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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร เร่ือง สารและสมบัติของสาร  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต และการจัดการเรียนรูตามปกติ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี  อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก ท่ีกําลังศึกษาอยูใน
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2549  จํานวน 29 คน และนักเรียนโรงเรียนบานดอนเจริญ  อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2549  จํานวน 19  คน ซ่ึงทําการสุมอยางงาย 
(Simple  Random  Sampling) แบงกลุมทดลอง 1 หองเรียน คือ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี  
จํานวน  29  คน ไดรับการจัดการเรียนรูตามเเนวคิดคอนสตรัคติวิสต และกลุมควบคุม 1 หองเรียน คือ 
นักเรียนโรงเรียนบานดอนเจริญ จํานวน 19 คน ไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ  เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  และ
แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กับแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล  คือ คาเฉล่ียเลขคณิต  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  t-test แบบ 
Independent Samples  
 

1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
3)   อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตiมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผลการวิจัยสรุปไดวา  
1.  กอนการทดลอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
2.  หลังการทดลอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา 
กลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

 
ABSTRACT 

The purpose of the study was to compare the learning achievement in Science Strand entitled 
“Substance and its Property” of Prathomsuksa Six students taught by Constructivist Instruction and by 
Traditional Instruction. The  samples  included 29 Prathomsuksa  Six students in  Pak Phli  Kindergarten, 
Pakphli  District, Nakhon  Nayok  as  an  experimental  group , and  19  Prathomsuksa  Six  students in  
Donchareun School, Muang District, Nakhon  Nayok  as a control  group. The subjects  were  studying  
in the first semester of the 2006 academic  year  and  were  selected  by  simple  random  sampling. The 
instruments consisted of a Science Strand achievement test and lesson plans in Constructivist Instruction 
and Traditional Instruction . The statistical analysis included mean, standard deviation and t-test 
independent. 

The results of the study were as follows : 
1)  There  was  no  significant  difference  in  the  Pretest  achievement  scores  in Science 

Strand  of  Prathomsuksa  Six  students in  the  experimental  group  and  the  control  group. 
2)  There  was  significant  difference  in  the  Posttest  achievement  scores  in Science  Strand  

of  Prathomsuksa  Six  students in  the  experimental  group  and  the  control  group  at  the  .05  level. 
 
ความสําคัญของปญหา 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรระดับชาติ
เฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 กําหนดใหการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญ
ท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ 
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ความรูทางวิทยาศาสตร  ไดมาดวยความพยายามของมนุษย ท่ีใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู  การแกปญหาโดยผานการสังเกต  การสํารวจตรวจสอบ การศึกษา
คนควาอยางมีระบบ การสืบคนขอมูล  ทําใหเกิดความรูใหมเพิ่มข้ึนตลอดเวลา  และหนวยการเรียนรูใน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีเนื้อหามาก และสลับซับซอน เขาใจ
ยาก คือ เร่ือง สารและสมบัติของสาร  ถาหากนํามาพัฒนากิจกรรมการเรียนรูก็จะชวยแกปญหาตาง ๆ ได 

เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึน พรอมกับกระบวนการเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิดของนักเรียนใหเปนระบบ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  ปจจุบันมีแนวคิดคอน
สตรัคติวิสตซ่ึงเนนวา  ผูสอนควรสรางสภาพแวดลอมท่ีจะทําใหนักเรียนสรางความเขาใจโลกอยางมี
ความหมายโดยผานประสบการณท่ีเหมาะสม  และการพิจารณาใครครวญความสําคัญของประสบการณ
นั้น ๆ  ดวยเหตุนี้จึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโดยใชแนวคิด 
คอนสตรัคติวิสตมาเปนหลัก 
 
คําสําคัญ 

สาระการเรียนวิทยาศาสตรคอนสตรัคติวิสต 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

การนําแนวคิดคอนสตรัคติวิสตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  เร่ือง  สารและสมบัติของสาร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิทยาศาสตร แตกตางจากการจัดการเรียนรูตามปกติหรือไมอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเร่ือง สารและสมบัติ
ของสาร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตกับการ
จัดการเรียนรูตามปกติ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง  
“สารและสมบัติของสาร” ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตกับการจัดการเรียนรูตามปกติ โดยไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 
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1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลอําเภอ

ปากพลี อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน  
29 คน กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานดอนเจริญ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 19 คน รวมท้ังส้ิน 48 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6โรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี อําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายกท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 มี 1 หองเรียน จํานวน 29 คน  

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัซ่ึงประกอบดวย   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนแบบทดสอบ

ในการปฏิบัติท่ีกําหนดสถานการณใหนักเรียนปฏิบัติและตอบคําถาม ซ่ึงวัดการปฏิบัติในทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงเปนทักษะข้ันพื้นฐาน 8 ทักษะ จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนก
ระหวาง .20 - .40 และมีคาระดับความยากงายอยูระหวาง .55 - .78 คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติเทากับ  .82 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนแบบทดสอบ
วัดความรู-ความจํา ความเขาใจในเนื้อหาวทิยาศาสตร และการนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ไปใช  มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบชนิด 4  ตัวเลือก จํานวน 30  ขอ  มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .20 - .60  
และมีคาระดับความยากงายอยูระหวาง .30 - .80  คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบภาคความรูเทากับ  .72   

ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบ 
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 
2. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานดอนเจริญ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
3. ศึกษาคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
4. กําหนดโครงสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร เร่ือง สารและสมบัติของสาร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
5. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคความรูและภาคปฏิบัติ 
6. เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และขอคําแนะนําแลวนําไปปรับปรุงแกไข 
7. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานแลวนําไปปรับปรุงแกไข 
8. นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 20 คน 
9. นําผลการทดสอบมาหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก คัดเลือกไวภาคความรู

จํานวน 30 ขอ และภาคปฏิบัติจํานวน 10 ขอ 
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10. นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแลวท้ัง 2 ฉบับไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
จํานวน 20 คน แลวหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

11. นําแบบทดสอบไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
แผนการจัดการเรียนรูเปนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตจํานวน 

16 แผน และแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ จํานวน 16 แผน การสรางแผนการจัดการเรียนรูมีข้ันตอน 
การสรางแผนการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 
2. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกีย่วของกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 
3. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานดอนเจริญ กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
4. สรางแผนการจดัการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต และแผนการจดัการเรียนรู

ตามปกติ 
2.1  การหาคาความเท่ียงตรงในเนื้อหาของเคร่ืองมือ (Validity)  

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบเปนรายขอ โดยนําแบบทดสอบท่ีสราง
ข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content 
Validity) โดยใชวิธีหาคา IOC : Index of Item Objective Congruency ดัชนีความสอดคลองระหวาง 
ขอทดสอบกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

2.2  การหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)   
คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ                  

ครอนบาค (Cronbach,  s Alpha Coefficient) (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2548 : 1-73) ไดคาสัมประสิทธ์ิ 
ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบภาคปฏิบัติท้ังฉบับเทากับ  0.82 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เร่ืองสาร 

และสมบัติของสาร  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสตกับการจัดการเรียนรูตามปกติ การวเิคราะหขอมูล โดยการคํานวณ ดังตอไปนี ้

1. คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรกอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยางประชากรท้ัง 2 กลุม คือ กลุมทดลอง  และกลุม
ควบคุม ผูวิจยัวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( X) และความแปรปรวน (S2)  

2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการ
ทดลองของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ใช t – test  แบบ Independent  
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3. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการ
ทดลองของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ใช t – test  แบบ Independent 
 
ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี ้
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา   

ปท่ี 6  กอนการทดลอง  ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไมแตกตางกัน 
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา   

ปท่ี 6 หลังการทดลอง  ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัมีประเดน็ท่ีนาสนใจ  และควรนํามาอภิปรายดังนี ้
1.  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรในดานความรูความจํา  ความเขาใจในเนื้อหา การนําความรูและวิธีการทาง
วิทยาศาสตรไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนการทดลองจัดการเรียนรู ระหวาง
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกอนการทดลองนักเรียนท้ังสอง
กลุมมีพื้นฐานทางดานความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมีบริบททางการเรียนอยูในระดับเดียวกัน  ซ่ึงบลูม (Bloom , 1976 : 167-176) ศึกษาวา
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลในการสนับสนุน หรือขัดแยงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นไดแก ตัวของ
ผูเรียนเอง และส่ิงแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน   

2.  หลังการทดลองพบวาคาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนกลุมทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตสูงกวากลุมควบคุม 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน
ของการวิจัย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียน กลุมทดลองไดใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดข้ึนให
สอดคลองกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ท่ีวา การเรียนรูเกิดจากการสรางความรูโดยผูเรียนเปนผูสราง
องคความรู ไดมีโอกาสคิด ออกแบบ เปนผูคนควา เปนผูสํารวจ ทดลองดวยตนเอง เม่ือนักเรียนเปน
ผูมีบทบาทในการเรียนอยางกระตือรือรนเพื่อใหเกิดองคความรู แทนการรับรูโดยการบอกเลาจาก
ครู เปนการใหอิสระทางดานความคิดกับผูเรียน แตครูเปนผูกระตุนและสรางบรรยากาศใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเองดวยการตั้งปญหาใหผูเรียนไดคิด โดยเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง มีท้ัง 
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ใบความรู ใบงานและส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลายซ่ึงเปนรูปธรรม ชวยใหผูเรียนเห็นจริงแลวคิด
พิจารณาดวยตนเองทําใหเกิดความเขาใจมากกวาใหจดจําเนื้อหาซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู
ของเพียเจต (Piaget อางถึงในวรรณทิพา,  2540 : 6) ท่ีกลาววา การจัดกิจกรรมที่กอใหเกิดการสังเกต 
และการมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ จะสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญามากกวากิจกรรมท่ีผูเรียนไมได
กระทําตอวัตถุ  

3. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตมีคาผลตางของคะแนนเฉล่ีย
ระหวางกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูสูงกวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติแสดงให
เห็นวา การจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการของการเรียนรู
มากกวาการจัดการเรียนรูตามปกติ ดังท่ีบลูม (Bloom  อางถึงใน ขนิษฐา บุญวัง , 2541 : 46) กลาววาการ
เรียนเพื่อรอบรูนอกจากจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนแลวยังทําใหนักเรียนมี
พัฒนาการของการเรียนรูเพิ่มข้ึนดวย 
 
ขอเสนอแนะ 

จากอภิปรายผลผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ ครูผูสอน ผูบริหาร และผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของทาง
การศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตมาใชในการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร หรือประยุกตใชในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  และในชีวิตประจําวัน 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เปนเร่ืองยากตอการปฏิบัติของครูผูจัดการ
เรียนรู เพราะครูจะตองทําความเขาใจ และมีการวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีดี จะเกิดผลดีกับผูเรียน 

ครูควรอธิบายเปนข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเขาใจกอนเพ่ือใหกิจกรรม
ดําเนินตอเนื่องไปตามแผนการจัดการเรียนรู   
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