
Constructivist
เรียบเรียงโดย ยุรวัฒน  คลายมงคล  ก.พ. 2542

บทนํ า
เร่ืองของการเรียนรูเปนเร่ืองสํ าคัญท่ีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาคนควาหาคํ าตอบมา

ตลอด โดยเฉพาะประเด็นท่ีวาการเรียนรูเกิดขึ้นไดอยางไร จะสอนอยางไรใหเกิดการเรียนรู
ทฤษฎหีลักทางจิตวิทยาท่ีอธิบายการเรียนรู แบงไดเปน 3 ประเด็น คือทฤษฎีกลุมพฤติ

กรรทนิยม ทฤษฎีกลุมปญญานิยม และทฤษฎีกลุมมนุษยนิยม  ในบรรดาทฤษฎีท้ัง 3 นี้ยังมีจุดบก
พรอง ขอเสียท่ีถกเถียงกัน

ในระยะเวลาที่ไมนานน้ีนักจิตวิทยากลุมหนึ่งไดเผยแพรแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูใหมอีก
แนวคิดหน่ึง น่ันก็คือทฤษฎี constructivist ทฤษฎีนี้ไดรับความสนใจนํ ามาใชจัดการศึกษามากข้ึน
ตัวอยางการสรางความรูตามแนว constructivist

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตคืออะไร ?
ในชวงเวลาท่ีผานมามีผูสนใจศึกษาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตหลายทาน  กลุมผูคนควารวบ

รวมไดดดังนี้
Underhill  , Cobb ,  wood  and  Yackel , Balacheff ,  Confrey, (1991 อางถึงใน

ไพจิตร สดวกการ 2539 : 2) กลาววาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (constructivist theory)  หรือ คอน
สตรัคติวิซึม (constructivism)  มีแนวคิดหลักวา  บุคคลเรียนรูโดยวิธีการท่ีตาง ๆ กัน โดยอาศัย
ประสบการณเดิม  โครงสรางทางปญญาที่มีอยู ความสนใจและแรงจูงใจภายในเปนพื้นฐาน
(nodding ,1990 อางถึงใน ไพจิตร สดวกการ 2539 : 2)  โดยมีแรงจูงใจจากความขัดแยงทาง
ปญญาทํ าใหเกิดการไตรตรอง  (reflection) นํ าไปสูการสรางโครงสรางใหมทางปญญา(cognitive
restructuring)  ท่ีไดรับการตรวจสอบท้ังโดยตนเองและผูอ่ืนวาสามารถแกปญหาเฉพาะตางๆ ซึ่ง
อยูในกรอบของโครงสรางนั้น  และใชเปนเครื่องมือสํ าหรับการสรางโครงสรางใหมอ่ืน ๆ ตอไป



ไพจิตร  สดวกการ(2538 : 36)  ไดเสนอผลการรวบรวมแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
ไวดังนี้

แนวคิดหลักของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึ่งสังเคระหจากเอสารที่เกี่ยวของ
                          โดย ไพจิตร  สดวกการ (2538: 36)

แนวคิดหลัก ผูเสนอ
1.  ความรูคือโครงสรางทางปญญาที่บุคคลสรางขึ้นเพื่อ
คล่ีคลายสถานการณปญหาท่ีเผชิญอยู  โดยมีการตรวจ
สอบวาสามารถนํ าไปใชแกปญหาหรืออธิบายสถาน
การณอ่ืน ๆ ท่ีอยูในกรอบโครงสรางเดียวกันได

เพียเจต,  บาลาเชฟ
คอบบ,  วูด,  แยคเคล
คอนเฟร,  อันเดอรฮิล

2. นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยวิธีการตาง ๆ กันโดย
อาศัยประสบการณเดิม  โครงสรางทางปญญาที่มีอยู
และแรงจูงใจภายในตนเองเปนจุดเริ่มตน

ไดรเวอร,  เบล, กามิ,  นอดดิง,
วอน  เกรเซอรสเฟลด,
เฮนเดอรสัน

3. ครูมีหนาท่ีจัดการใหนักเรียนไดปรับขยายโครงสราง
ทางปญญาของนักเรียนเองภายใตขอตกลงเบื้องตนทาง
การเรียนรูตอไปน้ี

3.1 สถานการณที่เปนปญหาและปฏิสัมพันธทางสังคม
กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา

3.2 ความขัดแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจใหเกิดกิจ
กรรมไตรตรองเพื่อขจัดความขัดแยงนั้น

3.3 การไตรตรองบนฐานแหงประสบการณและโครง
สรางทางปญญาที่มีอยูเดิม  ภายใตการมีปฏิ
สัมพันธทางสังคมกระตุนใหมีการสรางโครงสราง
ใหมทางปญญา

เพียเจต, อันเดอรฮิล,
เบรนนารด,  บาลาเซฟ,  คอบบ,
วูด,  แยคเคล
อันเดอรฮิล,  เบอรลีน,  บิกส,
เทลเฟอร
อันเดอรฮิล,
วอน  เกลเซอรสเฟลด

พิมพันธ  เดชะคุปต (มปป : 3) กลาววา  constructionism  เปนทฤษฎีท่ีเนนการเรียนรู
ดวยการกระทํ าของตนเอง  โดยใหผูเรียนเผชิญกับสถานการณท่ีเปนปญหาทํ าใหเกิดความขัดแยง
ทางปญญา  โดยผูเรียนจะตองพยายามคิดหรือกระทํ าอยางไตรตรอง  จนสามารถนํ าไปสูการสราง



โครงสรางใหมทางปญญาที่สามารถคลี่คลายสถานการณที่เปนปญหาได  ซ่ึงความรูใหมท่ีได
สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย เปนความรูท่ีสรางดวยตนเอง

อุดมลักษณ กุลพิจิตร (มปป. : 2)  กลาววา การพัฒนาเด็กตามแนวคอนสตรัคติวิสให
ความสํ าคัญกับกระบวนการสรางความรู (construction) โดยที่เด็กเปนผูริเริ่มและพัฒนาไปในทิศ
ทางที่เหมาะสมโดยมีครูเปนผูคอยชวยเหลือแนะนํ า  เด็กจะมีความเปนตัวของตัวเอง มีสวนรวมใน
การพิจารณากฎเกณฑตาง ๆ ในการเรียน

สุรางค  โควตระกูล  กลาววา
ประสาร  มาลากุล  ณ  อยุธยา (มปป. : 1-2) กลาววา constructivism เปนแนวคิดที่เนน

ความสํ าคัญของตัวผูเรียน  ใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  (student-centered
learnning) โดย constructivism  อธิบายถึงการเรียนรูวาเปนกระบวนการภายในตัวบุคคล  ซึ่ง
พัฒนาความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองบทเรียน หรือประสบการณท่ีศึกษาข้ึนดวยตัวเองมากกวาท่ีจะรับ
ความเขาใจท่ีสํ าเร็จรูปจากการสอนหรือการถายทอดจากผูอ่ืน และบุคคลจะเกิดการเรียนรูใหมๆ
ไดข้ึนอยูกับประสบการณเดิมของผูเรียน  และจะเรียนรูไดงายขึ้นถามีบรรยากาศของการทํ างาน
และปฏิสัมพันธรวมกันระหวางผูเรียน  และไดเห็นปญหาในลักษณะรูปธรรมตามสถานการณจริง

กลุมผูศึกษาพิจารณาความหมายของ constructionism  ของผูเชี่ยวชาญที่กลาวมาแลว
สรุปวา constructivist  เปนแนวคิดในการจัดการศึกษาแนวหน่ึง ท่ีเนนตรงการสรางความรูใหม
โดยผูเรียนตองสรางความรูใหมน้ันดวยตนเอง  ดวยการเชื่อมประสบการณที่มีอยูแลวกับความรู
ใหม  ซ่ึงอาศัยบรรยากาศท่ีเหมาะสม  การทํ างานรวมกัน

นอกจากความหมายของ constructivism แลว สิ่งที่ควรทํ าความเขาใจคือเร่ืองของความรู
Confrey , Balacheff and Underhill (1991 อางถึงในไพจิตร  สดวกการ  2539 : 2) กลาววาความ
รูคือ  การสรางโครงสรางใหมทางปญญา (cognitive  restrucring) จากประสบการณและโครง
สรางเดิมท่ีมีอยู  โดยมีการตรวจสอบวา สามารถนํ าไปใชแกปญหาหรืออธิบายสถานการณเฉพาะ
อ่ืน ๆ ที่อยูในกรอบของโครงสรางนั้นได  และโครงสรางทางปญญาที่สรางขึ้นใหมนี้จะเปนเครื่อง
มือสํ าหรับการสรางโครงสรางใหม ๆ ตอไปอีก

Royer ,1979 อางถึงในไพจิตร  สดวกการ  2539 : 2) กลาวา ความรูในทรรศนะน้ีเปน
ความรูในระดับโครงสราง (structure or schema) ซึ่งเปนนัยทั่วไป ไมใชขอเท็จจริงเฉพาะ  ผูที่เกิด
การเรียนรูในระดับโครงสรางจะสามารถนํ าส่ิงท่ีเรียนรูไปใชในสถานการณตัวอยางอ่ืน ๆ  ที่อยูใน



กรอบของโครงสรางน้ันได  และ ความสามารถในการถายโยงการเรียนรูเปนตัวบงช้ีผลการเรียนรู
หรือผลการสรางความรูตามทรรศนะนี้

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี Constructivist
แนวคิดของทฤษฎี constructivist เกิดข้ึนจาการบูรณาการของความรูจากหลายสาขาวิชา

ท้ังความรูจากทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุมปญญานิยม  ทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม  ภาษา
ศาสตรและมานุษยวิทยา (ประสาร  มากุล มปป. : 2)  โดยมีสาระสํ าคัญดังน้ี

รากฐานทางจิตวิทยา  รากฐานทางจิตวิทยาของ constructivist คือ ทฤษฎีของ Piaget
Piaget มีความคิดวามนุษยเรียนรูโดยกระบวนการปรับตัวใหเขากับสิง่แวดลอมซึ่งประกอบดวยกล
ไกพื้นฐาน 2  อยางคือ  การดูดซึมเขาสูโครงสราง (assimilation) และการปรับโครงสราง
(accommodation) ในกรณีที่ผูเรียนประสบปญหาที่ตองแก  การดูดซึมเขาสูโครงสรางก็คือ  ความ
สามารถในการตีความปญหาหรือจัดปญหาใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถแกไดดวยมโนทัศนหรือวิธี
การเดิมที่มีอยู  สวนการปรับโครงสรางก็คือความสามารถในการหาวิธีใหม  หรือคํ าอธิบายใหมมา
แกหรือตีความปญหา  เมื่อวิธีเดิมหรือมโนทัศนเดิมที่มีอยูไมสามารถแกปญหาที่ประสบอยูได



แผนภูมิแสดงการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
ตามแนวทฤษฎีของเพียเจต

(พิมพพันธ  เดชะคุปต)

นอกจากน้ันแนวคือของ Ausubel (อางถึงใน พิมพพันธ  เดชะคุปต  มปป. : 1-3)  มีความ
เห็นวาโครงสรางสวนบุคคล  เปนองคประกอบท่ีสํ าคัญท่ีสุดของการศึกษา สิ่งที่สํ าคัญท่ีสุดท่ีผูสอน

เกิดปญหา

เกิดสภาวะไมสมดุล
(unequilibrium)

แกปญหาไดโดยกระบวน
การดูดซึมเขาสูโครงสราง

(assimilation)

แกปญหาไมได

แกปญหาโดย
กระบวนการดูดซึมเขาสูโครงสราง
และกระบวนการปรับใหเหมาะ

(accommodation)

สภาวะสมดุล

การปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม

Schema



จะตองรูในจุดเร่ิมแรกของการสอนคือ  สิ่งที่เด็กรู  เพื่อที่ผูสอนจะไดวางแผนการสอนโดยใชความรู
เดิมและกลวิธีการเรียนรูเดิมของเด็กเปนจุดเร่ิมตน

รากฐานทางปรัชญา (พิมพพันธ  เดชะคุปต  มปป.: 1-3 )ความรูคือความสามารถของ
แตละบุคคลในการปรับประสบการณเกาท่ีมีอยูเดิมใหเขากับประสบการณใหมไดดวยกระบวนการ
พิสูจนใหเห็นจริงได  และมีความสมเหตุสมผลกอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติและกระบวนการ
ของการนํ าความคิดที่ผานกระบวนการพิสูจนใหเห็นจริงและมีความสามารถสมเหตุสมผล  แลวนํ า
ไปสูความคิดอ่ืน ๆ ในประสบการณอ่ืน ๆ ที่มีคาสํ าหรับการดํ าเนินชีวิต  และขจัดความขัดแยง
ระหวางความคิดในประสบการณเกากับประสบการณใหม

วัฒนาพร  ระงับทุกข  2540: 15-16 ) กลาวถึง ทฤษฎีการสรางความรู Constructivism
วา  เปนทฤษฎีการเรียนรูแนวใหมที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก โดยมีหลักสามประการ คือ

1.  การเรียนรูเปนกระบวนการของการสรางความรู มิใชเปนการซึมซับขอมูลที่รับเขามา
เปนสวนๆ

2.  การเรียนรูข้ึนอยูกับความรูเดิม ซึ่งเปนปจจัยที่สํ าคัญที่สุดของการสรางความรูใหม
3.  สถานการณ หรือ บริบทของการเรียนรูเปนส่ิงสํ าคัญของการสรางความรู

แนวคิดเก่ียวกับการสรางความรูมีนักการศึกษาเช่ือวาความรูเปนสิ่งที่สรางขึ้นไดดวยตน
เอง ซึ่งสามารถจํ าแนกกลุมนักการศึกษาท่ีมีความเช่ือในลักษณะน้ีได 2 กลุมใหญ คือ

1.  กลุมการสรางงความรูเชิงความคิด กลุมนี้เนนการสรางความรูเกิดจากป๗เจกบุคคล
การเรียนรูเปนกระบวนการเชิงพลวัต  (dynamic  process ) ของการสราง  การจัด
ระบบและการสรางความรูอยางพิถีพิถัน

 นักการศึกษาที่มีความเชื่อลักษณะนี้มีทัศนะวา การสรางความรูจะเกิดข้ึนในตัวผูเรียนท่ีผู
เรียนจะตองสรางและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
2.  กลุมการสรางความรูเชิงสังคม - วัฒนธรรม  กลุมนี้มีทัศนะวา การเรียนรูเปนกระบวน

การทางสังคม ซึ่งครูและนักเรียนมีสวนรวมในการพูดคุยกันอยางมีความหมายใน
ลักษณะแลกเปล่ียนกันดวยบรรยากาศท่ีเปนมิตร  ปฏิสัมพันธภายในหองเรียนจะเปน
ตัวเชื่อมโยงการเรียนรูและการสอนใหผสมผสานกันอยางกลมกลืน ทั้งนี้ บุคคลที่อยูใน
สิ่งแวดลอมทางสังคมของผูเรียนจะมีอิทธิพลตอทัศนะและวิธีคิดของเขา  ขณะที่ผูใหญ
ภาษา และวัฒนธรรมเปนองคประกอบที่สํ าคัญของการเรียนรู



หลักการสรางความรู
1.  ผูเรียนจะมีปฏิสัมพันธกับทุกสิ่งที่อยูแวดลอมตัวเขา จะพยายามคนหาเพื่ออธิบายสิ่ง

ตางๆรอบตัวเขาน้ัน  โดยเขาจะสรางแบบจํ าลองหรือสัญญาลักษณของสิ่งตางๆที่พบ
เห็นไวในความคิดเพื่อใชอธิบายสิ่งตางๆ เก่ียวกับปรากฏการณและเหตุการณตางๆ ใน
ส่ิงแวดลอมรอบตัวน้ัน  บทบาทของครูจึงเปนการชวยผูเรียนสรางและประกอบแบบ
จํ าลองทางความคิดใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

2.  ผูเรียนทุกคนจะสรางหรือรวมสรางสิ่งที่มีความหมายดวยตนเอง
3.  ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบการเรียนรูของตน ครูเปนผูสนับสนุน และอํ านวยความสะดวก

การเรียนรู
4.  ผูเรียนจะสรางสิ่งที่มีความหมายแลกเปลี่ยนกันจากการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน

การนํ าแนวคิดน้ีไปใชในงานของครู
การนํ าแนวคิดของ  Constructivism  ไปใชในการจัดการเรียนการสอนน้ัน ครูจะเร่ิมตน

จากการเสนอปญหา หรือ คํ า ถาม ที่เปนจุดเนนของบทเรียน จากนั้นใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ   ภาย
ใน  ระ ห วางกันใน ก ลุม เพ่ือแกปญหา หรือตอบคํ าถามจนสํ าเร็จ โดยครูทํ าหนาท่ีนํ าทางให
ตองการ ต้ังคํ าถามและใหตัวอยาง เพื่อเสริมหรือตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน ( ประสาร
มาลากุล ณ อยุธยา  2541: 3 )

หลักการพัฒนาเด็กตามแนวการสอนแบบ Constructivism
( อุดมลักษณ  กุลพิจิตร   มปป. : 25 )

1.  เด็กตองมีโอกาสวางแผนการเรียนรูของตนเอง และมีความยืดหยุนในเรื่องที่จะเรียน
2.  เด็กๆ จะสรางความรู และความเขา ใจจาการกระทํ า โดยผานโลกทางกายภาพ และ

โลกทางสังคม โดยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บุคคลอ่ืน

3.  ความผิดพลาด (error ) จะนํ าไปสูการสรางความรูใหม ความผิดพลาดจะทํ าใหเกิด
การพัฒนาความคิด

4.  การเรียนรูของเด็กจะเกี่ยวของสัมพันธในทุกดาน โดยไมมีการแยกแยะออกเปนราย
วิชาเหมือนผูใหญ



ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย
1. มีจุดมุงหมายของเนื้อหาที่ชัดเจน
2.  การออกแบบและเตรียมงาน หรือปญหา ที่เปนสภาพการณจริง
3.  การออกแบบวิธีการนํ าเสนอปญหาหรือแนวคิดท่ีเปนนามกระทํ าในรูปแบบท่ีหลาก

หลาย เพื่อใหผูเรียนไดรับรูและมองเห็นปญหาไดในหลายมุม
4. การจัดกิจกรรมและโอกาสใหผูเรียนไดมีบทบาท มีสวนรวม และไดมีปฏิสัมพันธโดย

ตรงระหวางผูเรียนกับบทเรียน และระหวางผูเรียนดวยกันเอง คือ งานกลุมในรูปแบบตางๆ
5.  การประเมินความรูความเขาใจ และความตอเนื่องระหวางความรูเดิมกับความรูใหม

ของผูเรียน

วิธีการดํ าเนินกิจกรรรมการเรียนการสอน
วิธีการดํ าเนินงานของครู จะเริ่มตนจากการเสนอคํ าถาม หรือปญหาที่เปนจุดเนนของบท

เรียน จากน้ันผูเรียนจะใชประโยชนจากวิธีการทํ าความเขาใจกับปญหาและปฏิสัมพันธภายใน
และระหวางกลุม เพื่อแกปญหาหรือตอบคํ าถามจนสํ าเร็จ  ซีงครูจะทํ าหนาท่ีชวยนํ าทางดวยการใช
กลยุทธคํ าถามและการใหตัวอยางเพิ่มเติม เพื่อสรางเสริมและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน

ตัวอยางข้ันตอนการสอนเพ่ือการเรียนรูตามแนวคิด Constructivism
     1  รูปแบบของ  พิมพพันธ  เดชะคุปต
ปญหา -     การงอกของเมล็ดพืชตองใชแสงหรือไม
สมมุติฐาน - แสงมีความจํ าเปนตอการงอกของเมล็ดพืช

(จากประสบการณเดิม แสงมีผลตอการงอกของพืช)
Cognitive  conflict - ทํ าการทดลองพบวา

“แสงไมมีผลตอการงอกของเมล็ดพืช”
(ขัดแยงกับความรูเดิม)

Reflection - ทํ าการศึกษาไตรตรองเพ่ือพิสูจนวา
“แสงไมมีความจํ าเปนตอการงอกของเมล็ดพืชและมีสิ่งใดที่จํ าเปนตอการ
งอกของเมล็ดพืช”

Cognitive  structure -    คนพบไดวา  แสงไมจํ าเปนตอการงอกของเมล็ดพืช  สิ่งที่จํ าเปนคือ
อาหารในใบเล้ียง



2  รูปแบบของ  กลุมผูคนควา
ปญหา และ
cognitive  conflict

- พลอยแทตางจากพลอยจริงอยางไร

Reflection - คนควาจากหนังสือและการอภิปรายวา พลอยแทตางจากพลอยจริง
อยางไร

Cognitive  structure -    คนพบไดวา  พลอยแทตางจากพลอยปลอมอยางไร

ผลดีท่ีคาดวาจะไดรับจากการสอนตามแนว constructivist
ดานตัวเด็ก ดานตัวครู
-  นักเรียนเรียนอยางมีความสุข - ครูมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถของนัก

เรียนไดอยางเต็มที่
-  ผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน -
-  ทัศนคติของนักเรียนตอครู  โรงเรียน  เพื่อน  
และเน้ือหาวิชาดีข้ึน
-  ทักษะการคิดของนักเรียนจะดีข้ึน

ตัวอยางขอความรูท่ีไดจากการสรางความรูดวยตนเองตามแนว  constructivist
หากพิจารณาถึงความรูที่มนุษยมีอยู จะพบวาความรูหรือการคนพบจํ านวนมาไดมาจาก

การ constructivist ความรูดวยตนเอง ตัวอยางเชน ความรูเรื่องจุลินทรียของหลุย  ปาสเตอร  แต
กอนยังไมมีความรูเร่ืองจุลินทรีย หลุย  ปาสเตอรพบวาน้ํ าตมเนื้อในถวยแกวบูดเสียเมื่อตั้งทิ้งไว จึง
เกิดความสงสัย ตรงนี้เปนจุดที่เกิดความขัดแยงทางปญญา ตอมา หลุย  ปาสเตอรไดคนควา
ทดลองดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนข้ันดํ าเนินกิจกรรมไตรตรอง แลวไดคํ าตอบซึ่งก็คือเชื้อ
โรค และมีการสรางโครงสรางใหมทางปญญาขึ้น



วิธีการสอนท่ีสามารถนํ ามาใชเพื่อใหผูเรียน construc  ความรูดวยตนเอง
ทฤษฎี constructivist มีจุดเนนตรงกระบวนการหาความรูดวยตนเอง  แตในการจัดกิจ

กรรมการเรียนการสอนจะตองใชกิจกรรมอ่ืนท่ีเอ้ืออํ านวยตอการสรางความรูดวยตนเอง  ดังเชน
1 Inquiry  method
2 Cooperative  learnning

งานวิจัยและผลจากการสอนตามแนว constructivist
ปจจุบันงานวิจัยเก่ียวกับผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนว constructivist ใน

ประเทศไทย ยังมีไมมาก   กลุมผูคนควารวบรวมไดดังน้ี
สมจิตร  สดวกการ  (2538 : ข) ไดศึกษาผลของการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิดของ

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่มีตอผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการ
ถายโยงการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเปนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1  จํ านวน 145 คน  แบงเปนกลุมทดลอง  75 คน  กลุมควบคุม  70 คน
ในการวิจัยน้ี  ไพจิตรไดสรางกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรข้ึน ตามแนวทฤษฎคีอนสตรัคติวิสตโดย
แบงการสอนเปน 3 ข้ันคือ  ขั้นสรางความขัดแยงทางปญญา  ข้ันดํ าเนินกิจกรรมไตรตรอง  ขั้นสรุป
ผลการสรางโครงสรางใหมทางปญญา   และไดขอคนพบสํ าคัญวา    

1 ผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรปานกลางท่ีสอนดวยกระบวนการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิด
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสูงกวานักเรียนท่ีสอนตามปกติ

2 ขนาดของความแตกตางระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีสอน
ดวยกระบวนการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิดของทฤษฎคีอนสตรัคติวิสตกับ
การสอนตามปกติ   ในกลุมนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรปานกลางและต่ํ า  ใหญกวาขนาดของความแตกตางระหวางผล
สัมฤิทธิ์ทางการเรียนในกลุมนักเรียนที่มีระดับที่มีความสามารถทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรสูง

3 ในเรื่องความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนกลุมที่มีระดับผล
การเรียนสูงและปานกลางท่ีสอนดวยกระบวนการสอนท่ีสรางข้ึนและท่ีสอน
ดวยกระบวนการสอนตามปกติมีความคงทนของผลสัมฤิทธ์ิทางการเรียนไม
แตกตางกัน

4 ความสามารถในการถายโยงการเรียนรูของนักเรียนกลุมท่ีมีระดับความ
สามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูง ปานกลางและต่ํ าท่ีสอนดวย



กระบวนการท่ีสรางข้ึนมีสูงกวา ความสามารถในการถายโยงการเรียนรูของ
นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนรูระดับเดียวกันท่ีสอนตามวิธีปกติ

สาคร  ธรรมศักด์ิ (2541)  ไดศึกษาผลการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมแบบรวม
มือท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาสิ ่งแวดลอมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  พบวา

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมของนักเรียนกลุมควบ
คุมท่ีสอนตามคูมือครู กับกลุมทดลองท่ีสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมแบบ
รวมมือแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาคณิตศาสตรส่ิงแวดลอมของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม

2 ความสามารถในการคิดแกปญหาส่ิงแวดลอมของนักเรียนกลุมควบคุมท่ีสอน
ตามคูมือครู กับกลุมทดลองที่สอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมแบบรวมมือแตก
ตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ความคิดเห็นของกลุมตอทฤษฎี constructivist
1. การเรียนรูตามแนว constructivist  ไมใชเรื่องใหมที่เพิ่งเกิดขึ้น ผูรวบรวมคิดวาคนเรา

มีการสรางความรูตามแนว constructivist มานานแลว เชน ความรูเร่ืองจุลินทรีย
ของหลุย  ปาสเตอร แตไมมีการพูดถึงตัวอยางเฉพาะเจาะจงอยางชัดเจน ทฤษฎี
constructivist ที่เกิดขึ้นเปนการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน และเปน
หลักพื้นฐาน  มีการใชเหตุผลที่เกี่ยวของมาชวยในการอธิบายสาเหตุการเกิดขึ้นเพิ่ม
เติม

2. การเรียนรูตามแนว constructivist จะชวยพัฒนาการคิดของนักเรียนใหดีข้ึนได การ
สอนดวยวิธีน้ีจะชวยนักเรียนไดรูจักคิด รูจักการมองปญหา และวิธีการแกปญหา สง
ผลใหความคิดริเร่ิมสรางสรรคมากข้ึน

3. การเรียนรูตามแนว constructivist จะจัดไดกับนักเรียนท่ีมีความสามมารถในการ
เรียนรูอยูบาง เปนคนที่ชางสงสัย ใครรู เหมาะที่จะใชหลังจากการฝกใหนักเรียนรูจัก
คิดในข้ันเบ้ืองตนแลว ไมเหมาะที่จะใชเริ่มตนฝกคิด

4. การจัดการเรียนการสอนแบบ constructivist เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนกลุม
ไมใหญนัก เพราะตองอาศัยการปรึกษาหรือการไตรตรอง  ซ่ึงตองใชเวลาการ
สนับสนุนจากครู
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