ทดสอบความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดวย t-test for dependent 

sample ดังตารางท่ี 2 

 

(n = 100) 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง ที่เรียน 

 โดยชุดสรางความรู ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรอน 

ของนักเรียนกลุมตัวอยาง ที่เรียนโดยชุดสรางความรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรอน ของนักเรียน

ท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอนตามปกติ 

 ผูวิจัยไดเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง พลังงานความรอน 

หลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอนตามปกติ  ดังแสดงในตารางท่ี 3 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง พลังงานความรอน ของนักเรียน 

 กลุมตัวอยางท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอนตามปกติ 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวาคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองพลังงานความรอนของ

นักเรียน ที่เรียนโดยชุดสรางความรูสูงกวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามปกติอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 n X  S.D. t 
 50 31.12 2.85 

7.78 ** 
 50 26.20 3.44 

**p< .01 

 

 n X  S.D. t 
 50 15.30 3.41 

31.56** 
 50 31.12 2.85 

**p< .01 

(n = 100) 

(n = 100) 
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 การเปรยีบเทยีบจิตวทิยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรยีนโดยชุดสรางความรูกับการสอน 

ตามปกติ 

 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่เรียนโดยชุดสรางความรูกับนักเรียนท่ีเรียน 

โดยการสอนตามปกติ ดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี 4 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4 คะแนนจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยาง ที่เรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอน 

 ตามปกติ 

  

 
  

X  S.D.  
 X  S.D.  

 

       

 10   4.37 0.67  3.59 8.75  

       

 5   4.58 0.68  3.54 0.99   
 

 3     
 

 7    

 

4.51 

 

4.57 

 

0.66 

 

0.70 

 

 

 

 

 

3.49 

 

3.79 

 

0.92 

 

0.86 

 

         

 

 

 

  5   

 

 

4.39 

 

 

0.51 

 

 

 

 

 

3.57 

 

 

 

0.94 

 

 

 

 4.47 0.61  3.60 0.89  
 

 

4.51 

 

0.66 

 

 

 

3.49 

 

0.92 

 

         

4.57 0.70  3.79 0.86  

 จากตารางท่ี 4 พบวา จิตวิทยาศาสตรของนักเรียน หลังเรียนโดยชุดสรางความรู อยูใน

ระดับมากคาเฉล่ีย 4.47 สวนนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามปกติ อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.60 
แสดงวาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่เรียนโดยชุดสรางความรูมีคาเฉล่ียสูงกวาการสอนตามปกติ 

 

 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดสรางความรู  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนโดยชุดสรางความรู ดังแสดงไว

ในตารางท่ี 5 ดังน้ี 

(n = 100) 
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ตารางที่ 5 คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอชุดสรางความรู 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยชุดสรางความรู  

อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.53 

 

(n = 100)  
 X  S.D.  

    

1.  4.48 0.67  

2.  4.54 0.61  

3. 

4. 

 

 

4.50 

4.50 

0.76 

0.64 

 

 

 

5.  4.52 0.73  

6.  4.42 0.60  

7.  4.64 0.56  

8.  4.48 0.76  

    

9.  4.76 0.51  

10.  4.36 0.69  

11.  4.76 0.55  

12.  4.70 0.54  

    

13.  4.68 0.68  

14.  

 

4.50 0.83  

15.    4.08 0.96  

/  4.53 0.67  
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี มีประเด็นสำคัญท่ีจะอภิปรายดังน้ี 

  1. ชุดสรางความรู เร่ืองพลังงานความรอน ตามแนวคอนสตรักติวิสต กลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาประสิทธิภาพ 82.61/82.70 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  

ชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต เปนวิธีการท่ีสงเสริมใหนักเรียนทำกิจกรรมดวยตนเอง  

โดยมีครูเปนผูชวยเหลือชี้แนะแนวทาง นักเรียนเกิดการเรียนรูที่เกิดจากการแสวงหาความรูและคนหา

ความรูดวยตนเอง ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง 

สอดคลองกับความเชื่อที่วาทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู และการเรียนรูมิใชถูกสอนอยูตลอดเวลา

ควรใหผูเรียนไดใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเองจากการซักถาม พูดคุย หาเหตุผล (สิปปนนท   

เกตุทัติ, 2541: 5-7) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุภัทร จีนปรุ (2548) ที่วาชุดสรางความรู 

เปนการสอนท่ีสงเสริมความสามารถทางสมอง ความคิดสรางสรรค มีความคลองแคลวท่ีจะนำ 

ความรูไปใชในสถานการณใหมไดอยางรวดเร็ว จึงทำใหนักเรียนสามารถทำกิจกรรมและแบบฝกหัด 

หลังเรียนไดสงผลใหชุดสรางความรูมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู เรื่องพลังงาน 

ความรอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เน่ืองมาจาก 

ชุดสรางความรูไดออกแบบบทเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูภายในตัวนักเรียน นักเรียน 

เปนผูสราง (constructor) ความรูจากความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีพบเห็นกับความรูความเขาใจที่มี 

อยูเดิม โดยนักเรียนสรางเสริมความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง จากชุดสรางความรู 

โดยนำหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู และแนวคิดทฤษฎีคอนสตรักติวิสต ซึ่งประกอบไปดวย  

1) สถานการณที่เปนปญหา (problem base) ตามแนวคิดของเพียเจต ซึ่งเชื่อวาถานักเรียน 

ถูกกระตุนดวยปญหา (problem) ที่กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา (cognitive conflict) นักเรียน

ตองพยายามปรับโครงสรางทางปญญาใหเขาสูสภาวะสมดุล (equilibrium) จนกระท่ังนักเรียน

สามารถที่จะสรางความรูใหมหรือเกิดการเรียนรู สถานการณที่เปนปญหาน้ีเปนขั้นการนำนักเรียน 
เขาสูเน้ือหาท่ีจะเรียนรู 2) แหลงเรียนรู (resource) เปนสวนท่ีรวบรวมขอมูล เน้ือหา สารสนเทศ  

ที่นักเรียนจะใชในการแกสถานการณปญหาท่ีนักเรียนเผชิญ และนักเรียนใชแสวงหา และคนพบ 

คำตอบ ซึ่งผูวิจัยไดสรางส่ือหลายชนิดท่ีแตกตางกัน ไดแก สื่อ Power Point clip วิดีโอ ใบกิจกรรม 
ธนาคารความรู และใบความรูรูปการตูน สื่อประเภทตาง ๆ นี้ผูวิจัยสรางตามแนวคิดของสุมาลี   

ชัยเจริญ (2548) ที่วาคุณลักษณะเฉพาะของส่ือนั้น สื่อจะชวยสงผลตอความรูความเขาใจหรือ

กระบวนการคิดของนักเรียน และสื่อที่มีคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน จะสงผลตอการเรียนรูที่ตางกัน 
สอดคลองกับพจนา ทรัพยสมาน (2550) ที่กลาววาส่ือเปนสิ่งสำคัญในการกระตุนใหนักเรียนเกิด

ความคิด เพ่ือเปนแนวทางในการสรุปองคความรูท่ีถูกตอง และ 3) การรวมกันแกปญหา (collaboration) 
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ผูวิจัยไดกำหนดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหนักเรียนเปนผูลงมือกระทำท่ีใชวิธีการเรียนรูรวมกัน 

แกปญหา และแลกเปล่ียนความรู ซึ่งเปนการสนับสนุนใหนักเรียนเกิดการคิดไตรตรอง มีโอกาสได

แสดงความคิดเห็นของตนเองกับผูอื่น และเปนสวนสำคัญท่ีชวยปรับเปลี่ยน และปองกันความเขาใจ

ที่คลาดเคล่ือนสอดคลองกับการวิจัยของจิตราภรณ จอมคำสิงห (2548) ไดศึกษาผลการเรียนรูจาก

ชุดสรางความรูที่พัฒนาตามแนวคอนสตรักติวิสตเร่ือง สิ่งแวดลอมธรรมชาติของผูเรียน ชั้นประถม

ศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนสอบหลังเรียน

สูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน และปริญญา ทองสอน (2549) ไดสรางชุดการเรียนกลุมสาระการเรียน

รูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูระบบนิเวศ โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรักติวิสต 

สำหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียน 

หลังเรียนดวยชุดการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ัน ชุดสราง

ความรูที่ผูวิจัยสรางข้ึน สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการสรางความรูดวยตนเองทำใหเกิด

ความรูที่คงทน เปนผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองพลงังานความรอน ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู  
กับการสอนตามปกติแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เ น่ืองมาจาก  

นักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู มีขั้นตอนการทำงานเปนกลุม ชวยกันคิดระดมพลังสมองใน 

การหาขอมูล และนำขอมูลไปใชในการทำกิจกรรม นักเรียนมีการรวมกันวางแผนทำการทดลอง 

ออกแบบการบันทึกผลการทดลอง ทำกิจกรรมทดลอง เพ่ือหาความรูและคำตอบ นำขอมูลท่ีไดจาก

การทดลองบันทึกลงไปในใบกิจกรรมกระบวนการนี้เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในของ

นักเรียน เปนความรูจากความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีนักเรียนพบเห็น กับความเขาใจเดิมของนักเรียน 

ที่มีมากอน โดยนำความรูความเขาใจเก่ียวกับการทดลองท่ีนักเรียนพบมาสรางเปนโครงสราง 

ทางปญญา (cognitive structure) การนำเสนอขอมูล สรุปความรู ตัวแทนของนักเรียนนำเสนอ 
ผลการทดลอง เพ่ือใหเพ่ือนนักเรียนไดวิเคราะห อภิปรายความรูที่ได และสรุปความรูรวมกันจาก

ธนาคารความรู กระบวนการเรียนรูสำคัญสุดทายของเน้ือหา นักเรียนนำความรูที่ไดมาจัดเปนชิ้นงาน

แสดงความรูความเขาใจในรูปของ ชิ้นงาน จะเห็นไดวากระบวนการเรียนรูโดยใชชุดสรางความรู 
ตามแนวคอนสรักติวิสต นักเรียนจะเปนผูมีบทบาทในการเรียนรูอยางต่ืนตัว (active) ตองเปนผูจัด

กระทำกับขอมลูหรอืประสบการณตาง ๆ และจะตองสรางความหมายในส่ิงน้ันดวยตนเอง จากกิจกรรม

ที่เรียกวา “physical knowledge activities” ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธ 

กับสื่อการทดลองสิ่งของที่เปนจริง ทำใหนักเรียนเปนเจาของการเรียนรูที่แทจริง ดังน้ันการเรียน 

โดยชุดสรางความรูน้ี เปนการสงเสริมความสามารถทางสมอง ความคิดสรางสรรค มีความคลองแคลว 
ที่จะนำความรูไปใชในสถานการณใหมอยางรวดเร็ว นักเรียนสามารถจำเน้ือหา และวิธีการไดด ี 

เพราะผานการแกปญหาจริง ชวยสนับสนุนใหนักเรียนกระตือรือรนในการคนควาหาความรูดวยตนเอง 

สงเสริมการทำงานเปนกลุมนับเปนกิจกรรมการเรียนท่ีสงเสริมศักยภาพของนักเรียน นักเรียนไดเปน
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เจาของความรูที่แทจริง สามารถนำประสบการณใหมไปใชประโยชนและสามารถนำไปเช่ือมโยงกับ

ความรูเดิมไดรวดเร็ว ทำใหเกิดความรูที่คงทน เก็บความจำไดยาวนาน สงผลใหนักเรียนมีศักยภาพ

ในการนำความรูที่มีอยูทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิไดคะแนนสูงขึ้น  

 จะเห็นไดวาการเรียนรูโดยชุดสรางความรู กระบวนการเรียนรูขั้นจัดทำชิ้นงานเปน 

การนำเสนอผลงานท่ีทำใหนักเรียนมีโอกาสจัดลำดับขั้นตอนของความรู การเรียบเรียงความรู  

ความคิด สรางออกมาเปนเอกสารหลักฐานรองรอยตาง ๆ ซึ่งไดจากการคนพบองคความรูนั้น  

(ปราโมทย จนัทรเรอืง, 2552) และความรูทีผ่านการลงมือกระทำของนักเรียน การเรียนรูตามสภาพจรงิ 

และจัดใหนักเรียนควบคุมการเรียนของตนเอง มีการสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ 

ที่สำคัญก็คือการสรางความรูดวยตนเอง ทำใหเกิดความรูที่คงทน เก็บความจำไดยาวนาน สงผล 

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู มีศักยภาพทางการเรียนสูงกวา

ศักยภาพทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูตามปกติซึ่งสอดคลองกับงาน

วิจัยของศรานนท วะปะแกว (2547) ไดวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน 

ในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง สมดุลเคมีระหวางการสอนตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรักติวิสตกับการสอนปกติ จากการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรักติวิสต 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนรอยละ 68 สวนการสอนตามปกติ นักเรียนมี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียนรอยละ 55 

 4. จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรูสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดย 

การสอนตามปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกระบวนการเรียนรู 

ทีน่กัเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง นกัเรียนใชกระบวนการเรียนรูทีส่รางความรูดวยตนเองจากการคิด 

และปฏิบัติจริงตามลำดับข้ัน วิเคราะหความสำคัญท่ีจำเปนของส่ิงท่ีจะเรียนรู วางแผนกำหนด

ขอบเขตวิธีการเรียนรู ลงมือเรียนรูตามแผน นำเสนอขอมูลที่ไดจากการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย 

สรุปความรู ขอคิด แนวทางปฏิบัติ จัดทำผลงาน รายงานผลการเรียนรูของตนเองในรูปแบบตาง ๆ 
ตามความถนัดความสนใจ (พจนา ทรัพยสมาน, 2550: 2) นักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู  

จึงผานกระบวนการเรียนรูเหลาน้ีทั้งหมด สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งมีคุณสมบัติ
ของนักวิทยาศาสตร อันเปนลักษณะสำคัญท่ีเอื้อใหนักเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรคนควา

หาความรูใหม แกปญหา หาแนวทางแกปญหา พฤติกรรมท่ีแสดงออกน้ีคือ จิตวิทยาศาสตร  

(พิมพพันธ เดชะคุปต, 2549: 22) กระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการเรียนโดยชุดสรางความรูสงผล 

ใหจิตวิทยาศาสตรของนักเรียน สูงกวานักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ 

 5. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดสรางความรู มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากหลักการทฤษฎีตามแนวคอนสตรักติวิสต ที่นำมาเปนพ้ืนฐานหลักใน 

การออกแบบการเรียนรู ที่นำส่ือประเภทตาง ๆ มารวมกัน ซึ่งคุณลักษณะของส่ือตาง ๆ นั้นจะสงเสริม 
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ซึ่งกันและกัน การใชชุดสรางความรูจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมความสามารถ 

ทางสมอง ความคิดสรางสรรค มีความคลองแคลวท่ีจะนำความรูไปใชในสถานการณใหม 

อยางรวดเร็ว นักเรียนสามารถจำเน้ือหาและวิธีการไดดี เพราะผานการแกปญหาจริง นอกจากน้ี 

แนวคอนสตรักติวิสตยังชวยสนับสนุนใหนักเรียนกระตือรือรน ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

สงเสริมการทำงานเปนกลุม มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถสงเสริมศักยภาพของนักเรียน 

ใหมีกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเอง จากประสบการณของตนเอง แลวนำประสบการณ 

ไปใชประโยชน และสามารถนำความรูใหมเชื่อมโยงกับความรูเดิมไดรวดเร็ว เกิดความคงทน เก็บ 

ความทรงจำไดยาวนาน สามารถนำความรูไปใชไดในระดับสูงตอไปไดเปนอยางดี ชวยใหนักเรียน

เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหเน้ือหาของบทเรียนเร่ืองพลังงานความรอนท่ีนักเรียนเขาใจ

ยาก เมื่อมีกิจกรรมท่ีแตกตางและหลากหลาย ทำใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน นอกจากน้ี 

สื่อแตละประเภทมีภาพ สีสัน เสียง ตลอดจนการเคล่ือนไหวตาง ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน 

และกระตุนใหนักเรียนเกิดการอยากรูบทเรียนมากย่ิงข้ึน สงผลใหความพึงพอใจของนักเรียน 

อยูในระดับมากท่ีสุด   

 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการเรียนรูหรือ 

การศึกษาวิจัยคร้ังตอไป ดังน้ี 

 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

  1.1 ครูผูสอนวิทยาศาสตร ควรนำเอารูปแบบการสอนโดยชุดสรางความรู และนำ

กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรักติวิสต ไปใชในการจัดการเรียนรู เน่ืองจากการสอน 

ตามแนวคอนสตรักติวิสตเปนการสอนที่นักเรียนมีบทบาทสำคัญท่ีสุดในการเรียนรูในเร่ืองน้ัน ๆ 
นักเรียนมีบทบาทในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เปนผูสรุปองคความรูที่เกิดจากการเรียนรู  

จัดทำชิ้นงาน เปนท่ีประจักษวาองคความรูนั้นสรางจากนักเรียนอยางแทจริง นักเรียนเกิด 

ความภาคภูมิใจในผลงานของตน และความรูนั้นจะทำใหจำไดยาวนาน และสามารถผสมผสานกับ

ความรูเดิมกลายเปนความรูใหม ที่จดจำไดนาน สวนครูเปนสนับสนุนสงเสริมเทาน้ัน 
      1.2 การนำรูปแบบการสอนโดยชุดสรางความรู ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ครูผูสอนควรปรับใหสอดคลองกับสถานการณ เชน จำนวนนักเรียนตอกลุม การกำหนดบทบาท 

ของนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

  1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยชุดสรางความรูอาจมีการปรับลดเวลาใน 

การขยายการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีการยืดหยุนตามสถานการณความพรอมของนักเรียน 

ไดตามความเหมาะสม 
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  1.4 ควรใชสือ่ทีเ่ปนแหลงเรียนรูตามธรรมชาติ ศกึษานอกสถานท่ี หรอืนวัตกรรมอืน่ ๆ  

มาชวยในการจัดการเรียนรูกับวิธีการเรียนรูแบบสรางความรูดวยตนเอง เชน สวนดอกไม หรือ 

เรือนเพาะชำในโรงเรียน การใชเกม และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยชุดสรางความรูกับ

เน้ือหาอื่นในกลุมสาระวิทยาศาสตรในระดับอื่น ๆ 

  2.2 ควรมีการศึกษานำวิธีการสอนโดยชุดสรางความรูไปใชในกลุมสาระอื่น ๆ 

  2.3 ควรมกีารทดลองใชรปูแบบการจดัการเรียนรูโดยชุดสรางความรูกับวธีิสอนแบบอืน่ ๆ  

 

สรุป 
 ในการวิจยัน้ีผูวิจยัไดสรางชดุสรางความรูเร่ือง พลังงานความรอน ตามแนวคอนสตรักติวิสต  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาชุดสรางความรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นชวย

พัฒนาศักยภาพในการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถสรางความรูจากความสัมพันธระหวาง

สิ่งที่เรียนรูกับความเขาใจเดิมที่มีมากอน นำความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณ ที่ตน

พบเห็นมาสรางเปนโครงสรางทางปญญา นักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการทำกิจกรรม 

สรุปเนื้อหาสิ่งที่เรียนรู และการสรางผลงานจากกิจกรรมที่เรียนรูดวยตนเองอยางกระตือรือรน ทำให

นักเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง และชวยใหนักเรียนจดจำความรูนั้นไดยาวนานสงผลให 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีความกาวหนามากข้ึน และในการทำกิจกรรมตาง ๆ นัน้ นกัเรียน 

เกิดความภูมิใจในผลงานของตนเองนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู  มีความสนใจในการแสวงหา

ความรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแสดงความคิดเห็น 

และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ทำใหนักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรอยูในระดับมาก 
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