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การจัดการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งครูและนักเรียน กล่าวคือ ลด
บทบาทของครูผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นผู้วางแผนจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการให้
นักเรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการท ากิจกรรมภารสนาม การสังเกต การ
ส ารวจตรวจสอบ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูล การท าโครงงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยค านึงถึงวุฒิ
ภาวะ  ประสบการณ์เดิม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมต่างกันที่นักเรียนได้รับรู้มาแล้วก่อนเข้าห้องเรียน ซึ่งปัจจุบันมีแนวคิดหนึ่งที่จะเป็น
ทางเลือกของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือ แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism)   

ผู้วิจัยสนใจพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (The Constructivist Learning Model : CLM)  พร้อมทั้ง
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมีเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติ ท าการ
ทดลองและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง อันน าไปสู่การพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่อไป 
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 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 สมมุตฐิานการวจิัย 

1.  นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ 
75% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ท่ีเกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้นิยม (Constructivism Theory) 

ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้นิยม หรือปรัชญาการสร้างสรรค์ความรู้ เป็นปรัชญาเกี่ยวกับความรู้และการได้มาซึ่งความรู้ ซึ่งซัทเทอร์
แลนด์ (Sutherland, 1997 อ้างถึงใน ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2543: 15) ได้รวบรวมความหมายของ การสร้างสรรค์ความรู้ไว้สองแนวทาง คือ 
ความหมายของ child ที่ให้ในแนวกว้างคือ การที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (construct)  ความรู้และกลวิธี (strategies)  ในการได้ความรู้มา ส่วน
ความหมายอีกแนวหนึ่งคือ การที่เด็กสร้าง “... ภาพของความจริงแท้ในแบบฉบับของตนเองจากประสบการณ์ที่เฉพาะตนของเขา          
(child constructs his own version of reality from his own unique experiences) และเด็กใช้กระบวนการนี้ในการท าความเข้าใจ     
เมื่อพบกับประสบการณ์ใหม่ ...” 

รูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (The Constructivist Learning Model : CLM) ผู้วิจัยพัฒนามาจากแนวคิดของ   
เยเกอร์ (Yager) เป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการน าความคิดเห็นไปปฏิบัติ สนับสนุนให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง รวบรวม
พยานหลักฐานที่จะสนับสนุนความคิดเห็นและสร้างเป็นความคิดเห็นใหม่ อันเนื่องมาจากประสบการณ์และพยานหลักฐานใหม่ 
ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ 

1.  ขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน ( Invitation) เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องถามค าถามจากความอยากรู้อยากเห็น ครูจะต้องสร้าง
สถานการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดความสงสัย ท าให้นักเรียนตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ หรือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้
อยากเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษาต่อไป 

2.  ขั้นการส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องร่วมกันระดมสมองช่วยกันหาทางเลือกที่เป็นไปได้ ค้นหา
ข้อมูล ออกแบบการทดลอง กระท าการทดลอง เก็บสะสมข้อมูล ใช้การแก้ปัญหา ประเมินทางเลือก อภิปรายโต้แย้ง และวิเคราะห์
ข้อมูล 

3.  ขั้นการน าเสนอข้อสรุปและการแก้ปัญหา (Proposed Explanation and Solution) เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องน าเสนอ
ข้อมูลและแนวคิดจากการกระท าในขั้นการส ารวจ โดยการสร้างรูปแบบอธิบาย รวบรวมค าตอบและการแก้ปัญหา ตัดสินใจอย่าง
เหมาะสม ผสมผสานการแก้ปัญหากับความรู้ที่มีอยู่และจากประสบการณ์ 
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4.  ขั้นการปฏิบัติ (Taking Action) เป็นขั้นที่นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ตัดสินใจเลือกแล้วน ามาใช้ประโยชน์ 
น าไปถ่ายทอด จัดแสดงเผยแพร่ หรือใช้ตั้งเป็นค าถามใหม่   

จะเห็นได้ว่าแนวความคิดที่ส าคัญที่สุดของกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้ก็คือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ความหมายใหม่หรือเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเท่านั้น โดยอาศัยการบูรณาการระหว่างความรู้เดิมท่ีมีอยู่ก่อนแล้วกับประสบการณ์เชิงสัมผัสที่ได้รับ 

 

 วธิีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 
จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ที่มีห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (The Constructivist Learning Model : CLM) ประกอบด้วย
กิจกรรม 4 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นการส ารวจและค้นหา 3) ขั้นการน าเสนอข้อสรุปและการแก้ปัญหา และ 4) ขั้น
การปฏิบัติ   

ตัวแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่     
1) ขั้นระบุปัญหา 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 3) ขั้นก าหนดวิธีการเพ่ือแก้ปัญหา และ 4) ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ์ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ก าลัง
ศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน  โดยผู้วิจัยท าการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเอง ซึ่งด าเนินการสอนเนื้อหาวิชาเคมีเพ่ิมเติม เรื่อง สารชีวโมเลกุล จ านวน 18 คาบ คาบละ 50 นาที   

2. แนะน าวิธีการและบทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอน โดยการแนะน าวิธีการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์ความรู้ (The Constructivist  Learning Model : CLM)  

3. ด าเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (The Constructivist Learning Model : CLM)  

4. เมื่อเสร็จสิ้นการสอนแล้ว ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียน และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  

5.  ตรวจผลการสอบแล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการ
วิจัย 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.  การทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่ก าหนด ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานว่า เมื่อนักเรียนได้เรียน
ไปแล้ว ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่านักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูง
กว่าเกณฑ์หรือคะแนนที่ก าหนด  

 สูตรที่ใช้ในการค านวณ คือ               n-s

x
 t 




 

  เมื่อ     x     แทน    คะแนนเฉลี่ยของการสอบ 

                 แทน    คะแนนหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด 

              s     แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

              n    แทน    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

             df   เท่ากับ  1-n  
 

 ผลการวจิัย 

การวิจัยครั้งนี้พบว่า 

1.  นักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ ( The Constructivist Learning Model : CLM)  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 75 % อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  นักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ ( The Constructivist Learning Model : CLM) มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ขั้นก าหนดวิธีการเพ่ือแก้ปัญหา 
และข้ันการตรวจสอบผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ 75 % อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 อภิปรายผล 

1.  นักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (The Constructivist Learning Model : CLM)      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 75 % อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
การสอนตามรูปแบบเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นเอง 
โดยการถ่ายโยงประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมและความรู้เดิมเพ่ือสร้างเป็นความรู้ใหม่ การเรียนการสอนเน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นหลัก     
โดยได้คิด ลงมือปฏิบัติและฝึกหัดด้วยตนเองเป็นส าคัญ ครูท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนเท่านั้น จึงท าให้นักเรียนเกิดการ
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เรียนรู้ได้ดี มีการพัฒนาด้านความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างความรู้ที่
มีความหมายต่อตนเองและมีความคงทนของความรู้นั้นได้นานกว่า 

2.  นักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (The Constructivist Learning Model : CLM)     
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ขั้นก าหนดวิธี การเพ่ือแก้ปัญหา 
และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ 75% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (The Constructivist Learning Model : CLM) ท าให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะต่างๆ และสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใน
สถานการณ์ใหม่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันประกอบด้วย  

    1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องถามค าถามจากความอยากรู้อยากเห็น ครูต้องสร้างสถานการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้เกิดความสงสัย ท าให้นักเรียนตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ หรือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาที่จะศึกษาต่อไป        

    2) ขั้นการส ารวจและค้นหา เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องร่วมกันระดมสมองหาทางเลือก ค้นหาข้อมูล ออกแบบการทดลอง ท า
การทดลอง เก็บข้อมูล อภิปรายการแก้ปัญหาเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆ ประเมินทางเลือก วิเคราะห์ข้อมูล  

    3) ขั้นการน าเสนอข้อสรุปและการแก้ปัญหา เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องน าเสนอข้อมูลและแนวคิดจากการกระท าในขั้นการ
ส ารวจ โดยการสร้างรูปแบบการอธิบาย รวบรวมค าตอบพร้อมทั้งการแก้ปัญหา บูรณาการผสมผสานการแก้ปัญหากับความรู้ที่มีอยู่
และจากประสบการณ์ ซึ่งถือว่านักเรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได้  

    4) ขั้นการปฏิบัติ เป็นขั้นที่นักเรียนได้น าความรู้และทักษะที่ตัดสินใจเลือกแล้ว น าไปใช้ประโยชน์ น าไปถ่ายทอด ตั้งค าถาม
ใหม่ ซึ่งค าถามหรือความรู้ที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นข้อสงสัยที่จะส่งผลให้นักเรียนต้องท าการค้นคว้า ส ารวจ จนกระท่ังสามารถระบุปัญหาได้
ว่าสิ่งใดเป็นสาเหตุที่นักเรียนต้องด าเนินการวางแผนการแก้ปัญหาใหม่ และในที่สุดก็จะน าไปสู่การลงมือปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบ
และความรู้ต่อไป 

 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1.  การน ารูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (The Constructivist Learning Model : CLM) ครูผู้สอนควรศึกษา
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ให้เข้าใจเป็นอย่างดี เพ่ือให้การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

2.  ครูผู้สอนควรท าหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษา คอยชี้แนะแนวทางให้กับนักเรียน โดยครูจะเป็นผู้รวบรวมสื่อและเอกสารต่างๆ 
เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นคว้า จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบทเรียน และชี้แนะนักเรี ยนในบางโอกาส ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้
ความคิดของตนเองอย่างเต็มที ่

3.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบางครั้ง ไม่สามารถท าได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด ครูผู้สอนอาจมีความจ าเป็นต้องใช้เวลานอก
ห้องเรียนเพ่ิมเติม และควรสร้างบรรยากาศให้นักเรียนได้คิดและปฏิบัติด้วยตนเองให้มากที่สุด 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาผลของการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (The Constructivist Learning Model : 
CLM)  กับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคงทนในการเรียนรู้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

  2. ควรมีการน ารูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (The Constructivist Learning Model : CLM) ไปใช้สอนกับ
นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ และรายวิชาอ่ืนๆ ด้วย 

 

 


