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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและเรียนตามปกติ และ (3) เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิด
ขั้นสูงหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเรียน
ตามปกติ การด าเนินการมี 2 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 2) การน า
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไปใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 38 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดขั้นสูง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
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1) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการสอน           
7  ขั้นได้แก่ (1) ขั้นเผชิญปัญหา (2) ขั้นส ารวจความรู้ (3) ขั้นตรวจสอบความรู้ (4) ขั้นแลกเปลี่ยน
ความรู้ (5) ขั้นสะท้อนความคิด (6) ขั้นสรุปความรู้  และ (7) ขั้นน าความรู้ไปใช้      

2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

3) นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองมีคะแนนด้านความสามารถในการคิดขั้นสูงหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
ค าส าคัญ   

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการ            
เรียน ความสามารถด้านการคิดข้ันสูง 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to develop a science instructional process 
based on the Constructivist Theor, 2 )  to compare the post-learning science learning 
achievement of the students who learned according to the steps of the science 
instructional process based on the Constructivist Theory with the counterpart learning 
achievement of the students who learned under the conventional teaching method, 
and 3)  to compare the post-learning higher order thinking ability of the students who 
learned according to the steps of the science instructional process based on the 
Constructivist Theory with the counterpart thinking ability of the students who learned 
under the conventional teaching method. This research was comprised two steps:      
(1) development of a science instructional process, and (2) try-out of the developed 
instructional process. The sample is a Mathayom Suksa II students by cluster sampling. 
Were 38 students of the experimental group and 4 students of control group. Research 
instruments were a science learning achievement test, and a higher order thinking ability test. 
Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. 
 The finding   
 1) The developed science instructional process was composed of the instructional 
process consisted of the following seven steps, (1) the problem confrontation step,  (2) the 
knowledge survey step, (3) the knowledge verification step, (4) the knowledge sharing step, 
(5 ) the reflection of thought step, (6 ) the knowledge synthesis step, and (7 ) the knowledge 
application. 
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 2) The experimental group had post-learning achievement scores significantly higher 
than the counterpart scores of the control group students at the .01 level of statistical 
significance. 
 3) The experimental group students had post-learning higher order thinking 
ability scores significantly higher than the counterpart scores of the control group 
students at the .01 level of statistical significance. 
 
Keywords 

  Instructional Process, Constructivist Theory, Learning Achievement, Higher Order 
thinking ability 
 
ความส าคัญของปัญหา 
              เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด กิจกรรม
การเรียนการสอนจะให้ความส าคัญด้านกระบวนการคิด จินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา
และการจัดการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทั้งกระบวนการคิด กระบวนการจัดการ และองค์ความรู้  ซึ่งชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ของการเรียนวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการคิด โดยเชื่อว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะ
ช่วยให้บุคลพัฒนาวิธีคิดทั้ งความคิดที่ เป็นเหตุ เป็นผล คิดสร้างสรรค์  คิดวิ เคราะห์วิจารณ์  
วิทยาศาสตร์ช่วยให้บุคคลสามารถแสวงหาหาความรู้และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถด้านการคิด 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปพร้อม ๆ กัน ดังแนวทางการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ที่ได้เน้นความส าคัญของการพัฒนาการคิดขั้นสูง โดยให้ถือว่าการคิดขั้นสูงเป็นความสามารถ
ทางสติปัญญาที่ช่วยให้บุคคลใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแสวงหาความรู้ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
ในสิ่งต่าง ๆ ดังนั้น ความคิดขั้นสูงจึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในผู้เรียน  ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) คิดวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking) คิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  
คิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล (Logical Thinking)  และคิดเชิงวิทยาศาสตร์  (Scientific Thinking)           
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความคิดขั้นสูงด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต้องพัฒนาไป           
พร้อม ๆ กัน (Department of Curriculum and Instruction Development, 2003) 

ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ของนักการศึกษากลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivists) เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยแนวคิดนี้มีความเชื่อว่า ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่
ภายนอกตัวผู้เรียนที่สามารถถ่ายโอนไปยังผู้เรียนได้ แต่ความรู้จะถูกสร้างขึ้นโดยผู้เรียนในขณะที่
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และพยายามสร้างความหมายของประสบการณ์ (Anthony, 1996)             
การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัย
ประสบการณ์ตรงจากการใช้ประสาทสัมผัส การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และกระบวนการคิด ก่อให้เกิด
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางปัญญาบนพื้นฐานโครงสร้างความรู้เดิมที่มีอยู่ (Phye & Andre, 1986)  
เป้าหมายสูงสุดของแนวคิดนี้ คือ ต้องการให้นักเรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างอิสระ ตระหนักถึงบทบาท ความสามารถในการควบคุมตนเองในกระบวนการเรียนรู้และ           
การคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างลึกซึ้ง และน าความรู้ไปใช้ได้ การจัดการเรียนรู้
จึงเปลี่ยนจุดเน้นในการเรียนรู้จากความรู้เนื้อหาที่จ าเพาะที่ครูเป็นผู้จัดไว้ให้ มาเป็นกระบวนการ 
พัฒนาทางปัญญา โดยให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจและอยากรู้ 
(Child, 1993) กิจกรรมการเรียนการสอนจึงมุ่ งฝึกการเผชิญสถานการณ์ การคิด การจัดการ          
การปฏิบัติ และการประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ปัญหา ผู้เรียนจะมีบทบาทของตนเองตั้งแต่การวาง
แผนการเรียน การลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้        
ที่หลากหลาย โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวนักเรียนเอง 
จนกระท่ังสามารถสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นและรวบรวมได้ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบของปัญหา
หรือค าถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นักเรียนสร้างข้ึนด้วยตนเอง (Department of Curriculum and 
Instruction Development, 2003)    

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดทฤษฎี           
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง จะมีผล ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดขั้นสูง ตลอดจน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ ยวกับ         
การเรียนการสอนตามแนวการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับ พุทธศักราช 2553 จึงสนใจที่จะพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ตามแนวคิดของนักการศึกษากลุ่มคอนสตรักติวิตส์ (Constructivist) ซึ่งเป็น
การออกแบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนและขั้นตอนการเรียนการสอน  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดขั้นสูงส าหรับการจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปพร้อมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่มุ่ง
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดขั้นสูงจะมีลักษณะและองค์ประกอบอย่างไร 

2. กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย   
1.  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

ด้วยตนเอง ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการคิดขั้นสูง ของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และเรียนตามปกต ิ
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 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดขั้นสูงหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนตามข้ันตอน
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และ
เรียนตามปกติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย  2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดขั้นสูงด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือ
สังเคราะห์คุณลักษณะการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนที่ต้องพัฒนาในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน   
 2.  สังเคราะห์ขั้นตอนและกิจกรรมของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และสาระส าคัญ
ของการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับคุณลักษณะการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองของผู้เรียน 
 3.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้ างความรู้ด้วยตนเอง 
ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอนจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ  
ได้แก่ ความเหมาะสมของขั้นตอนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และคุณลักษณะของผู้เรียนที่เกิด
จากการจัดกิจกรรมแต่ละข้ันตอนของกระบวนการเรียนรู้  
  4.  สร้างเครื่องมือประกอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดขั้นสูง        
4 ด้าน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์  
ซึ่งเครื่องมือแต่ละประเภทได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพแตกต่างกันดังนี้ 

    4.1  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยการน าแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือตรวจสอบค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ข้อสอบทั้งสองฉบับ          
มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.35 - 0.70 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.30 - 0.69 และทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างแบทดสอบคู่ขนานโดย             
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person Product –Moment Coefficient Correlation) 
พบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความเชื่อม่ัน 0.87   

    4.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์           
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา โดยการน าแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือตรวจสอบค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีการของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder-
Richardson) สูตร KR – 20  โดยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์มีค่าความยาก
ง่ายระหว่าง 0.35 – 0.71  ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.30 -0.72 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.33 – 0.75  
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ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27 -0.67 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 แบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการคิดแก้ปัญหา มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.29 – 0.78  ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27 -0.67 
และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 

    4.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ โดย
การน าแบบทดสอบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือตรวจสอบค่า
ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟา (α-Coifficient) พบว่า มีค่าความยากง่ายระว่าง 0.40 -0.67 ค่าอ านาจ
จ าแนกระหว่าง 0.46 -0.74 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78   

ขั้นตอนที่  2  การน ากระบวนการเรียนการสอนไปใช้และศึกษาผลการใช้ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดขั้นสูง ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2558  ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยท าการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความสามารถด้านการคิดขั้นสูงกับนักเรียนจ านวน 8 ห้องเรียน ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง และแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการคิดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา 
และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบหลังเรียน เลือกห้องเรียนที่มีคะแนนผล
การสอบใกล้เคียงกัน 2 ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่มจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ได้กลุ่ม
ทดลองที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น จ านวน 38 คน และกลุ่มควบคุมที่เรียน
ด้วยรูปแบบปกติจ านวน 40 คน ก าหนดแผนการทดลองแบบ Randomized Pretest- Posttest Control 
Group Design ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง ใช้เวลา 21 
ชั่วโมง  และวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และคะแนนวัดความสามารถด้านการคิดขั้นสูงหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ 
t-test (Independent  Sample) 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดข้ันสูง แสดงผลดังตารางที่  1 
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ตารางท่ี  1  แสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียนและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 
                แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
 

คุณลักษณะของผู้เรียน ขั้นตอนการเรียนการสอน 
1.  ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้
เดิมกับประสบการณ์ใหม่ด้วยการก าหนด
ประเด็นส าคัญของปัญหาหรือสถานการณ์
และการตั้งค าถามเพื่อหาค าตอบ 

ขั้นที่  1 ขั้นเผชิญปัญหา เป็นบทบาทของครูในการเลือกก าหนด
สถานการณ์ที่มีความเหมาะสม ยั่วยุให้นักเรียนคิด เกิดข้อสงสัย 
ต้องการรู้ค าตอบเพื่อน าไปสู่กรก าหนดประเด็นส าคัญส าหรับการศึกษา
ค้นคว้าและส ารวจหัวข้อท่ีเกี่ยวกับประเด็นส าคัญ 

2.   ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล
และกระบวนการเรียนรู ้

ขั้นที่ 2 ส ารวจความรู้ เป็นขั้นที่นักเรียนช่วยกันส ารวจความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  โดยเลือกสื่อ แหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  
บันทึกความรู้ พิจารณาข้อมูลที่เป็นปัญหาหรือเป็นข้อมูลที่ขัดแย้ง 
หรือเป็นข้อมูลที่ขาดรายละเอียดต้องการศึกษา หรือตรวจสอบ
เพิ่มเติมและก าหนดปัญหา 

3.   ความสามารถในการก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้และวางแผนการ 
เรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย 
4.  ความสามารถด้านกระบวนการ
เรียนรู ้
5.  ทักษะการร่วมมือในการเรียนรู ้ 
สามารถสื่อสารแสดงความคดิเห็น  
อภิปรายโต้แย้งและ  แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ขั้นที่   3  ขั้นตรวจสอบความรู้  เป็นขั้นที่นักเรียนร่วมก าหนด
เป้าหมายการเรียน  วางแผนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อหาค าตอบ
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้  โดยนักเรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติโดยใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ฝึกทักษะ
การจัดการ และการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนการตรวจสอบ
ความถูกต้องของกระบวนการแก้ปัญหา 

6.  ความสามารถในการวิเคราะหข์้อมูล 
สรุป จัดระเบียบ และขยายความรู ้
 

ขั้นที่  4  ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นขั้นที่นักเรียนได้แสดงให้เห็นซึ่ง
ความรู้และความคิดที่ได้จากการสืบค้นหรือการส ารวจตรวจสอบ โดย
สรุปสิ่งที่เรียนรู้และเช่ือมโยงความคิดที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการน าเสนอผลการศึกษาแก่กลุ่มอื่น ๆ 
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 

7.  ความสามารถในการเลือกและ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
8.  ความสามารถในการประเมิน  
ทบทวนผลการเรียนรู้ของตนเอง และ
กลุ่มอื่น 

ขั้นที่  5  ขั้นสะท้อนความคิด เป็นขั้นท่ีนักเรียนร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์
การเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่มอื่น ใช้ความคิดไตร่ตรอง เพื่อ
พิจารณา สิ่งที่ตนเข้าใจ กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่ตนคาดหวัง และผลที่
ได้จากการเรียนรู้    

9.  ความสามารถในการ สังเคราะห์ 
ข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
 

ขั้นที่  6  ขั้นสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นรวบรวมความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ทั้งหมดทั้งของกลุ่มตนเองและกลุ่มเพื่อน  มาวิเคราะห์ เป็น
ความรู้ใหม่  เช่ือมโยงแสดงความสัมพันธ์ของความรู้  ใช้ภาษา และ
สัญลักษณ์สื่อสารสิ่งที่รู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ   

10.  ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ ได้แก่การบันทึก สรุปเนื้อหา
สาระ หรือหลักการที่ได้จากการศกึษา
และน าหลักการไปใช้ในการแก้ปัญหาได ้

ขั้นที่  7  ขั้นน าความรู้ไปใช้ เป็นการน าหลักการแนวคิดที่ได้จากการ
เรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาเมื่อพบสถานการณ์ใหม่ อภิปรายเพื่อ
แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่นักเรียนค้นพบมีประโยชน์อย่างไร สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง เกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่อไป 
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 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดย
ใช้กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและกลุ่มควบคุม
ที่เรียนตามปกติ ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้

กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และกลุ่มควบคุมที่เรียน
ตามปกติ 

 
กลุ่มตัวอย่าง n X  S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 38 17.684 3.362 
4.807** .008 

กลุ่มควบคุม 40 14.925 3.346 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 t (.01: df 76) = 2.397  
      
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้กระบวนกระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า         
กลุ่มควบคุมท่ีเรียนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดขั้นสูงหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่
เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และ
กลุ่มควบคุมท่ีเรียนตามปกติ ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่  3   การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการคิดขั้นสูง หลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม 

ทดลองที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง  และกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติ 

 

ประเภทการคิด 
กลุ่มทดลอง (38 คน) กลุ่มควบคุม (40 คน) 

t Sig. 
X  S.D. X  S.D. 

การคิดวิเคราะห ์ 16.211 2.877 13.450    2.264 4.736** 

.008 
การคิดวิจารณญาณ 20.71 3.221 13.125 2.311 12.041** 

การคิดแก้ปญัหา 20.605 2.594 18.80 2.989 2.852** 

การคิดสร้างสรรค ์ 86.316 9.291 81.275 8.913 2.676** 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   t (.01 : df 76) =  2.397      
 
 จากตารางที่ 3  พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีคะแนนความสามารถด้านการคิดขั้นสูงทุก
ประเภท สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
 1.  ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 จากผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดขั้นสูงซึ่งจัดเป็น
การพัฒนารูปแบบการสอนที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาความสามารถด้านการคิดขั้นสูงทั้ง 4 ด้านได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ ปรัชญาการศึกษาของดิวอ้ี ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูเนอร์ และทฤษฎีการสร้างความรู้ทางสังคมของวีก็อตสกี้           
ท าให้สามารถสังเคราะห์คุณลักษณะในการสร้างความรู้ของผู้เรียนและขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กัน มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้  ซึ่งการด าเนินการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา  แขมมณี (Khammani, 2014) ทีกล่าวถึงการออกแบบ
การเรียนการสอนจะต้องผ่านการจัดองค์ประกอบที่ถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา  
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการเรียนการสอน 
และเทคนิคการสอนที่ช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี สอดคล้องกับแนวคิดของ
ซีลส์ และกลาสโกว์ (Seels & Glasgow, 1990) ที่กล่าวถึงการออกแบบการเรียนการสอนว่าเป็น
กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบที่น าเอาทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอนมา
ท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมีความสอดคล้องกับ แชมบอช และมาเกลียโร (Shambaugh & 
Magliaro, 1997) ที่กล่าวถึงการออกแบบการเรียนการสอน ว่าเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเพ่ือจัดหาสิ่งที่จะช่วยให้นักออกแบบการเรียนการสอนสร้างสิ่งที่
เป็นไปได้เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้  
 2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ่ง  
กลุ่มทดลองเรียนตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎี        
การสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และกลุ่มควบคุมเรียนตามปกติ พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยอาศัย
ปรัชญาและแนวคิดของนักการศึกษาที่ส าคัญ ท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดขั้นตอนการเรียนรู้ได้ชัดเจน 
โดยขั้นตอนการสอนแต่ละขั้นตอนจะมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นล าดับ ช่วยให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ได้เองด้วยความรู้ความเข้าใจ โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความชัดเจนของความรู้จากการคิดและ   
การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่การวิเคราะห์ประเด็นส าคัญของ
สถานการณ์ มีการวางแผนส ารวจความรู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องรู้  พิจารณา
ไตร่ตรองเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ พิจารณาข้อโต้แย้ง ท าให้มองเห็นปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการ
ศึกษา ร่วมวางแผนแก้ปัญหา และร่วมด าเนินการตามแผนที่ก าหนดโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้สังเกต บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปราย สรุป จัดกระท าและปรับแต่งข้อมูล          
เพ่ือใช้แสดงผลการค้นพบ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมทั้งพิจารณาความน่าเชื่อถือของ



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 1 (January – April 2019) 

 
 

20 

ข้อมูลที่ได้รับและผสมผสานความคิดใหม่ให้กลมกลืนกับความคิดเก่า อันส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นเนื้อหาอย่างลึกซึ้งและถูกต้องด้วยตัวของนักเรียนเอง และความรู้ที่ได้จะมีความคงทน           
จึงส่งผลให้ผู้ เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่ากลุ่มควบคุม          
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของแอนโทนี (Anthony, 
1996) ดริสคอลล์  (Drillcoll, 1994) เกรดเดอร์ (Gredler, 1997) และวูล์ฟฟอกค์ (Woolfolk, 1995) 
ที่กล่าว่า ความรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถสร้างขึ้นจากประสบการณ์โดยอาศัยพ้ืนฐานทางสติปัญญาและ
ความรู้เดิมที่มีอยู่และสร้างขึ้นร่วมกันของสมาชิกโดยมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
 3.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการคิดขั้นสูง 
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความสามารถด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียน        
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการเรียนรู้โดยกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และกลุ่มควบคุมเรียนตามปกติ พบว่า
ความสามารถด้านการคิดขั้นสูงทุกด้านของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  เนื่องจากการที่ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักการศึกษาที่ส าคัญ ท าให้พบ
คุณลักษณะที่ส าคัญด้านการคิดของผู้เรียน จึงได้คุณลักษณะด้านการคิดข้ันสูงที่จ าเป็นต้องพัฒนาไว้ใน
ขั้นตอนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ 
การคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์                 

3.1  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการคิด 
อภิปรายและการท างาน ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดสถานการณ์ปัญหาซึ่งเป็นขั้นตอนที่นักเรียนใช้        
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสถานการณ์กับประสบการเดิมเพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญและประเด็น
ย่อยของเรื่องที่จะศึกษา นักเรียนต้องวางแผนการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส าหรับการสืบค้น
ความรู้ การบันทึกข้อมูลความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินเปรียบเทียบ ท าให้นักเรียนค้นพบความ
แตกต่างของความรู้ และหลักการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ แสดงความสัมพันธ์ของความรู้ได้อย่าง
อิสระตามความคิดของตน  สอดคล้องกับแนวคิดของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Chareonwongsak , 
2015) ที่ได้กล่าวถึงความคิดวิเคราะห์ว่าเป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเชื่อมโยง
เหตุผลกับเรื่องราวหรือความรู้ที่มีอยู่ท าให้ประเมินและตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องและทันท่วงที  
 3.2  ความสามารถด้านการคิดวิจารณญาณ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียน คิด
ไตร่ตรอง ตัดสินใจ เลือกแนวทาง วางแผน พิจารณาข้อมูล และประเมินผลปฏิบัติงานของตน และ
ตัดสินใจสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวท าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอย่างต่อเนื่อง มีเจตคติที่ดีต่อการคิดและใช้ความรอบคอบในการท างานเพ่ิมข้ึนสอดคล้อง
กับแนวคิดของเอนนิส (Ennis, 1989) ซึ่งกล่าวถึงขั้นตอนพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้
ตามล าดับ คือ การสร้างประเด็นปัญหาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการคิด การรวบรวมข้อมูล การพิจารณา
ข้อมูล และการสรุปอ้างอิง และการตัดสินใจสรุปอย่างสมเหตุสมผล 
 3.3  ความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัยได้ส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมกิจกรรม           
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของจอห์นดิวอ้ี (Dewey, 1976) ที่กล่าวถึงข้ันตอน
การแก้ปัญหา โดยเริ่มจากการตระหนักในปัญหา การค้นหาสาเหตุของปัญหา การตรวจสอบอย่าง
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รอบคอบและสรุปผล โดยให้มีการส ารวจตรวจสอบปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด โดยมีกระบวนการตามขั้นตอน ได้แก่การระบุปัญหา  
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เลือกแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ลงมือแก้ปัญหา และการตรวจสอบ
ประเมินผลสิ่งที่ท า  
              3.4  ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้นักเรียน
ซักถาม ตอบค าถามได้อย่างอิสระ ในขณะปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนนักเรียนได้อภิปราย ซักถามโต้แย้ง 
หรือระดมสมองในการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์งานของนักเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกลุ่ม
ท าให้นักเรียนมองเห็นแนวคิดที่แปลกใหม่ที่แตกต่างกลุ่มของตน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่ดี          
ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวคิดของทอร์เรนซ์ (Torrance, 1964) ที่
กล่าวถึงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ว่า ครูควรให้โอกาสและยกย่องการแสดงความคิดเห็น ลดการ
อธิบายหรือชี้แนะและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมแก่ผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง นักเรียนจะต้องเป็นผู้คิด ตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญ ก าหนดปัญหา วางแผนแก้ปัญหา 
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ดังนั้นผู้สอนควรให้
เวลาที่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน  
     1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจะสามารถควบคุมทิศทางการท ากิจกรรมของ
ตนเองได้มากที่สุด นักเรียนมีโอกาสตัดสินใจและคิดในสิ่งที่สนใจด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการด้านวุฒิภาวะ และความมีวินัยในการเรียนรู้ ควรให้นักเรียนมีอิสระจากการก ากับของครู 
     1.3 ควรส่งเสริมสนับสนุนการแสวงหาค าตอบจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้มากที่สุด ได้แก่ 
การใช้สื่อเทคโนโลยี หรือสื่อบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
     ควรมีการวิจัยผลของกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะด้านอื่น ๆ ของผู้เรียน ได้แก่ การศึกษาพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการสร้างความรู้ ความคงทนในการเรียนรู้  และคุณลักษณะด้านเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ 
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