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 บทท่ี 8 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความรู้ 

 
 
การจดัการเรยีนรูป้ระเภทแนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่น้นความรู ้ มคีวามส าคญัในการเรยีนการ

สอนวทิยาศาสตรม์าก เพราะผูเ้รยีนจะไม่สามารถรูห้รอืเข้าใจวทิยาศาสตรไ์ดเ้ลยถ้าผูเ้รยีนมี
องคค์วามรูไ้ม่ชดัเจน และไม่ถูกตอ้ง ซึง่จะส่งผลใหผู้เ้รยีนไม่สามารถใชก้ระบวนการในการหา
ความรูไ้ดด้ว้ย เพราะปญัหาดงักล่าวจะก่อตวัมากขึน้เรื่อยๆจนกลายเป็นเจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอวชิา
วทิยาศาสตร์ ท าใหไ้ม่อยากรบัรูไ้ม่อยากเรยีน ดงันัน้การให้ความรูว้ทิยาศาสตร์จงึเป็นสิง่ที่
ส าคญัและท าได้ยาก พฒันาการทางด้านการศกึษาหาวธิใีหผู้เ้รยีน เกดิการเรยีนรูใ้นตวัองค์
ความรูจ้งึเกดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองและมกีารบูรณาการในหลายๆรปูแบบ ดงัทีเ่สนอเป็นตวัอยา่งใน
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการสอน 
งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยใชศ้นูยก์ารเรยีน 
งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยวธิคีน้พบ 
งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารแกป้ญัหา 
งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบซปิปา 
งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยใชพ้หปุญัญา 
งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยพฒันากระบวนการคดิ 

 
งานวิจยัภายในประเทศ 
 

งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้ชดุการสอน 
 
ชื่อเรือ่ง : การพฒันาชุดการเรยีนการสอนเรือ่ง “ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม” โดยใชป้ระโยชน์จาก 

แหล่งประสบการณ์การเรยีนรู้วทิยาศาสตร์บรเิวณชุมชนวดัประดษิฐาราม    
กรุงเทพมหานคร  (ศริพิร ทพิย์สงิห์, 2545 : บทคดัย่อ) 
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ผูว้จิยั/ปี : ศริพิร ทพิยส์งิห ์/ 2545 
 การศกึษาครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมาย 3 ประการคอื 1)เพื่อพฒันาชุดการเรยีนการสอนเรื่อง 
“ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม” โดยใชป้ระโยชน์จากแหล่งประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์บรเิวณ
ชุมชนวดัประดษิฐาราม กรุงเทพมหานคร ใหม้คีุณภาพอยู่ในเกณฑด์ ี2)เพื่อศกึษาพฤตกิรรม
การท างานกลุ่มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดการเรยีนการสอนเรื่อง“ชวีติ
กบัสิง่แวดล้อม” และ 3)เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูร้ายบุคคลของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
โดยการท าแผนทีค่วามคดิ ในการทดลองสอนใชน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปี
การศกึษา 2545 โรงเรยีนมธัยมสาธติสถาบนัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างใชชุ้ดการเรยีนการสอนจ านวน 5 หน่วยการเรยีนรู ้คอื 1)
ระบบนิเวศในโรงเรยีน 2)แหล่งน ้าชุมชน 3)ขยะกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 4)สภาพอากาศในชุมชน 
5)เหตุการณ์สิง่แวดลอ้มไทย 
 ผลการวจิยัพบวา่  

1. ชุดการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้มคีุณภาพอยูใ่นระดบัด ี
2. นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัด ี
3. นกัเรยีนมผีลการเรยีนรูร้ายบุคคลอยูใ่นระดบัด ี

 
งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้ศนูยก์ารเรียน 

 
ชื่อเรื่อง : ผลของการสอนแบบศูนย์การเรียนที่มีต่อบุคลิกภาพของนักศึกษาระดับ  
     ประกาศนียบตัรวชิาชพี สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตพาณิชยการพระนคร 

    (ทศันีย ์ โพธสิรณ์ , 2544 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : ทศันีย ์ โพธสิรณ์ / 2544 
 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลของการสอนแบบศนูยก์ารเรยีนทีม่ตี่อบุคลกิ 
ภาพของนกัศกึษา กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้เป็นนกัศกึษาชาย – หญงิ อายุ
ระหวา่ง 17 – 18 ปี จ านวน 30 คน ซึง่ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที ่3 
คณะบรหิารธุรกจิสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตพาณิชยการพระนคร ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2543 ไดม้าโดยวธิสีุม่อยา่งงา่ย ผูว้จิยัท าการสอนแบบศนูยก์ารเรยีนในวชิางาน
ส านกังานและการใชเ้ครือ่งปฏบิตัสิ านกังาน เรือ่งการพฒันาบุคลกิภาพ และการผลติงาน
พมิพด์ดี เครือ่งมอืการวจิยัทีใ่ชค้อืแบบสงัเกตบุคลกิภาพ ซึง่ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 2 ดา้น 
คอื คุณลกัษณะดา้นสว่นตวั และคุณลกัษณะดา้นการท างาน โดยท าการทดลองเป็นเวลา 4 
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สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 วนัๆละ 2 คาบรวม 16 คาบ สถติทิีใ่ชค้อืค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
 ผลการศกึษาพบวา่ 
 นักศึกษาที่ได้ร ับการสอนแบบศูนย์การเรียนในวิชางานส านักงานการใช้เครื่อง
ปฏบิตังิานส านักงาน มบีุคลกิภาพคุณลกัษณะดา้นส่วนตวั และคุณลกัษณะดา้นการท างานใน
สปัดาห์ที่ 4 สูงขึน้กว่าสปัดาหท์ี่ 1 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 แสดงว่า การสอน
แบบศนูยก์ารเรยีนในวชิางานส านกังานและการใชเ้ครือ่งปฏบิตังิานส านกังานสง่ผลใหน้กัศกึษา
มบีุคลกิภาพคุณลกัษณะดา้นสว่นตวัและคุณลกัษณะดา้นการท างานพฒันาขึน้ 
ชื่อเรื่อง : ผลของการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรยีนที่เน้นกระบวนการเรยีน  
    แบบรว่มมอืทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการท างาน 

    กลุ่มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 (มาลวีรรณ์  ศรใีหม,่ 2548 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : มาลวีรรณ์  ศรใีหม ่/ 2548 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฤตกิรรมการ
ท างานกลุ่มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ทีใ่ชชุ้ดการสอนแบบศนูยก์ารเรยีนทีเ่น้น
กระบวนการเรยีนแบบรว่มมอื กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 
ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2547 ของโรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนแวนต ์ กรงุเทพมหานคร 
จ านวน 40 คน ซึง่ไดม้าจาการสุม่อยา่งงา่ย เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม แบบแผนการ
ทดลอง One Group Pretest – posttest Design วเิคราะหข์อ้มลูใชว้ธิกีารทางสถติ ิ t – test 
แบบ Dependent Sample 
 ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

1.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีใ่ชชุ้ดการสอนแบบศนูยก์าร
เรยีนทีเ่น้นกระบวนการเรยีนแบบรว่มมอืหลงัเรยีนสงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

2. พฤตกิรรมการท างานกลุ่มของนกัเรยีนทีใ่ชชุ้ดการสอนแบบศนูยก์ารเรยีนทีเ่น้น 
กระบวนการเรยีนแบบรว่มมอื เฉลีย่รอ้ยละ 92.22 
 

งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยวิธีค้นพบ 
 
ชื่อเรือ่ง : การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิด์า้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และผลสมัฤทธิ ์
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   ทางการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 ทีส่อนโดยวธิคีน้พบ
ดว้ยตนเองกบัการสอนแบบปกต ิ(ประสาน  วฒันประดษิฐ,์ 2533 : บทคดัยอ่) 

ผูว้จิยั/ปี : ประสาน  วฒันประดษิฐ ์/ 2533 
 การศึกษาค้นคว้าครัง้ น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิด์้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 ทีส่อนโดยวธิคีน้พบดว้ยตนเองกบันกัเรยีนทีส่อนโดยวธิปีกต ิกลุ่มตวัอยา่ง
ทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2532 ของโรงเรยีนเทศบาลวดัป้อมแกว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 53 คน ซึง่
ไดม้าโดยการสุม่หอ้งเรยีนจ านวน 2 หอ้งเรยีน แลว้สุม่เป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรยีน จ านวน 26 
คน และกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรยีน จ านวน 27 คน กลุ่มทดลองสอนโดยวธิคีน้พบดว้ยตนเอง 
กลุ่มควบคุมสอนโดยวธิปีกต ิการด าเนินการทดลองใชแ้บบแผนการวจิยั แบบ Randomized 
Control – Group Pretest – Posttest Design การวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนรว่ม (Analysis  of  Covariance) 
 ผลการศกึษาคน้ควา้พบวา่ 

1.  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยวธิคีน้พบดว้ยตนเองกบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบ
ปกตมิผีลสมัฤทธิด์า้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 

2.  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยวธิคีน้พบดว้ยตนเองกบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบ
ปกตมิผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรไ์มแ่ตกต่างกนั 

 
งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหา 

 
ชื่อเรือ่ง : การศกึษาปจัจยับางประการทีส่ง่ผลต่อความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์ 
   ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประจวบครีขีนัธ ์

  (รอยพมิพใ์จ ชนะปราชญ,์ 2551 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : รอยพมิพใ์จ  ชนะปราชญ ์/ 2551 
 การวิจยัในครัง้น้ีมีความจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์และค่าน ้าหนัก
ความส าคญัของตวัแปรปจัจยั ไดแ้ก่ ความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิ ์เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์การรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางวทิยาศาสตร ์และทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการกบัความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร์
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โดยรวมและจ าแนกตามขัน้ตอนของการแกป้ญัหา 4 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้การระบุปญัหา ขัน้การ
วเิคราะหป์ญัหา ขัน้การก าหนดวธิแีกป้ญัหา และขัน้การตรวจสอบผลสมัฤทธิ ์กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 390 คน ทีก่ าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2550 ซึง่ไดม้าดว้ยวธิกีารสุม่แบบ 2 ขัน้ตอน(Two – Stage Random Sampling) เครื่องมอืที่
ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง้น้ีประกอบด้วย แบบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
วทิยาศาสตร์ แบบวดัความสามารถในการคดิอย่างวจิารณญาณ แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์
แบบวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางวทิยาศาสตร ์
และแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.71, 
0.88, 0.92, 0.89, 0.91 และ 0.71 ตามล าดบั การวเิคราะหข์อ้มลู ใชก้ารวเิคราะหถ์ดถอย
พหุคณูแบบตวัแปรพหุนาม (Multivariate Multiple Regression : MMR) และการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณูแบบตวัประกอบเอกนาม(Univariate Multiple Regression : MR) 
 สรปุผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1.  กลุ่มตวัแปรปจัจยัทัง้ 5 ปจัจยั ไดแ้ก่ ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์การรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางวทิยาศาสตร ์
และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการ  กบัความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
วทิยาศาสตรท์ัง้ 4 ขัน้ มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 (MMR =0.49) 
และคา่สหสมัพนัธพ์หคุณูระหวา่งตวัแปรปจัจยัดงักล่าวทัง้ 5 ปจัจยักบัความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรข์องการแกป้ญัหาในแต่ละขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้การระบุปญัหา ขัน้การ
วเิคราะหป์ญัหา ขัน้การก าหนดวธิแีกป้ญัหา และขัน้การตรวจสอบผลลพัธ ์ มคีา่เทา่กบั 0.48, 
0.54, 0.58 และ 0.52 ตามล าดบัซึง่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ทุกคา่ 

2.  ค่าน ้าหนักความส าคัญของกลุ่มตัวแปรปจัจยัที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรใ์นแต่ละขัน้ตอนของการแกป้ญัหา พบวา่ 
 ตวัแปรปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรท์ัง้ 4 ขัน้ ไดแ้ก่
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ และทกัษะกระวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 สว่นตวัแปรเจต
คตทิางวทิยาศาสตรส์ง่ผลต่อความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์ ในขัน้การระบุ
ปญัหาขัน้การวเิคราะหป์ญัหา และขัน้การก าหนดวธิแีกป้ญัหา อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 และตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางวทิยาศาสตรส์ง่ผลต่อ
ความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์ เฉพาะในขัน้การตรวจสอบผลสมัฤทธิ ์ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้รปูแบบซิปปา 
ชื่อเรือ่ง : การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยใชโ้มเดลซปิปา ในวชิา 
   มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม(วราภรณ์  แตงมแีสง, 2545 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : วราภรณ์  แตงมแีสง / 2545 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญัโดยใชโ้มเดลซปิปา ในวชิามนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม ระดบัประกาศนียบตัรชนัสงูปีที ่ 1 
เรือ่งอทิธพิลของสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตทิีม่ผีลต่อมนุษย ์ผูร้ว่มวจิยัประกอบดว้ย ผูว้จิยั ครผูู้
รว่มวจิยัจ านวน 2 คน นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูปีที ่ 1 ภาคเรยีนที ่ 2 ปี
การศกึษา 2544 จ านวน 40 คน วทิยาลยัพลศกึษาจงัหวดัชยัภมู ิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมู ิ
รปูแบบการวจิยัเป็นการวจิยักึง่ทดลอง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แผนการสอน 
แบบบนัทกึความคดิเหน็ของครผููร้ว่มวจิยั และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์ การวเิคราะหข์อ้มลู
เชงิคุณภาพ ท าโดยน าขอ้มลูจากแบบบนัทกึ มาวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหาแลว้รายงาน โดยการ
บรรยาย สว่นขอ้มลูแบบทดสอบน ามาหาคา่ความถี ่คา่เฉลีย่ และคา่รอ้ยละ 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยใชซ้ปิปาโมเดล ท าให้
นกัศกึษามคีวามเขา้ใจเน้ือหาวชิามากขึน้ นกัศกึษามสีว่นรว่มในการเรยีน ไดเ้รยีนรูจ้ากการลง
มอืปฏบิตัจิรงิมคีวามสนใจและสนุกสนาน นอกจากน้ีนกัศกึษายงัสามารถเรยีนรูจ้ากการ
เชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หมไ่ดด้ว้ยตนเอง 
 ดา้นผลสมัฤทธิพ์บวา่ คา่คะแนนเฉลีย่จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิม์คีา่เทา่กบัรอ้ยละ 
73.44 ของคะแนนเตม็ และมนีกัศกึษาจ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 97.50 ทีไ่ดค้ะแนนผา่น
เกณฑท์ีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 60 
 อุปสรรคทีส่ าคญัของการวจิยัครัง้น้ี คอื เวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมไมพ่อ เน่ืองจาก
เน้ือหามมีาก นกัศกึษาใชเ้วลาอภปิรายนาน ผูว้จิยัตอ้งพยายามแกไ้ขโดยใหน้กัศกึษาตัง้ใจ
ท างานใหเ้สรจ็ตามก าหนด ในช่วงเวลาหลงัจงึเริม่ดขีึน้ 
 

งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 
ชื่อเรือ่ง : การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี 
   ที่ 1ที่ได้รบัการสอนแบบโครงงานกบัการสอนตามแนวคอนสตรคัติวซิมึ (รตัติยา   
     รตันอุดม ,  2547 : บทคดัยอ่) 
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ผูว้จิยั/ปี : รตัตยิา  รตันอุดม / 2547 
 การศกึษาครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและจติวทิยาศาสตร์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบโครงงานกบัการสอนตามแนวคอน
สตรคัตวิซิมึกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ชว่งชัน้ที ่3 (ม.1 – ม.3) โรงเรยีน
ศรสีะเกษวทิยาลยั ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2547 ทัง้หมด 2 หอ้งเรยีน จ านวน 100 คน 
กลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยการสุม่แบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) แลว้สุม่อกีครัง้โดยการ
จบัสลากเพือ่ก าหนดรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ กลุ่มทดลองที ่ 1 ไดร้บัการสอนแบบ
โครงงาน กลุ่มทดลองที ่2 ไดร้บัการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ ใชเ้วลา 20 ชัว่โมง ท าการ
ทดสอบก่อนเรยีน 1 ชัว่โมง ด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 18 ชัว่โมง และท าการทดสอบ
หลงัเรยีน 1 ชัว่โมง ด าเนินการทดลองโดยประยกุตต์ามแบบการทดลอง Randomized Control 
– Group Pretest – Posttest Design การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิ t – test แบบ 
Independent ในรปู Difference Score 
 ผลการวเิคราะหพ์บวา่ 

1.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบโครงงานกบัการสอนตาม
แนวคอนสตรคัตวิซิมึ แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2.  จติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบโครงงานกบัการสอนตามแนว
คอนสตรคัตวิซิมึ แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ชื่อเรื่อง : ผลการเรียนจากชุดการสร้างความรู้ที่พฒันาตามแนวคอนสตัคติวิสต์เรื่อง  
    สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 (จิตราภรณ์       
    จอมค าสงิห,์ 2548 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : จติราภรณ์  จอมค าสงิห ์/ 2548 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ออกแบบและพฒันาชดุการสรา้งความรูท้ีพ่ฒันาตาม
แนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์ ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีเ่รยีน
จากชุดการสรา้งความรูท้ีพ่ฒันาตามแนวคอนสตรคัตวิสิต ์ เรือ่งสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ กลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่2 โรงเรยีนไทยสมทุรมติรภาพที ่187  ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2547 จ านวน 15 คน 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) ชุดการสรา้งความรูท้ีพ่ฒันาตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์
เรือ่งสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ 2) แบบส ารวจความคดิเหน็ของผูเ้รยีน  3) แบบสมัภาษณ์
ความคดิเหน็ของผูเ้รยีน 4) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชนิดเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก 
จ านวน 20 ขอ้ มคีา่ความยากงา่ย (p) ระหวา่ง 0.22 – 0.88 มคีา่อ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 



 

102 SE 742 

0.20 – 0.50 และคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเทา่กบั 0.64 รปูแบบการวจิยัทีใ่ชใ้นครัง้น้ีคอื 
การวจิยัทีม่กีลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม มกีารทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน (One Group Pretest – 
Posttest  Design) การวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใชค้า่คะแนน
เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ดา้นความคดิเหน็ของผูเ้รยีน ใชก้ารอธบิาย ตคีวามและสรุป
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ 
 ผลการวจิยัครัง้น้ีพบวา่ 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ โดยมคีา่เฉลีย่( X )ของคะแนนสอบหลงัเรยีนสงูกวา่ 
คะแนนสอบกอ่นเรยีน 

2. ความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ตี่อชุดการสรา้งความรูท้ีพ่ฒันาตามแนวคอนสตรคัตวิสิตใ์น 
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1) ดา้นเน้ือหาในการเรยีนรู ้ การน าเสนอเน้ือหาเพยีงพอต่อการน ามาใช้
แกป้ญัหา เน้ือหามคีวามเป็นล าดบัขัน้ตอนเขา้ใจงา่ย 2) ดา้นคุณลกัษณะของชุดการสรา้ง
ความรูช้ว่ยใหผู้เ้รยีนคน้หาขอ้มลูไดง้า่ย  สะดวกในการใชง้านและสง่เสรมิการเรยีนรู ้  3) ดา้น
สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรู ้ สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนกระตอืรอืรน้ในการคน้ควา้หาความรูเ้พือ่น ามาใช้
แกป้ญัหาท าใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดค้ดิ ไดเ้รยีนรูโ้ดยการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง สง่เสรมิการ
ท างานเป็นกลุม่ ซึง่น าไปสูก่ารยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น เป็นการเปิดโอกาสใหส้รา้ง
ความรูด้ว้ยตนเองและรว่มกนัเรยีนรูใ้นกลุ่ม 
 

งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้พหปัุญญา 
 
ชื่อเรือ่ง :  การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคดิแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์ 
   ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบพหปุญัญา 
   (นภาพร  วงคเ์จรญิ, 2550 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : นภาพร  วงคเ์จรญิ / 2550 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถ
ในการคดิแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบพหุ
ปญัญากลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2549 ของโรงเรยีนอสัสมัชญั เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน เป็นกลุ่ม
ทดลองทัง้หมด ได้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบพหุปญัญา ใช้แบบ
แผนการวจิยัแบบ One Group Pretest Design และการวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติ ิt – test แบบ 
Dependent Samples 
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 ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 
1. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบพหปุญัญามผีล 

สมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
2. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบพหปุญัญาม ี

ความสามารถในการคดิแก้ปญัหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยพฒันากระบวนการคิด 
 
ชื่อเรือ่ง : การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิระดบัสงูและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยา 

  ศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์
  แบบปฏบิตักิารตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบัการสอนตามคูม่อืคร ู(หน่ึงนุช  กาฬภกัด ี,  
  2543 : บทคดัยอ่) 

ผูว้จิยั/ปี : หน่ึงนุช  กาฬภกัด ี/ 2543 
 การศกึษาครัง้น้ีมจีุดมุง่หมายเพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิระดบัสงูดา้นการ
แกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยา 
ศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์บบ
ปฏบิตัิการตามแนวคอนสตรคัติวซิมึกบัการสอนตามคู่มอืครู กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา
คน้ควา้เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2542 โรงเรยีนบรรหาร
แจ่มใสวทิยา 3 อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ีจ านวน 84 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 42 คน 
ด าเนินการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์บบปฏบิตัติามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ และกลุ่ม
ควบคุม 42 คน ด าเนินการสอนตามคูม่อืคร ูใชเ้วลาในการทดลองกลุ่มละ 15 คาบๆละ 50 นาท ี
ในเน้ือหาเดยีวกนัทัง้ 2 กลุ่ม เรื่องวทิยาศาสตรเ์พื่อการสรา้งสรรค์แบบแผนการทดลองครัง้น้ี 
เป็นแบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest Design และการวเิคราะหข์อ้มลูใช้
วธิกีารทางสถติแิบบ t – test for Independent samples 
 ผลการศกึษาพบวา่  

1. ความสามารถในการคดิระดบัสงูดา้นการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนทีไ่ด ้
รบัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์บบปฏบิตักิารตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบัการ
สอนตามคูม่อืคร ูแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. ความสามารถในการคดิระดบัสงูดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บั 
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การสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์บบปฏบิตักิารตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบัการสอน
ตามคูม่อืครแูตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ด 
กจิกรรมวทิยาศาสตรแ์บบปฏบิตักิารตามแนวคอนสตรคัตวิซิมึกบัการสอนตามคูม่อืคร ู
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
งานวิจยัต่างประเทศ 
 
Research Title  : Using constructivist teaching strategies in high school Science Classrooms  

 to cultivate positive attitudes toward science  
Researcher / Academic Year  : Heron, Lory Elen , Ed.D., /1997 
 This study investigated the premise that the use of constructivist teaching 
strategies (independent variable) in high school science classrooms can cultivate 
positive attitudes toward science (dependent variable) in high school science 
classrooms can cultivate positive attitudes toward science (dependent variable) in high 
school students. Data regarding the relationship between the use of constructivist 
strategies and change in student attitude toward science were collected using the 
Science Attitude Assessment Tool(SAAT)(Heron & Beauchamp,1996) 
 The format of this study used the pre – test, post – test, control group – 
experimental group design. The subjects in the study were high school students 
enrolled in biology, chemistry, or environmental science courses in two high schools in 
the western United States. Ten teachers and twenty – eight classes, involving a total of 
249 students participated in the study. 
 Six experimental group teachers and four control group teachers were each 
observed an average of six times using the Science Observation Guide 
(Chapman,1995) to measure the frequency of observed constructivist behaviors. The 
mean for the control group teachers was 12.89 and the mean for experimental group 
teachers was 20.67; F(1 , 8) = 16.20 ,p = 0.00 , revealing teaching behaviors differed 
significantly between the two groups. 
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 After a four month experimental period, the pre – test and post – test  SAAT 
scores were analyzed. Students received a score for their difference in positive attitude 
toward science The  null hypothesis stating there would be no change in attitude 
toward science as a subject, between students exposed to constructivist strategies, 
and students not exposed to constructivist strategies was rejected F(1 , 247) = 8.04, p 
=0.01. 
 The control group had a generally higher reported grade in their last science 
class than the experimental group, yet the control group attitude toward science 
become more negative($-$-1.18) while attitude toward science in the experimental 
group became more positive(+1.34) after the four – mount period. 
 An analysis of positive attitude toward science vs. gender was undertaken. An 
initial significant difference in positive attitude toward science between females males 
in the experimental group was established (p=0.05). There was no significant 
difference in positive attitude toward science between those same females and males 
after the  experimental period. Consistent with other results, attitudes toward science 
for both males and females in the control group became less positive after the study, 
while males and females in the experimental group had a more positive attitude toward 
science after four months of using constructivist strategies. 
 Looking at females only, the control group started out with a significantly more 
positive attitude toward science(mean = 43.40) compared to the experimental 
group(mean=39.26,p=0.03). Although a significant difference in positive attitude 
between female in both groups was  not found after the treatment  period, the  mean 
attitude score for females in the experimental group increased 2.04, while the mean 
attitude score for females in the control group decreased by 1.75. Constructivist 
strategies and their relationship with fostering positive attitudes toward science, might 
prove a viable solution for addressing the major concern of gender equity and 
enrollment in higher level science and mathematics courses. 
Research Title  : A Comparison Between Traditional and Constructivist Teaching in   
   Environmental Science. (Lord,T.R.,1999: p 22) 
Researcher / Academic Year  : Lord,T.R. / 1999 
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 Two instructional methods (teacher centered and student centered) were 
compared on a non – laboratory – based environmental science course for college 
undergraduates. Students in 2 teacher – centered (traditional) classes (n = 46 and n = 
45) were presented material in standard lecture fashion for 90 min twice a week. 
Students in 2 student – centered (constructivist) classes (n = 48 and n = 42) worked in 
small, heterogeneous groups on thought – provoking scenarios and critical thinking 
questions or constructed concept maps on the information of the day ; material was 
presented to the students in question– discussion fashion. Identical materials, learning 
resources, student questionnaires    
and examinations were used for both populations. Students in constructivist classes 
performed significantly better on exams, rated the course higher, and participated more 
in campus and regional environmental support effort than students in traditional 
classes. 
 
สรปุ 
 จากงานวจิยัที่เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรูป้ระเภทแนวคดิ/ทฤษฎีที่เน้นความรู้ขา้งต้น 
จะพบวา่มกีารศกึษาในรปูแบบทีเ่ป็นการบรูณาการการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิทีีแ่ตกต่างกนัมากกวา่ 1 
วธิีด้วย แสดงว่าการวจิยัเกี่ยวกบัการเรยีนรู้ประเภทน้ีเปิดกว้างขึ้น และมงีานวจิยับางเรื่อง
ท าการศกึษาเจตคตริ่วมดว้ย นัน่แสดงว่าความรูส้กึของผูเ้รยีนถูกมองว่ามคีวามส าคญัต่อการ
เรยีนรู ้ถา้ผูเ้รยีนชอบจะช่วยใหเ้รยีนรูไ้ดด้ขีึน้  งานวจิยัประเภทแนวคดิ/ทฤษฎน้ีีจะมสีาขาวชิา
อื่นทีไ่มใ่ชว่ทิยาศาสตรร์ว่มอยูด่ว้ยเพื่อใหเ้หน็ตวัอยา่งการใชเ้ครื่องมอืในงานวจิยัทีห่ลากหลาย
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู อนัจะเป็นแนวทางใหเ้กดการต่อยอดความรูต้่อไปในอนาคต 
 

แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จากตวัอยา่งงานวจิยัมกีารใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมอืนกนัหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร 
2. จากตวัอยา่งงานวจิยัใชท้ฤษฎใีดประกอบการศกึษาจงบอกมาเป็นขอ้ๆ 
3. จากเรือ่ง A Comparison Between Traditional and Constructivist Teaching in   

Environmental Science. จงบอกประเภทการวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง วธิกีารสอน และผลการวจิยั 


