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LAEAID  MADEE  : A STUDY  OF  HOUSEHOLD CHORES  LEARNING .ACHIEVEMENT  
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The  purposes  of  this research  were to 1) study  Household  Chores  learning 
achievement  of  fifth grade students  taught by Constructivist  Theory Approach, 2) compare 
Household Chores learning achievement  of  fifth grade students  taught by Constructivist  Theory 
Approach  and  3) study  students’ attitude towards  the  instruction  with Constructivist   Theory 
Approach.

The  sample  consisted  of  73  fifth grade students  of  Tesabal 3 school  Wat Chainawas  
Mueng  Suphan  Buri  Local  Administration during semester 1 academic year  2003.

Instruments used for gathering the data  were the  lesson plans,  achievement  test, 
observation  forms  and questionnaires. The  statistical  analysis  employed  were  percentage,  
mean,  standard  deviation,  t – test  Dependent  and  content  analysis.

The  results  of  study  were  as  follow :
1.  The  learning  achievement  mean  scores in Household  Chores  of  fifth grade  

students  class  number  5/1 and class  number  before  and  after taught by Constructivist  Theory  
Approach  were  14.11 , 17.81, 5/2  and 15.35 , 16.62  consecutively.

2.  The  learning  achievement  scores  in  Household   Chores  of   fifth  grade  students 
taught  by  Constructivist  Theory  Approach  were  statistically  significant  different  at   0.05  level.

3.  According  to  the  fifth  grade  students  opinions  towards  the  instruction  with  
Constructivist  Theory  Approach,  it  was  revealed  that  their  opinions  were  at  a  high  agreement  
level  on  the  aspects  of  learning  environment,  and  its’  usefulness.
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาประเทศเปนไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

สงผลใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีกําลังคนที่มีความรู  ความสามารถ มีสังคมที่สงบสุข  โลกใน
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปนโลกไรพรมแดน เปนยุคแหงขอมูลขาวสาร มีการพัฒนา
และการแขงขันกันในสังคมทั้งทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งไดสงผลกระทบตอ
วิถีชีวิตของคนในสังคม การศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคน  อันเปนทรัพยากรที่ทรง
คุณคาของสังคมใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางเปนสุข  ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย การจัดการศึกษาที่ดีจะตองสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นตามความตองการของบุคคลในสังคมและประเทศชาติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวา  
นักเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรม
ชาติและเต็มศักยภาพ สุชิน เพ็ชรักษ (2544 : 242) กลาววา การเปดโอกาสใหผูปกครอง นักเรียน      
ชุมชนไดมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ รวมกันในลักษณะที่ผูมีความรูและผูเร่ิมเรียนสามารถรวมกัน
สํารวจ ทดลอง และแลกเปลี่ยนประสบการณอยางใกลชิด มีโอกาสพบสิ่งแปลกๆ ใหมๆ  ซึ่งนับวา
เปนสภาพที่สอดคลองกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ซึ่งศูนยพัฒนาหลักสูตร   
(2543 : 1) ไดเสนอรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหนักเรียนตื่นตัวตลอดเวลาและมีการ    
เชื่อมโยงวิชาการเรียนรูในเนื้อหาวิชากับชีวิตจริง

ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2533) และ     
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 วิชางานบานเปนองคประกอบหนึ่งของกระบวน
การจัดการศึกษา ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตในสังคม  มุงใหนักเรียนมีนิสัยรักการทํางาน      
ทํางานเปน  ปรับปรุงงานอยูเสมอ และทํางานรวมกบัผูอ่ืนได อันจะนําไปสูการดํารงชีวิตที่ดีพึ่ง    
ตนเองไดเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,             
กรมวิชาการ  2539 : 1) เพิ่มศักยภาพพื้นฐานในการคิด และการทํางาน เห็นคุณคาและมีเจตคติที่
ดีตอการทํางาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2544ข : 8) จากการสัมภาษณครูผูสอนกลุมการงานและ
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พื้นฐานอาชีพในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 12 คน พบวา นักเรียนสวนใหญมี
พฤติกรรมที่ตองปรับปรุงในดานความตั้งใจในการทํางาน ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง 
ขาดนิสัยรักการทํางาน สงผลตอกระบวนการปฏิบัติงาน ทําใหคุณภาพของผลงานไมไดตามแผน
งานที่กําหนดไว เพราะไมปฏิบัติงานตามขั้นตอน  รวมทั้งไมสามารถปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมได  
อีกทั้งยังขาดความสามารถในการแกปญหาการแสวงหาความรูดวยตนเอง ซึ่งกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2543จ : 81 – 83) มีความเห็นวาโดยทั่วไปในชีวิตจริงมีภารกิจมากมายที่
ตองทํางานรวมกัน  ตองทํางานเปนทีม  ตองอาศัยความรวมมือจากคนอื่น ความสามารถอีก
ประการหนึ่งที่นักเรียนจําเปนตองมี คือการทํางานรวมกัน การประสานงานกัน วางแผนทํางาน    
รวมกัน ปจจัยที่เด็กไทยจะดําเนินกิจกรรมใหกลุมสําเร็จ  คือ  ครูตองจัดกิจกรรมใหเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติจริง     

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชางานบานไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดทําการ      
รวบรวมและหาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมดานจิตพิสัยที่จะตองปรับปรุง ซึ่งจากการ
สัมภาษณครูผูสอน พบวา ครูสวนใหญกลาววา สาเหตุสําคัญมาจากครูผูสอนที่ยังไม           
เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ไมนําแนวคิด หรือวิธีการใหมมาใช โดยมักคิดวิธีการแทนนักเรียน    
บอกส่ังใหทําตามใบงาน เตรียมอุปกรณการเรียนไวใหนักเรียน ไมใหเวลา และโอกาสในการ     
วางแผนการทํางาน  บางครั้งเปนผูถายทอดสาระความรู ไมใหโอกาสนักเรียนไดปฏิบัติจริง  แลว
สรุปองคความรูดวยตนเอง  ตลอดทั้งยังละเลยการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคในการทํางาน 
จากสาเหตุดังกลาว จึงจําเปนที่จะตองนําเทคนิควิธีสอนแนวใหมมาใชเพื่อใหนักเรียนมี            
คุณลักษณะที่พึงประสงคและมีความสามารถ ซึ่งมีเทคนิคและวิธีสอนมากมายในปจจุบันที่
สามารถเลือกใชไดโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายในการแกปญหานักเรียนดานตาง ๆ 
นอกจากนั้น ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับปจจัยอื่นๆ ดวย เชน ธรรมชาติของเนื้อหาวิชา นักเรียน  
สถานการณและตัวผูสอนเองดวย ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีสอนที่สามารถทําใหนักเรียนไดสราง      
องคความรู เรียนรูพฤติกรรมที่ดีดวยตนเอง  และเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เปนแนวคิดที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง  ตองเผชิญกับ   
สถานการณที่เปนปญหา  ซึ่งไมสามารถแกหรืออธิบายไดดวยโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม    
ทําใหเกิดแรงจูงใจชวยใหนักเรียนพยายามคนหา คนคิดจนสามารถคลีคลายสถานการณที่เปน
ปญหา เปนความรูใหมที่สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม  ความรูที่สรางดวยตนเอง  โดยที่  
ผูสอนไมไดเปนผูสรางให (พิมพันธ  เดชะคุปต 2545 : 16) การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist)  เปนแนวคิดใหมแนวคิดหนึ่งที่เหมาะสมกับยุคปฏิรูปการศึกษา
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ในปจจุบัน ซึ่ง ไดรเวอรและเบลล (Driver and Bell, อางถึงใน ไพจิตร สดวกการ 2539 : 22) ได
กลาวไววาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวนักเรียน นักเรียนจะเปนผูสรางความรูจาก
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม   ซึ่งจะทําใหนักเรียนสราง  
ความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง  การสรางความรูเองไดทําใหเกดิความเขาใจ ความรู
ใหมจากการสรางจะสามารถเชื่อมโยงกับความรูเดิม และถูกจัดเก็บไวในความทรงจําระยะยาว 
(long-term memory) ทําใหสามารถจําไดถาวร นําไปใชได เรียกวา เปนการเรียนรู การเรียนเพียง
ทองจําแตไมสามารถนําความรูไปใชไดจริงเปนเพียงการเรียนหนังสือ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) มาใชทดลองสอนในวิชางานบานเพราะการเรียนรูวิชางานบาน
เปนวิชาที่เนนใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกัน อยางกระตือรือรน เรียนนอกหองเรียน มี
กิจกรรมที่หลากหลาย มีส่ือตาง ๆ  เปนเครื่องมือ ในการสรางสรรคความรู เรียนรูอยางกัลยาณมิตร 
เนนใหนักเรียนทํางานโดยการสรางงานหรือรูปแบบการทํางานดวยตนเองตามวิธีการขั้นตอนและ
กระบวนการในการทํางาน  และสามารถประเมินวิธีการทํางานของตนเองและกลุม โดยนักเรียนจะ
ไดรับการฝกใหมีทักษะในการแสวงหาความรูในการทํางาน มีความสามารถในการตัดสินใจและ  
แกปญหาในการทํางาน โดยครูมีบทบาทเปนผูชี้แนะและอํานวยความสะดวก  เปนกัลยาณมิตร
ของนักเรียน  เปนทางออกที่สรางสรรคแกนักเรียนเปนสะพานการสื่อสารที่เชื่อมโยงระหวาง       
นักเรียนกับโลกกวาง บทบาทของนักเรียนคือ แสวงหาความรูและสรางสรรคความรูเดิมกับความรู
ใหมที่ไดรับใหมเปนองคความรู

จากสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาว  ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชางานบานที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) โดยใหนักเรียน
เปนผูสรางองคความรู ดวยตนเอง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษางานวิจัยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีอยูมากมายที่สงเสริมใหความ

สําคัญกับนักเรียน ในฐานะศูนยกลางของการเรียนการสอน แนวคิดพื้นฐานของการเรียนที่เนน       
นักเรียนเปนสําคัญ มีแนวคิดพื้นฐาน คือ  ยิ่งนักเรียนมีวุฒิภาวะสูงขึ้น  ยิ่งตองมีความรับผิดชอบที่
จะตองคนหา  คนพบขอความรู และสรุปความรูจากขอประสบการณการเรียนรูของตนมากขึ้น    
วฒันาพร ระงับทุกข (2542  :  15)  กลาววา แนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล บุคคลเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบ
เห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม ซึ่งแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปนการจัด    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



4

การเรียนการสอน ซึ่งครูสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะของนักเรียน จุดประสงค      
การเรียนรู เนื้อหาสาระการเรียนรู ทําใหนักเรียนแสดงสิ่งสําคัญที่สุดในการเรียนรูของตนเองได
อยางเปนธรรมชาติ  โดยผานประสบการณและวัฒนธรรมของแตละคน และศักยภาพในการเรียนรู
ตามระดับตาง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับหลักการพัฒนาทางปญญาของพีอารเจต  (Piaget’s 
Cognitive Development Theory) ซึ่งกลาววาการเรียนรูเกิดจากการคนพบและประสบการณ  
โดยผานกระบวนการของความสมดุล ปรับประสบการณใหมเขากับความคิดและความรูใน     
โครงสรางการเรียนรูเดิมที่มีอยู ถาไมสามารถเขากันไดก็จะทาํการสรางโครงสรางใหมข้ึนมาเพื่อ      
ปรับปรุงประสบการณใหมนั้นใหสามารถผสานเขากันไดกับประสบการณเดิม  สอดคลองกับ       
ชัยอนันต  สมุทวณิช (2542 : 31) กลาววาการรูอาจเกิดขึ้นไดดวยตนเอง การรูของมนุษย มีหลาย
ข้ันตอน หลายระดับ ความรูไดมาจากการสอน  การแนะนํา การทําใหเห็น  การมีประสบการณ  
โดยตรงโดยไมมีการสอน ไมมีการแนะนําและการดูแบบอยาง

ทั้งนี้ยังมีผลการวิจัยที่เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivis) ที่สามารถสรุปไดวาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมทางการเรียนใหสูง
ข้ึนไดแกผลการวิจัยของไพจิตร  สดวกการ (2539 : 145) พบวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ชวยใหนักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนในสรางความรูทางคณิตศาสตรสูงกวาการสอนตามปกติ  นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาความ
สามารถทางการใชสมองโดยทั่วไปของนักเรียนทางการเรยีนวชิาคณติศาสตรใหสูงขึน้ตามศกัยภาพ
ของนักเรียนไดมากกวาการสอนตามปกติ  สอดคลองกับวิโชติ  พงษศิริ (2540 :  68) พบวา       
นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบคอนสตรัคติวิซึมดวยวิธีสอนแบบแกปญหากับนักเรียน
ที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบคอนสตรัคติวิสตดวย
วิธีการสอนแบบแกปญหา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามคูมือครู  สอดคลอง
กับอัศวิน  พึ่งตระกูล (2542 : บทคัดยอ) พบวาการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปน       
ศูนยกลางตามแนวคอนสตรัคติวิสตใหผลสูงกวาการจัดการเรียนการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลางใน
ดานความคิดสรางสรรค  การแกปญหา  และกระบวนการกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคลองกับเรณู  สวยงาม (2543 : บทคัดยอ) พบวา ความคิดสรางสรรคของนักเรียนหลัง
การเรียนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการเชิงคอนสตรัคติวิสตสูงกวากอนเรียน  นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดนํา  
หลักการแนวคิดของนักการศึกษาตอไปนี้มากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คือ
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มารติน และ คณะ (1994 : 46) กลาวถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต  (Constructivist) ไวดังนี้ 1. ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนสังเกต สนับสนุน       
การรวมมือกันสํารวจเพื่อใหเห็นปญหา (Explore) 2. ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน แนะนํา ถาม
ใหคิดเพื่อใหนักเรียนคนพบ หรือสรางความรูดวยตนเอง ความรูที่ไดเปนความรูเชิงประจักษ  
(Explain) 3. ผูสอนชวยพัฒนา  นักเรียนใหคิดคนตอๆ ไป พัฒนาทักษะกระบวนการทาง        
วิทยาศาสตร พัฒนาการทํางานเปนกลุม และพัฒนาใหมีประสบการณกวางไกลทั้งเรื่องธรรมชาติ
และเทคโนโลยี (Expand) 4. ผูสอนประเมินมโนทัศนของนักเรียน (Evaluate) โดยตรวจสอบความ
คิดที่เปล่ียนไปและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การปฏิบัติ  การแกปญหา การถามคําถาม  
ตลอดจนพัฒนาใหนักเรียนสนใจและเคารพความคิดของผูอ่ืน

ไดรเวอร (Driver 1986, อางถึงใน วรรณิภา รอดแรงคา 2541 : 47) กลาวถึง แนวคิด
ในการสรางองคความรูไว ดังนี้ 1. บุคคลทุกคนมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบตัว และแสวงหา
เพื่อที่จะอธิบายสิ่งแวดลอมตางๆ นั้น 2. ในการหาคําอธิบายบุคคลทุกคนไดสรางรูปแบบและ    
ตัวแทนวัตถุ ปรากฏการณ และเหตุการณที่เขาไดพบในสมองของเขา  3. รูปแบบที่สรางขึ้นนี้    
อาจแปลก และแตกตางจากรูปแบบของผูเชี่ยวชาญ  4. บุคคลทุกคนสรางความหมายใหกับส่ิงที่
เขารับรู  5. การสรางความหมายนี้เกิดขึ้นก็ตอเมื่อนักเรียนมีสวนรวม นักเรียนตองมีความรับผิด
ชอบในการเรียนรูของตนเอง 6. นักเรียนสรางความหมายโดยการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ

จารุวรรณ  ยังรักษา  (2542 : 5) กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบคนพบโดยใชการจัด  
การเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต ดังนี้ 1. ข้ันนํา ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 1.1 ครูแจง     
จุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 1.2 ครูทบทวนหรือกระตุนใหนักเรียนระลึกถึงความรู      
พื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนรูเร่ืองใหมดวยวิธีการตางๆ กัน เชน การซักถาม ใหตัวอยางของจริง  
2.  ข้ันสอน ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้  2.1 แจกใบความรู หรือใบงาน  บัตรงาน หรือเอกสาร    
แนะแนวทาง หรือส่ือของจริงซึ่งประกอบดวยสถานการณ ปญหาที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนใหกับ     
นักเรียนทุกคน  2.2 ใหนักเรียนศึกษาโดยการสังเกต เปรียบเทียบ หาความสัมพันธและทํานายโดย
ใชประสบการณเดิมเพื่อหาขอสรุปอันเปนขอเท็จจริง มโนมติ นิยาม หรือหลักการ จากขอมูล       
ทั้งหมดที่ไดจาการศึกษาใบความรู ใบงาน หรือเอกสารแนะแนวทางหรือส่ือที่เปนของจริง 2.3 ให   
นักเรียนอภิปรายสรุปผลและตรวจคําตอบในบัตรเฉลยที่ครูแจกใหกันเองหรือเปลี่ยนกันตรวจหลัง
จากที่ใชเวลาในขอ 2.2 พอสมควรแลว ครูชวยชี้แจง สรุป  และแกไขขอผิดพลาด  2.4 ในกรณีที่ 
นักเรียนไมสามารถ สรุปผลเองได ครูจะแนะแนวทางดวยคําถามขั้นใดขั้นหนึ่งหรือหลายขั้น  จาก
ข้ันคําถามตอไปนี้  2.4.1 คําถามขั้นสังเกต เปนคําถามที่ถามหารายละเอียดเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 
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2.4.2 คําถามขั้นอภิปราย คําถามแบบนี้ผูตอบตองอาศัยความรูจากขอมูลที่สังเกตไดและความรู
เดิมที่มีอยู เปรียบเทียบหาความสัมพันธระหวางเหตุผลหรือหลักการตางๆ  2.4.3 คําถามขั้น
ทํานาย เปนคําถามที่ถาม ในรูปของการอธิบายหรือคาดผลที่เกิดขึ้นในอนาคต อาศัยความสัมพันธ
ที่มีอยูในอดีตและปจจุบันเปนแนวทางในการทํานาย 2.4.4 คําถามขั้นควบคุมและนําไปใชอยาง
สรางสรรค เปนคําถามที่ตั้งขึ้นอยูในรูปของความพยายามที่จะนําความรูหรือกฎเกณฑความ
สัมพันธขององคประกอบตางๆ  ที่คนพบจากการอภิปรายและขั้นตอนการทํานายมาใชเพื่อ        
แกปญหาโจทย อธิบายสถานการณใหม ๆ และวางแผนเพื่อทดสอบสมมติฐาน 3. ข้ันสรุป 
ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 3.1 เมื่อนักเรียนตรวจคําตอบและสามารถสรุปขอเท็จจริง นิยามหรือ
หลักการไดแลวสุมนักเรียนใหรายงานตอกลุมใหญ ใหนักเรียนคนอื่น ๆ ซักถามไดครูจะชวยตอบ
คําถามที่ผูรายงานไมสามารถตอบคําถามได  3.2 นักเรียนนําผลการเรียนรูไปใชในการทํา        
แบบฝกหัด

จิราภรณ  ศิริทวี (2540 : 5)  เสนอลักษณะการเรียนแบบสรางองคความรูไวดังนี้        
1. นักเรียนเปนเจาของความคิดมากกวาเปนผูรับสารหรือซึมซับขอมูล 2. การสื่อสารของครูจะเปน
ในลักษณะกระตุนใหนักเรียนคิด โดยจะไมบอกหรือตอบคําถามนักเรียนโดยตรง นักเรียนตอง  
เรียนรูวิธีการแปลความหมายสิ่งที่ครูพูด  เพื่อนํามาใชในการหาคําตอบที่นักเรียนตองการ           
3. นักเรียนรูดวยความเขาใจ 4. ส่ิงที่นักเรียนเขาใจเปนสิ่งที่นักเรียนสรางขึ้น ซึ่งไมใชการลอกเลียน
แบบตามแนวคิดของครู 5. ส่ิงที่เรียนและวิธีเรียนมีผลกระทบจากบริบทของสังคม ซึ่งการเรียนรู
เกิดขึ้นรวมถึงบริบทของหองเรียน  6.  บทบาทของครูเปนผูชี้แนะ /  ผูจัดการไมใชผูชี้นํา

ไดรเวอร  (Driver 1986, อางถึงใน วรรณวิไล  พันธุสีดา 2543 : 69) นําเสนอขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตไว ดังนี้ 1.  ข้ันนํา (Orientation) นักเรียนรับรู
จุดมุงหมายและเกิดแรงจูงใจในการเรียน  2. ข้ันการดึงความคิด (Elicitation) นักเรียนแสดงออก
ถึงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยู 3. ข้ันปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Restructuring of ideals)  
ประกอบดวยขั้นตอนยอย 3.1. ทําความกระจางและแลกเปลี่ยนความคิด  3.2. สรางความคิดใหม         
3.3. ประเมินความคิดใหม  4. ข้ันการนําความคิดไปใช (Application of ideals)  5.  ข้ันทบทวน
(Review)

ชนาธิป  พรกุล  (2543 : 35) ที่เสนอการจัดกิจกรรมสรางสรรคความรูมี 5 ข้ันดังนี้         
1. ข้ันปฐมนิเทศ ใหนักเรียนสรางจุดมุงหมายและแรงจูงใจในการเรียน  2. ข้ันทําความเขาใจ            
ใหนักเรียนทําความเขาใจกับบทเรียนโดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย  3. ข้ันจัดโครงสรางแนวคิดใหม
ใหนักเรียนนําเสนอความคิดใหกระจางสรางแนวคิดขึ้นใหมและประเมินแนวคิด 4. ข้ันนําแนวคิด      
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ไปใช ใหนักเรียนนําแนวคิดไปใชในสถานการณตางๆ 5. ข้ันทบทวน ใหนักเรียนสะทอนตนเอง        
โดยเปรียบเทียบแนวคิดของตนในตนบทเรียนและทายบทเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  (2543 : 29)  ได
สังเคราะหหลักการแนวทางการวิจัยจากทฤษฎีการเรียนรู 5 ทฤษฎี คือ การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
การเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด  การเรียนรูเพื่อฝกฝน กาย  วาจา ใจ  การเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  การเรียนรูอยางมีความสุข ที่เกี่ยวกับตัวบงชี้ของนักเรียน ดังนี้  1. นักเรียนมี
ประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2. นักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัด
และวิธีการของตนเอง    3. นักเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม  4. นักเรียนฝกคิดอยาง
หลากหลายและสรางสรรคจินตนาการตลอดจนไดแสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล  5. นักเรียน
ไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหาดวยตนเองและรวมดวยชวยกัน 6. นักเรียนไดฝกคน
รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง 7. นักเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของตนเองอยางมีความสุข 8. นักเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและ           
รับผิดชอบในการทํางาน 9.  นักเรียนฝกประเมินปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน  ตลอดจนสนใจ
ใฝหาความรูอยางตอเนื่อง

สุรกุล  เจนอบรม (2543 : 56) กลาวถึงลักษณะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต  (Constructivist) ไวดังนี้ 1. เปนกิจกรรมที่เนนการแกปญหา ซึ่งจะประกอบดวย
การนําเสนอปญหา  การแกปญหา  และการชักจูงกลุมเพื่อนใหรวมกันคนควา เสนอ คิดและหา
แนวทางการแกปญหา 2. นําเสนอปญหาในลักษณะที่มองเห็นไดและมีรูปแบบการคิดที่ชัดเจน ครู
ควรจะนําเสนอปญหาในลักษณะเปนภาพที่เห็นไดและรูปแบบการคิดที่ชัดเจนมากกวาการเขียน
เปนตัวหนังสือ เนื่องจากภาพจะชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนากําหนดรูปแบบการคิด  ข้ึนมาได  
นอกจากนี้ การสื่อความหมายดวยภาพจะมีสวนชวยนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา  นักเรียนที่มี
ปญหาในการอาน และนักเรียนที่มีความชํานาญไมมากในเนื้อหาวิชาที่กําลังเรียนอยู 3.  สราง
สภาพแวดลอมในการเรียนที่สมบูรณครบถวน เขาชวยสนับสนุนการเรียน เชน คอมพิวเตอร 
สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส 4. เปนการเรียนรูแบบรวมมือกันเปนกลุมเนนที่การทํางานเพื่อแกปญหา
เปนกลุมมากกวารายบุคคล การทํางานเปนกลุมจะชวยใหการคนหาความรูเปนไปไดสะดวกขึ้น 
ทําใหเกิดการรวมกันใชสติปญญาและแบงภาระการคิดคนไดอยางแทจริง เปนสภาพแวดลอมการ
เรียนรูที่ดีในเร่ืองการแบงความรับผิดชอบ  และการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน  5.  เปน
การเรียนรูดวยการทดลองทํา มีการสํารวจทางเลือกตางๆ มากกวาการหาคําตอบที่ถูกตองเทานั้น 
6. ใชวิธีการประเมินจากผลงาน ใชการประเมินเชิงคุณภาพ มากกวาการประเมินเชิงปริมาณ    
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สวนมากประเมินจากแฟมสะสมผลงานของนักเรียนแทนที่จะใชแบบทดสอบ คือ ดูกระบวนการ
ทํางานและผลงานที่นักเรียนจัดทําขึ้น

กรมวิชาการ (2544 : 90) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบสรางความรู  5 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. การปฐมนิเทศ  2.  กระตุนใหเกิดความคิด 3. สรางความรูใหม  4. ทดลองใชความรูใหม          
5.  ทบทวนใชความรูใหม โดยมีครูเปนผูตรวจสอบความรูใหม  และตรวจสอบกันเองระหวางกลุม

พมิพพนัธ เดชะคปุต (2545 : 17) ไดกลาวถงึขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิ         
คอนสตรคัติวิสต  (Constructivist) ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 1. ข้ันนํา เปนขั้นที่นักเรียนรับรูถึง      
จุดประสงคการเรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียน 2. ข้ันทบทวนความรูเดิมหรือประสบการณเดิม
เปนขั้นที่นักเรียนแสดงออกซึ่งความเขาใจเดิม ที่มีอยูเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเรียนซึ่งนักเรียนอาจจะมี
ความรูอยูบางแลวในเรื่องนั้นและอาจเขาใจผิดในบางสิ่ง อาจมีคําถามที่สงสัย ในขั้นนี้ผูสอนจะรู
วานักเรียนรูอะไรแลวบาง สงสัยเรื่องใดบาง  และมีเร่ืองใดอีกที่นักเรียนตองเรียนรู 3. ข้ันปรับ
เปล่ียนแนวคิด เปนขั้นตอนสําคัญของการสรางความรูใหม ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 3.1 ทําความ
กระจางและแลกเปลี่ยนความคิดจากขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ ดวยวิธีการตาง ๆ ในการเก็บ    
ขอมูล เชน ทดลอง สัมภาษณ สอบถาม สังเกต 3.2 สรางความรูใหมดวยการใชกระบวนการเปน
กระบวนการทางปญญาและกระบวนการทางสังคม  3.3  ประเมินความรูใหม 3.4  นําเสนอความรู
ที่สราง  4. ข้ันทําแบบฝก  เปนขั้นที่ทําใหนักเรียนจําได เขาใจอยางชัดเจน  เพื่อสามารถทําไดถาวร  
5. เปนขั้นนําความรูที่สรางรวมทั้งกระบวนการเรียนรูไปใชในสถานการณใหมในชั้นเรียน ใน       
โรงเรียนในชีวิตประจําวันทั่วไป การสรางความรูเปนการสรางความรูดวยนักเรียนเอง

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ผูวิจัยไดนํามา
สังเคราะหเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ใน
วิชางานบาน เร่ืองการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง การประกอบอาหารคาว  การประกอบอาหาร
หวาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยผูวิจัยไดสรุปข้ันตอนการสอน  ตามแนวคิด     
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ดังนี้ 1. ข้ันนําประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 1.1 นําเสนอ
สถานการณที่ทาทายความคิด 1.2 ใหนักเรียนแสดงวิธีการแกปญหา 2. ข้ันทบทวนความรูเดิม
ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้  2.1  ศึกษาคนควาหาขอมูลเร่ืองที่จะเรียน 2.2  ข้ันทําความเขาใจ 
ใชกิจกรรมกลุมและรายบุคคล 3. ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิดประกอบดวยขั้นตอนยอยดังนี้    3.1  การ
แปลความ 3.2  การคิด 3.3  การวิเคราะห 3.4  การประเมินความคิดใหม  4. ข้ันนําความคิดไปใช 
ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังนี้ 4.1 การตีความ 4.2  การสรางความหมาย   4.3  การสังเคราะห  
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ขอมูล  5. ข้ันทบทวน  ประกอบดวย ข้ันตอนยอย ดังนี้ 5.1 ฝกบันทึกรายละเอียด 5.2 ฝกตั้ง       
คําถามและหาคําตอบ ฝกหาคําตอบ  ฝกตั้งสมมติฐาน  ฝกการเขียน เรียบเรียงเมื่อส้ินสุดบทเรียน

จากแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของสัมพันธกับการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ที่มา : วรรณวิไล  พันธุสีดา,  12 กาวปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนขั้นพื้นฐาน  (กรุงเทพ ฯ :
โรงพิมพเจริญกิจ, 2543) , 69.
       : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  การปฏิรูปการเรียนรูตามแนวคิด 5 ทฤษฎี  
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพไอเดียสแควร, 2541) , 48.

1. ขั้นนํา
 1.1  นําเสนอสถานการณ

 ที่ทาทายความคิด
 1.2  แสดงวิธีการแกปญหา
2. ขั้นทบทวนความรูเดิม
 2.1  ศึกษาคนควาหาขอมูล
 2.2  ทําความเขาใจขอมูล
3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด
 3.1  การแปลความ
 3.2  การคิด
 3.3  การวิเคราะห

3.4 การประเมินความคิดใหม
4. ขั้นนําความคิดไปใช

 4.1 การตีความ
 4.2  การสรางความหมาย
 4.3  การสังเคราะหขอมูล
5. ขั้นทบทวน
 5.1  ฝกบันทึกรายละเอียด
 5.2  ฝกตั้งคําถามและหาคําตอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานบานเรื่อง
การเลือกซื้ออาหารสด

อาหารแหง  การประกอบอาหารคาว
การประกอบอาหารหวาน

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต
(Constructivist)

การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต

(Constructivist)
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วัตถุประสงคการวิจัย
1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5

ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานกอนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  
(Constructivist)

3. เพื่อประมวลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการการสอนตาม   
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)

คําถามการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่จัด   

การเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปนอยางไร
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด  

คอนสตรัคติวิสต  (Constructivist) กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันหรือไม
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปนอยางไร

สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับ   

การจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต (Constructivist) แตกตางกนั

ขอตกลงเบื้องตน
ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยในครั้งนี้ มีความรูพื้นฐาน  

ทางดานสติปญญาไมแตกตางกัน  และสภาพแวดลอมของนักเรียนไมแตกตางกัน

ขอบเขตการวิจัย
1. เนื้อหา ที่นํามาสรางเปนแผนการเรียนการสอน  ผูวิจัยนํามาจากเนื้อหากลุมการงาน

และพื้นฐานอาชีพ หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) วิชางานบาน        
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวยเรื่อง ดังตอไปนี้    
1. การเลือกซื้ออาหารสด  อาหารแหง  2. การประกอบอาหารคาว 3.  การประกอบอาหารหวาน
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 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร               

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2546 จํานวน 8  หองเรียน รวมทั้งสิ้น 320 คน

2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  ปการศึกษา 2545 จํานวน 2 หองเรียน รวม
ทั้งสิ้น 73 คนโดยการสุมตัวอยางแบบอยางงาย  (Simple Random Sampling)  โดยการจับฉลาก
ไดกลุมตัวอยาง  2 หองเรียน คือ ชั้น ป.5/1 และ ป.5/2 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวยตัวแปร  2  ประเภท คือ
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก การจัดการเรียนการสอนตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวิสต  (Constructivist)
3.2 ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) ไดแก

 3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบาน เร่ือง  การเลือกซื้ออาหารสด  
อาหารแหง  การประกอบอาหารคาว การประกอบอาหารหวาน

 3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตาม       
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต

4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
ใชระยะเวลาการทดลองครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1 ปการ

ศึกษา 2546  ใชเวลาในการดําเนินการทดลอง  สัปดาหละ  2 ชั่วโมง  เปนเวลา  6  สัปดาห

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อความเขาใจศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยตรงกัน ผูวิจัยจึงนิยามความหมายไวดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนวิชางานบาน และการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  ในดานการเรียนรู  ดานกระบวน
การปฏบิตังิาน  และดานการเขยีนสรปุองคความรู  ทีจ่ดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต
(Constructivist)
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การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)  หมายถึง    
การจัดการเรียนการสอนของไดรเวอรและเบลล (Driver and  Bell, อางถึงใน พิมพพันธ          
เดชะคุปต 2545 : 46 – 47)  โดยนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนวิชางานบาน ในระดับช้ัน   
ประถมศึกษาปที่ 5 ตามลําดับข้ันดังนี้ 1.  ข้ันนํา (orientation)  2. ข้ันทบทวนความรูเดิม 
(elicitation of the prior knowledge)  3. ข้ันปรับเปล่ียนแนวคิด  (turning restructing of ideas) 
4. ข้ันนําความคิดไปใช  (application of ideas)  5.  ข้ันทบทวน (review)

ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนตอการจัดการเรียน
การสอนดานบรรยากาศในการเรียนรู และดานประโยชนในการเรียนวิชางานบาน

วิชางานบาน หมายถึง เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับการทํางานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใน
ครอบครัว ซึ่งประกอบดวย  การเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง การประกอบอาหารคาว               
การประกอบอาหารหวาน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หมายถึง ผูเรียนที่กําลังเรียนอยูในระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5/1 และผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546  โรงเรียน    
เทศบาล 3 วัดไชนาวาส กองการศึกษา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    ป
ที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) โดยไดกําหนดสาระ
สําคัญ ไดแก แนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) จิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)  การเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist)     การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)  บรรยากาศและสภาพ
การเรียนรูที่ดี   การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) การวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง ความหมายการวัดประเมินผลตามสภาพจริง หลักสูตรวิชางานบาน
พุทธศักราช 2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ความสําคัญของวิชางานบาน จุดประสงคของ   
หลักสูตรกลุมการงานพื้นฐานอาชีพ  โครงสรางหลักสูตรกลุม การงานพื้นฐานอาชีพ  แนวทางการ
สอนวิชางานบาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบาน และ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิด      
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ทั้งในประเทศและตางประเทศ

แนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)

แนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) อธิบายความรู (knowledge) วาเปนผลของ
ความพยายามทางปญญาของมนุษยในการจัดการกับโลกแหงประสบการณของตนดวยตนเอง 
แนวคิดนี้มีสวนรวมอยางมากเกี่ยวกับความรูในปรัชญาปฏิบัตินิยม ที่มาจากความพยายามจะ
เชื่อมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหมดวยกระบวนการที่พิสูจนใหเห็นจริงอยางมีเหตุผล

จอหน ดิวอ้ี (John Dewey 1975 ) ไดแบงประสบการณออกเปน 2 ประเภท คือ 
ประสบการณที่ไมไดรูคิด และประสบการณรูคิด ประสบการณที่ไมไดรูคิดเปนกระบวนการของการ
กระทําและการประสบความเปลี่ยนแปลงระหวางอินทรียกับสภาพแวดลอมที่ยังไมไดมีการ
ไตรตรอง มักเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของอินทรียจากการมีความสัมพันธกับส่ิงตางๆ ในลักษณะ
ตางๆ อยางไมมีความหมายและกลายเปนความเคยชิน โดยมิไดตระหนักรูเกี่ยวกับส่ิงเหลานั้น 
คร้ันเมื่อกระบวนการไตรตรองเริ่มข้ึน ประสบการณที่ไมไดรูคิดเหลานั้นจะคอยๆ มีความหมายขึ้น 
ผูไตรตรองจึงเริ่มรูและเขาใจในสิ่งที่ตนประสบ ประสบการณที่ไมไดรูคิดจึงเปนขอมูลเบื้องตน
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สําหรับการไตรตรองเปนสิ่งที่มีอยูกอนและมีขอบเขตกวางกวาประสบการณรูคิดซึ่งเปนความรู  
ดิวอ้ี อธิบายลักษณะของการไตรตรองวา เปนการพิจารณาความเชื่ออยางรอบคอบไมลดละ  
กิจกรรมการไตรตรองจะเริ่มตนดวยสถานการณที่งงงวย ยุงยาก สับสน เรียกวาสถานการณ
ไตรตรอง และจบลงดวยสถานการณที่แจมชัด แกปญหาได เกิดความพอใจหรือรูแลว และจะสนุก
กับผลที่ไดรับ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางไตรตรองประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 1. ข้ันกําหนดปญหา    
2.ข้ันกําหนดความคิด 3. ข้ันใชเหตุผล 4. ข้ันกระทําเพื่อทดสอบสมมติฐาน 5. ผลที่ไดรับจาก
กระบวนการไมไดเปนไปตามที่คิด แตผลจากกระบวนการ คือ มีนิสัยการคิดไตรตรอง สอดคลอง
กับเอกชัย  ปานเมน (2544 : 2 - 3) ที่กลาววา คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปนแนวคิดที่
เกี่ยวกับการสรางความรูและการเรียนรู แนวคิดนี้จึงอธิบายวาความรูเปนสิ่งชั่วคราวมีการพัฒนา
ไมเปน ปรนัย และถูกสรางขึ้นภายในตัวคน โดยอาศัยสื่อกลางทางวัฒนธรรมสวนการเรียนรูนั้น
เปนกระบวนการที่ควบคุมไดดวยตนเองในการตองสูกับความขัดแยงที่เกิดขึ้น ระหวางความรูเดิมที่
มีอยูกับความรูใหมที่แตกตางไปจากเดิม เปนการสรางตัวแทนใหม โดยคนเปนผูสรางความหมาย
อาศัยเครื่องมือและสัญลักษณทางวัฒนธรรมและเปนการประนีประนอมความหมายที่สรางขึ้น
ผานกิจกรรมทางสังคม และผานการรวมมือแลกเปลี่ยนความคิดทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย   
ฟาสทนอท (Fosnot 1996 : 6) และวอน กลาสฟลด (Von Glaseisfeld 1991, อางถึงใน Wareerat  
Kaewurai 2541 : 4) กลาวถึง แนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) วาเปนทฤษฎีของความรู
ที่มีรากฐานมาจากปรัชญาจิตวิทยา และการศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และการควบคุม    
กระบวนการการสื่อความหมายในตัวคนทฤษฎีนี้อางถึงหลักการ 2 ขอ คือ 1. ความรูไมไดเกิดจาก
การเรียนรูเพียงอยางเดียว แตเปนการสรางขึ้นโดยบุคคลที่มี ความรู ความเขาใจ 2. หนาที่ของการ
รับรู คือ การปรับตัวและการประมวลประสบการณทั้งหมดแตไมใชเพื่อการคนพบสิ่งที่เปนจริงนอก
จากนี้ เเฮนเลย (Hanley 1996, อางถึงใน รัศมี สุจินพรหม 2543 : 32) ใหความหมายของ       
คอนสตรัควิสต (Constructivist) มีความหมายเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับการเชื่อมโยง     
ประสบการณ นักเรียนจะมีประสบการณหนึ่งของตนเองและมีโครงสรางความรูความคิดจาก     
พื้นฐานประสบการณหนึ่งของตนเอง และรูความคิดที่มีนั้นอาจถูกตองและไมถูกตอง หรืออาจไม
สมบูรณ นักเรียนจะเปลี่ยนความรูโครงสรางความคิดนั้น เมื่อไดรับสารสนเทศ หรือประสบการณ
ใหมที่เชื่อมกับความรูที่มีอยูเดิม การลงความเห็น การมองเห็นภาพละเอียด และมองใหเห็นความ
สัมพันธระหวางการรับความรูเดิมกับความรูใหม จะตองเกิดจากตัวของนักเรียนเองที่เปนผูนํา   
ความคิดใหมมาบูรณาการกับความคิดที่มีอยูเดิม ดังนั้น การจดจําขอเท็จจริงหรือสารสนเทศที่ไม
ไดเชื่อมโยงกับประสบการณที่นักเรียนมีอยูเดิม จะทําใหนักเรียนลืมไดอยางรวดเร็ว นั่นคือในการ  
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เรียนรูนั้นนักเรียนจะตองมีความตื่นตัว ในการสรางสารสนเทศใหมใหเขากับกรอบของความคิดที่มี
อยูเดิม เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย

ดงันัน้แนวคดิเกีย่วกบัการสรางความรูจากประสบการณในชวีติประจาํวนัคอนสตรคัตวิิสต 
เกิดจากการที่นักเรียนไดมีการสรางหรือทํา ไดคิด ไดออกแบบ ไดสํารวจ ไดอธิบาย ไดทดลอง กับ
ปญหามากกวาการซึมซับความรูที่ ผูสอนถายทอด หรือผานตอความรูของผูสอนมาใหแก
นักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนักเรียนจะตองมีประสบการณเดิม เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณใหม และ
นักเรียนตองมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวยความกระตือรือรน จนสามารถที่สรางความหมาย
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมไปถึงการสรางความเขาใจ โดยการใชกระบวนกลุมในการทํางานเพื่อแลก
เปล่ียนเรียนรูจนในที่สุดสามารถสรางองคความรูข้ึนมาดวยตนเอง

จิตวิทยาที่เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)
จากหลักการพื้นฐานในการสอนของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดศึกษา

เกี่ยวกับ หลักการเรียนรู โดยใหนักเรียนสรางองคความรู เชน เพียรเจต (Piaget 1970 : 53) เชื่อวา
คนเราทุกคนตั้งแตเกิดมามีความพรอมที่จะปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและโดยธรรมชาติแลวมนุษย
เปนผูมีความกระตือรือรน นอกจากนี้ เพียรเจต ถือวามนุษยเรามีแนวโนมพื้นฐานที่ติดตัวมาตั้งแต
กําเนิด 2 ชนิด คือ การจัดและรวบรวม (Organization) เปนการจัดและรวบรวมกระบวนการ    
ภายในใหเปนระบบตอเนื่องกัน เปนระเบียบ และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตราบที่
มีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม และการปรับตัว (Adaptation) เปนการปรับตัวใหเขากับ ส่ิงแวดลอม
เพื่ออยูในสภาพสมดุล ซึ่งประกอบดวย การซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ (Assimilation) เมื่อ
มนุษยมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมก็จะดูดซึมประสบการณใหมใหรวมเขาอยูในโครงสรางของ       
สติปญญา (Cognitive Structure) การปรับโครงสรางทางเชาวนปญญา (Accommodation) ที่มี
อยูแลวกับส่ิงแวดลอม หรือประสบการณใหมดวย หรือการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมใหสอดคลอง
กับส่ิงแวดลอมใหม ถาการจัดนั้นไมลงตัวพอดีจะทําใหเกิดภาวะไมสมดุล (Disequilibrium) ถามี
การปรับเปลี่ยน (Accomodation) แบบแผนความรูความคิดที่มีอยูเดิมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง ถา
เกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีการปรับตัว (adaptation) เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้กระบวนการดูดซึมและการ
ปรับเปลี่ยนจึงเปนกระบวนการที่สําคัญที่นําไปสูการปรับตัว และกลับสูภาวะสมดุลในสภาพ    
แวดลอมนั้นพรอมกับเกิดโครงสรางของความรูความคิดนั้น เกิดการมีปฏิสัมพันธกับสภาพ       
แวดลอมจึงมีลักษณะเปนวงจร เรียกวา วงจรปฏิสัมพันธ (Interaction cycle) วงจรนี้เร่ิมจากการที่     
นักเรียนมีโครงสรางทางความรู ความคิดที่มีอยูในภาวะสมดุลเปล่ียนไปสูภาวะไมสมดุล และกลับ
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ไปสูภาวะสมดุลอีก โดยผานกระบวนการดูดซึม และกระบวนการปรับเปลี่ยนทําใหเกิดการปรับตัว 
และเกิดแบบแผนของความรูความคิดใหม หรือเกิดโครงสรางความรูความคิดขึ้น ถาไมสามารถ
ปรับประสบการณ หรือดูดซึมขอมูลไดก็จะทําการสรางโครงสรางใหมข้ึนมาเพื่อปรับปรุง      
ประสบการณใหมนั้นใหสามารถผสานเขากันไดกับประสบการณเดิม สวน เล็ป ซีมาโนวิ ก็อทสกี้        
(Lev Semanovick Vygotsky , อางถึงใน สุรางค  โควตระกูล  2541 : 205) เสนอแนวคิดที่      
เนนความสําคัญของวัฒนธรรมและสังคม และการเรียนรูที่มีตอการพัฒนาการเชาวนปญญา การ
เขาใจพัฒนาการของมนุษยจะตองเขาใจวัฒนธรรมการเลี้ยงดู เพราะตั้งแตแรกเกิด มนุษยจะไดรับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดลอมที่เปนผลงานของมนุษย คือ “วัฒนธรรม” วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมจะ
ชวยบงชี้ผลผลิตของพัฒนาการของเด็ก เปนตนวา เด็กควรจะเรียนรูอะไรบาง ควรมีความสามารถ
ทางดานใดบาง สถาบันสังคมตางๆ     ตั้งแตครอบครัวขึ้นไป ก็มีบทบาทที่สําคัญที่จะชวยใหเด็ก
เรียนรู และมีอิทธิพลตอการพัฒนาเชาวนปญญา พัฒนาการทางเชาวนปญญาของเด็กแตละวัยจะ
เพิ่มถึงขั้นสูงสุดตามศักยภาพของแตละบุคคลได ก็ตอเมื่อไดรับการชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยู
ใกลชิดกับเด็ก เชน ญาติ หรือเพื่อนวัยเดียวกันและเล็ป ซีมาโนวิ ก็อทสกี้ ยังไดแบงระดับของ
เชาวนปญญาออกเปน 2 ข้ัน คือ 1. ระดับเชาวนปญญาเบื้องตน (Elementary mental process) 
ซึ่งหมายถึงเชาวนปญญามูลฐานตามธรรมชาติโดยไมตองเรียนรู เชนเด็กสามารถดูดนม สามารถ
ใชสวนตางๆ ของรางกายสัมผัส ตรวจสอบสิ่งแวดลอมรอบตัว สามารถชวยตัวเองตามธรรมชาติ 
เชน ใชมือเกาะเกาอี้ หรือมานั่งเพื่อจะยืน 2. ระดับเชาวนปญญาเบื้องสูง (Higher mental 
process) หมายถึง เชาวนปญญาที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญที่ใหการอบรมเลี้ยงดู    
ถายทอดวัฒนธรรมใหโดยใชภาษาเด็กจะเรียนรูภาษา ทําใหเด็กเรียนรูความคิดรวบยอด 
สัญลักษณตางๆ ชวยใหเด็กเขาใจส่ิงแวดลอม ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการคิด ภาษาจึงมี   
บทบาทที่สําคัญในการพัฒนาเชาวนปญญา

บรูเนอร (Bruner 1915, อางถึงใน สุรางค โควตระกูล 2541 : 212) ไดกลาวถึง การ
เรียนรูจะเกิดขึ้นก็เพราะนักเรียนมีโอกาสกระทําดวยตนเอง ประกอบดวย 1. การไดมาซึ่งความรู 
(Acquisition of Knowledge) เปนกระบวนการที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา (Active) 2. นักเรียน
หรือบุคคลแตละคนจะตองเปนผูสราง (Construct) ความรู

นอกจากนี้บรูเนอร ไดใหหลักการพื้นฐานของตัวแปรที่สําคัญของการสอนและการเรียน
รูดังนี้

1. บุคคลแตละคนมี “วัฒนธรรมของตน” เพราะตั้งแตแรกเกิดทุกคนไดรับการ
ถายทอดวัฒนธรรมจากผูใหญที่อยูรอบๆ เชน บิดามารดา เปนตน
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2. “ความรู” คืออํานาจ ครูควรจะใหเครื่องมือ (ทักษะ) แกนักเรียนที่จะใชแกปญหา
หรือหาคําตอบได การศึกษาควรจะเนนความสําคัญของวิชาทุกอยาง ไมเฉพาะแตวิชานี้ยังมี
คําตอบไมสมบูรณ เชน วิชาวิทยาศาสตร ที่เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตและเกี่ยวกับมนุษย ซึ่งมีปญหาหลาย
ชนิดที่ยังไมมีคําตอบ แตควรจะศึกษาวิชาที่เกี่ยวของดวยทั้งหมด เชน วิชาศิลปะ วรรณคดี 
คณิตศาสตร และตรรกวิทยา

3. กระบวนการที่จะไดมาซึ่งความรูสําคัญมาก บรูเนอร กลาววาการเรียนรู ที่ไดมาซึ่ง
ความรู ประกอบดวยกระบวนการ 3 อยาง คือ

3.1 การเรียนรูเกิดจากกระบวนการเปรียบเทียบความรูที่ไดมาหรือรับจากขอมูล
ขาวสารหรือสารสนเทศใหมๆ กับส่ิงที่มีอยูแลวและปรับปรุงใหดีข้ึน

3.2 การเรียนรูเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปร (Transform) ขอมูลขาวสารที่ไดรับ
มาใหเขากับส่ิงที่มีอยู

3.3 กระบวนการประเมินความสําคัญของความรูที่ไดรับใหม วาเหมาะสม กับงาน
ที่ทําอยูหรือไม การประเมินตองอาศัยการวินิจฉัยที่ถูกตอง

บรูเนอร ไดกลาวถึงการสอนใหเกิดการจัดการเรียนการสอนโดยการคนพบแบงออก
เปน 2 ลักษณะ คือ

1. การคนพบที่ไมกําหนดโครงสราง (Unstructured Discovery) หมายถึง การสอน
แบบเปดโอกาสใหนักเรียนคนพบเอง โดยครูจัดสิ่งแวดลอมของนักเรียนใหเหมาะสม มีส่ิงที่ทาทาย
ความสนใจตางๆ

2. การคนพบที่มีการชี้แนะ (Guided Discovery) หมายถึง การสอนที่ครูจัด 
วัตถุประสงคของหัวขอที่จะใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และจัดสรรหาขอมูลขาวสารที่จะชวยให     
นกัเรยีนคนพบ พรอมกบัการใชคาํถามถามนกัเรียน สอดคลองกบัผลการวจิยัของเบยและผูรวมงาน 
(Bay et al 1992) เกี่ยวกับการเรียนรูโดยการคนพบ พบวา การคนพบที่ไมกําหนดโครงสราง มักจะ
ไมชวยนักเรียนใหเกิดการเรียนรูตามความคาดหวังของครู หรือตามวัตถุประสงคของ บทเรียนที่ตั้ง
ไว นักเรียนมักจะมีความคับของใจเพราะไมทราบวาจะทําอยางไร สําหรับการสอนนักเรียนโดยการ
คนพบที่มีการแนะนําเปนการสอนที่ไดผลดีกวาการสอนที่ครูใชโดยทั่วไปคือมีครูเปนศูนยกลางถึง 
4 เทา นอกจากนี้ผูวิจัยพบวาการสอน โดยการคนพบทําใหนักเรียนเปนผูมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน และเพิ่มทักษะในการคิดของ นักเรียนมีหลักการสอน
โดยการคนพบ คือ นักเรียนเปนผูรับผิดชอบในการเรียนรู มีการปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียน 
และเพิ่มทักษะในการคิดของนักเรียน
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ออซุเบล (Ausubel 1978, อางถึงใน สุรางค โควตระกูล 2541 : 301-302) กลาววา 
การเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning) หลักการสอนและวิธีสอนของออซุเบล 
(Ausubel) เปนการสอนและมีวิธีสอนที่ครูเปนศูนยกลาง คือ ครูเปนผูสอนนักเรียนเปนผูรับ แตการ
รับตองเปนไปดวยความเขาใจ และมีความหมาย ออซุเบล (Ausubel) ไดสรุปวิธีสอนความคิด  
รวบยอดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. การเรียนรู ความคิดรวบยอด หมายถึง การเรียนรูโดยการคนพบหรือใชวิธีอุปมาน 
(Inductive Process) เชน เด็กที่เรียนรูความคิดรวบยอดของเครื่องใชประจําวัน เชน “หมวก”    
“รองเทา” โดยการมีประสบการณวา ถาออกไปขางนอกจะตองสวมหมวกที่ศีรษะ สวมรองเทาที่
เทา เด็กรับรูรูปราง “หมวก” และคําวา “รองเทา” แทนสิ่งที่ตนรับรูและมีมโนภาพ

2. กระบวนการเรียนรูความคิดรวบยอด  หมายถึง การเรียนรูแบบอนุมาน 
(Deduct ive Process)  โดยทราบคําจํากัดความของความคิดรวบยอด  พรอมกับ
ตัวอยางความคิดรวบยอดของความคิดรวบยอดนั้น เด็กโตและ ผูใหญใชกระบวนการ ออซุเบล 
(Ausubel) ยังอธิบายอีกวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นได ถาในการเรียนรูส่ิงใหมนั้น นักเรียนมีพื้นฐานที่
เชื่อมโยงเขากับความรูใหมได ซึ่งจะทําใหนักเรียนรูส่ิงใหมนั้นมีความหมาย แตถานักเรียนจะตอง
เรียนสิ่งใหมที่ไมเคยมีพื้นฐานมากอน จะกลายเปนความรูที่ไมเกี่ยวกับความรูเดิมเลย ออซุเบล 
(Ausubel) เรียกการเรียนรูนี้วา การเรียนแบบทองจํา (Rote learning) เพราะนักเรียนเรียนไดแตไม
รูความหมาย และมีความเห็นแตกตางจาก บรูเนอร (Bruner) ที่เห็นวาการเรียนที่จะชวยใหเด็ก    
แกปญหาไดดีนั้น ใชวิธีการเรียนแบบรับเอา (Expository teaching และ reception learning)
แทนที่จะเปนการเรียนแบบคนพบ และกาเย (Gagne 1965, อางถึงใน กาญจนา คุณารักษ 2539 : 
303) เปนนักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่มีความเชื่อวา การเรียนรูเกิดจากการตอบสนองตอส่ิงเรา 
ที่ประกอบดวยสถานการณและเงื่อนไขที่กําหนดใหโดย การสรางจุดประสงคที่ชัดเจนและกิจกรรม
ที่สอดคลองกับ จุดประสงคนั้น โดยแบงประเภทของการเรียนรูไว 7 ประเภท คือ 1. การเรียนรูโดย
สัญชาติญาณ 2. การเรียนรูแบบมีส่ิงเราและการตอบสนอง 3. การเรียนรูแบบลูกโซ 4. การเรียนรู
โดยใชภาษาตอเนื่อง 5. การเรียนรูโดยการจําแนกการเรียนรูมโนคติ 6. การเรียนรูกฎ 7. การเรียนรู
แบบแกปญหา และกาเยและบริกส (Gagne and Briggs 1979, อางถึงใน กาญจนา  คุณารักษ 
2539 : 253 – 254 ) ไดนําเสนอการเรียนรูทางปญญา 5 ชนิด คือ 1. สารสนเทศทางถอยคํา 
(Verbal information) เปนสารสนเทศจากการสื่อทางภาษาเปนความสามารถที่จะรูเร่ือง และจํา  
ส่ิงของหรือเหตุการณไดแลวเก็บเปนความรู 2. ทักษะทางเชาวปญญา (Intellectual skill) เปน
ความสามารถในการจําแนกสิ่งเรา แสดงความเขาใจ ความหมาย ประเภทของสิ่งของ บอก        
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คํานิยามได สามารถเรียนรูกฎ และนํากฎไปใชใน สถานการณอ่ืนๆ และนําความรูความสามารถที่
มีอยูมาใชในการแกปญหา 3. กลยุทธทางปญญา (Cognitive strategy) เปนยุทธศาสตรความคิด
ในการวางแผนตัดสินใจและควบคุมดําเนินการโดยใชความสนใจและความตั้งใจ การจํา การเรียน
รู และการคิด 4. ทักษะทางการเคลื่อนไหว (Motor skill) เปนความสามารถในการทํากิจกรรมและ
ความชํานาญในการใชกลามเนื้อเพื่อการเคลื่อนไหวเบื้องตน 5. เจตคติ (Attitude) เปนตัวกําหนด
ใหบุคคลมีการกระทําตางๆ กันตามความเชื่อ คานิยม และความรูสึก

นอกจากนี้ กาเย (Gagne) ยังแสดงความคิดเห็นวา การสอนใหเรียนรูเนื้อหานั้นมี
ความสําคัญยิ่งกวาการเรียนรูกระบวนการ และครอบคลุมหลักการเรียนรู ในดานทักษะเชาวน
ปญญา โดยนํามาประยุกตใชในการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรู มีเทคนิค 9 ข้ันในกระบวนการสอน 
คือ 1. เพิ่มความตั้งใจของนักเรียน (Gaining attention) 2. แจงจุดประสงคแกนักเรียน (Informing 
learners of the objective) 3. กระตุนใหระลึกถึงความรูเดิมที่มีมากอน (Stimulating recall of 
the prior learning) 4. นําเสนอสื่อวัสดุการเรียนการสอนที่นาสนใจ (Presenting the stimulus)  
5. จัดเตรียมคําแนะนําในการเรียนรู ( Providing learning Guidance) 6. ใหนักเรียนปฏิบัติตามที่
ตองการ (Eliciting performance) 7. การเฉลยผลการกระทําของนักเรียนทันที (Providing 
feeding) 8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Assessing performance) สงเสริมการคงความรูและการ
ถายโอนการเรียนรู (Enhancing retention and transfer) สอดคลองกับแนวคิดของโจแนสเซน 
(Jonassen 1992 : 138 – 139, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี 2545 : 93 – 94) กลาววา การสราง
ความรูจะใหความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสรางความรู ความเขาใจจาก
ประสบการณ รวมทั้งโครงสรางทางปญญาและความเชื่อที่ใชในการแปลความหมายเหตุการณ
และสิ่งตางๆ ความสนใจ ความตองการ และภูมิหลังของแตละบุคคลซึ่งมีความแตกตางกัน  
คนทุกคนมีโลกของตัวเอง ซึ่งเปนโลกที่สรางขึ้นดวยความคิดของตน การสรางความรูจึงเปน
กระบวนการทั้งทางดานสติปญญาและสังคมควบคูกันไป

จากการศกึษาแนวคดิจติวทิยาทีก่ลาวมา พบวามคีวามสมัพนัธกบัแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต
(Constructivist) และเกี่ยวของกับการเรียนรูของมนุษยที่มีการนํามาใชในการสรางแผนการเรียน
การสอน โดยนักเรียนตองมีปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและสภาพแวดลอม การจัดการเรียนการสอน
จะตองเปนการสรางสถานการณที่ทําใหนักเรียนคนพบโครงสรางทางความรู ความคิด ที่ไมนานก็
ลืม การทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) จะตองทําให
นักเรียนอยูในสถานการณที่นักเรียนไดเปนผูลงมือปฏิบัติไดเปนผูคิดเองหรือทดลองเองวาเกิดอะไร
ข้ึน หรือไดเปนผูจัดกระทําตอส่ิงนั้น มีขอสงสัยเกิดขึ้น และนักเรียน คนควาหาคําตอบดวยตนเอง
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เปรียบเทียบผลของตนเองกับผูอ่ืน ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและสังคม โดยนักเรียนเริ่มตน
เรียนรูจากการกระทํา ตอไปจึงจะสามารถจินตนาการ สรางภาพในใจหรือในความคิดขึ้นได
กลาววาการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Verbal Learning) จะเกิดขึ้นไดหากการเรียนรู
นั้นสามารถเชื่อมโยงกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่มีมากอน การใหกรอบความคิดแกนักเรียนกอนการสอน
เนื้อหาสาระใดๆ จะชวยเปนสะพานหรือโครงสรางที่นักเรียนสามารถนําเนื้อหา หรือส่ิงที่เรียนใหม
ไปเชื่อมโดยยึดเกาะได ทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความหมายและตอบสนองตอส่ิงเราที่
ประกอบดวยสถานการณและเงื่อนไขที่กําหนดไดโดยการสรางจุดประสงคที่ชัดเจนและจัดกิจกรรม
ที่สอดคลองกับจุดประสงคนั้น

การเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)
การเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) นั้นจะเกิดไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ จากการที่นักเรียนไดแปลความหมายของความคิดรวบยอด หลักการ กฎเกณฑ 
สมมติฐาน ความสัมพันธ ฯลฯ นักเรียนจะตองอาศัยการแปลความหมายดวยตนเอง (Personal 
interpretation) ซึ่งอาจจะมีการเพิ่ม การตัด การขยายการดัดแปลงขอมูลนั้นๆ ครูไมสามารถให
ความรูแกนักเรียนได เพราะ ความรูนั้นนักเรียนจะตองสรางขึ้นเอง ดังนั้น ครูผูสอนตองใชยุทธวิธี
การสอนเพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสสะทอนความคิด ตองสอนขอมูลที่มีความหมาย กระตุนการ
เปล่ียนแปลงมโนทัศน ที่มีอยูเดิมและมีความสัมพันธกับนักเรียน การสอนที่ดีจะตองใหนักเรียนได
คนพบและนําไปประยุกตใชไดกับตนเอง หนาที่สําคัญของนักเรียน คือ จะตองทําการตรวจสอบ  
ขอมูลใหมกับขอมูลเดิมอยูอยางสม่ําเสมอ และเมื่อใดก็ตามที่พบวาขอมูลเดิมใชไมได ตองรีบทํา
การปรับปรุงแกไข หนาที่สําคัญของผูสอน คือ สอนใหนักเรียนรูจักคิด และตองคํานึงอยูเสมอวา 
ความรูนั้นเปนกระบวนการมิใชผลผลิตที่สําเร็จรูป (Knowing is a process, not a product)

เบลล (Bell 1993, อางถึงใน จิราภรณ ศิริทวี 2542 : 2) ใหความเห็นวาการเรียนรูตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ไมใชเปนการเติมสมองที่วางเปลาของนักเรียน ใหเต็ม 
แตเปนการพัฒนาความคิด ในลักษณะการสรางความคิดจากพื้นความคิดเดิมมากกวา การดูดซึม
ความคิด

คอบบ (Cobb 1994, อางถึงใน จิราภรณ ศิริทวี 2542 : 2) ใหความเห็นวาการเรียนรู
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปนกระบวนการที่ไมไดหยุดนิ่งอยูกับที่ นักเรียน
สรางองคความรูดวยการสราง รวบรวม ปรับเปลี่ยนสภาพการณรอบๆ ตัว มาอธิบายสิ่งที่กําลัง
ศกึษา การประสานสัมพันธ กันระหวางครูกับนักเรียน ส่ิงแวดลอมรอบตัวนักเรียนมีอิทธิพลตอการ
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เรียนรูของ นักเรียน นอกจากนี้ผูใหญที่อยูรอบตัวนักเรียน ภาษาและวัฒนธรรมเปนปจจัยที่สําคัญ
มากตอกระบวนการเรียนรูของนักเรียน

ทัศนีย สงวนสัตย (2542 : 53) กลาววา คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปนปรัชญา
ของการเรียนรูที่ใหภาพที่ถูกตองตลอดเวลาทุกๆ คน เรียนรูไดอยางไร คอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist) บอกถึงการเรียนรูมากกวาการสอนแตคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) มีสวน
เกี่ยวเนื่องกับการสอนอยางสําคัญ การสอนบางเรื่องตองใชความเชื่อในเรื่องคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist) 

ชยัอนนัต สมทุรวานชิ (2542 : 79) กลาววา คอนสตรคัตวิสิต (Constructivist) หมายถึง
การที่คนเราเปนนักสรางความหมายตางๆ จากโลกที่พบใหเปนความหมายหรือความรูเฉพาะตน 
และความรูดังกลาว บางทีก็ไมตรงกับความรูที่โลกยอมรับหรือความรูทางวิชาการ ซึ่งการเรียนรูที่
เพลิดเพลิน คือ การเปดโอกาสใหเด็ก คิดเอง สรางเอง โดยมีครูรวมชี้แนะ การเรียนรูที่เพลิดเพลิน 
เหมือนกับการจุดไฟ และเมื่อไฟติดแลว ความเพลิดเพลินเหมือนลมที่พัดไมใหไฟมอดดับ เพราะไฟ
นั้นติดในหัวใจเด็กแลว

กรมวิชาการ (2544 : 2 – 3) กลาววา ความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเอง ความรูไมได
หมายถึงกลุมของขอเท็จจริง ความคิด รวบยอดหรือกฎเกณฑตางๆ ที่รอคอยใหเกิดการคนพบ หรือ
บางสิ่งบางอยางที่คงอยูอยางอิสระจากตัวผูรู แตมนุษยเปนผูสรางสรรคความรูข้ึน โดยพยายามให
เกิดขึ้นอยางมีความหมายตามประสบการณที่พบมาทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยรู ดวยการเปดโอกาส
ใหทําตอไปโดยมนุษยเปนผูทําใหเกิดขึ้น การสะสมความเขาใจที่คิดอยางใครครวญและผานการ
วิพากษวิจารณและนํามารวมกันเปนกลุมกอน จะทําใหความรูเจริญงอกงามขึ้น ความเขาใจจะยิ่ง
ลุมลึกและทวีความแข็งแกรง ความรูจึงเปนคุณสมบัติรวมกันทั้งปจเจกบุคลและประชาชน

การเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) นั้นปจจัยภายในมีสวนชวย
ใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และความรูเดิมมีสวนเกี่ยวของและเสริมสรางความเขาใจของ
นักเรียน ที่เชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในนักเรียน นักเรียนเปนผูสราง 
(Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิมมีสวน
เกี่ยวของคนเราจะสรางความรูจากการมีสวนรวมในลักษณะที่กระตือรือรนเขาสรางระบบความ
เชื่อที่เขมแข็งจากประสบการณของตนเอง โดยบุคคลแตละคนพยายามที่จะเขาใจเกี่ยวกับ       
เหตุการณ และปรากฏการณที่ตนพบ มาสรางเปนโครงสรางทางปญญา (cognitive structure) 
หรือที่เรียกวา “schema” ซึ่งเปนผลของความพยายามทางความคิด (mental effort) หากการใช
ความรูเดิมของตนทํานายเหตุการณไดถูกตอง จะทําใหโครงสรางทางปญญาของบุคคลคงเดิม 
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และมั่นคงยิ่งขึ้น ถาคาดคะเนไมถูกตอง นักเรียนจะประหลาดใจ สงสัย คับของใจ เกิดภาวะไม    
สมดุล (Disequilibrium) ข้ึน นักเรียนมีทางเลือก 2 ทาง คือ 1. ยึดติดกับความคิดเดิมในโครงสราง
ทางปญญาของตน ปฏิเสธขอมูลจากประสาทสัมผัสหรือหาเหตุผลที่หักลางขอมูลจากประสาท
สัมผัสออกไป การยกเลิก ปรับเปลี่ยน “schema” ของแตละคนมักเกิดขึ้นไดยาก 2. ปรับความคิด
ทางโครงสรางทางปญญา โดยพยายามที่จะเชื่อมโยงความคิด หรือประสบการณเดิมกับความคิด
หรือประสบการณใหม ในลักษณะนี้จะเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และ เอกชัย ปานเมน 
(2544 : 2 - 3) กลาววา การพัฒนาทางปญญา (Cognitive Development) เกิดจากประสบการณ 
และกระบวนการในการสรางความรูเกิดจากการกระทํา สอดคลองกับ ดิวอ้ี (Dewey 1929, อางถึง
ในไพจิตร สดวกการ 2539 : 19) ไดแบงประสบการณเปน 2 ประเภท คือประสบการณที่ไมไดรูคิด 
และประสบการณรูคิด ประสบการณที่ไมไดรูคิดเปนกระบวนการของการกระทําและประสบการณ
การเปลี่ยนแปลงระหวางอินทรียกับสภาพแวดลอมโดยที่ยังมิไดไตรตรอง (Reflection) คือ ความ
สับสน ความยุงยาก มักเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ของอินทรียจากการมีสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ อยาง
ไมมีความหมาย และกลายเปนความเคยชินโดยที่อินทรียมิไดตระหนักรูเกี่ยวกับส่ิงนั้น คร้ันเมื่อ
กระบวนการไตรตรองเพิ่มข้ึน ประสบการณที่ไมไดรูคิดเหลานั้นจะคอยๆ มีความหมายขึ้น            
ผูไตรตรองจึงเริ่มรูและเขาใจในสิ่งที่ตนประสบ คือ ปญหานั้นสามารถแกได เกิดความพอใจ  
ประสบการณที่ไมไดรูคิดซึ่งผานกระบวนการไตรตรองแลวก็จะกลายเปนประสบการณรูคิดซึ่งเปน
ความรู ประสบการณที่ไมไดรูคิดจึงเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับ การไตรตรอง ซึ่งประกอบดวย      
ขอเสนอ ข้ันกําหนดปญหา ข้ันกําหนดความคิดขั้นใชเหตุผล และข้ันกระทําเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ผลที่ไดรับจากกระบวนการไมไดเปนอยางที่คิด แตผลจากกระบวนการ คือ มีนิสัยการคิดไตรตรอง 
นอกจากนี้ เฮนเดอรสัน (Henderson 1996 : 6 – 7) ไดอธิบายวา การสรรคสรางความรูจะตองมี
องคประกอบสําคัญ 3 สวน คือ จุดมุงหมายหรือความตองการของนักเรียน ความรูเดิมหรือส่ิงที่มี
อยูเดิมของนักเรียนประกอบไปดวยโครงสรางความรูซึ่งสามารถ ปรับเปลี่ยน และขยายออกไปได 
โดยอาศัยองคประกอบอยางนอย 3 ประการ คือ 1. ความรูเดิม หรือโครงสรางความรูเดิมที่มีอยู         
2. ความรูใหม ไดแก ขอมูล ขอเท็จจริง ความรู ความรูสึก ประสบการณ ใหมๆ ที่บุคคลรับเขาไป   
3. กระบวนการทางสติปญญา ไดแก กระบวนการทางสมองที่ใชในการทํา ความเขาใจความรูที่รับ
มา และใชในการเชื่อมโยงและปรับความรูเดิมและความรูใหมเขาดวยกัน

ดังนั้นการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตจะเกิดขึ้นไดนั้น ตองการจัดการเรียนการ
สอนใหนักเรียนผานประสบการณและวัฒนธรรมของแตละคน ศักยภาพในการเรียนรูตามระดับ
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ตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้นจะเปนไปตามที่นักเรียนไดเขาไปเกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือสภาพแวดลอมที่
มากขึ้นเปนลําดับ ตามวุฒิภาวะเรียกไดวาเปนพัฒนาการทางปญญา

การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) การสอนจะ

ตองเริ่มดวยปญหาที่ซับซอน นักเรียนเรียนรูดวยการคนพบ การทดลอง เพื่อหาคําตอบ นักเรียน
เปนผูลงมือกระทํา รวมในกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย นักเรียนจะตองรูจักสรางความรูดวย     
ตนเองโดยมีครูเปนผูชวยเอื้อกระบวนการสรางความรูของนักเรียน นักเรียนสรางหมายของตนจาก       
ประสบการณที่พบใหเปนความรูสําหรับตน แมวาการสอนจะเปนแบบการรับ ก็จะเนนการรับอยาง
มีความหมาย โดยใชการรูการคิด รวบรวม จัดขอมูลดวยความเขาใจของตนเองและเก็บไวในความ
ทรงจําและสามารถคิดคนขึ้นมาใชใหมได (ทัศนีย สงวนสัตย 2542 : 14) กลาววาคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist) เปนเรื่องการเรียนรูมากกวาการสอนแตกระนั้นคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)
ก็มีสวนเกี่ยวของกับการสอนอยางสําคัญ การสอนบางเรื่องตองใชความเชื่อในเรื่องของ            
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ไมมากก็นอย ถาเราเพียงแตปอนขอมูลใหแกนักเรียนโดยไม   
สนใจวานักเรียนจะมีความรูเกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ มาแลวแคไหนเพียงใดเราจะประสบผลสําเร็จ
คอนขางนอย

ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปนความรู
ที่นักเรียนสรางขึ้นในขณะที่มีการเรียนการสอน และนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยาง
กระตือรือรน นักเรียนมีการปรับความคิดและพัฒนาความคิดทีละขั้น ครูตองพยายามเขาใจวา   
นักเรียนคิดอะไรอยู

สุรกุล เจนอบรม (2543 : 56) ไดเสนอวิธีจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติ-
วิสตมีลักษณะดังนี้

1. เปนกิจกรรมที่เนนการแกปญหา ซึ่งจะประกอบดวยการนําเสนอปญหา การ       
แกปญหาและการชักจูงกลุมเพื่อนใหรวมกันคนควา เสนอคิด และหาแนวทางในการแกปญหา

2. การนําเสนอปญหาในลักษณะที่มองเห็นไดในรูปแบบการคิดที่ชัดเจน ครูควรจะนํา
เสนอปญหาในลักษณะที่เปนภาพที่เห็นไดชัดเจนมากกวาการเขียนเปนตัวหนังสือ

3. สรางสภาพแวดลอมในการเรียนที่สมบูรณครบถวน เพื่อชวยสนับสนุนการเรียน 
เชน ส่ือ ขอมูล สารนุกรม คอมพิวเตอร
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4. เปนการเรียนรูแบบรวมมือกันเปนกลุม เนนที่การทํางานเพื่อแกปญหาเปนกลุม
มากกวารายบุคคล

5. เปนการเรียนรูดวยการทดลองทํา มีการสํารวจทางเลือกตางๆ มากกวาการหา 
คําตอบที่ถูกตองเทานั้น เปนการเรียนรูดวยการคนพบเอง

6. ใชวิธีการประเมินจากผลงาน ใชการประเมินเชิงคุณภาพมากกวาการประเมิน   
เชิงปริมาณ สวนมากจะประเมินจากแฟมสะสมผลงานของนักเรียน คือ ดูกระบวนการทํางานและ 
ผลงานที่นักเรียนจัดทํา

ไพจิตร สดวกการ (2539 : 94) ไดเสนอวิธีการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิด 
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้

1. ข้ันสรางความขัดแยงทางปญญา
1.1 โดยครูเสนอปญหาที่นําไปสูการสรางโครงสรางใหมทางปญญา ใหนักเรียน

ทําเปนรายบุคคล
1.2 นักเรียนเขากลุมยอยแสดงวิธีทําของตนตอสมาชิกกลุม

2. ข้ันดําเนินกิจกรรมไตรตรอง
2.1 กลุมยอยสรางสถานการณตัวอยาง
2.2 กลุมยอยใชสถานการณตัวอยางตรวจสอบและปรับเปลี่ยนวิธีทําของกลุม

สมาชิก
2.3 กลุมยอยเลือกวิธีทําที่สมาชิกกลุมเห็นชอบมากที่สุดเสนอตอกลุมใหญ
2.4 กลุมใหญตรวจวิธีการทํางานของกลุมยอย
2.5 ครูเสนอวิธีทําที่เตรียมมา แตถาซ้ํากับวิธีของนักเรียนไมตองเสนอ
2.6 นักเรียนตั้งโจทยเอง แลวแลกเปลี่ยนกันทําและตรวจสอบ

3. ข้ันสรุปผลการสรางโครงสรางใหมทางปญญา
3.1 กลุมใหญสรุปมโนทัศน ข้ันการคํานวณและการแกโจทยปญหา
3.2 นักเรียนทําแบบฝกหัด

สมบัติ การจนารักพงศ (2544 : 14 –15) ไดกําหนดขั้นตอนการสอนวิชาชีววิทยาตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสตซึ่งมีข้ันตอนการสอนดังนี้

1. ข้ันกําหนดปญหาและสรางสถานการณใหนักเรียน
1.1 ครูเสนอปญหาปลายเปดนําไปสูความอยากรูอยากเห็นในเรื่องที่ตองการให

นักเรียนเกิดการเรียนรู
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1.2 ครูกําหนดสถานการณใหนักเรียนแกปญหา หรือหาคําตอบในรูปของใบงาน
2. ข้ันออกแบบวางแผนการคิดแกปญหาในกลุมยอยพรอมสรุป วิธีและผลการ

แกปญหานั้นใหสมบูรณ
2.1 นักเรียนเขากลุมยอยตามการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) แต

ละแบบที่หลากหลาย แยกตามลักษณะเนื้อหา และตามจุดประสงคของผูสอน
2.2 นักเรียนกลุมยอยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแกปญหาในสถานการณที่ครู

กําหนดให เร่ิมดวยเลือกปญหาที่ตองการทราบ ตั้งสมมติฐานสําหรับปญหานั้น ออกแบบวิธีการ
ทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานนั้น ทดลอง วิเคราะหขอมูลโดยการอภิปรายผลการทดลองรวมกัน
และสรุปผลการทดลองใหสมบูรณ โดยสรุปเปนองคความรูในกลุมยอยใหสมบูรณ

3. ข้ันสะทอนความคิดของกลุมตนออกมาใหชั้นฟง
3.1 ครูสุมตัวแทนนักเรียนในกลุมยอยแตละกลุมเสนอวิธีการและกระบวนการ  

แกปญหา ผลการแกปญหา พรอมทั้งขอสรุปของกลุมยอยที่ได
3.2 นักเรียนทั้งชั้นฟงการนําเสนอ พรอมคิดวิเคราะหเปรียบเทียบกับวิธีการและ

กระบวนการ พรอมทั้งขอสรุปของกลุมเพื่อนกับกลุมของตน
4. ปรับแนวคิดของนักเรียนที่หลากหลายหรือไมสมบูรณใหสมบูรณยิ่งขึ้นโดยครูและ

นักเรียนชวยกัน
4.1 ครูใหนักเรียนทั้งชั้นชวยกันสรุปวิธีการ กระบวนการแกปญหาหรือสถานการณ

ไดทุกวิธีการและขอสรุปที่สมบูรณ
4.2 ครูชวยเสริมวิธีการ กระบวนการและองคความรูเพิ่มเติม

5. ประยุกตความคิดรวบยอดนั้นกับสถานการณใหมและประเมินผลพรอมในขณะ
สอน

5.1 ครูกําหนดสถานการณใหมใหนักเรียนกลุมยอยชวยกันคิดแกปญหาจาก 
องคความรูใหมที่ได

5.2 นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอย
วิโชติ พงษศิริ (2543 : 26-31) ไดระบุวาการสอนคณิตศาสตรดวยวิธีการสอนแบบ    

แกปญหาของโพลยา (Polya) เปนวิธีสอนที่สอดคลองกับแนวคิคอนสตรัคติวิสต มีข้ันตอนการสอน 
ดังนี้
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1. ข้ันเขาใจปญหา (Understand the Problem) คือ การทําความเขาใจขอมูล ที่
โจทยกําหนดใหและเขาใจสิ่งที่โจทยตองการรู ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนทํางานเปนกลุมใหเวลา
ใหเพียงพอสําหรับนักเรียน เพื่ออภิปรายหาคําตอบ

2. ข้ันเลือกวิธีแกปญหา (Devise a Plan) เมื่อนักเรียนเขาใจวิธีการแกปญหาแลว ครู
ควรกระตุนใหนักเรียนไดเลือกวิธีการแกปญหา โดยพื้นความรูเดิมหรือประสบการณเดิมบวกกับ
ปญหาที่เกี่ยวของหรือจากการสํารวจโครงสราง ครูตองมีเทคนิคในการใชคําถามหรือแนะนําโดย
ครูจะตองเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ซึ่งจะชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาได ในขั้นตอนของการเลือกวิธีแกปญหานั้นนักเรียนสามารถเลือกที่จะใชวิธีการแกปญหา
ไดมากกวาหนึ่งวิธี

3. ขั้นดําเนินการแกปญหา (Carry out the Plan) เมื่อนักเรียนเขาใจขอมูลเงื่อนไข
และจุดมุงหมายของปญหาและไดเลือกวิธีที่จะแกปญหา ข้ันตอนตอไป คือ การดําเนินแกไขปญหา
ตามวิธีที่เลือกแลวในทางปฏิบัติแลว ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ชวงนี้ตองอาศัยเวลา   
ตัดสินวาวิธีที่ไดเลือกมาแลวแกปญหาไดเหมาะสมหรือไม ครูจะชวยนักเรียนโดยการโยง ความ
สัมพันธของปญหาที่นักเรียนเคยประสบใหเขากับปญหาใหม

4. ข้ันประเมินผลคําตอบ (Look Back) เมื่อนักเรียนไดคําตอบแลว (หรือไมประสบ
ผลสําเร็จในการหาคําตอบก็ตาม) นักเรียนควรจะไดทบทวนกระบวนการแกปญหาที่ไดปฏิบัติไป
แลว สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการทบทวนเปดโอกาสใหนักเรียนไดประเมินผลของการ       
แกปญหาไดอยางชัดเจน และชวยใหนักเรียนเขาใจกระบวนการแกปญหาอยางถองแท

มารติน และคณะ (Matin et al.1994 : 44, อางถึงใน พิมพันธ เดชะคุปต 2545 : 15) 
ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต มีข้ันตอนดังนี้

1. Explore หมายถึง การสํารวจ โดยผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนสังเกต สนับสนุน 
การรวมมือกันสํารวจเพื่อ ใหเห็นปญหา

2. Explain หมายถึง การอธิบาย ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน เชน แนะนํา ถามให
คิดเพื่อใหนักเรียน คนพบหรือสรางความรูดวยตนเอง ความรูที่ไดรับเปนความรูเชิงประจักษ

3. Expand หมายถึง การคิดคนเพิ่มเติม ผูสอนชวยพัฒนานักเรียนใหคิดคนตอๆ ไป 
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พัฒนาการทํางานรวมกันเปนกลุม และพัฒนาใหมี
ประสบการณกวางไกล ทั้งเร่ืองธรรมชาติและเทคโนโลยี
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4. Evaluate หมายถึง การประเมินผล ผูสอนประเมินมโนทัศนของนักเรียน โดยตรวจ
สอบความคิดที่เปล่ียนไป และทักษะกระบวนการ การปฏิบัติ การแกปญหา การถามคําถาม ตลอด
จนพัฒนาใหผูเรียนสนใจและเคารพความคิดและเหตุผลของคนอื่นๆ ดวย

แฮนเลย (Hanley 1994, อางถึงใน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ 2542 : 6) ไดเสนอแนวการ
สอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต มีข้ันตอนดังนี้

1. ทําใหนักเรียนสนใจในหัวขอที่มีแนวคิดกวาง อาจทําโดยการสาธิต การนําเสนอขอ
มูล หรือดูวีดีโอเรื่องสั้นๆ

2. ถามคําถามปลายเปดที่นํานักเรียนสูแนวคิดเบื้องตนของหัวขอ
3. ใหสารสนเทศหรือขอมูลที่ไมพอดีกับส่ิงที่นักเรียนรูมากอน
4. แบงนักเรียนออกเปนกลุมเล็ก เพื่อใหนักเรียนไดประสานสิ่งที่กําลังหาคําตอบกับ

ความเขาใจที่มีอยูเดิม โดยการคิดคําตอบและทดลองในกลุมของตน
ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ (2543 : 7 – 8) ไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) มีลักษณะดังนี้
1. กําหนดการเรียนการสอนใหเห็นเรื่องหรือปญหาที่มีขอบเขตกวาง นักเรียนควรจะ

สามารถมองเห็นความสัมพันธของกิจกรรมการเรียนในแตละครั้งกับเนื้อหาที่สมบูรณกวา
2. สงเสริมใหนักเรียนเปนเจาของหัวขอการเรียนการสอน และสามารถปรับเปลี่ยน 

หัวขอการเรียนการสอนไดเทาที่เขามองเห็นวาจําเปน นําปญหาหรือหัวขอการเรียนมาจากนักเรียน
และใชปญหานั้นเปนแรงกระตุนการเรียนการสอน หรือกําหนดปญหาที่นักเรียนสามารถยอมรับวา
ปญหานั้นเปนปญหาของเขา

3. ออกแบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะสมจริง (authentic) บริบทการเรียนการ
สอนที่มีความสมจริง คือบริบทที่ใชพลังสติปญญาที่มีลักษณะเดียวกันกับพลังสติปญญาที่นักเรียน
ตองนําไปใชในอนาคต นักเรียนที่เสนอความคิดตางกันออกมาจํานวนมาก ในการอภิปรายจะกอ
ใหเกิดความขัดของที่นําไปสูความคิดเกิดขึ้นภายในตัวคน “จิตใจนั้นมีอยูที่บุคคล ในกิจกรรมของ
กลุมและเชื่อวากระบวนการทางพุทธิปญญานั้น เปนกระบวนการยอยภายในกระบวนแนวทาง
สังคม และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของกลุมนักเรียน และกระบวนการปฏิสัมพันธทาง
สังคมในการเรียนรูและพัฒนา”

4. ผูสอนอาจเสนอแนะใหนักเรียนใชขอมูลเดิม หรือขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ แทนที่
จะมอบใหอานแนวคิดที่คนอื่นเขียนไว
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5. กําหนดกิจกรรมและบริบทของการเรียนการสอน ใหมีความละเอียดออนใน
ลักษณะเดียวกันกับนักเรียนจะออกไปใชในชีวิตประจําวัน

6. กําหนดบริบทของการเรียนการสอน ที่กระตุนใหนักเรียนไดใชความคิด
7. สงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสวิเคราะหเนื้อหา และกระบวนการเรียนการสอนใน 

หองเรียนที่ใชปรัชญาแหงการสรางองคความรู
8. ผูสอนยอมรับและสงเสริมการริเริ่มและเปนตัวของตัวเองของนักเรียน การยอมรับ 

ความคิดของนักเรียน และสงเสริมใหนักเรียนใชความคิดโดยอิสระ จะเปนการชวยใหพัฒนาความ
มีเอกลักษณดานวิชาการเฉพาะตัว นักเรียนที่ตั้งคําถามและประเด็นแลวนํามาวิเคราะหและหาคํา
ตอบดวยตนเอง จะเปนคนที่รับผิดชอบที่จะหาความรูและแกปญหา

9. ตั้งคําถามประเภทปลายเปด และทิ้งชวงเวลาใหนักเรียนตอบเพราะความคิดที่ลึก
ซึ้งตองใชเวลา และมักจะเกิดขึ้นจากการฟงความคิดและความเห็นของผูอ่ืนแลว คําถามและคํา
ตอบจากนักเรียนจะมีสวนในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน

10. สงเสริมความคิดที่ซับซอนยิ่งขึ้น จะกระตุนใหนักเรียนไมพอใจเพียงความรูอยาง
งายๆ แตใหสามารถเชื่อมโยงและสรุปความคิดรวบยอดตางๆ โดยการวิเคราะหทํานายและใหคํา
อธิบายความคิดของตนเองได

11. นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยแลกเปลี่ยนกับผูสอนและเพื่อน ความ
คิดของนักเรียนจะเปลี่ยนแปลงหรือมั่นคงขึ้นเมื่อไดทดสอบความคิดนั้นในสังคมเมื่อนักเรียนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง และไดยินความคิดเห็นของผูอ่ืน นักเรียนจะแสดงความคิด
เห็นอยางอิสระเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีความหมาย

ไดรเวอรและเบลล (Driver and Bell 1986, อางถึงใน วรรณวิไล พันธุสีดา 2543 : 69)
โดยไดระบุข้ันตอนของการสอนแบบการสรางความรูหรือแบบ คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) มี
ข้ันตอนดังนี้

1. ข้ันนํา (Orientation) เปนขั้นที่นักเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมาย และเกิดแรงจูงใจใน
การเรียน

2. ข้ันทบทวนความรูเดิม (Elicitation of the prior knowledge) เปนขั้นที่นักเรียน
แสดงออกถึงความรู ความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน อาจใหนักเรียนอภิปรายกลุม หรือ
เขียนเพื่อแสดงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน ข้ันนี้ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ปญญา (Cognitive Conflict)
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3. ข้ันปรับเปลี่ยนตามแนวคิด (Restructuring of ideas) เปนขั้นตอนที่สําคัญของ
บทเรียนขั้นนี้ประกอบดวยขั้นตอนยอยดังนี้

3.1 ทําความกระจางและแลกเปลี่ยนความคิด (Clarification and exchange of 
ideas) นักเรียนจะเขาใจไดดีข้ึน เมื่อไดพิจารณาความแตกตาง และความขัดแยงระหวางความคิด
ของตนเองกับผูอ่ืน

3.2 สรางความคิดใหม (Construction of new ideas) จากการอภิปรายและการ
สาธิตนักเรียนจะเห็นแนวทาง รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ในการตีความจากปรากฏการณหรือ 
เหตุการณ แลวกําหนดความคิดใหม

3.3 ประเมินความคิดใหม (Evaluation of new ideas) ในขั้นตอนนี้นักเรียนอาจ
จะรูสึกไมพึงพอใจความคิดความเขาใจที่มีอยู เนื่องจากหลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิดใหม
มากกวา

4. ข้ันนําความคิดไปใช (Application of new ideas) เปนขั้นตอนที่นักเรียนมีโอกาส
ใชแนวคิดหรือความเขาใจที่พัฒนาข้ึนมาใหมในสถานการณตางๆที่คุนเคยและไมคุนเคย

5. ข้ันทบทวน (Review) เปนขั้นตอนสุดทายนักเรียนจะไดทบทวนความคิดความ  
เขาใจของเขาไดเปลี่ยนไปโดยการเปรียบเทียบความคิดเมื่อเร่ิมตนบทเรียนกับความคิดของเขาเมื่อ     
ส้ินสุดบทเรียน

นอกจากนี้ วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 15 – 16) ไดกลาวถึงแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist) วาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคล บุคคลเปนผูสรางความรูจาก
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบกับความรูความเขาใจที่มีอยูเรียนการสอนที่เหมาะสม คือ ใหนักเรียน
เรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรู (Inquiry) ประกอบกับการเรียนรูแบบกลุม (Cooperative 
Learning) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนแบบสืบคน (Inquiry Instruction) ซึ่งมีรายละเอียด 5    
ข้ันตอน ดังนี้

1.1 กําหนดปญหา เปนการจัดสถานการณหรือเร่ืองราวที่นาสนใจ เพื่อกระตุนให 
นักเรียนสังเกต สงสัยในเหตุการณหรือเร่ืองราว และทบทวนความรูเดิม

1.2 กําหนดสมมติฐาน เปนการตั้งคําถามใหนักเรียนระดมความคิด ใหนักเรียน
สรุป ส่ิงที่คาดวาจะเปนคําตอบของปญหานั้น

1.3 รวบรวมขอมูล โดยมอบหมายใหนักเรียนไปคนควาหาขอมูลจากเอกสารหรือ
แหลงขอมูลตางๆ แลวใหนักเรียนวิเคราะหและประเมินคา ขอมูลเหลานั้นมีความเกี่ยวของ
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กับปญหาหรือไม มีความถูกตองนาเชื่อถือเพียงไร
1.4 ทดสอบสมมติฐาน ใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปราย เพื่อสนับสนุน

สมมติฐาน
1.5 สรางขอสรุป ใหนักเรียนสรุปวาปญหานั้นมีคําตอบหรือขอสรุปอยางไร อาจ

สรุปในรูปของรายงานเอกสาร โดยครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดตรวจสอบแนวคิดหลักที่ตนเองได
เรียนรูมาแลว โดยการประเมินผลดวยตนเองถึงแนวคิดที่สรุปไววาสอดคลองหรือถูกตองเพียงใด

2. การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกนักเรียน ไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ 
ประมาณ (3 – 6 คน) แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู ความสามารถแตกตางกันโดยที่
แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู และเปนกําลังซึ่งกันและกัน คนที่เรียนเกงกวาจะ    
ชวยเหลือคนที่เรียนออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเทานั้น หาก
แตตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนในสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละคนคือ
ความสําเร็จของกลุม มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ข้ันเตรียม กิจกรรมขั้นเตรียม ประกอบดวย ครูแนะนําทักษะในการเรียนรู 
รวมกันจัดเปนกลุมยอยครูควรแนะนําเกี่ยวกับระเบียบของกลุม บทบาทและหนาที่ของสมาชิกกลุม 
แจงวัตถุประสงคของบทเรียน และการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมพื้นฐาน 
จําเปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม

2.2 ข้ันสอน ครูนําเขาสูบทเรียน แนะนําเนื้อหา แนะนําแหลงขอมูลและมอบหมาย
งานใหนักเรียนแตละกลุม

2.3 ข้ันทํากิจกรรมกลุม นักเรียนเรียนรูรวมกันในกลุมยอย โดยที่แตละคนมี       
บทบาทและหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เปนขั้นตอนที่สมาชิกในกลุมจะไดรวมกันรับผิดชอบ     
ผลงานของกลุม เหมาะสมกับวัตถุประสงคในการเรียนแตละเรื่องในการเรียนครั้งหนึ่งๆ อาจตองใช
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือหลายๆ เทคนิคประกอบกันเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการเรียน

2.4 ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขั้นนี้เปนการตรวจสอบวานักเรียนได
ปฏิบัติหนาที่ครบถวนแลวหรือยัง ผลการปฏิบัติเปนอยางไร เนนการตรวจสอบผลงานกลุมและราย
บุคคล ในบางกรณีนักเรียนอาจตองซอมเสริมสวนที่ยังขาดตกบกพรองตอจากนั้นเปน การทดสอบ
ความรู
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2.5 ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ครูและนักเรียนสรุปบทเรียน
ถามีส่ิงที่นักเรียนยังไมเขาใจครูควรอธิบายเพิ่มเติม ครูและนักเรียนชวยกันประเมินผลการ ทํางาน
กลุม และพิจารณาวาอะไรคือจุดเดนของงานและอะไรคือส่ิงที่ควรปรับปรุง

จากการเรียนการสอนที่กลาวมาแลว กิจกรรมดังกลาวสวนใหญภายในหองเรียนจะ
ดําเนินไปดวยตัวนักเรียนเอง โดยครูทําหนาที่เปนเพียงผูแนะนําและคอยดูแลชวยเหลือมากกวา
เปนผู บอกเลา ทั้งนี้โดยครูจะเปนผูรวบรวมสื่อและเอกสารตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดอางอิง จัด 
กิจกรรมใหสอดคลองกับบทเรียน หรือแนวคิดที่ตองการใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู และชี้แนะ 
นักเรียนในบางโอกาส เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสใชความคิดของตนเองอยางเต็มที่

จากการรวบรวมงานวิจัย และบทความตางๆ พบวาแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist) ไดกอใหเกิดความเชื่อหลายเรื่องในเรื่องการจัดการเรียนการสอน คือ (ทัศนีย 
สงวนสัตย 2542 : 52 – 56)

1. ความเชื่อเร่ืองแรก กลาวกันวานักเรียนจะตองสรางความรูดวยการลงมือกระทํา 
ดวยตนเอง และมีตัวสะทอนของนักเรียน วิธีสรางความรูอยางมีคุณภาพวิธีหนึ่ง คือ จะตองการ
สรางอยางมีความคิดและมีตัวสะทอนผลงานในฐานะนักการศึกษาเรามักจะไมคอยไดเวลาที่
เหมาะสม งานที่เหมาะสม และแรงกระตุนที่เหมาะสมกับนักเรียน ในอันที่จะทําใหเกิดทักษะการ
จัดการ แตมิไดหมายความวาการสรางความรูทั้งหมดจะตองเปนแบบนี้ หรือควรจะเปนเชนนี้ จิต
ของเรานั้นสามารถสรางความคิดไดโดยที่เราไมตอง “ทําอะไรกับมัน” หรือแมแตคอยระมัดระวังสติ
ตัวอยางเชน เด็กเล็กๆ ที่สรางเกี่ยวกับสัตวที่บินได ซึ่งแรกทีเดียวเด็กอาจเหมาเอาวาทุกสิ่งสามารถ
ลอยอยูในอากาศได เพราะจิตของเขาจะสรางเชื่อมโยงเอง โดยไมตอง “สอน” หรือไมตองใชความ 
“พยายาม” ใดใดเลย เชนเดียวกับเวลาที่เราตั้งอกตั้งใจที่จะแกปญหาใดก็ตาม เรามักไมคํานึง
บรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรากําลังเรียนรูอยู บางครั้งความรูหลายอยางเกิดจาก “ประสบการณ” 
เกิดจาก “สัญชาตญาณ” การเรียนรูจากการไดยินไดฟง จากการไดปฏิบัติ และเกิดจากการมีสติใน
การคิดยอนกลับ โดยผานกิจกรรมเหลานี้ นักเรียนสามารถสรางความรู อยางมีคุณคาแตกตางกัน 
เราจําเปนตองชางดูวาอยางไรจึงจะเหมาะสมพอดีกับเด็กของเราใน อันที่จะนําไปสูเปาหมายที่
กําหนด

2. ความเชื่อเร่ืองที่สองการลงมือปฏิบัติทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน ความ
เชื่อ ที่วาโดยผานการลงมือปฏิบัติแลวนักเรียนจะเกิดการเรียนรู นักเรียนสามารถสรางการเรียนรูได 
แตครูก็มักใชวิธีการใหนักเรียนลงมือปฏิบัติในการแกปญหาในแบบเดียวกันซ้ําๆ ซึ่งมักจะทําให   
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นักเรียนเรียนรูที่จะใชวิธีลงมือปฏิบัติในลักษณะทองจําเทานั้น ดังนั้นการสอนดวยวิธีลงมือปฏิบัติก็
ไมจําเปนวาจะเปนการ “สอนอยางการแสวงหาความรู”

3. ความเชื่อเร่ืองที่สาม นักเรียนที่สรางความรูนั้นเปนคนแลนเรือไปอยางโดดเดี่ยว 
“การสรางความรูดวยตนเอง” ไมไดหมายความวานักเรียนสรางความคิดเพียงลําพัง วลีนี้       
หมาย ความวา ผูหนึ่งผูใดไมสามารถถายทอดความรูโดยผานทางคําพูดไปยังจิตใจของบุคคลอื่น
ไดโดยตรงเทานั้นใครก็ตามที่พูดอะไรดวยความหมายที่ตั้งใจอยางหนึ่ง แตบรรดาผูตั้งใจฟงจะไป
สรางความหมายของสาระที่ไดยินนั้นเอาเอง (Stiff personal communication) กวีและ นักปรัชญา
มักจะมีคํากลาวที่วา “ถาครูฉลาดจริงแลวเขาจะไมหามนักเรียนเขาไปในบานแหงความรอบรูของ
เขาแตใครที่จะพานักเรียนไปยังธรณีประตูของจิตใจของนักเรียน” ฉะนั้นนักเรียนจะไมสรางความรู
แตเพียงลําพัง ถึงแมวาแตละคนจะตองปรับแตงวิธีคิด และวิธีการแสดงออกของตนเอง ครูทีสอน
โดยการสรางความรูจะตองมีทักษะในการสรางบรรยากาศทางสังคมของหองเรียนดวย เพื่อวา   
นักเรียนจะไดถกเถียงกัน  นักเรียนจะไดสะทอนผลงานและทําใหผลงานในแตละวิชามีความหมาย

4. ความเชื่อเร่ืองที่ส่ี การเรียนแบบรวมกลุม คือ การสรางความรู นักเรียนสามารถ
ทํางานเปนกลุมไดหลากหลายวิธีดวยกัน ซึ่งในหลากหลายวิธีนั้นเปนการเรียนการสอนอยาง สราง
ความรู บางวิธีการเรียนแบบรวมกลุมตั้งอยูบนพื้นฐานของการซึมซับ วิธีที่นักเรียนคิดและมี 
ปฏิสัมพันธนั้นสําคัญกวาขนาดของนักเรียนที่ทํางานรวมกัน ลําพังแตการใชกลุมรวมมือไมจําเปน
ตองทําใหการสอนเปน “การสรางความรู” แตอยางใด

5. ความเชื่อเร่ืองที่หา ทุกคนถูกหมด เมื่อเราสงเสริมใหนักเรียนคิดนานาทัศนะนั้น ก็
เปนการงายที่จะออกนอกลูไปบาง หลังจากใหประมาณคาผลบวกของ 17 กับ 21 จากหลายๆ 
ความคิด แลวครูคนหนึ่งพูดวา “คําตอบที่ถูกตองคือ เทาไร 8 ก็ถูก 36 ก็ถูก ทุกคนถูก ! นักเรียน แต
ละคนมีเหตุผลในการตอบของเขา แตเปาหมายควรเปนการสรางผลเฉลยที่มีความหมายใน      
เชิงระบบของคณิตศาสตรของนักเรียนทั้งชั้น และชุมชนที่กวางกวาชั้นเรียนออกไป ฉะนั้นความ
พยายามของทุกคนสมควรไดรับการยอมรับนับถือโดยปราศจากที่วา ผลเฉลยเหลานี้ดีกวาผลเฉลย
เลานั้น และผลเฉลยบางกรณีที่ไรความหมาย

ดังนั้นบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ การสงเสริมใหนักเรียน
เรียนรู โดยครูตองกระตุนใหนักเรียนทดสอบความรูเดิมของตนเองอยูเสมอและเปรียบเทียบความรู
ของตนกับความรูของผูอื่น การเรียนการสอนเพื่อสรางความรูมิไดมีความหมายเชนเดียวกับ         
“การคนพบตนเอง” ที่ไดรับการสงเสริมในศตวรรษนี้ เชนที่วาใหคําแนะนํา แทนการบอก นักเรียน
สามารถสรางความรูได แมจากการฟงคําบรรยายถาเราตั้งใจฟง และคิดไปดวยอะไรที่เหมาะสม
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สําหรับตัวเขา อยางไรก็ตามการพูดกับนักเรียนกับการไดพูดคุยกับนักเรียนมีความแตกตาง แตทั้ง
สองอยางลวนใหโอกาสนักเรียนที่จะคิดเกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏบัติและตองรับผิดชอบ เปาหมายที่
ตองการ คือ นักเรียนจะกลายเปนคนที่เกิดการกระตุนในการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนควรจะมอง
เปน “งาน” ของตนเอง ไมเพียงแคทํางานที่ไดรับมอบหมายใหตนเองทํางานเสร็จเทานั้นแตตอง มี
ความหมาย และสามารถสื่อความหมายของงานที่ทําไดดวย การเรียนการสอนเพื่อ สรางความรูนี้
ครูและนักเรียนจะตองลงแรงมากกวาวิธีการ “คนพบเองที่ปราศจากการแนะนํา”

กานอนและคอลลีย (Gagnon and Collay Michelle 2001 : 1 - 11) ไดเสนอ 
องคประกอบที่สําคัญตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ประกอบดวย     
องคประกอบสําคัญ 6 ประการ คือ

1. การจัดสถานการณ (Situation) การจัดสถานการณหรือสรางสถานการณเพื่อการ
เรียนรูครูจะตองคิดพิจารณา จะจัดสถานการณใหนักเรียนไดมีการอธิบาย เชน ใหตั้งชื่อสถาน
การณพรอมคําอธิบายกระบวนการในการแกปญหา การตอบคําถาม สรางคําพูดเปรียบเทียบ     
ตัดสินใจ หาขอสรุป หรือกําหนดเปาหมาย สถานการณควรจะประกอบดวย ส่ิงที่เราคาดหวังให  
นักเรียนปฏิบัติ และจะสรางความหมายของตนเองเพื่อสรางความเขาใจดวยตนเอง

2. การจัดกลุม (Grouping) การจัดกลุมใหได 2 ประเภท คือ จัดกลุมนักเรียนและสื่อ
วัสดุอุปกรณที่นักเรียนตองใช การจัดกลุมนักเรียน จะจัดกลุมนักเรียนในลักษณะใด เชน 
เปนกลุมทั้งชั้น เปนรายบุคคลหรือใหชวยกันคิดเปนทีม 2 – 6 คนหรือมากกวา ใชระบบการจัดกลุม
อยางไรซึ่งครูจะตองชวยตัดสินใจอยางเหมาะสม ข้ึนอยูกับสถานการณที่ไดวางไวและสื่อที่มีอยู
การจัดกลุมส่ือ วัสดุอุปกรณการเรียนรู จะจัดอยางไรสําหรับนักเรียนไดใชเพื่ออธิบาย สถานการณ
โดยการแสดงใหเห็น เสนอภาพ กราฟ หรือการเขียน จะใชส่ือกี่ชุดสําหรับนักเรียนแตละกลุม

3. การเชื่อมโยง (Bridge) การเชื่อมโยงเปนกิจกรรมแรกที่ใชเพื่อพิจารณาความรูเดิม
ของนักเรียนและเชื่อมโยงระหวางเรื่องที่นักเรียนรูแลวกับส่ิงที่จะไดเรียนรูจากการอธิบาย 
สถานการณซึ่งจะประกอบดวยการใหแกปญหางายๆ ใหนักเรียนทั้งชั้นอภิปรายผลกัน เลนเกม 
เขียนรายการ บางทีกิจกรรมวิธีนี้จะดีที่สุด ถาหากดําเนินการโดยการจัดกลุมนักเรียนหรือ ภายหลัง
การจัดกลุมนักเรียน ครูจะตองคิดพิจารณาวาอยางใดจะเหมาะสม

4. คําถาม (Questions) การถามคําถามควรจะดําเนินการทุกในขั้นตอน เชน จะใช
คําถามนําอยางไร เพื่อแนะนําสถานการณ เพื่อจัดกลุม เพื่อจัดกิจกรรมเชื่อมโยง เพื่อใหกิจกรรม
การเรียนรูเปนไปอยางกระตือรือรนมีชีวิตชีวา หรือโดยแสดงและกระตุนการสะทอนกลับ
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5. การใหแสดงออก (Exhibit) เปนขั้นตอนที่ใหนักเรียนไดแสดงออก ซึ่งความสามารถ 
นักเรียนจะแสดงออกซึ่งความสามารถใหผูอ่ืนไดเห็นในเรื่องที่ตนเองรู ตนเองปฏิบัติ ซึ่งอาจจะ
แสดงในลักษณะการเขียนอธิบายสั้นๆ ในแผนกระดาษ นําเสนอดวยปากเปลา แสดงดวยแผนภูมิ
แบบตางๆ แสดงบทบาทสมมุติ แสดงแบบ การใชวีดีโอ ภาพถาย หรือเทปบันทึกเสียง

6. การสะทอนความคิด (Reflections) นักเรียนจะสะทอนความคิดของตนเองในการ
อธิบายสถานการณของตนเองหรือที่ไดจากการเห็นเพื่อนพูด ไดนําส่ิงที่จําไดจากกระบวนการคิด 
ความรูสึก ภาพจินตนาการ เจตคติ ทักษะ ความคิดที่ไดรับจากภายนอก ไดเรียนรูอะไรไปบางและ
เร่ืองที่อยากรู และเรียนรูเร่ืองอะไร

กานอนและคอลลีย (Gagnon and Collay Michelle 2001 : 1 - 11) ไดเสนอรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Teaching Model) มีข้ันตอนดังนี้

1. ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน (Involve students in 
instructional activities) ระบุตัวอยางและไมใชตัวอยาง นิยามความหมายและความคิดรวบยอด 
จากการไดอภิปรายใหระบุรายการ จัดกลุมและอธิบาย ใหมีสวนรวมกิจกรรมตางๆ ทุกบทเรียน ทํา
แผนทีค่วามคดิ (concept map) ใชกจิกรรมเพือ่การตดัสนิใจ เชน บทบาทสมมต ิจาํลองสถานการณ 
ใหแสดงรูปแบบพฤติกรรมที่คาดหวัง จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น

2. ตรวจสอบความเขาใจ โดยดําเนินการถามคําถามหลายประเภทที่สงเสริม 
ความคิด คําถามไมควรจํากัด คําตอบกวางเกินไปและไมมีจุดเนน เปดโอกาสใหนักเรียนสราง
ความรู ความคิด ถามคําถามที่สําคัญ ใชคําถามแบบเจาะลึก โดยยึดคํา Taba และ Bloom เชน 
ถามเปดประเด็น ถามใหจัดกลุม และอธิบายประกอบ ถามย้ําจุดเนน ถามใหอธิบายใหชัดเจน และ
ใหสรุป ถามเปดประเด็น และถามใหตีความ ติดตาม ถามใหนักเรียนอธิบายความคิดรวบยอด 
นิยามคุณลักษณะตางๆ โดยใช คําพูดของตนเอง

3. ใหมีสวนรวมอยางกระตือรือรน เปดโอกาสใหปฏิบัติโดยตรง ใหฝกกิจกรรม 
นักเรียน และครูไดแสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง แสดงรูปแบบของผลลัพธที่ตองการใหจัดขึ้นใหดู 
กระตุนการตอบสนองอยางเปดเผย ใหโอกาสนักเรียนไดฝกทักษะและปฏิบัติกิจกรรมอยางเต็มที่ 
สงเสริมการมีสวนรวมพิจารณาวานักเรียนคนใดเกิดความคิดความ เขาใจในประเด็นสําคัญและ
ใครบางที่มีการอธิบายเพิ่มเติมให

4. การสะทอนกลับเกี่ยวกับบทเรียน ใหนักเรียนไดมีโอกาสรวมสรุปบทเรียน เชื่อมโยง
วัตถุประสงคกับบทสรุปของบทเรียน ใชคําถามระดับสูงที่สงเสริมการคิด ใหมีการตอบสนอง 
นักเรียนในบทสรุป ใชคําถาม 2 ระดับเปนอยางนอย (ความรูความเขาใจและวิเคราะหสังเคราะห) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



35

เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมอภิปรายใหมากที่สุด วัดผลดูวาไดบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน
หรือไม

5. ใหการฝกเพิ่มเติมหรือใหทําโดยอิสระ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝก
ปฏิบัติไดดวยตนเอง ใหทําแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับบทเรียนโดยตรงนักเรียนสามารถใชความรู
ทักษะในสถานการณอ่ืนๆ ที่แตกตางจากที่ฝกเพียงเล็กนอย ใหทําแบบฝกหัดในหองใหเสร็จ บาง
สวน แสดงรูปแบบที่สมบูรณ บรรลุผลลัพธที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน

บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)
บทบาทของครู ในการจัดการ เ รี ยนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติ วิ สต  

(Constructivist) ตองใหความสําคัญกับความคิดเห็นของนักเรียน จะชวยใหครูจัดการเรียนการ
สอนไดเหมาะสมกับความตองการของนักเรียน กิจกรรมการสอนตองทาทายความคิด หรือประสบ
การณของเด็ก โดยใชคาํถาม ถามเกี่ยวกับส่ิงที่เด็กรูและเด็กคิด สัมพันธกับชีวิตประจําวัน เปด
โอกาสใหเด็กไดแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการพูดคุย ซักถาม สังเกต และตัดสินใจอยางมีอิสระ เชื่อ
มั่นในตนเอง กลาทดลองในสิ่งใหมๆ รวมถึงการ  เรียนรูจากความผิดพลาดของตนเอง

วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 :12 - 14) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียน  
การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตวาประกอบดวย

1. บทบาทดานการเตรียมการประกอบดวย
1.1 การเตรียมตนเอง ครูจะตองเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับบทบาทของผูเปน

แหลงความรู (Resource person) ซึ่งตองใหคําอธิบายคําแนะนํา คําปรึกษา ใหขอมูลความรูที่ 
ชัดเจนแกนักเรียน รวมทั้งแหลงความรูที่จะแนะนํา ใหนักเรียนไปศึกษาคนควาหาขอมูลได ดังนั้น 
ครูจะตองมีภาระหนักเตรียมตนเองดวยการอาน การคนควา การทดลองปฏิบัติมากๆ ในหัวขอ   
เนื้อหาที่ตนรับผิดชอบรวมทั้งขอมูลประสบการณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของที่จะเปนประโยชนตอนักเรียน

1.2 การเตรียมแหลงขอมูลความรูแกนักเรียนทั้งในรูปแบบของสื่อการเรียน         
ใบความรูและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จะใชประกอบกิจกรรมในหองเรียน หรือศูนยการเรียนรูดวย    
ตนเองที่มีขอมูลความรูที่นักเรียนสามารถเลือกศึกษาคนควาตามความตองการ หรือแหลงเรียนรู
ตาง ๆ  รวมไปถึงแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนดวย

1.3 การเตรียมกิจกรรมการเรียนบทบาทของครูกอนการเรียนการสอนทุกครั้ง คือ 
การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด ครูจะตองวิเคราะห 
จุดประสงคการเรียนรู เพื่อใหไดสาระสําคัญ และเนื้อหาขอความรู อันจะนําไปสูการออกแบบ 
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กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนมีบทบาทในการเรียนรูตามที่กําหนด โดยบทบาทใน
สวนนี้ครูจะทําหนาที่คลายผูจัดการ (Manager) ที่กําหนดบทบาทการเรียนรูและความรับผิดชอบ 
แกนักเรียนใหเขาไดมาทํากิจกรรมตามความตองการ ความสามารถ และความสนใจของแตละคน

1.4 การเตรียมสื่อวัสดุ อุปกรณ เมื่อออกแบบหรือกําหนดกิจกรรมการเรียนแลว ครู
จะตองพิจารณาและกําหนดวาจะใชส่ือ วัสดุอุปกรณใด เพื่อใหกิจกรรมการเรียนดังกลาว บรรลุผล
แลวจัดเตรียมใหพรอม บทบาทของครูจึงเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitater)

1.5 การเตรียมวิธีการวัดและการประเมินผลครูจะตองเตรียมการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น โดยการวัดใหตรงตามจุดประสงคการเรียนรูและวัดใหครอบคลุมทั้ง
ในสวนของกระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ที่เกิดขึ้นทั้งทางดานพุทธิพิสัย 
(Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะพิสัย (Psychomotor) โดยเตรียมวิธีการวัดและ   
เครื่องมือวัดใหพรอมกอนทุกครั้ง

2. บทบาทดานการดําเนินการเปนบทบาทขณะนักเรียนดําเนินการจัดการเรียน    
การสอน  ประกอบดวย

2.1 การเปนผูชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษา (Helper and Advisor) คอยให 
คําตอบเมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ เชน ใหขอมูลหรือความรูในเวลาที่นักเรียนตองการ 
เพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 การเปนผูสนับสนุนและเสริมแรง (Support and Encourager) ชวยสนับสนุน
หรือกระตุนใหนักเรียนสนใจ เขารวมกิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

2.3 การเปนผูรวมทํากิจกรรม (Active participant) โดยเขารวมทํากิจกรรมในกลุม
นักเรียนพรอมทั้งใหความคิดและความเห็นหรือชวยเชื่อมโยงประสบการณสวนตัวของนักเรียน
ขณะทํากิจกรรม

2.4 การเปนผูติดตามตรวจสอบ (Monitor) ตรวจสอบผลการทํางานตามกิจกรรม
ของนักเรียนเพื่อใหถูกตองชัดเจนและสมบูรณกอนใหนักเรียนสรุปเปนขอความรูที่ไดจากการเรียนรู

2.5 การเปนผูสรางบรรยากาศที่อบอุนเปนมิตรโดยการสนับสนุนเสริมแรงและ
กระตุนใหนักเรียนไดเขารวมทํางานกับกลุม แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยเต็มที่ ยอมรับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และอภิปรายโตแยงดวยทวงทานุมนวล ใหเกียรติกันอยางเปนมิตรโดย
มีจุดมุงหมายเพื่อใหเปาหมายของกลุมบรรลุความสําเร็จ

3. บทบาทดานการประเมินผลครูผูสอน ครูผูสอนตองดําเนินการเพื่อตรวจสอบ
ประกอบดวย
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3.1 ความสามารถในการจัดจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดประสงคการ
เรียนรูที่กําหนดไวหรือไม

3.2 ทั้งนี้ครูควรเตรียมเครื่องมือและวิธีการใหพรอมกอนถึงขั้นตอนการวัดผลและ
ประเมินผลทุกครั้ง และการวัดควรใหครอบคลุมทุกดาน

3.3 เนนการวัดผลตามสภาพจริง (Authentic measurement) จากการปฏิบัติ
(Performance) และจากแฟมสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งในการวัดและประเมินผลนี้นอกจากครูจะ
เปนผูวัดและประเมินผลเองแลว นักเรียนและสมาชิกแตละกลุมควรจะมีบทบาทรวมวัดผลและ
ประเมินผลตนเองและกลุมดวย

ดังนั้น  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  
(Constructivist) นั้นมิใชหมายความแตเพียงวาใหนักเรียนไดทํากิจกรรมอะไรๆ ก็ไดที่นักเรียนชอบ 
กิจกรรมที่ครูจัดให นักเรียนจะตองเปนกิจกรรมที่นําไปสูการเรียนรูตามจุดประสงคที่ตั้งไว และเปน
กิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนมีสวนรวมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณนักเรียนเปน
เจาของความคิดมากกวาเปนผูรับขาวสารหรือซึมซับขอมูล นักเรียนจะเรียนรูดวยความเขาใจและ
ส่ิงที่นักเรียนเขาใจเปนสิ่งที่นักเรียนสรางขึ้น ควรใหโอกาสกับนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมตางๆ 
อยางสรางสรรคเพื่อจุดประกายการเรียนรูในตัวนักเรียน เปนเรื่องที่จะตองใหนักเรียนทดลองทํา
ดวยตนเองเหมือนกับการฝกสมาธิ เพื่อทําใหเกิดประสบการณดวยตนเอง แลวนําเอาความรูสึก 
บรรยากาศ ประสบการณที่ไดรับไปคิดตอทําตอดวยตนเอง และนําผลที่ไดมาพูดคุย แลกเปลี่ยน
กับคนอ่ืนๆ ผลที่ไดรับจากการดําเนินการของแตละบุคคลถือเปนการเรียนรู ซึ่งไมจําเปนตองเปน
ความสําเร็จหรือความลมเหลว โดยไมมีการลอกเลียนแบบแนวคิดจากครู โดยสิ่งที่เรียนและ       
วิธีเรียนมีผลกระทบจากบริบทของสังคมซึ่งการเรียนรูเกิดขึ้นรวมถึงบริบทของหองเรียน บทบาท
ของครูคือผูชี้แนะผูอํานวยความสะดวก เปนผูจัดการใหเกิดการเรียนรูและการสื่อสารของครูจะเปน
ลักษณะกระตุนใหนักเรียนคิดโดยจะไมบอกหรือตอบคําถามนักเรียนตรงๆ นักเรียนตองเรียนรู    
วิธีการแปลความหมายสิ่งที่ครูพูดเพื่อนํามาใชในการหาคําตอบที่นักเรียนตองการคําตอบ ครูตอง
เห็นความสําคัญและมีเจตคติที่ดีตอกระบวนการเรียนรูดวยปญญา

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ผูวิจัยไดนําแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist) มาสรางกระบวนการสอนในวิชางานบาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โดยมีรายละเอียดของแตละขั้นตอน ดังนี้
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 1. ข้ันนํา (orientation) เปนขั้นที่นักเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายและมีแรงจูงใจในการ
เรียนบทเรียน โดยการจัดสถานการณ หรือสรางสถานการณใหนักเรียนไดมีการอธิบาย โดยจัดให
สอดคลองกับจุดประสงคในการเรียน คาบละ 1 สถานการณ สถานการณนั้นจะตองงายแกการ 
เขาใจของนักเรียนแลวใหนักเรียนเขารวมใสสถานการณนั้นๆ ตามบทบาทนักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลอื่นและจะสรางความหมายของตนเองเพื่อสรางความเขาในดวยตนเอง

2. ข้ันทบทวนความรูเดิม (elicitation of the prior knowledge) เปนขั้นที่นักเรียน
แสดงออกถึงความรูความเขาใจที่มีอยูเดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเรียน มีวิธีการโดยใหนักเรียนแสดง
ออก อาจทําไดโดยการอภิปรายกลุม ใหนักเรียนออกแบบวิธีเขียนเพื่อแสดงความรูความเขาใจที่มี
อยูดวยการใชผังความคิด (Mind Mapping) เพื่อวิเคราะหสาระการเรียนรู ประกอบดวยขั้นตอน
ยอยๆ ดังนี้

2.1 ศึกษาคนควาหาขอมูลเร่ืองที่จะเรียน
2.2 ข้ันทําความเขาใจ อาจทําเปนกลุมหรือรายบุคคล

3. ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิด (turning restructing of ideas) เปนขั้นที่สําคัญและเปน 
หัวใจสําคัญการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ประกอบดวย
ข้ันตอนยอยๆ ดังนี้

3.1 การแปลความ หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมายของสิ่งตางๆ 
โดยแปลตามลักษณะและนัยของเรื่องราวนั้นๆ ซึ่งเปนความหมายของเรื่องราวนั้นๆ โดยเฉพาะ

3.2 การคิด หมายถึง การทําความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางตนเองกับ
บุคคลอื่น นักเรียนจะเขาใจไดดียิ่งขึ้น เมื่อไดพิจารณาความแตกตางและความขัดแยงของตนเอง
กับบุคคลอื่น โดยครูกําหนดประเด็นกระตุนใหนักเรียนไดคิด

3.3 การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะสวนยอยๆ ของ 
สถานการณเร่ืองราวหรือเนื้อหาตางๆ

3.3 การประเมินความคิดใหม หมายถึง ความสามารถในการวินิจฉัย ตัดสิน เพื่อ
หาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิดหรือความรู เนื่องจากหลักฐานหรือความรูสนับสนุน
แนวคิดใหมมากกวา

4. ข้ันนําความคิดไปใช (application of ideas) เปนขั้นตอนที่นักเรียนมีโอกาสใช 
แนวคิดหรือความรูความเขาใจที่พัฒนาขึ้นมาใหมในสถานการณตางๆ ทั้งที่คุนเคยและไมคุนเคย 
เปนการแสดงวานักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



39

4.1 การตีความ หมายถึง การชี้หรือกําหนดความหมายหรืออธิบายความสัมพันธ
ระหวางชิ้นสวนยอยๆ ที่ไดจากการอภิปราย และการสาธิต ของเรื่องนั้นๆ ใหชัดเจนจนสามารถ
กําหนดความหมายอันแทจริงของถอยคําหรือขอความนั้นนํามากลาวแบบนัยหนึ่งได

4.2 การสรางความหมาย หมายถึง ความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณ ที่ผาน
กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง นักเรียนสรางความหมายโดยใชเครื่องมือทางสติปญญาของตน
เอง โดยความพยายามทางความคิดและประสบการณเดิมคาดคะเนหรือทํานายเหตุการณ หาก
การใชความรูเดิมทํานายถูกตองจะทําใหโครงสรางทางปญญาของบุคคลคงเดิม แตถาการคาด
คะเนไมถูกตองนักเรียนจะสงสัยและคับของใจ เพียรเจต (Jean Piaget, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี 
2545 : 32) กลาววาเมื่อเกิดความขัดแยงขึ้น นักเรียนจะมีทางเลือก 3 ทาง คือ 1. ยึดติดกับโครง
สรางทางปญญาของตน 2. ปรับความคิดทางโครงสรางทางปญญา 3. ไมสนใจที่จะทําความเขาใจ

4.3 การสังเคราะหขอมูล หมายถึง การสรุปความสัมพันธระหวางขอมูลยอยๆ ข้ึน
เปนหลักการหรือแนวคิดใหม

5. ข้ันทบทวน (review) เปนขั้นตอนสุดทาย ของการสอนโดยใหนักเรียนฝกบันทึก
รายละเอียดมาก นอย ตามความสามารถและสถานการณ ดวยวิธีการคิดแบบตางๆ ฝกการ ตั้ง 
คําถาม ฝกหาคําตอบ ฝกตั้งสมมติฐาน ฝกทําโครงงานเพื่อใหไดความรูใหมๆ ฝกการเขียน เรียบ
เรียงเมื่อสิ้นสุดบทเรียน ความรูที่นักเรียนสรางดวยตนเองนั้น จะทําใหเกิดโครงสรางทางปญญา 
ปรากฏอยูในชวงความจําระยะยาว เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย

บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ เ อ้ือตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด              
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist)

การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ใหความ
สําคัญดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการเรียนรูหรือบริบททางสังคมที่มีการสรางความรูนั้น 
บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่ดีมีสวนประกอบ 3 ประการ คือ การมีทางเลือก 
(choice) การมีความ หลากหลาย (diversity) และการมีความเปนกันเอง (congeniality)

การมีความหลากหลายในแงที่เปนสวนประกอบและสภาพแวดลอมการเรียนรูนั้นมี 2 
ประการ คือ การมีความหลากหลายของทักษะและรูปแบบ บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการ
เรียนรูที่ดีมาก หมายถึงการมีบุคคลแตกตางกันหลายระดับ ตั้งแตรูนอยจนรูมาก บางครั้งอาจ
หมายถึงการมีนักเรียนที่อายุ แตกตางกันในชั้นเรียน

การที่นักเรียนมีระดับความสามารถไมแตกตางกัน บางครั้งอาจทําใหนักเรียนคิดอะไร
ไมออกเพราะตางก็ไมรูเหมือนๆ กัน ทําใหงานที่ทําไมเดินเทาที่ควร แตในกลุมที่มีความแตกตางกัน 
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คนที่มีประสบการณนอยสามารถเรียนไดมาจากคนที่มีทักษะมากกวาตนเองเล็กนอย สวนคนที่มี
ประสบการณ มากกวาคนอื่นจะเกิดทักษะและความรูเพิ่มมากขึ้นจากการไดชวยเหลือและอธิบาย
ใหกับคนอ่ืน และการที่แตละคนสรางสิ่งตางๆ กัน เปนเหมือนการจุดประกายความคิดใหกับคน
อ่ืนๆ การนําความคิดของกันและกันมาใชชวยเติมตอสรางแตงความรูใหเกิดมากขึ้นดวย ความ
หลากหลายของรูปแบบหมายถึง เมื่อมีการสรางชิ้นงานที่มีความหมาย จะไมมีวิธีใดเปนวิธีที่ถูก
ตองในการทํา เชน บางคนชอบวางแผนในการทํางานกอนอยางระมัดระวังวาจะทําอะไร และอาจมี
การปรับแผนบางในการทํางานไป วิธีนี้เปนวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ แตไมไดเปนวิธีเดียวใน
การทํางาน บางคนอาจทําไปคิดไป รูปแบบทั้งสองเปนรูปแบบที่ใชไดทั้งสองรูปแบบ ที่ควรยอมรับ
และใหเกียรติซึ่งกันและกัน อีกสวนประกอบหนึ่งของบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการเรียนรู 
คือ การมีความเปนกันเอง ควรมีความเปนมิตร ยินดีตอนรับและเชื้อเชิญนักเรียน ในการทํางาน 
และใหเวลาการใชสมาธิ การพูดคุย การนึกฝน การเดินไปมา การไดดูวาคนอื่นเขาทําอะไร       
นอกจากนี้ยังอาจตองใหเวลาสําหรับการเริ่มตนที่ผิดพลาด ใหเวลาเมื่อเกิดการติดขัด ดังสภาพ        
หองเรียนที่นักเรียนเรียนแบบสรางองคความรู จะแตกตางจากสภาพ หองเรียนปกติดังตารางที่ 1 
หนา  42

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

 การประเมิน หมายถึง กระบวนการรวบรวม และเรียบเรียงขอมูลสารสนเทศอยางเปน
ระบบเกี่ยวกับความกาวหนา จุดเดน จุดดอย สําหรับใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับนักเรียนและและ
ใหขอมูลยอนกลับไปยังนักเรียน (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ 2545 : 7) กระบวนการเรียนรูและการ
ประเมินนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542  
มุงเนนการประเมินเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพเปนคนดี คนเกง มีความสุข เปนการ
ประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน สอดคลองกับ อรทัย มูลคําและคณะ (2543 : 156-160) กลาววา  
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Autentic Assessment) หมายถึงการประเมินผล 
กระบวนการทํางานในดานสมองหรือการคิดและจิตใจของนักเรียนอยางตรงไปตรงมาตามสิ่งที่ 
นักเรียนกระทํา และ ชัยพฤกษ เสรีรักษ (2538 : 5) กลาววา การประเมินจากสภาพจริง เปนการ
ประเมินผลงานที่แทจริงที่นักเรียนแสดงหรือกระทํา และหรือสรางความรูข้ึนมาดวยตนเอง นักเรียน
ตองแสดงทักษะหรือกระบวนการหรือสรางผลงานที่แสดงถึงสิ่งที่รูและสามารถทําได มากกวาการ
ตอบขอสอบแบบเลือกตอบ ซึ่งอาจวัดไดเพียงความสามารถในการจําเทานั้น นอกจากนี้ ภัทรา 
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นิคมานนท (2543 : 41) กลาววา การประเมินตามสภาพจริงจะตองเสริมสรางพัฒนาการและ    
การเรียนรู เนนใหเห็นพัฒนาการของนักเรียนอยางเดนชัด ใหความสําคัญของจุดเดนของนักเรียน      
ตอบสนองหลักสูตรที่เนนสภาพจริง มีพื้นฐานของสถานการณที่เปนจริง มีพื้นฐานบนการแสดง
ออกที่แทจริง สอดคลองกับการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนการสอนจะ
มีการวิจัยและพัฒนาใหสอดคลองกับพัฒนาการของนักเรียน เปนการเรียนรูอยางมีจุดหมาย       
ตอบสนองไดกับทุกบริบท เนื้อหา สาระ และบูรณาการวิชาการตางๆ ตอบสนองการเรียนรูและ
ความสามารถของนักเรียนอยางกวางขวาง เกิดความรวมมือกันระหวางผูปกครอง ครู และนักเรียน 
รวมทั้งบุคคลในวิชาชีพอ่ืนๆ รวบรวมขอมูลจากผลงานและวิธีการที่นักเรียนทํา เปนการประเมิน
เชิงคุณภาพอยางตอเนื่องในดานความรู ความคิด พฤติกรรมวิธีการปฏิบัติ และผลการปฏิบัติของ      
นักเรียนในสภาพที่เปนจริง วิธีการประเมินไดแก การสังเกต การสัมภาษณ บันทึกจากผูที่เกี่ยวของ 
แบบทดสอบ วัดความสามารถจากการรายงานตนเอง และแฟมสะสมงาน เพื่อเปนพื้นฐานของการ
ตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอเด็กเหลานั้น การประเมินตามสภาพที่แทจริงจะไมเนนการ
ประเมินเฉพาะพื้นฐาน แตจะเนนการประเมินความสามารถในการทํางานที่ซับซอนในการทํางาน
ของนักเรียน ความสามารถในการแกปญหา และการแสดงออกที่เกิดจากการปฎิบัติในสภาพจริง
ในการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ นักเรียนเปนผูคนพบ และเปนผูผลิตความรู นักเรียน
ไดฝกปฏิบัติจริง รวมทั้งเนนการเรียนรูของนักเรียนเพื่อสนองจุดประสงคของหลักสูตรและความ
ตองการของสังคมการประเมินตามสภาพที่แทจริงจะแตกตางจากการประเมินผลการเรียน หรือ
การประเมินผลเพื่อรับรองผลงานอยางดั้งเดิม เพราะจะเนนการใหความสําคัญกับพัฒนาการและ
ความตองการชวยเหลือและการประสบความสําเร็จของนักเรียนแตละคน มากกวาการประเมินผล
การเรียนที่มุงใหคะแนนผลผลิต และจัดลําดับที่แลวเปรียบเทียบกับกลุม และจะแตกตางกับการ
สอบทั่วไป เนื่องจากจะเปนการวัดผลโดยตรงในสภาพการแสดงออกจริงๆ ในเนื้อหาวิชา ซึ่งการ
ทดสอบดวยขอสอบจะวัดไดเฉพาะความรูและทักษะบางสวน และเปนการวัดโดยออมเทานั้น   
นอกจากนี้การประเมินผลตามสภาพที่แทจริง ความตอเนื่องในการใหขอมูลเชิงคุณภาพที่เปน
ประโยชนตอครูผูสอน ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมดังนี้
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหวางสภาพหองเรียนปกติกับสภาพหองเรียนที่จัดการเรียนรู
ที่เปดโอกาสใหนักเรียนสรางองคความรู

สภาพหองเรียนปกติ
(Traditional Classroom)

สภาพหองเรียนที่เปดโอกาสใหนักเรียน
สรางองคความรู (Constructivist )

หลักสูตรนําเสนอจากรายละเอียดยอยๆ
 ไปสูองครวมเนนทักษะพื้นฐาน

หลักสูตรมองจากองครวมไปหารายละเอียดยอยๆ 
เนนที่ความคิดรวบยอดหลักๆ

กิจกรรมการสอนเนนรูปแบบตามที่หลักสูตร
กําหนด

กิจกรรมการสอนเนนใหนักเรียนถามคําถาม เพื่อ
เปนแนวทางการหาขอสรุป

กิจกรรมการเรียนเรียนไปตามบทเรียน กิจกรรมการเรียนเนนใหนักเรียนหาขอมูลและเรียน
รูดวยการกระทําหรือดวยสื่อที่จับตองได

สภาพของนักเรียนเปนเสมือนกระดานชนวน
วางๆ ที่ครูมีหนาที่ขีดรองรอยลงไป

นักเรียนถูกคาดหมายใหเปนนักคิดที่สามารถสราง
ทฤษฎีเกี่ยวกับส่ิงที่เรียนได

บทบาทของครูคือผูส่ังการ บทบาทของครูคือผูจัดการทําใหเกิดการเรียนรู
ครูตองการคําตอบที่ถูกตอง ครูตองการใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นที่หลาก

หลายเพื่อใหสามารถคนหาจุดยืนของความคิด
ของตนเอง

กิจกรรมการวัดและประเมินผลถูกแยกสวนจาก
กิจกรรมการสอน สวนมากเนนที่การสอน

กิจกรรมการสอนและการประเมินผลผสมผสานกัน 
รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย เนนการสังเกต 
พฤติกรรมของนักเรียนขณะทํางาน ผลงานที่นักเรียน
สรางขึ้นและเก็บรวบรวมไวใน Portfolio

ที่มา : จิราภรณ ศิริทวี. “เทคนิคการจัดกิจกรรมใหนักเรียนสรางองคความรู (Constructivist).”
(2540) , 10.

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงจะ
เอ้ืออํานวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล เพราะเนนลักษณะ
สําคัญดังนี้

1.1 เนนใหนักเรียนไดแสดงออก /สรางสรรค/ผลิตหรือทํางาน
1.2 ดึงเอาความคิดชั้นสูง ความคิดซับซอน และทักษะการจัดการมาสามารถแก

ปญหาได
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1.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
สอดคลองกับความจริงในชีวิตประจําวัน

1.4 การกระตุนใหเกิดการประยุกตสูโลกของความเปนจริง
2. การประเมินจากสภาพจริง จะเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนัก

เรียนเปนสําคัญมากกวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดจากครูเปนผูบอกความรูโดยครูจะ
เปนเพียงผูชี้แนะวาควรจัดเนื้อหาสาระอยางไร นักเรียนจะเรียนรูจากการกระทํามากขึ้น มีความสน
ใจในบทเรียนมากขึ้น การบงชี้ความสามารถที่แทจริงของนักเรียนมิใชเปนเพียงทําขอสอบได
คะแนนสูงเทานั้น การประเมินผลจากสภาพจริงจะแสดงใหเห็นวานักเรียนทําอยางไรไดมากกวาจะ
บอกวา  นักเรียนเรียนรูอะไร

3. สังคมมนุษยในปจจุบันและอนาคต จะเปนสังคมที่รวมกันเปนกลุมใหญเปนสังคม
โลก เนื่องจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คนในสังคมจะมีการแขงขันกันมากขึ้น  
วิถีชีวิตของคนในสังคมมีความซับซอนมากขึ้น การจัดการศึกษาแบบใหนักเรียนจัดเปนกลุมๆ โดย
การทําแบบฝกหัดจากสมุดแบบฝกหัดหรือใบงานดวยการตอบคําถาม ไมนาจะพอเพียงสําหรับ
การเตรียมเยาวชนใหดํารงชีวิตในสังคมอยางปกติสุข ดังนั้นการใหนักเรียนสรางงานเพื่อแสดงให
เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู และการบูรณาการวิชาตางๆ เขาดวยกันเปน      
โครงการภาระงาน จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการใหการศึกษาแกเยาวชนของชาติในปจจุบัน ซึ่ง
ครูจะตองแสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ตอสังคม ดานการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและ
การประเมินผลใหสามารถตอบสนองความตองการของสังคมดวย ผลงานของนักเรียนที่ปรากฏ จะ
เปนหลักฐานที่สําคัญที่แสดงถึงความรับผิดชอบของครูผูสอน

4. โดยทั่วไปครูมักจะมองภาพการสอน การเรียนรูของนักเรียนและการประเมินผล 
เปนงานที่แยกออกจากกัน โดยครูใหความรูขอมูลตางๆ พอเห็นวานักเรียนเกิดความรูแลวจึงทําการ
ประเมินผล ซึ่งใชวิธีการที่เรียกวา การสอบ ทําใหนักเรียนเกิดความกังวล ไมมีความสุขในการเรียน 
เพราะการสอบจะเนนการจบัผิด หาจดุดอยของนกัเรียน ในขณะทีเ่จตนาทีแ่ทจริงของการประเมนิผล 
คือ ชวยใหพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และการสอนของครู เปนการหาจุดดีของนักเรียนเพื่อ    
เสริมสรางนักเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังนั้นการประเมินผลการเรียนรู การสอน จึงมีความ
สัมพันธกันอยางใกลชิด และเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

5. ในการเรียนรูเพื่อรอบรูนั้น เมื่อนักเรียนไมผานในจุดประสงคยอยๆ ครูจะชวยเหลือ
โดยวิธีการตางๆ ซึ่งเปนภาระตอครูผูสอน ปญหานี้จะหมดไป ถาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการประเมินจากสภาพจริง เพราะมีรายงานหรือหลักฐานการปฏิบัติงานของนักเรียนขณะเรียน 
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และมีการพัฒนาแกไขขอบกพรองมาโดยตลอด รวมทั้งมีการบันทึกการปฏิบัติงาน การรายงาน 
การแสดงความคิดเห็นตางๆ ของนักเรียนแตละคน ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที่ รวมทั้งมี   
ขอมูลยืนยันความรูความสามารถที่แทจริงของนักเรียน เพื่อแสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถทํา
อะไรไดบางมากกวาจะบอกวาเขาสามารถทําอะไรไดแคไหน

วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 53 – 55) กลาววา การประเมินตามสภาพจริง สามารถ 
คนหาความสามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของนักเรียน และยังเปนขอมูลสําคัญ
ที่สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนไดเปนอยางดี ลักษณะที่สําคัญของ
การประเมินจากสภาพจริงมีลักษณะดังนี้

1. เปนการประเมินที่ทําไปพรอมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียน
รูของนักเรียน ซึ่งสามารถทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณ ทั้งที่โรงเรียน บานและชุมชน

2. เปนการประเมินที่เนนพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนที่แสดงออกมาจริงๆ
3. เนนการพัฒนาอยางเดนชัด และใหความสําคัญกับการพัฒนาจุดเดนของนักเรียน
4. เนนการประเมินตนเองของนักเรียน
5. ตั้งอยูบนพื้นฐานของสถานการณที่เปนชีวิตจริง
6. ใชขอมูลที่หลากหลายมีการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติในทุกดานทั้งที่โรงเรียน 

บานและชุมชนอยางตอเนื่อง
7. เนนคุณภาพของผลงานที่สรางขึ้นซึ่งเปนผลของการบูรณาการความรู ความ

สามารถหลายๆ ดานของนักเรียน
8. เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง (ทักษะการคิดที่ซับซอน) เชน การ

วิเคราะห การสังเคราะห
9. สงเสริมการมีปฏิสัมพันธทางบวกมีการชื่นชม สงเสริม และอํานวยความสะดวก 

ในการเรียนรูของนักเรียน และนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข
10. เนนการมีสวนรวมระหวางนักเรียน ครู ผูปกครอง

การประเมินผลตามสภาพจริง เปนกระบวนการในการลงขอสรุปวานักเรียนมีความรู
ความสามารถและทักษะในเรื่องตางๆ มากนอยเพียงไร นาพอใจหรือไมโดยใชเร่ืองราว เหตุการณ 
สภาพชีวิตจริง ที่นักเรียนประสบอยูในชีวิตประจําวัน เปนสิ่งเราใหนักเรียนไดตอบสนองโดยการ
แสดงออก กระทํา ปฏิบัติ หรือผลิต มากกวาการจําลองสถานการณ โดยมีความเชื่อวาหากใช
สภาพการณจริงเปนสิ่งเราใหนักเรียนไดตอบสนอง นักเรียนตอบสนองโดยใชความรูความสามารถ 
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และทักษะการจัดการที่แทจริงออกมาใหเห็น โดยการใหนักเรียนมีโอกาสในการแสดงออก ปฏิบัติ
หรือผลิตผลงานที่แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะการจัดการ และเจตคติ
สอดคลองกับสภาพที่คาดหวัง ซึ่งจะดีกวาใหนักเรียนไดเลือกคําตอบจากแบบทดสอบเลือกตอบ
เพียงอยางเดียว ซึ่งเนนความรูความจํา และส่ิงเราที่นํามาสราง ขอคําถามก็มักจะเปนสถานการณ
จําลองมากกวาที่จะเปนสภาพจริง อยางไรก็ตามก็มิไดหมายความวาการทดสอบแบบเลือกตอบ
จะตองถูกยกเลิกไปจากระบบของการวัดประเมินผล ทั้งนี้เพราะวาการทดสอบแบบเลือกตอบก็ยัง
มีความเหมาะสมกับการวัดพฤติกรรมในดานพุทธิพิสัยอยู

การประเมินผลการเรียนวิชางานบาน
การประเมินผลการเรียนวิชางานบาน ใชวิธีการประเมินจากกระบวนการปฏิบัติงาน

จากสภาพที่เปนจริงของนักเรียน สังเกตพฤติกรรมเนนกระบวนการ ธรรมชาติของวิชางานบานโดย
ทั่วไปเปนวิชาที่เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงาน และผลการทํางาน การเรียนการสอนวิชางาน
บานจึงมักเนนพฤติกรรมดานทักษะพิสัยเกือบทั้งหมด แตหลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ไดเนนใหครูตระหนักถึงความสําคัญของพฤติกรรมดาน
พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และเนนกระบวนการ ดังนั้นครูจึงตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลวิชางานบาน ในสวนที่เปนพฤติกรรม ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย 
(การปฏิบัติ)

การวัดและประเมินผลวิชางานบานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมี 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การวัดผลกอนเรียน เปนการศึกษาหาความรูพื้นฐานเดิมของนักเรียน โดยการ

ทดสอบประเมินจากผลการเรียนที่ผานมา และการสอบปากเปลา เพื่อพิจารณาการมีหรือขาด
ความรูพื้นฐานอะไรบาง ตรงจุดใด พิจารณาแบงกลุมนักเรียนตามระดับความสามารถ และใชเปน
จุดเริ่มสังเกตวา กอนมีการเรียนการสอน เด็กมีพฤติกรรมอยางไร เมื่อสอนแลวพฤติกรรมจะเปลี่ยน
ไปอยางไร รวมทั้งใชตรวจสอบความพรอมของเด็ก

2. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการวัดผลเพื่อตัดสินความสามารถ โดยใช 
แบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลรวม จะตองมีความกวางขวางทั้งเนื้อหาและพฤติกรรม ซึ่งทําให
ผูสอนเห็นเปาหมายปลายทางไดชัดเจน หรือรูพฤติกรรมปลายทางที่คาดหวังไดอยางแนชัด
สามารถประเมินไดวา เด็กมีความสําเร็จในการเรียน คือ เขาใกลเปาหมายปลายทางเขาไปแลว
เพียงใด และเห็นแนวทางในการพัฒนาของเด็กวาตรงไปตามแนวทางที่จะนําไปสูเปาหมายหรือไม
เพียงใด
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แนวคิดที่กลาวมาทั้งหมดสามารถสรุปเปนแผนภูมิที่ 2

แผนภูมิที่ 2 การประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูในวิชางานบาน

ที่มา : วัฒนาพร ระงับทุกข. แผนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง. (กรุงเทพ :
เลิฟแอนดลิฟเพรส , 2542) , 25.

3. การประเมินผลโดยการประเมินพฤติกรรมดานจิตพิสัย โดยผูวิจัยกําหนดตัวบงชี้
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกไดแก พฤติกรรมดานการเรียนรู พฤติกรรมดานกระบวนการปฏิบัติ
งาน และพฤติกรรมดานการเขียนสรุปองคความรู

การประเมิน

 ประเมิน

อะไร เม่ือไร จากสิ่งใด อยางไร

 การแสดงออกถึง
ผลของความรู ความ
คิด ความสามารถ
ทักษะ และเจตคติ

 กระบวนการเรียน
รู กระบวนการทํางาน

 ผลผลิต ผลงาน

 อยาง
ตอเนื่อง

 ตาม
สภาพที่แท
จริง

 เปน
ธรรมชาติ

 ผลงาน
 การรายงาน
 การทดสอบ
 แบบบันทึก

- ความรูสึก
- ความคิด
- การสังเกต
- การสัมภาษณ
ของนักเรียน ครู
เพื่อน ผูปกครอง

 หลักฐาน
รองรอยอื่นๆ

 สังเกต
 สัมภาษณ
 ตรวจงาน
 ทดสอบ
 บันทึกจาก

ผูเกี่ยวของ
 การราย

งาน ตนเอง
ของนักเรียน

 แฟมสะสม
ผลงาน

 นักเรียน
ประเมินตนเอง

 ครู
 เพื่อน
 ผูปกครอง
 ผูเกี่ยวของ

โดยใคร
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4. การประเมินดวยแฟมสะสมงาน แบงเปนแฟมงานกลุมสําหรับการประเมิน
กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะการปฏิบัติงานกลุม แฟมปฏิบัติงาน สําหรับรวบรวมหลักฐาน
แสดงถึงการไดพัฒนาและปรับปรุงงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนของนักเรียนที่มีความตองการ 
ความถนัด ความสนใจ และพัฒนาการที่ตางกัน ใหสามารถพัฒนาและเกิดการเรียนรูมากที่สุด 
เต็มศักยภาพของนักเรียนแตละคน นักเรียนปฏิบัติงานดวยตนเองอยางอิสระ นักเรียนกําหนด
ความยาวหรือความหลากหลายของขั้นตอนในกระบวนการเขียน สรางสรรคทั้งจํานวนและ       
เคาโครงดวยตนเองอยางสมบูรณตั้งแตตนจนจบ กิจกรรมใหนักเรียนทํา เพื่อใหไดขอมูลวานักเรียน
เกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใด งาน กิจกรรมสําหรับการประเมินกําหนดใหนักเรียนใชความรูและ
ความสามารถขอตนหลายๆ ดานแสดงใหเห็นวานักเรียนทํางานไดสําเร็จตามเกณฑมาตรฐานมาก
นอยเพียงไร โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนตามเกณฑหริองคประกอบ เปนเกณฑยอย 
(Analytic)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดอยางเหมาะสม ตามความสามารถใน

ลักษณะตางๆ สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหาของ    
การเรียนทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะปรับปรุงตนเองตลอดเวลา นักเรียนมีความสนใจ 
มากขึ้น สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นดวย ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความ
หมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้

นพดล เจนอักษร (2544 : 143 –144) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความรู 
ความเขาใจ ทักษะและทัศนคติอันเกิดจากการเรียนรู ซึ่งอาจวัดไดจากการทดสอบระหวางหรือ 
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยการทดสอบหรือวิธีการอื่นๆ นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจะบอกคุณภาพของนักเรียนแลวยังแสดงใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตร คุณภาพของการจัด
การเรียนการสอนตลอดจนความรูความสามารถของครูผูสอนและผูบริหารอีกดวย อายสเนค และ
ไมลี (Eysneck and Meili 1986 : 16, อางถึงใน นพดล เจนอักษร 2544 : 143) ที่กลาววา         
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ดัชนีชี้ประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน อาจเกิดจากกระบวนการวัดผล หลังกิจกรรมการเรียนการสอน หรือระหวางการจัด      
กิจกรรมการเรียนการสอนก็ได ซึ่งสอดคลองกับความหมายที่ สุวิทย หิรัณยกาณฑและคณะ (2540 
: 5) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความสําเร็จที่ไดรับจากความสามารถ ความรู หรือทักษะ
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หรือผลของการเรียนการสอน หรือผลงานที่เด็กไดจากการประกอบกิจกรรมสวนนั้น ๆ ดังที่ 
(ไพศาล หวังพานิช 2536 : 139, อางถึงใน นพดล เจนอักษร 2544 : 143) กลาววา คุณลักษณะ
และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนผลของการเปลี่ยนแปลงและ 
ประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการอบรมสั่งสอน บัญชา สุวรรณานนท และคณะ กลาววา     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ การบรรลุความสําเร็จในการใหโอกาสเทาเทียมกันในการทํางานหรือ
รางวัลแหงความสําเร็จเยี่ยมยอดทางการเรียน ฮาวิกเฮริสและนูกาเทน (Harvighurst and 
Neugarten 1969 : 157, อางถึงใน นพดล เจนอักษร 2544 : 144) กลาววาองคประกอบที่มี    
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบดวย ความสามารถที่ติดตัวมาแตกําเนิด ชีวิตและการ 
อบรมในครอบครัว ประสิทธิภาพของโรงเรียน และความเขาใจเกี่ยวกับตนเองและการ มุงหวังใน
อนาคต บลูม (Bloom 1976 : 160 , อางถึงใน นพดล เจนอักษร 2544 : 144) เสนอวา             
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนนั้น คือ คุณสมบัติดานความรู คุณลักษณะดาน
จิตพิสัย และคุณภาพของการสอน ซึ่งประกอบดวยการชี้แนะ การบอกจุดมุงหมายของการเรียน
การสอน การมีสวนรวมในการเรียนการสอน การเสริมแรงจากครู การใหขอมูลยอนกลับถึงความ
บกพรองหรือความเหมาะสม และการแกไขขอบกพรอง นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 12) มองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปของคุณภาพ โดยกําหนด
กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนศึกษาวาองคประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เกิดขึ้นจาก คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพการนิเทศการศึกษา และการบริหารการศึกษา     
ขอเสนอดังกลาวขางตน สอดคลองกับงานวิจัยของวิโชติ พงษศิริ (2540 : 35) ที่สรุปวาองค
ประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน คือ 
1. องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโต ของรางกาย สุขภาพทางกาย ขอ   
บกพรองทางรางกายและบุคลิกทาทาง 2. องคประกอบทางดาน ความรัก ไดแก ความสัมพันธของ
บิดามารดา ความสัมพันธของบิดามารดากับลูก ความสัมพันธระหวางลูกๆ ดวยกัน และความ
สัมพันธระหวางสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบ
ธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรม ทางบาน และ
ฐานะทางบาน และบลูม (Bloom 1956 , อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษา
แหงชาติ 2539 : 14 –15) ไดจัดลําดับพฤติกรรมที่จะตองพัฒนานักเรียนในวิชางานบานดานพุทธิ
พิสัย ไว 6 ลําดับ คือ 1. ความรู ความจํา 2. ความเขาใจ 3. การนาํไปใช 4. การวเิคราะห 5. การ
สังเคราะห     6. การประเมนิคา และ แครทรอล (Krathwohl 1964 , อางถึงใน สํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2539 : 16 – 17) ไดเสนอลําดับข้ันพฤติกรรมดานจิตพิสัยไว 5 
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ลําดับ คือ    1. ข้ันรับ 2. ข้ันตอบสนอง 3. ข้ันเห็นคุณคา 4. ข้ันจัดระบบ 5. ข้ันเกิดกิจนิสัย สวน
พฤติกรรม ดานทักษะพิสัยเปนพฤติกรรมหลักที่จะตองพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา
งานบาน      ชิมสสัน (Simpson 1972, อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง
ชาติ 2539 : 15 – 16) ไดจัดลําดับพฤติกรรมดานทักษะพิสัยไว 7 ลําดับ คือ 1. การรับรู โดย
ประสาทสัมผัส เกี่ยวกับวัตถุส่ิงของความสัมพันธ  2. การเตรียมพรอมทั้งดานสมอง รางกายและ
อารมณ 3. การปฏิบัติตัวตามตัวอยางหรือคําแนะนํา 4. การปฏิบัติโดยตนเอง 5. การปฏิบัติงานที่
ซับซอนตามอัตโนมัติ 6. การปรับเปลี่ยน การปรับปรุงความสามารถ 7. การริเร่ิม เปนการประยุกต
ส่ิงที่ทําเพื่อใหเกิด ส่ิงใหมๆ โดยอาศัยความรู ความเขาใจ ความสามารถและความสนใจหรือความ
ศรัทธา ซึ่งพฤติกรรมทั้ง 3 ดานนี้จะตองพัฒนาใหเกิดแกนักเรียนอยางแทจริง และจะสงผลตอผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดังนั้นจากการศึกษาเอกสารสรุปไดวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนมีหลายองคประกอบ คือ องคประกอบดานตัวนักเรียนและปจจัยแวดลอมที่   
เกี่ยวของกับตัวนักเรียน องคประกอบดานการบริหาร แตองคประกอบที่สงผลโดยตรงนั่นคือ     
คุณภาพการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพของครูนั่นเอง

หลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ เปนกลุม  
ประสบการณที่มุงใหนักเรียนมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ทํางานเปน มีนิสัยรักการทํางาน และมี
การปรับปรุงงานอยูเสมอ เห็นประโยชนของการทํางาน อันจะนําไปสูการดํารงชีวิตที่ดี พึ่งตนเองได 
และเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ

การดํารงชีวิตในปจจุบัน วิชางานบานเขามาเกี่ยวของในเรื่องของอาหารและ
โภชนาการ เสื้อผา และเครื่องแตงกาย การดูแลชวยเหลือเด็ก เศรษฐกิจครอบครัว การจัดการ 
บานเรือน โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน โดยการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ความสําคัญ   
ดังกลาวขางตน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 1) จึงไดจัดทําขึ้นตามหลักสูตรประถม
ศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ไดจัดวิชางานบานเปนวิชาพื้นฐานที่ทุกคนตอง
เรียนอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ซึ่งมีเนื้อหา ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการมีจุดประสงคที่จะ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแขงขัน 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนใหสูงขึ้น สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขได
บนพื้นฐานของความเปนไทยและความเปนสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาตอตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล ดังที่ปรากฏในแผนการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 : 5 – 6 จากการที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มี
การปรับเปลี่ยนชื่อ “กลุมวิชา” เปน “กลุมสาระการเรียนรู” สวนรายละเอียดในกลุมสาระการเรียนรู
งานอาชีพและเทคโนโลยี มีสาระความรูที่เปนแกนสารความรูของกลุมอยู 5 สาระ คือ สาระที่ 1 
การดํารงชีวิตและครอบครัว ประกอบดวยงานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงาน
ธุรกิจ สาระที่ 2 การอาชีพเปนสาระที่เกี่ยวกับหลักการ คุณคา ประโยชนของการประกอบอาชีพ
สุจริต แนวทางในการประกอบอาชีพ สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี เปนสาระที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาความสามารถของมนุษยในการแกปญหา ใชกระบวนการเทคโนโลยี สรางและใชส่ิงของ 
เครื่องใช สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกระบวนการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การ   
ติดตอส่ือสาร การสืบคน การใชขอมูลและสารสนเทศมาแกปญหา และสรางงาน สาระที่ 5 
เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ เปนสาระที่เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสาร
สนเทศมาใชในการทํางานที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตในครอบครัวและการ

ซึ่งถานํามาเทียบกับหลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ เนื้อหาเปน 3 งาน คือ 
งานบาน งานเกษตรและงานเลือก (งานที่เตรียมไปสูอาชีพ งานประดิษฐ งานชาง) จะเห็นไดวา
แทบจะไมแตกตางกันในดานเนื้อหา แตถาพิจารณาในดานหลักการ แลวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2544 เนนการเรียนรูดวยตนเองอยางเดนชัดและตองการความเปนรูปธรรมมาก
ข้ึนกวาเดิม ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) การวัด
และการประเมินผลตามสภาพจริงจะเปนแนวทางใหนักเรียนไดสรางองคความรูมีหลักฐานยืนยัน
ถึงปริมาณและคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน

จุดประสงคของหลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ
กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพเปนกลุมประสบการณที่มุงใหนักเรียนมีนิสัยรักการ

ทํางาน เหน็ประโยชนของการทํางาน ทํางานเปน ทํางานรวมกับผูอ่ืน อันจะนําไปสูการ ดํารงชีวิตที่
ดี พึ่งตนเองได และเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองปลูกฝงใหมี 
คุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความรู ความเขาใจ และประสบการณเบื้องตนเกี่ยวกับการทํางานในชีวิต  
ประจําวัน และงานที่เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
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2. มีทักษะในการใชมือ เครื่องมือและทักษะในกระบวนการทํางาน ทํางานอยางมี
แผน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ชวยเหลือครอบครัวและผูอ่ืนไดตามควรแกวัย
 3. มีนิสัยที่ดีในการทํางานและพึ่งตนเองได

4. มีความคิดสรางสรรค มีการปรับปรุงผลงานและกระบวนการทํางานใหดีข้ึน       
อยูเสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ 2539 : 99)

โครงสรางหลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ
เวลาเรียนตามหลักสูตรของกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพจัดเนื้อหาเปน 3 งาน คือ 

งานบาน งานประดิษฐ งานเกษตร และงานเลือก
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 4 ใหเรียนงานบานและงานเกษตรเปนงานบังคับ และเลือก

งานประดิษฐและงานชางหรืองานอื่น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ใหเรียนงานบานและงานเกษตรเปนงานบังคับ และเลือก

งานที่เตรียมไปสูอาชีพ เปนงานบังคับเลือก หรือเลือกทั้งงานที่เตรียมไปสูอาชีพ และงานประดิษฐ
และ งานชางดวยก็ได

อัตราเวลาเรียน งานบังคับและงานเลือกในแตละระดับช้ัน กําหนดไวประมาณ 2 : 1 
ของกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพตลอดปการศึกษา สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 2 ใชเวลา
เรียน 300 คาบ สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 – 4 ใชเวลาเรียน 600 คาบ สําหรับช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 – 6 ใชเวลาเรียน 900 คาบ แตละปการศึกษาควรมีเวลาไมนอยกวา 40 สัปดาห ในหนึ่ง
สัปดาหควรมีเวลาเรียนไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ตอสัปดาห การแบงเวลาเรียนในงานบังคับและงาน
เลือก ถือหลักทุกวิชาหรือแขนงงานมีความสําคัญเทากัน (กรมวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ 2539 : 7)

คําอธิบายรายวิชางานบานชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดตกแตงบานและบริเวณบาน การปรุงอาหารตามหลัก

โภชนาการ การดูแลรักษาเสื้อผาอยางประหยัด และการดูแลชวยเหลือเด็กอยางถูกวิธี สังเกต 
เปรียบเทียบ อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับผลที่ไดรับจากการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ

สังเกตการใชเครื่องมือ เครื่องใชและวิธีทํางาน จากการสาธิตของครูและนักเรียน 
ทดลองปฏิบัติ และกําหนดเปนแนวทางในการทํางาน

ฝกวางแผนการทํางานตามแนวทางที่กําหนด แลวนําผลมาอภิปรายสรุป
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ฝกปฏิบัติ โดยเนนขั้นตอน กระบวนการและนิสัยในการทํางาน สังเกตการปฏิบัติงาน
และผลงาน แลวนํามาอภิปรายหาขอบกพรองและวิธีปรับปรุงแกไขในเรื่อง

การจัดตกแตงบานตามสภาพ การทําความสะอาดบริเวณบาน การกําจัดขยะ มูลฝอย 
และการทําความสะอาดบริเวณรองระบายน้ํา

การเลือกซื้อ การทํา การจัดอาหารคาว หวาน ดวยวิธีที่มีข้ันตอนมากขึ้น และเครื่องดื่ม
ประเภทน้ําผลไม การจัดที่รับประทานอาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร การถนอม
อาหารอยางงาย

การเลือกใชเสื้อผาและของใชที่ทําดวยผา การเลือกเสื้อผาสําเร็จรูป การซอมแซมและ
การซักรีดเสื้อผาดวยวิธีที่มีข้ันตอนมากขึ้น

การดูแลชวยเหลือเด็ก
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณในการทํางานอยางเปนระบบ มีทักษะ

ในการใชมือ และเครื่องมือทํางาน สามารถทํางานตามขั้นตอนกระบวนการ ทํางานดวยความรับ
ผิดชอบตามภาระหนาที่ของตน ปรับปรุงงานอยูเสมอเห็นคุณคาของการทํางานและมีนิสัยรักการ
ทํางาน

เนื้อหาวิชางานบาน
เนื้อหาวิชางานบาน ประกอบดวย การเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง การประกอบ

อาหารคาว การประกอบอาหารหวาน
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 196) กลาวถึงหลักในการเลือกซื้ออาหาร 

ไวดังนี้
1. มีการวางแผนกอน โดยพิจารณาในเรื่อง ประเภทอาหารที่เหมาะสมกับผูบริโภคใน

ชีวิตประจําวัน คุณคาของอาหาร ปริมาณอาหารที่เพียงพอกับสมาชิกในครอบครัว ราคาอาหารที่
เหมาะสมกับงบประมาณรายได และแหลงจําหนายที่สะดวกและประหยัด

2. เลือกอาหารที่มีคุณคาตามหลักโภชนาการ มีประโยชนตอความตองการของ 
รางกาย และจิตใจ ไมมีสารพิษที่จะเกิดอันตรายตอรางกาย สะอาด และมีการบรรจุจัดจําหนายถูก
หลักอนามัย เชน การซื้อผัก ผักกาดขาวยอมมีคุณคานอยกวาผักบุง

3. ยึดหลักการประหยัดและไดประโยชนมากที่สุด อาจหาอาหารดีแตราคาถูก รส
อรอยบริโภคอาหารที่มีราคาแพง การซื้อผลไม

4. การซื้ออาหารที่มีตามฤดูกาลหรือทองถิ่น
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5. เลือกซื้ออาหารที่มีฉลากบอกรายละเอียดของสวนผสม วิธีใช ขอควรระวัง วันผลิต 
วันหมดอายุ คุณภาพ และมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินคาขององคการอาหารและยา ยกเวน
อาหารสดและอาหารแหงบางชนิดที่ไมมีฉลากและเครื่องหมายรับรองคุณภาพก็ควรปฏิบัติในการ
เลือกซื้อตามหลักการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหงของชนิดนั้น ๆ

สุภาภรณ ปานนิล (2542 : 11) กลาววา อาหารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต
มนุษย ในวันหนึ่งๆ เราตองกินอาหารถึง 3 มื้อ การเลือกซื้ออาหารโดยวิธีฉลาด ประหยัดเงินและ
เวลา จึงเปนจําเปนยิ่งสําหรับทุกครอบครัว การไดเรียนรูถึงวิธีการจายตลาดและการเลือกซื้อ
อาหาร เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ใหไดเกิดผลอยางแทจริง ควรยึดหลักในการ
เลือกซื้อดังนี้

1. งบประมาณที่มีอยูตอวัน ตอสัปดาห ตอเดือน อาหารที่มีคุณภาพดีไมไดอยูที่ราคา
เสมอไป ถาอาหารนั้นๆ มีคุณคาทางอาหารพอๆ กัน การเลือกซื้อตามงบประมาณจะประหยัดกวา

2. ฤดูกาล การเลือกซื้ออาหารใหถูกตองตามฤดูกาล เชน เชนซื้อผักและผลไมตาม 
ฤดูกาล จะมีรสอรอย สด และมีคุณคาทางอาหารสูงกวา

3. จํานวน การเลือกซื้อของจํานวนมาก ซื้อเปนกิโลกรัม จะถูกกวาการซื้อปลีก เชน 
หัวหอม กระเทียม กะป น้ําตาล ขาวสาร เนื้อหมู ครอบครัวที่มีรายไดนอยจะไมมีโอกาสซื้ออาหาร
มาสํารองไว จึงทําใหเสียผลประโยชนดังกลาว

4. แหลงผลิตและจําหนาย การซื้ออาหารในทองถิ่นหรือตลาดที่ใกลบาน ยอมจะได
ผักสดกวาที่ผานการขนสง และราคาจะถูกกวา

5. เวลา เพื่อเปนการประหยัดเวลา โดยกําหนดเวลาการจายตลาด เชน สัปดาหละ 1 
– 2 คร้ัง จะชวยลดความเหนื่อย

6. คุณคาอาหาร การเลือกซื้ออาหารหลายๆ ประเภท ควรพิจารณาคุณคาของอาหาร
ใหครบถวนทั้ง 5 หมู การที่สมาชิกในครอบครัวบริโภคอาหารไมดี เชนไมกินผักเลย โอกาสที่จะขาด
สารอาหารในอนาคตยอมมีมากกวา

7. ความนิยมของผูรับประทานของสมาชิกในครอบครัว ควรจัดใหเหมาะกับกลุมคน
และวัฒนธรรมและยึดใหครบทั้ง 5 หมู

8. วัยของบุคคล การเปลี่ยนวัยมีผลตอการกินดวย บางคนอายุมากขึ้นจะชอบผักที่มี
รสขมๆ
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9. ไมควรซื้ออาหารที่เปนกองๆ เพราะอาจเปนอาหารที่เสื่อมคุณภาพ ถาจะเลือก
อาหารสด สะอาด และมีราคาแพงกวาเล็กนอย จะไดอาหารที่มีคุณภาพดีนับวาเปนการเลือกซื้อที่
ฉลาด

10. สภาพแวดลอม มีผลตอราคาของควรซื้อจากรานประจําทําใหไดของดี ตรงตามตา
ชั่ง

11. ศึกษาราคาแตละตลาดใหแนนอน จะชวยใหประหยัดไดมาก
12. มีความเขาใจและมีความรูเรื่องลักษณะ ความแตกตางของๆ ดี ไมดี ตลอดจน 

คุณคาทางอาหาร จะชวยใหแมบานฉลาด รอบรู ไดของที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
13. วันผลิต วันหมดอายุ คุณภาพ และมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินคาขององค

การอาหารและยายกเวน อาหารสดและอาหารแหงบางชนิดที่ไมมีฉลากและเครื่องหมายรับรอง 
คุณภาพก็ควรปฏิบัติในการเลือกซื้อตามหลักการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง

สุภรณ พจนมณี (2524 : 35) กลาววา การเลือกซื้ออาหารจําเปนตองมีหลัก เพื่อชวย
ตัดสินใจเลือกหาอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสม การเลือกซื้ออาหารขึ้นอยูกับเศรษฐกิจของ 
ครอบครัว แตอยางไรก็ตามก็ตองพยยายามใชเงินในงบประมาณนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งอาหารที่มี 
คณุคาตอรางกาย ขอแนะนําในการเลือกซื้ออาหารมีดังนี้

1. การเลือกซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว เชน เนื้อหมู เนื้อวัว ไก เลือกซื้อใหเหมาะสม
กับชนิดของอาหารและวิธีหุงตม พิจารณาสวนที่กินไดไดมากที่สุด เลือกซื้อจากแหลงที่แนใจวา
ผานขั้นตอนที่ถูกจากดรงงานฆาสัตว มีความชุม ไมแหงเกินไป ไมมีกลิ่นเหม็น

2. การเลือกซื้ออาหารประเภทปลา ผิวกายเปนมัน เกล็ดแนบกับตัว ไสไมทะลักออก 
ตาสดใสฝงแนนในเบา เหงือกสีแดงสด กดเนื้อไมบุม ไมมีกลิ่นเหม็นเนา

3. การเลือกซื้อผัก ใหเลือกซื้อตามฤดูกาล ดูจากสี ขนาด รูปราง ความออนแก ซื้อผัก
ที่ปลอดสารปนเปอนและสารเคมี

4. การเลือกซื้อผลไม มองดูผิวสด ใหม ข้ัวหรือกานยังเขียวและแข็ง เปลือกไม ช้ําดํา 
ผลมีขนาดสม่ําเสมอ

5. การเลือกซื้ออาหารกระปอง ซื้อจากแหลงผลิตที่ไดมาตรฐาน กระปองใหม ไมบุบ 
ไมมีรอยสนิม ดูสวยประกอบ ปริมาณน้ําหนัก ราคา เวลาที่ผลิต ชื่อผูผลิต ควรรับประทานใหหมด
ทั้งกระปอง ไมควรเก็บคางไว ถาจะเก็บควรถายใสภาชนะอื่นปดฝาเก็บเขาตูเย็น

จากแนวคิดและวิธีการเลือกซื้ออาหารสรุปไดวาการเลือกซื้ออาหารที่มีคุณคามี 5 ข้ัน
ตอน คือ ข้ันกําหนดงบประมาณรายจายในแตละวันใหเหมาะสมกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
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เลือกซื้ออาหารที่มีตามฤดูกาล จะไดอาหารที่สด ใหม ราคาถูก เลือกซื้ออาหารโดยคํานึงถึงความ
แตกตางกัน เชน เด็กเล็ก วัยรุน ผูใหญ ผูสูงอายุ เลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑที่อาหารมีคุณคา
ครบถวนทั้ง 5 หมู ตามหลักโภชนาการไดมาตรฐานตามขอกําหนดของอาหารและยา เลือกซื้อ
อาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาล คือ สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมี สารพิษที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ

แนวทางการสอนงานบาน
เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหลักสูตร ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในในการจัด          

การเรียนการสอน กองวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539 : 7) ได
กลาววาการจัดกิจกรรมในวิชางานบานนั้น ตองใหนักเรียนปฏิบัติควบคูกับทฤษฎีในควรสอน  
ความรูที่เกี่ยวของดวยเพื่อเปนหลักในการทํางานและพัฒนางานโดยเนนกระบวนการในการ
ทํางานเทาๆ กับผลงาน สอนปฏิบัติโดยการสาธิตเฉพาะเรื่องที่มีข้ันตอนซับซอน โดยใหนักเรียนทํา
อยางประหยัด ดวยวิธีที่ปลอดภัย รวดเร็วและมีคุณภาพ และใหนักเรียนมีสวนรวมสอนโดยใช      
ใบงาน เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและทํางานดวยตนเอง สอนใหนักเรียนเกิดความมั่นใจ เพื่อ
เปนหลักในการทํางานและพัฒนางานใหดีข้ึน หลีกเลี่ยงการวิจารณ หรือการติเชิงทําลาย สอนให       
นักเรียนเกิดนิสัยรักการทํางาน โดยใหเรียนหรือทําซ้ําในเรื่องที่มีความหมายแกนักเรียน ใหนักเรียน
ไดฝกปฏิบัติในสถานที่จริงๆ โดยครูเปนผูชี้แนะและอํานวยความสะดวกในขณะทํางาน โดยเนน
กระบวนการกลุม การสอน มีทั้งสอนใหนักเรียนทํางานเปน รายบุคคลและทํางานกลุม โดยใหรู    
บทบาทหนาที่ของผูนําและผูตามและฝกทักษะที่จําเปนในการทํางานกลุม เชน ทักษะการพูด   
การฟง เพราะเปนสิ่งจําเปนของการอยูรวมกัน ตอจากนั้นเปนเรื่องของวิธีการทํางานควรเนน
กระบวนการในการทํางานเทา ๆ  กับผลงาน ครูผูสอนตองมีความรับผิดชอบ ในการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอน ควรจัดกิจกรรมจากงายไปหายาก เพื่อใหนักเรียนไดรับความสําเร็จ จะทํา
ใหเกิดความหวังและแรงจูงใจใหเกิดความพยายามในการทํางานครั้งตอไป ควรจัดหาสื่อการเรียน
การสอน     เครื่องมือเครื่องใชใหเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-  
ธิราช (2537 : 200 –201) ไดเสนอแนะทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณ
ลักษณะที่ดี ดังนี้ 1. ตระหนักในปญหาและความจําเปน 2. คิดวิเคราะหวิจารณ 3. สรางทางเลือก
หลากหลาย  4. ประเมินและเลือกทางเลือก 5. กําหนดและลําดับข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 6. ปฏิบัติ
ดวยความชื่นชม  7. ประเมินระหวางปฏิบัติ 8. ปรับปรุงใหดีข้ึนอยูเสมอ 9. ประเมินผลรวมเพื่อให
เกิดความภูมิใจ ซึ่งสอดคลองกับกองวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 17) ไดเสนอรูปแบบ
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การจัดกิจกรรม ไวดังนี้ 1. จัดกิจกรรมกระตุนใหนักเรียนรับรู เห็นความจําเปน ความสําคัญของ
ปญหา     2. เสนอกิจกรรมใหนักเรียนตระหนักถึงความจําเปน โดยใหนักเรียนทํากิจกรรมซ้ําๆ 3.
ใหนักเรียนทดลองปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 4. ใหหลักและแนวคิดที่ถูกตองแกนัก
เรียน 5. ให     นักเรียนปฏิบัติในสถานการณที่แตกตางกัน เพื่อฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล และปฏิบัติ
ซ้ําเปนกลุม      6. ฝกทักษะเพิ่มเติมโดยมอบหมายงานใหนักเรียนไปทํา

สรุปไดวาการจัดกิจกรรมตางๆ ในวิชางานบานที่เหมาะสมใหกับนักเรียนดวยการ
ทํางานและการสรางนิสัยรักการทํางาน จึงตองใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงใหมากที่สุด และเนนการ
ปรับปรุงงาน ซึ่งตองอาศัยทักษะการแสวงหาความรูใหมๆ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ครูตองให
ความสําคัญกับกระบวนการทํางานเทาๆ กับผลงาน โดยจัดใหนักเรียนมีโอกาสทําหรือฝกปฏิบัติ
งานที่บานหรือในสถานที่ทํางานจริงเพื่อฝกทักษะในการทํางานเพิ่มเติมเกิดการพัฒนาตนของนัก
เรียน

คุณลักษณะของนักเรียนกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพที่ตองปลูกฝงมีองคประกอบดังนี้
องคประกอบของการทํางานเปน ไดแก ทักษะใชมือและเครื่องมือในการทํางาน เลือก

ใชเครื่องมือเหมาะสมกับงาน ใชมือและเครื่องมืออยางถูกตอง ใชมือและเครื่องมืออยาง                                
คลองแคลว ใชมือและเครื่องมืออยางปลอดภัย

มีทักษะในกระบวนการทํางาน ไดแก การวิเคราะหงาน การวางแผนงาน การปฏิบัติ
งานตามแผน การประเมินผลการทํางาน

ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดแก เปนผูนําผูตามที่ดี ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน รับผิดชอบ เอื้อเฟอ ไมเอาเปรียบ เสนอความเห็น สรุป และเสนอผลงานได

องคประกอบของการมีนิสัยรักการทํางาน ไดแก ความรูความสามารถในการทํางาน 
เชน รูจักงาน วางแผนและวิธี ทํางาน การแกปญหา มีเจตคติที่ดีตองาน คือ มีความสนใจ ตั้งใจ 
เอาใจใส และสนุกกับการทํางาน ทํางานเองโดยไมรอคําสั่ง แสวงหางานและวิธีทํางานที่มี 
ประสิทธิภาพ มีนิสัยในการทํางานไดแก ความรับผิดชอบ ความประหยัด ขยัน อดทน ละเอียด  
ถี่ถวน รอบคอบ มีระเบียบ ซื่อสัตย และพึ่งตนเอง 

องคประกอบของการปฏิบัติงาน ไดแก วิเคราะหงานเพื่อหาขอบกพรอง หรือหาวิธีการ
ทําใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หาทางเลือกในการแกปญหาและเลือกทางเลือก นําทางเลือกมา
ปรับปรุงการทํางานและผลงาน
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การฝกใหนักเรียนมีคุณสมบัติในการทํางานเปน ตองใหนักเรียนศึกษางานจนมีความรู
ในงานที่จะทํา และฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะ ครูเปนผูชี้แนะแหลงการเรียนรู อํานวยความสะดวกการ
สรางนิสัยรักการทํางาน ตองเริ่มจากใหนักเรียนรูจักงานและทํางานเปนประจํา ทดลองปฏิบัติงาน
อาชีพที่นาสนใจ การปรับปรุงงานครูจะตองสอนใหนักเรียนมีความรูและส่ิงที่สําคัญคือ ครูจะตอง
ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง และเนนการปรับปรุงงาน โดยในการปฏิบัติงาน ครูตองใหความสําคัญกับ
กระบวนการทํางานเทาๆ กับผลงานเพราะผลงานเปนเพียงจุดหมายปลายทางของการทํางานเทา
นั้นการปรับปรุงงาน

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ผลจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชางานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด          
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) พบวางานวิจัยที่เกี่ยวของครั้งนี้มีดังนี้

งานวิจัยภายในประเทศ
มีผูวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ไว

และสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ไพจิตร สดวกการ (2539 : 139) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง ผลการสอนคณิตศาสตร

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการถายโยงการ
เ รียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนวา  ในการวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางเปน  
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 145 คน แบงเปนกลุมทดลอง 75 คน กลุมควบคุม 70 คน  
พบวานักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรปานกลางที่ไดรับการสอนดวย
กระบวนการสอนคณิตศาสตรตามแนวคอนสตรัคติวิสตที่สรางขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนระดับเดียวกันที่ไดรับการสอนตามปกติ ที่ระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .01 แตไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในนักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรสูงและต่ํา

สุกัญญา กตัญู (2542 : 69) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง ผลของการสอนวิทยาศาสตร
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนวัดสระบัว สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน แบงเปนกลุมทดลอง 25 คน กลุมควบคุม 25 คน เครื่องมือที่ใชใน
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การวิจัยประกอบดวย แบบทดสอบภาคความรูทางวิทยาศาสตร และแบบทดสอบ ภาคปฏิบัติ 
ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง 8 สัปดาห วเิคราะหขอมลูโดยการหาคามชัฌิมเลขคณติ สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบหาคาที ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองนักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวา นักเรียนที่ไดรับ  
การสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อัศวิน พึ่งตระกูล (2542 : บทคัดยอ) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดจากการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางตามแนว 
คอนสตรัคติวิซึม กับเนนครูเปนศูนยกลาง ในการสอนวิชาศิลปะกับชีวิต กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2 จํานวน 80 คน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน แบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 40 คน ซึ่งไดรับการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) ทํา
การทดลองโดยใหกลุมทดลองเรยีนดวยการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่นนนกัเรียนเปนศนูยกลาง
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กลุมควบคุมเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนครูเปน
ศูนยกลาง วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบหาคาที (t – test) และทดสอบทางสถิติ แบบไมใชพารา
มิเตอร (Nonparametic Statistics) ดวยการคํานวณหาคา Mann – Whitney U – test ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS – for Windows ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่
เนนนักเรียนเปนศูนยกลางตามแนวคอนสตรัคติวิสต ใหผลสูงกวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนครูเปนศูนยกลางในดานความคิดสรางสรรค การแกปญหาและกระบวนการกลุมอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เรณู สวยงาม (2543 : 56) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยบทเรียนปฏิบัติการเชิงคอนสตรัคติวิสต เร่ือง ความ
ยาวและมาตราสวนพื้นที่ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จํานวน 40 คน ปการศึกษา 2542 โรงเรียนศรีราชา วิธีดําเนินการสรางแบบทดสอบความคิดสราง
สรรค กระทําโดยนําแบบทดสอบไปทดลองใชแลวจึงนํามาเพื่อปรับปรุง หาคาความเชื่อม่ัน สําหรับ
บทเรียนเชิงคอนสตรัคติวิซึมไดรับการตรวจสอบอยางถูกตองจาก ผูเชี่ยวชาญ ใชเวลาการสอน 6 
คาบ คาบละ 50 นาที เมื่อส้ินสุดการสอนแลวทดสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังการเรียนดวยบทเรียนเชิง
คอนสตรัคติวิซึมฉบับเดียวกับทดสอบกอนเรียน นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบของทั้ง 2 คร้ัง มา
วิเคราะหดวยสถิติที (t – test dependent) ผลการวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคของนักเรียนหลัง
การเรียนโดยใชบทเรียนปฎิบัติการเชิงคอนสตรัคติวิซึม สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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วิโชติ พงษศิริ (2540 : 68) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบสรางองคความรูดวยวิธีสอนแบบแกปญหา กับการสอนตามคูมือครู 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนตามคูมือ
ครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบสรางองคความรูดวยวิธีสอนแบบแกปญหา และ 
นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมแบบสรางองคความรูดวยวิธีสอนแบบแกปญหา และนักเรียนที่เรียน
โดยวิธีสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สุจินต เลี้ยงจรูญรัตน (2544 : 73 - 88) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง ผลการใชกระบวน
การเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม และการทําแฟมผลงานในการเรียนการสอน หัวขอ
เร่ือง พลังงานกับชีวิต และเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 จํานวน 3 หองเรียน ๆ ละ 36 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการคอนสตรัคติ-
วิซึม มีมโนคติเกี่ยวกับหัวขอเร่ือง พลังงานกับชีวิต และเครื่องใชไฟฟาภายในบานเพิ่มมากกวา    
นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนตามคูมือครู และทําแฟมสะสมงาน มีมโนมติเกี่ยวกับหัวขอเร่ือง    
พลังงานกับชีวิต และเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เพิ่มข้ึนมากกวานักเรียนที่เรียนดวยคอนสตรัคติ-
วิสต แตไมไดทําแฟมสะสมงาน นักเรียนมีความสามารถในการนําความรูเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองเรื่อง
พลังงานกับชีวิต และเครื่องใชไฟฟาภายในบานไปใชในชีวิตประจําวันไดเพิ่มข้ึนมากกวานักเรียนที่
เรียนดวยกระบวนการตามคูมือครู นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการคอนสตรัคติวิสต แตไมไดทํา
แฟมสะสมงานมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึนมากกวานักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการ
ตามคูมือครูและนักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการคอนสตรัคติวิสตและทําแฟมสะสมงาน ที่มีเจตคติ
ที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรใกล เคียงกัน

พิมพพันธ เดชะคุปต (2542 : 51) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง การเรียนการสอน 
ส่ิงแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีสตอรร่ีไลน ความเจริญกาวหนาของการสื่อสารเปนสาเหตุสําคัญที่ทํา
ใหประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็หลาย ๆ ดาน รวมทัง้การเปลีย่นแปลงดานสิง่แวดลอม
ทางธรรมชาติ ปญหาของสิ่งแวดลอมเปนปญหาวิกฤติของไทยเรา ลักษณะสังคมไทยที่พึงประสงค
ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ในการนี้วิชาสิ่งแวดลอมควรไดรับการบูรณา
การเขาไปในหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และควรเปนระบบของการเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง
ดวย นักเรียนในศตวรรษที่ 21 จะตองไดเรียนรูและมีทักษะบูรณาการอันเปนการเตรียมใหสามารถ
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เรียนรูตลอดชีวิต และมีสมรรถนะในการตัดสินใจ สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริง นวัตกรรมการสอน
ที่เนนการบูรณาการหลักสูตรวิธีหนึ่ง คือ วิธีสตอรร่ีไลน ซึ่งพัฒนาโดยสตีฟ เบลล จากมหาวิทยาลัย
แดนฮิลล มหาวิทยาลัยสแตรทไคลด ประเทศสกอตแลนด วิธีสตอรร่ีไลนเปนวิธีที่ใชทฤษฎี        
คอนสตรัคติวิสต เนนการใชความรูประสบการณเดิมโดยใหนักเรียนสรางความรูที่มีความหมาย
ดวยตนเองดวยการทํากิจกรรมและประสบการณ องคประกอบสําคัญของวิธีสอนนี้มี 4 ประการ 
คือ    1. การกําหนดฉากโดยกําหนดสถานที่และเวลา 2. ตัวละครอาจเปนคนหรือสัตว 3. วิถีการ
ดําเนินชีวิตเพื่อใชในการศึกษา 4. ปญหาที่รอการแกไขลักษณะเดนของวิธีสอนนี้คือการการผูก
เร่ืองเปนตอนๆ และแตละตอนประกอบดวยคําถามที่สําคัญ กระบวนการในกิจกรรมการเรียนการ
สอน     ส่ิงแวดลอมศึกษาดวยวิธีสตอรร่ีไลนนี้ไมเพียงแตพัฒนา ดานความรู ความเขาใจและ
ทักษะเทานั้น แตยังสามารถพัฒนาจิตสํานึกในส่ิงแวดลอมใหนักเรียน

จารุวรรณ ยังรักษา (2542 : บทคัดยอ) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง การศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบคนพบโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบคอนสตรัคติวิซึมเปนกลุมกับ
รายบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                
ปการศึกษา 2541 โรงเรียนหนองมวงวิทยา อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี จํานวน 120 คน แบง
เปนกลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุม กลุมละ 40 คน กลุมทดลองที่ 1 ไดรับ     
การสอนแบบคนพบ โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมเปนกลุม กลุมทดลองที่ 
2 ไดรับการสอนแบบคนพบ โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมเปนรายบุคคล 
และกลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู ใชเวลาในการทดลอง 14 คาบ คาบละ 50 นาที แบบ
แผนการวิจัยเปนแบบ “Randomized Control – Group Pretest – Posttest Design” และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม ที่ใชคะแนนความสามารถพื้นฐานทางดาน
คณิตศาสตร โดยพิจารณาจากคะแนนสอบเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของกลุมทดลองที่ 1 
กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุม (ANOVA) เปนตัวแปร ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคงทนในดานการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
กลุมทดลองที ่1 กลุมทดลองที ่2 และกลุมควบคมุ แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01
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งานวิจัยตางประเทศ
เวด (Wade 1995 : 3411-A) ไดศึกษาผลของการสอนคณิตศาสตรแบบแกปญหาการ

เรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสต ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเชื่อมั่นในตนเองและเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยศึกษากลุมตัวอยาง 17 คน และระยะเวลา 6 
สัปดาห สอนวันละ 3 ชั่วโมง 30 นาที ทุกวัน ผูวิจัยใชสถิติ t - test เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและใชการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาเจตคติและความเชื่อมั่นในตนเองใน การเรียน
คณิตศาสตรของกลุมตัวอยาง โดยวิธีสังเกตและสัมภาษณผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของตัวอยางเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนอยกวา 0.05 ผูวิจัยไดทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ (Posttest คร้ังที่ 2) ไดเชนเดียวกับ (Posttest คร้ังแรก) นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เมื่อเรียนโดยวิธีสอนแบบแกปญหาตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนสูงกวากลุมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับนอยกวา 0.05 จากการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพพบวา เจคติและความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ตอวิชาคณิตศาสตรของกลุมตัวอยางสูงขึ้น

คอบบ วูด และแยคเคล (Cobb, Wood and Yackel 1991, อางถึงใน รัศมี สุจินพรัหม 
2543 : 67 – 68) ไดรวมกับครูผูสอนจํานวน 18 คน จากโรงเรียนระบบเดียวกัน โดยทําการทดลอง
สอนคณิตศาสตรแกนักเรียนเกรด 2 ซึ่งมีอายุ 7 ป ดวยวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต เปนเวลา 
1 ปการศึกษา ภายใตขอบังคับตางๆ ของโรงเรียน เชน ตองใชจุดประสงคการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรของกลุมโรงเรียน ตองใชคาเฉลี่ยจากสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน (standardized 
achievement test) เปนเกณฑในการประเมินผลการเรียน และยังตองเผชิญกับความหวงกังวล
ของบิดามารดาของนักเรียนซึ่งรวมโครงการ แมวาขอจํากัดเหลานี้จะมีอิทธิพลตอแนวคิด 
คอนสตัคติวิสต

บิกก (Bigge 1976) ไดศึกษาวิธีการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต พบวา 
สามารถชวยใหนักเรียนพัฒนาในดานความสามารถและความเขาใจในการใชความคิด ความ
อยากรูอยากเห็น การสืบสอบ ความเพียรพยายามและความรอบคอบ

สรุปยอ

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานที่จัด  
การเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เ ร่ืองการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง             
การประกอบอาหารคาว อาหารหวาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปรากฏวา ข้ันตอนการ
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จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ    
1. ข้ันนํา 1.1 นําเสนอสถานการณ 1.2 แสดงวิธีการแกปญหา 2. ข้ันทบทวนความรูเดิม 2.1 ศึกษา
คนควาหาขอมูล 2.2 ข้ันทําความเขาใจ 3. ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิด 3.1 การแปลความ 3.2 การคิด 
3.3 การวิเคราะห 3.4 การประเมินความคิดใหม 4. ข้ันนําความคิดไปใช 4.1 การตีความ 4.2 การ
สรางความหมาย 4.3 การสังเคราะหขอมูล 5. ข้ันทบทวน 5.1 ฝกบันทึกรายละเอียด 5.2 ฝกตั้ง   
คําถามและหาคําตอบ หลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ ตามหลักสูตรประถมศึกษา      
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) มุงเนนใหนักเรียนทํางานเปน มีนิสัยรักการทํางานและ
ปรับปรุงงานอยูเสมอ เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพได ชวยเหลือครอบครัวผูอ่ืนไดตามควร
แกวัย สามารถพึ่งตนเองได การจัดการเรียนการสอนมุงใหนักเรียนมีความสามารถและความ
ชํานาญในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเปนสิ่งสะทอนศักยภาพในการนําความรูไปสูการปฏิบัติ สวน   
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แบงออกเปน 4 ชวงชั้น ซึ่งชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
อยูในชวงชั้นที่ 2 และเนื้อหาที่ใชในงานวิจัยอยูในสาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) สามารถนํามาปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลงการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหดีข้ึนได โดยเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวน
รวมกับกิจกรรมดวยความกระตือรือรน จนสามารถสรางความหมายรวมไปถึงการสรางความเขาใจ 
และเปนแนวทางใหนักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง การประเมินผลวิชางานบานตาม   
สภาพจริงโดยใชแฟมสะสมงานของนักเรียนทําใหครูไดเห็นความสามารถที่แทจริง และกระตุนให
นักเรียนรูจักประเมินผลการทํางาน และคนพบความกาวหนาของตนเอง นักเรียนจะเรียนรูการยอม
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การประเมินโดยใชแฟมสะสมงานจะเปนการประเมินงานที่เนนขอมูล
เชิงบวก ที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางอิสระ ไดเรียนรูผานการสะสมงาน และครูไดให
ความชวยเหลือในส่ิงที่นักเรียนบกพรอง เพื่อพัฒนานักเรียนไปสูเกณฑมาตรฐานใหสูงสุดเต็ม   
ศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 
ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบ 
One group non experimental pretest posttest  design  ซึ่งไดโรงเรียนเทศบาล 3  วัดไชนาวาส 
สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2546 เปนหนวยการวิเคราะห  (Unit 
of Analysis)  ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี 

ปการศึกษา 2546 จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร   โรงเรียนเทศบาล 2  
วดัปราสาททอง และโรงเรยีนเทศบาล 3 วดัไชนาวาส รวมจาํนวนนกัเรยีนทัง้สิน้ 320 คน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบดวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปที่ 5/2 ปการศึกษา 2546 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 73 คน โดยการสุม   
ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยมรีายละเอยีด ของวธิกีารทีไ่ดมาของกลุม      
ตวัอยาง  ดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 ทําการสุมตัวอยางจากโรงเรียน 3 โรงเรียน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย 
(Simple Random sampling) ดวยวธิกีารจบัฉลากแบบไมใสคนื ได 1 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนเทศบาล 3 
วัดไชนาวาส  สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้ันตอนที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบรีุ มนีกัเรยีน 2 หองเรยีน คอื นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่5/1 จาํนวน 36 คน และนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2  จาํนวน 37 คน  รวมทั้งสิ้น 73 คน  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เร่ืองการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง การประกอบอาหารคาว อาหารหวาน จํานวน  30  
ขอ  จากฝายวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นําผลไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง
ทั้ง 2 หองเรียน โดยการวิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบหาคาที (t-test) แบบอิสระ 
(Independent)   
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สําหรับรายละเอียดของจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในแตละ 
ข้ันตอนดังแผนภูมิที่  3

ขั้นตอนที่ 1

แผนภูมิที่  3  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

รูปแบบการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยการทดลอง โดยใชการวิจัยรูปแบบ One group non 

experimental pretest posttest  design ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที่ 2

ประชากรที่ใชในการวิจัย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

จํานวน 3 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 320 คน

โรงเรียนเทศบาล 3
หอง ป. 5/1  36  คน และป.5/2 37 คน

โรงเรียนเทศบาล 1
83 คน

โรงเรียนเทศบาล 2
164 คน

โรงเรียนเทศบาล 3
73 คน

ป.5/2
กลุมทดลอง

ป. 5/1
กลุมทดลอง
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ตารางที่  2  รูปแบบการทดลอง One group non experimental pretest posttest design

กลุม สอบกอนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน
RE (1,2) T1 (1,2) X T2 (1,2)

RE (1,2) แทน  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5/1 และนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5/2
T 1 (1,2)  แทน คะแนนการทดสอบกอนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2
T 2 (1,2) แทน  คะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1   

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2
X แทน  การจัดการเรียนสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต จํานวน 6 แผน 

ประกอบดวยขั้นตอนการสอนดังนี้ 1) ข้ันนํา 2) ข้ันทบทวนความรูเดิม 3) ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิด   
4) ข้ันนําความคิดไปใช  5) ข้ันทบทวน

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง 
การประกอบอาหารคาว อาหารหวานจํานวน 1 ฉบับ โดยเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
กําหนดใหคาคะแนนคือ ถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน   

3. แบบประเมินพฤติกรรม มี 3 แบบ คือ แบบประเมินพฤติกรรมดานการเรียนรู           
แบบประเมินพฤติกรรมดานกระบวนการปฏิบัติงาน  แบบประเมินพฤติกรรมดานการเขียนสรุป
องคความรู เปนแบบประเมินที่นักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ มีขอความแสดง            
รายละเอียดของเกณฑคุณภาพการเรียนและการปฏิบัติงานมี 3 ระดับคุณภาพ  คือ ดี  ปานกลาง  
และพอใช

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน               
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) สอบถามในดานบรรยากาศในการเรียนรูและ
ประโยชนในการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต จํานวน 1 ฉบับ จํานวน  20  ขอ
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1 .  การสร า งแผนการจัดการ เรี ยนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติ วิ สต  

(Constructivist) เร่ืองการซื้ออาหารสด อาหารแหง การประกอบอาหารคาว การประกอบอาหาร
หวานมีข้ันตอนการสรางแผนการเรียนการสอนดังนี้

1.1 ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
1.2 ศึกษาเอกสารตํารา  เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิด 

คอนสตรัคติวิสต (Constructivist)
1.3 ศึกษาเอกสาร ตํารา เร่ืองการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง  การประกอบ

อาหารคาว การประกอบอาหารหวาน
1.4 ศึกษาเอกสารการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียนและคูมือการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนโดยเนนใหนักเรียนเปนเจาของความคิด
1.5 ศึกษาเอกสารการวัดผลและประเมินผลในช้ันเรียน
1.6 สรางแผนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร  โดยเริ่มจากการ

วิ เคราะหหลักสูตรและวางแผนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด    
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ประกอบดวยขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้ 1) ข้ันนํา 
(orientation)  เปนขั้นที่นักเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนบทเรียน โดยการ
จัดสถานการณ หรือสรางสถานการณใหนักเรียนไดมีการอธิบาย โดยจัดใหสอดคลองกับ            
จุดประสงคในการเรียน คาบละ 1 สถานการณ สถานการณนั้นจะตองงายแกการเขาใจของ       
นักเรียนแลวให  นักเรียนเขารวมในสถานการณนั้นๆ  ตามบทบาทนักเรียนจะมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอื่นและจะสรางความหมายของตนเองเพื่อสรางความเขาใจดวยตนเอง  เชน กุง มีสารตะกั่ว
ทําใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค ผูซื้อมีวิธีการอยางไรที่จะสังเกตได  2) ข้ันทบทวนความรูเดิม
(elicitation of the prior knowledge) เปนขั้นที่นักเรียนแสดงออกถึงความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม
เกี่ยวกับเร่ืองที่จะเรียน  มีวิธีการโดยใหนักเรียนแสดงออก อาจทําไดโดยการอภิปรายกลุม ให     
นักเรียนออกแบบวิธีเขียนเพื่อแสดงความรูความเขาใจที่มีอยูดวยการใชผังความคิด (Mind 
Mapping) เพื่อวิเคราะหสาระการเรียนรู  ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 2.1)  ศึกษาคนควาหา
ขอมูลเร่ืองที่จะเรียน 2.2)  ข้ันทําความเขาใจ อาจทําเปนกลุมหรือรายบุคคล 3) ข้ันปรับเปลี่ยน  
แนวคิด  (turning restructing of ideas) เปนขั้นที่สําคัญและเปนหัวใจสําคัญตามแนวคิด        
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้  3.1) การแปลความ หมายถึง 
ความสามารถในการใหความหมายของสิ่งตาง ๆ ตามลักษณะและนัยของเรื่องราวนั้น ๆ          
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3.2) การคิด หมายถึง การทําความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางตนเองกับบุคคลอื่น       
นักเรียนจะเขาใจไดดียิ่งขึ้น เมื่อไดพิจารณาความแตกตางและความขัดแยงของตนเองกับบุคคล
อ่ืนโดยครูกําหนดประเด็นกระตุนใหนักเรียนไดคิด 3.3) การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถใน
การแยกแยะสวนยอย ๆ ของสถานการณเร่ืองราวหรือเนื้อหาตาง ๆ 3.4)  การประเมินความคิด
ใหม หมายถึง ความสามารถในการวินิจฉัย ตัดสิน เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิด
หรือความรู เนื่องจากหลักฐานหรือความรูสนับสนุนแนวคิดใหมมากกวา  4) ข้ันนําความคิดไปใช 
(application of ideas) เปนขั้นตอนที่นักเรียนมีโอกาสใช แนวคิดหรือความรูความเขาใจที่พัฒนา
ข้ึนมาใหมในสถานการณตางๆ ทั้งที่คุนเคยและไมคุนเคย เปนการแสดงวานักเรียนเกิดการเรียนรู
อยางมีความหมาย ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 4.1) การตีความ  หมายถึง การชี้หรือกําหนด
ความหมายหรืออธิบายความสัมพันธระหวางชิ้นสวนยอยๆ ที่ไดจากการอภิปราย  และการสาธิต 
ของเรื่องนั้นๆ ใหชัดเจนจนสามารถกําหนดความหมายอันแทจริงของถอยคําหรือขอความนั้นนํา
มากลาวแบบนัยหนึ่งได 4.2)  การสรางความหมาย หมายถึง  ความถึงความเขาใจเกี่ยวกับ  
ประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องนักเรียนสรางความหมายโดยใชเครื่องมือทาง     
สติปญญาของตนเอง โดยความพยายามทางความคิดและประสบการณเดิมคาดคะเนหรือทํานาย
เหตุการณ 4.3) การสังเคราะหขอมูล หมายถึง การสรุปความสัมพันธระหวางขอมูลยอย ๆ ข้ึนเปน
หลักการหรือแนวคิดใหม 5) ข้ันทบทวน (review) เปนขั้นตอนสุดทายของการสอนโดยใหนักเรียน
ฝกบันทึกรายละเอียดมากนอย ตามความสามารถและสถานการณ ดวยวิธีการคิดแบบตาง ๆ ฝก
การตั้งคําถาม  ฝกหาคําตอบ ฝกตั้งสมมติฐานเพื่อใหไดความรูใหมๆ  ฝกการเขียนเรียบเรียงเมื่อ
ส้ินสุดบทเรียนความรูที่นักเรียนสรางดวยตนเองนั้น

1.7 นําแผนการจัดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชา
งานบานตรวจสอบจํานวน 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจน ความถูกตอง
เหมาะสมของภาษา และความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) เทากับ 1.00 โดยปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานภาษา 
เกี่ยวกับคําที่พิมพผิด และขอความที่ใชคําไมชัดเจน

1.8 นําแผนการจัดการเรียนการสอนที่ผานเกณฑแลวไปดําเนินการสอนกับ       
นักเรียนทั้ง 2 หอง    ดังรายละเอียดแผนภูมิที่  4  หนาถัดไป
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ข้ันที่ 1
ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

ข้ันที่ 2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

ข้ันที่ 3 ศึกษาเอกสาร ตํารา เร่ืองการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง
การประกอบอาหารคาว การประกอบอาหารหวาน

ข้ันที่ 4 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
วิชางานบาน ระดับประถมศึกษา

ข้ันที่ 5 สรางแผนการจัดการเรียนการสอน

ข้ันที่ 6
นําแผนการจัดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดาน

การสอนวิชางานบานตรวจสอบ จํานวน 3 คน
เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC

ข้ันที่ 7 นําแผนการจัดการเรียนการสอนที่ผานเกณฑแลวไปดําเนินการสอน
กับนักเรียน ทั้ง 2 หอง

แผนภูมิที่  4  ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

2. การสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชางานบาน 
เร่ืองการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง  การประกอบอาหารคาว การประกอบอาหารหวาน

2.1 ศึกษาหลักสูตร ขอบขายเนื้อหาและคําอบายรายวิชางานบาน เร่ือง การเลือก
ซื้ออาหารสด  อาหารแหง  การประกอบอาหารคาว การประกอบอาหารหวาน ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2533)
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2.2 วิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนที่ใชในการทดสอบ
เพื่อกําหนดอัตราสวนของขอสอบ

2.3  สรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน      
20  ขอ  ใหครอบคลุมจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

2.4 นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานบานที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ    
ดานเนื้อหาวิชา และดานการวัดผลการศึกษาวิชางานบาน  จํานวน  3  ทาน คอื อาจารยวิจารณ 
ดานุวงศ ศึกษานิเทศกระดับ 8 จังหวัดปทุมธานี  อาจารยประทิน  พําขุนทด อาจารย 3 ระดับ 8 
โรงเรียนสุวรรณนาคี อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี และอาจารยจรีพร  สามารถ            
ศึกษานิเทศก  ระดับ 7 อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  ประเมินแบบทดสอบเพื่อวิเคราะหหาคา 
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม IOC (Index of Item Objective 
Congruence) นําตารางมาวิเคราะหคา IOC  ไดเทากับ 1.00

2.5  นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใช คร้ังที่ 1 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดประสาททอง สังกัดกองการศึกษา      
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จํานวน 1 หองเรียน ที่เรียนวิชางานบาน จํานวน 30 คน นําคําถามทั้ง 30 
ขอ ไปทดสอบและ ตรวจใหคะแนน ไดคาระหวาง .20 - .80  คาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ      
ไดคาระหวาง .20 - .80  และหาคาความ เชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร ของ Kuder – 
Richardson (K.R.20)  ไดคาเทากับ .91

2.6  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมสําหรับนําไปใชกับ
นักเรียนทั้ง  2  หอง ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่  5  หนาถัดไป

3. การสรางแบบประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เร่ืองการเลือกซื้ออาหารสด 
อาหารแหงการประกอบอาหารคาว การประกอบอาหารหวาน

เปนแบบประเมินพฤติกรรมแบบ Rubrics 3 ระดับ มีลักษณะเปนตารางการให
คะแนน ซึง่ประกอบดวย เกณฑของงาน และระดบัคุณภาพ โดยประเมนิพฤตกิรรมในการปฏบิตังิาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมดานการเรียนรู พฤติกรรมดานกระบวนการปฏิบัติงาน พฤติกรรมดานการเขียน
สรุปองคความรู มีวิธีการสรางดังนี้

  3.1  กําหนดจุดประสงคของการวัด ศึกษาลักษณะงานและกระบวนการ แลวจึง
กําหนดประเด็นการประเมิน

3.2 นักเรียนและครูรวมนําลักษณะที่ศึกษาไดจากขอ 1 มากําหนดเกณฑพิจารณา
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3.3 นําข้ันตอน หรือลักษณะสําคัญที่คัดเลือกไว มาจัดลําดับความสําคัญ

ข้ันที่ 1 ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ตํารา ขอบขายเนื้อหาและคําอธิบาย

ข้ันที่ 2 วิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
กําหนดอัตราสวน ของขอสอบ

ข้ันที่ 3 สรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 20 ขอ

ข้ันที่ 4
นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหา และดานวัดผล ตรวจสอบ จํานวน 3 คน และปรับปรุง
แกไข

ข้ันที่ 5 นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใชกับนักเรียน
จํานวน 30 คน   ที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดประสาททอง

ข้ันที่ 6 วิเคราะหคาความยากงาย อํานาจจําแนก และความเชื่อมั่น

ข้ันที่ 7
นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานเกณฑแลว ไปใชจริงกับ

กลุมตัวอยาง

แผนภูมิที่  5  ข้ันตอนการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดตอนสตรัคติวิสต
(Constructivist)

3.4 คัดเลือกรายการที่สําคัญ และสามารถวัดได สังเกตไดอยางชัดเจนมาเทานั้น 
รายการใดที่ปลีกยอย หรือซํ้ากันควรตัดออก แตรายการใดที่สําคัญมาก แตวัดยาก สังเกตยาก 
ควรปรับหรือเขียนใหมใหเขาใจตรงกัน
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3.5 กําหนดคาระดับคุณภาพของรายการที่จะใชเปนเกณฑในการประเมินใน
ลักษณะมาตรจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) ซึ่งจะใช 3 ระดับ ข้ึนอยูกับเนื้อหาและระดับช้ัน
ของนักเรียนและความละเอียดในการประเมิน

3.6 บรรยายคาคุณภาพของเกณฑการประเมินแตละรายการทุกระดับคุณภาพ
3.7 นํามาทดลองใชและปรับปรุงแกไข จนมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของ 

นักเรียนที่เกี่ยวของในชิ้นงานที่จะประเมิน
3.8 ครู นักเรียน  เจาของผลงาน เพื่อน  และผูปกครองทําการประเมินชิ้นงาน  

ดวยเครื่องมือที่สรางขึ้น แลวเขียนรายงาน
3.9 นําแบบประเมินพฤติกรรม ไปทดลองใชกับนักเรียนแลวปรับปรุงแกไขนําไป

เปนเครื่องมือในการวิจัยตอไป ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 6

ข้ันที่ 1 ศึกษาวิธีการกับการสรางแบบประเมินพฤติกรรม

ข้ันที่ 2 กําหนดจุดประสงคและกําหนดประเด็นการประเมิน

ข้ันที่ 3 นําคุณลักษณะที่ไดมากําหนดเกณฑพิจารณาพฤติกรรมและผลงาน

ข้ันที่ 4 นําคุณลักษณะที่กําหนดมากําหนดระดับคุณภาพ

ข้ันที่ 5
นําแบบประเมินพฤติกรรมที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ

ดานวัดผล ตรวจสอบจํานวน 3 คน และปรับปรุงแกไข

ข้ันที่ 6
นําแบบประเมินที่ผานเกณฑแลว ไปสังเกตพฤติกรรมนักเรียนชั้น

ป.5/1 และ ป.5/2 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต

แผนภูมิที่  6  ข้ันตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมดานกระบวนการปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 3  เกณฑการประเมินพฤติกรรมดานการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
วิชางานบาน

ระดับคุณภาพประเด็น
การประเมิน 3 2 1
ความ
สนใจใฝรู

- มีความสนใจใฝรูทุกเรื่อง
- กระตือรือรนในการเรียน
   ทุกครั้ง
- คนควาหาความรูเพิม่เตมิ
   ครบถวนและชดัเจน
- กลาซักถามปญหาที่
   สงสัยทุกเรื่อง

- มีความสนใจใฝรูเฉพาะ
   เร่ืองที่กําหนด
- กระตือรือรนในการเรียน
   บางครั้ง
– คนควาหาความรูเพิม่เตมิ
   ครบถวนแตไมชดัเจน
- กลาซักถามปญหาที่สงสัย
   ในบางเรื่อง

- มีความสนใจใฝรูเฉพาะเรื่อง
   ที่ตนเองสนใจ
- กระตือรือรนในการ
   เรียนนอย
- คนควาหาความรูเพิม่เตมิไม
   ครบถวน และไมชดัเจน
- กลาซักถามปญหาที่สงสัย
   นอย

ความ
รับผิดชอบ

- ทํากิจกรรมดวยความ
   รับผิดชอบ มีความตั้งใจ
   ตลอดการทํางานจน
   สําเร็จ ทั้ง 6 ครั้ง

- ทํากิจกรรมดวยความ
   รับผิดชอบ มีความตั้งใจ
   ตลอดการทํางานจน
   สําเร็จ  ไมนอยกวา  4 ครั้ง

- ทํากิจกรรมดวยความ
   รับผิดชอบ มีความตั้งใจ
   ตลอดการทํางานจน
   สําเร็จ  ไมนอยกวา  2 ครั้ง

ความมีวินัย -ตรงตอเวลา 6 ครั้ง -ตรงตอเวลาไมนอยกวา   
4 ครั้ง

-ตรงตอเวลาไมนอยกวา
2 ครั้ง

ความ
เอื้อเฟอ แบง
ปน

เอื้อเฟอแบงปนน้ําใจและ
วัสดุ อุปกรณแกเพื่อนๆ ที่
เดือดรอน  จนเปนนิสัย

เอื้อเฟอแบงปนน้ําใจและ
วัสดุ อุปกรณแกเพื่อนๆ ที่
เดือดรอน

เอื้อเฟอแบงปนน้ําใจและวัสดุ 
อุปกรณแกเพื่อนๆ  ที่ตนเอง
รักเทานั้น

เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู
2.51 – 3.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมการเรียนรูในระดับดีมาก
1.51 – 2.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการเรียนรูในระดับดี
1.00 – 1.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการเรียนรูในระดับพอใช
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ตารางที่ 4 เกณฑการประเมินพฤติกรรมดานกระบวนการปฏิบัติงานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 วิชางานบาน

ระดับคุณภาพประเด็น
การประเมิน 3 2 1
การวางแผน
ปฏิบัติงาน

การวางแผนปฏิบัติงานเปน
ระบบถูกตองและชัดเจน

การวางแผนปฏิบัติงานเปน
ระบบถูกตองแตไมชัดเจน

การวางแผนปฏิบัติงาน
ไมถูกตอง

การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ

เตรียมวัสดุอุปกรณครบ
ทุกชิ้น

เตรียมวัสดุอุปกรณไมครบ
1 อยาง

เตรียมวัสดุอุปกรณไมครบ
2 อยางขึ้นไป

การปฏิบัติงาน
ตามแผน
กระบวนการ
ทํางาน

ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว
ครบทุกขั้นตอนอยาง
สมบูรณ

ปฏิบัติตามแผนงานที่วาง
ไวไดบางขั้นตอนและ
ตองการความชวยเหลือให
ครูแนะนําในการปฏิบัติงาน
บาง

ไมสามารถปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไวได

การใชและการ
เก็บรักษา
เครื่องมือ

เก็บเครื่องมืออุปกรณสะอาด
ถูกวิธี และเปนระเบียบ

เก็บเครื่องมืออุปกรณ
สะอาด ถูกวิธี และเปน
ระเบียบโดยครูให
คําแนะนําชี้แนะในบางครั้ง

เก็บเครื่องมืออุปกรณสะอาด
ถูกวิธี และเปนระเบียบโดยครู
ใหคําแนะนําชี้แนะตลอดเวลา

เกณฑการประเมินพฤติกรรมกระบวนการปฏิบัติงาน
2.51 – 3.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมกระบวนการปฏิบัติงานในระดับดีมาก
1.51 – 2.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมกระบวนการปฏิบัติงานในระดับดี
1.00 – 1.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมกระบวนการปฏิบัติงานในระดับพอใช
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ตารางที่ 5 เกณฑการประเมินพฤติกรรมดานการเขียนสรุปองคความรูของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 วิชางานบาน

ระดับคุณภาพประเด็น
การประเมิน 3 2 1
การใชภาษา เขียนสะกดคําไดถูกตองหรือ

เขียนผิดพลาดไมเกิน 1 – 3 
คํา และสาระขององคความรู
มีความถูกตองชัดเจน

เขียนสะกดคําไดถูกตอง
หรือเขียนผิดพลาดไมเกิน 4 
- 6 คํา และสาระขององค
ความรูไมความถูกตองบาง
สวน ไมครบถวน และไม
ชัดเจน

เขียนสะกดคําไดถูกตองหรือ
เขียนผิดพลาดไมเกิน 7 - 10
คํา และสาระขององคความรู
ไมส่ือความ ไมเกี่ยวกับเรื่องที่
ไดเรียนรู

นิสัยที่ดีใน
การเขียน

มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย มีความสะอาด

มีความเปนระเบียบ เรียบ
รอย มีรอยลบขีดขูดฆา 1- 
2 แหง

มีความเปนระเบียบ เรียบรอย 
มีรอยลบขีดขูดฆา 3 - 5 แหง

ความคิด
สรางสรรค

รูปเลมสวยงามแปลกตาไม
ซ้ําใคร

รูปเลมสวยงาม รูปเลมไมสวยงาม

เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเขียนสรุปองคความรู
2.51 – 3.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมการเขียนสรุปองคความรูในระดับดีมาก
1.51 – 2.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการเขียนสรุปองคความรูในระดับดี
1.00 – 1.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการเขียนสรุปองคความรูในระดับพอใช

4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิชางานบาน
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ 

มาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ  โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ในวิชางานบาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เกี่ยวกับ
บรรยากาศในการเรียนรู ประโยชนในการเรียนวิชางานบาน  1 ฉบับ มีข้ันตอนการสรางดังนี้

4.1  ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท (Best 1986 :
181 - 182)
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4.2  สรางแบบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด       
คอนสตรัคติวิสต ในวิชางานบาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 3 ระดับ สอบถามความคิดเห็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นดานบรรยากาศ
ในการเรียนรู 10 ขอ ดานประโยชนในการเรียนวิชางานบาน 10 ขอ และตอนที่ 2 สอบถามความ
คิดเห็นความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการสอนของครูโดยในตอนที่ 1 ไดกําหนดคา
ระดับความคิดเห็นแตละชวงคะแนนและความหมาย ดังนี้

ระดับ  3  หมายถึง      เห็นดวยมาก
ระดับ  2  หมายถึง      เห็นดวยปานกลาง
ระดับ  1  หมายถึง      เห็นดวยนอย

สําหรับการใหความหมายของคาที่วัดได ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการใหความหมาย
โดยใชแนวคิดของเบสท (Best 1986 : 195) ดังนี้

2.51-3.00  หมายถึง ชอบหรือเห็นดวยกับการสอนของครูในระดับ
มาก

1.51-2.50  หมายถึง ชอบหรือเห็นดวยกับการสอนของครูในระดับ
ปานกลาง

1.00–1.50  หมายถึง ชอบหรือเห็นดวยกับการสอนของครูในระดับ
นอย

4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช และการประเมินที่ถูกตอง  
และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ IOC (Index of Item Objectives 
Congruence) นําตารางวิเคราะหคา IOC ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองได
คาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 โดยผูเชี่ยวชาญเสนอแนะในการปรับปรุงขอคําถามใน     
การประเมิน  เพิ่มขอคําถามในบางตอนใหมีความชัดเจนเพิ่มข้ึน

4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแลว  ไปสอบถามนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 5  หอง ป.5/1 และหอง ป.5/2  ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน

4.5 นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น โดย
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ของ Cronbach เกณฑการหาความเชื่อมั่นกําหนดไว 
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0.80 ข้ึนไป (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ 2538 : 193-195) ไดคาเทากับ 0.85 
(รายละเอียดภาคผนวก  ข  หนา118)

4.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานเกณฑแลว ไปสอบถามความคิดเห็นกับ
นักเรียนชั้น ป.5/1 และ ป.5/2 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ในวิชางานบาน

จากขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นขางตนสามารถสรุปข้ันตอนการสราง
ไดตามแผนภูมิที่  7 หนาถัดไป

ข้ันที่ 1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชางานบาน

ข้ันที่ 2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็น

ข้ันที่ 3
นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) ภาษาที่ใช และ การประเมินที่ถูกตอง

ข้ันที่ 4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแกไขหลังจาก
อาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญตรวจแลว

ข้ันที่ 5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแลวไปสอบถามนักเรียน

แผนภูมิที่  7  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต (Constructivist) ในวชิางานบาน ชัน้ประถมศกึษาปที ่5

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบาน กอนเรียน (Pretest) ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ทั้ง 2 หองเรียน
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2.  ดําเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด                 
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ที่สรางขึ้นกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 และกลุมกับ    
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 5/2 เปนเวลา 6 สัปดาห
 3. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุม
ทดลองทั้ง 2 กลุม (Post – test)

4.  ประเมินพฤติกรรมดานการเรียนรู  ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานการเขียน
สรุปองคความรู

5. ประมวลความคิดเห็นที่มีตอวิชางานบานที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด      
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist)

การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุม

ทดลอง นําคะแนนมาหาคาเฉลี่ย ( X) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรียบเทียบความแตกตางกอนเรียนและหลังเรียน ภายในกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม 

โดยคาทดสอบคาที (t – test) แบบ independent คาเฉลี่ย ( X) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนทั้ง 2 กลุม โดยคา

ทดสอบคาที (t – test) แบบ  dependent) คาเฉลี่ย ( X)และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ทั้ง 2 กลุม โดยคาทดสอบคาที  

(t – test) แบบ independent คาเฉลี่ย ( X) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5. วิเคราะหพฤติกรรมดานการเรียนรู  ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานการเขียน

สรุปองคความรู  โดยการหาคาเฉลี่ย ( X) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6. วิเคราะหความคิดเห็นนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนวิชางานบานตาม 

แนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) โดยการหาคาเฉลี่ย ( X) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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บทที่ 4

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ผูวิจัย
เก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัด     
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 หองเรียน จํานวน 73 คน ซึ่งผูวิจัยไดดาํเนินการ
ทดลองดวยตนเองเพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจัย ผูวิจัยไดเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานและพฤติกรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปที ่ 5/1 และ ประถมศกึษาปที ่ 5/2 ทีจ่ดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิคอนสตรคัตวิิสต 
(Constructivist)

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานกอนเรียน (pretest) และหลังเรียน
(posttest) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 และประถมศึกษาปที่ 5/2 ที่จดัการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานและพฤติกรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่5/1 และ ประถมศึกษาปที่ 5/2 ที่จัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)
การวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

งานบานและพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 ที่จัดการ 
เรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต มีรายละเอียด ดังตารางที่ 6 - 10
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ตารางที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) วิชางานบาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2
ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)

กอนเรียน (pretest) หลังเรียน (posttest)
หองเรียน N (คน) คะแนนเต็ม

× S.D. × S.D.
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 36 20 14.11 3.65 17.81 2.51
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 37 20 15.35 3.19 16.62 3.09

จากตารางที ่6 พบวา นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5/1 ทีจ่ดัการเรยีนการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉลี่ย เทากับ 14.11 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 3.65 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉลี่ย เทากับ 17.81 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.51  สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 ที่จัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 15.35 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากบั 3.19 คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน มคีาเฉลีย่ เทากบั 16.62 คาเบีย่งเบน
มาตรฐานเทากับ 3.09  และจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงใหเห็นวาการกระจายของคะแนน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีการกระจายของคะแนนดีกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2

ตารางที ่ 7    พฤตกิรรมการเรยีนวชิางานบานโดยรวมของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5/1
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/1

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/2

พฤติกรรมการเรียน

X S.D.
ระดับ
คุณภาพ ที่ X S.D.

ระดับ
คุณภาพ ที่

1. ดานการเรียนรู
2. ดานกระบวนการปฏิบัติงาน
3. ดานการเขียนสรุปองคความรู

2.63
2.54
2.33

0.49
0.38
0.40

ดี
ดี

ปานกลาง

1
2
3

2.02
2.38
2.33

0.10
0.34
0.41

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3
1
2

รวม 2.50 0.15 ดี 2.24 0.19 ปานกลาง
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จากตารางที่ 7  พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีพฤติกรรมการเรียนโดยรวม 
อยูในระดบัด ี( X = 2.50, S.D. = 0.15) สวนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5/2 มพีฤตกิรรมการเรียน
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.24, S.D. = 0.19) เมื่อจําแนกเปนรายพฤติกรรม   พบวา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีพฤติกรรมการเรียนอยูในระดับดี 2 พฤติกรรม คือ        
พฤติกรรมดานการเรียนรู ( X = 2.63, S.D. = 0.49) และพฤติกรรมดานกระบวนการปฏิบัติงาน 
( X = 2.54, S.D. = 0.38) สวนพฤติกรรมดานการเขียนสรุปองคความรู มีพฤติกรรมอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.33, S.D. = 0.40) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 มีพฤติกรรมการเรียน
อยูในระดับปานกลาง 3 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมดานกระบวนการปฏิบัติงาน ( X = 2.38, S.D. = 
0.34)  พฤติกรรมดานการเขียนสรุปองคความรู ( X = 2.33, S.D. = 0.41) และพฤติกรรมดาน   
การเรียนรู  ( X = 2.02, S.D. = 0.10)

ตารางที ่8   พฤตกิรรมดานการเรยีนรูในการเรยีนวชิางานบาน ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่5/1
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/1

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/2

พฤติกรรมดานการเรียนรู

X S.D.
ระดับ

คุณภาพ ที่ X S.D.
ระดับ
คุณภาพ ที่

1. ความสนใจใฝรู
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีวินัย
4. ความเอื้อเฟอแบงปน

1.88
2.88
2.88
2.86

0.74
0.46
0.31
0.48

ปานกลาง
ดี
ดี
ดี

4
2
1
3

1.89
2.10
2.00
2.10

0.31
0.45
0.47
0.31

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4
1
3
2

รวม 2.63 0.49 ดี 2.24 0.19 ปานกลาง

จากตารางที่ 8  พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีพฤติกรรมดานการเรียนรูโดย
รวมอยูในระดบัดี ( X = 2.63, S.D. = 0.49) และนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5/2 มพีฤตกิรรม       
ดานการเรียนรูโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.24, S.D. = 0.19)  เมื่อจําแนกเปนราย    
พฤติกรรม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีพฤติกรรมดานการเรียนรูอยูในระดับดี 3   
พฤติกรรม คือ ความรับผิดชอบ ( X = 2.88, S.D. = 0.46) ความมีวินัย ( X = 2.88, S.D. = 0.31)
และความเอื้อเฟอแบงปน ( X = 2.86, S.D. = 0.48) สวนความสนใจใฝรู อยูในระดับปานกลาง 
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( X = 1.88, S.D. = 0.74) สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 มีพฤติกรรมดานการเรียนรูอยูใน
ระดับปานกลาง 4 พฤติกรรม คือ ความรับผิดชอบ ( X = 2.10, S.D. = 0.45) ความเอื้อเฟอแบงปน 
( X = 2.10, S.D. = 0.31) ความมีวินัย ( X = 2.00, S.D. = 0.47) และความสนใจใฝรู ( X = 1.89,
S.D. = 0.31)

ตารางที่ 9  คาเฉลี่ยของพฤติกรรมดานกระบวนการปฏิบัติงานในการเรียนวิชางานบาน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 ที่จัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/1

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/2พฤติกรรมดานกระบวนการ

ปฏิบัติงาน
X S.D. ระดับ

คุณภาพ
ที่ X S.D. ระดับ

คุณภาพ
ที่

1. การวางแผนการปฏิบัติงาน
2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ
3. การปฏิบัติงานตามแผน
4. การใชและเก็บรักษาเครื่องมือ

2.69
3.00
2.36
2.11

0.46
0.00
0.86
0.31

ดี
ดี

ปานกลาง
ปานกลาง

2
1
3
4

2.05
2.24
2.40
2.86

0.46
0.43
0.72
0.34

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ดี

4
3
2
1

รวม 2.54 0.38 ดี 2.38 0.34 ปานกลาง

จากตารางที่ 9  พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีพฤติกรรมดานกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 2.54, S.D. = 0.38) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 มี
พฤติกรรมดานกระบวนการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.38, S.D. = 0.34)  
เมื่อจําแนกเปนรายพฤติกรรม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีพฤติกรรมอยูในระดับดี 2 
พฤติกรรม คือ การเตรียมวัสดุอุปกรณ ( X = 3.00, S.D. = 0.00) และการวางแผนการปฏิบัติงาน  
( X = 2.69, S.D. = 0.46) และอยูในระดับปานกลาง 2 พฤติกรรม คือ การปฏิบัติงานตามแผน   
( X = 2.36, S.D. = 0.86) และการใชและเก็บรักษาเครื่องมือ ( X = 2.11, S.D. = 0.31)  สวน    
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 มีพฤติกรรมอยูในระดับดี 1 พฤติกรรม คือ การใชและเก็บรักษา
เครื่องมือ ( X = 2.86, S.D. = 0.34) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 3 พฤติกรรม คือ       
การปฏิบัติงานตามแผน ( X = 2.40, S.D. = 0.72) การเตรียมวัสดุอุปกรณ ( X = 2.24,            
S.D. = 0.43) และการวางแผนปฏิบัติงาน ( X = 2.05, S.D. = 0.46)
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ตารางที่ 10   คาเฉลี่ยของพฤติกรรมดานการเขียนสรุปองคความรูในการเรียนวิชางานบานของ
  นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 และช้ันประถมศึกษาปที่ 5/2 ที่จัดการเรียน
  การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/1

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/2พฤติกรรมดานการเขียน

สรุปองคความรู
X S.D. ระดับ

คุณภาพ
ที่ X S.D. ระดับ

คุณภาพ ที่

1. การใชภาษา
2. นิสัยที่ดีในการเขียน
3. ความคิดสรางสรรค

2.08
2.80
2.11

0.60
0.40
0.31

ปานกลาง
ดี

ปานกลาง

3
1
2

2.08
2.81
2.10

0.59
0.39
0.31

ปานกลาง
ดี

ปานกลาง

3
1
2

รวม 2.33 0.40 ปานกลาง 2.33 0.41 ปานกลาง

จากตารางที่ 10  พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีพฤติกรรมดานการเขียน
สรุปองคความรูโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.33, S.D. = 0.40) และนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5/2 มีพฤติกรรมดานการเขียนสรุปองคความรูโดยรวม อยูในระดับปานกลาง  ( X = 
2.33, S.D. = 0.41)  เมื่อจําแนกเปนรายพฤติกรรม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มี   
พฤติกรรมอยูในระดับดี 1 พฤติกรรม คือ นิสัยที่ดีในการเขียน ( X = 2.80, S.D. = 0.40) และมี
พฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 2 พฤติกรรม คือ การใชภาษา ( X = 2.08, S.D. = 0.60) และ
ความคิดสรางสรรค ( X = 2.11, S.D. = 0.31) สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 มี       
พฤติกรรมอยูในระดับดี 1 พฤติกรรม  คือ นิสัยที่ดีในการเขียน ( X = 2.81, S.D. = 0.39) และ
มีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 2 พฤติกรรม คือ การใชภาษา( X = 2.08, S.D. = 0.59) และ
ความคิดสรางสรรค ( X = 2.10, S.D. = 0.31)
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ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานกอนเรียน (pretest) และหลังเรียน
(posttest) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1  และประถมศึกษาปที่ 5/2
ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด คอนสตรัคติวิสต (Constructivist)

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชางานบานกอนเรียน (pretest) และหลังเรียน (posttest) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5/1 และประถมศึกษาปที่ 5/2 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist)  ดังแสดงในตารางที่ 11

ตารางที ่ 11   การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอนเรียน (Pretest) และหลงัเรยีน (Posttest)
   วิชางานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษา
   ปที่ 5/2 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

กอนเรียน (pretest) หลังเรียน (posttest)
หองเรียน N (คน) S.D. S.D. t-test

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 36 14.11 3.65 17.81 2.51  6.34 *
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 37 15.35 3.19 16.62 3.09  2.62 *

* ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05

จากตารางที่ 11  พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 ที่จัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต  เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย t-test dependent มีคา t เทากับ 
6.34 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2  ที่จัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  มีคา t เทากับ 2.62  ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทัง้สองหองเรยีนหลงัเรยีนสงูกวากอนเรยีน ซึง่สอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว

× ×
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัด
 การเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามขอที่ 3 ดวยการวิเคราะหคําตอบจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด          
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) วิชางานบาน มีรายละเอียดดังตารางที่ 12-14

ตารางที ่   12   คาเฉลีย่ความคดิเหน็ในการเรยีนวชิางานบานของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5/1
      และชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1

นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2ความคิดเห็น

X S.D. ระดับ
ความคิดเห็น ที่ X S.D. ระดับ

ความคิดเห็น ที่

1.ดานบรรยากาศในการเรียน
   การสอน
2.ดานประโยชนในการเรียน
   วิชางานบาน

2.50

2.58

0.18

0.13

ปานกลาง

มาก

2

1

2.51

2.63

0.25

0.14

มาก

มาก

2

1
รวม 2.54 0.03 มาก 2.57 0.08 มาก

จากตารางที่ 12  พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.54, S.D. = 0.03)  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 มีความคิด
เห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.57, S.D. = 0.08)  เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีความคิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียนการสอนอยูในระดับ
เห็นดวยปานกลาง ( X = 2.50, S.D. = 0.18)  และดานประโยชนในการเรียนวิชางานบาน มีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.58, S.D. = 0.13) สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 มี
ความคิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียนการสอนอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.51,            
S.D. = 0.25)  และดานประโยชนในการเรียนงานบาน มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก    
( X = 2.63, S.D. = 0.14)
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ตาราง ที่ 13 คาเฉลี่ยของความคิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียนการสอน วิชางานบาน
      ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2
      ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1

นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2ความคิดเห็น

X S.D. ระดับ
ความคิดเห็น ที่ X S.D. ระดับ

ความคิดเห็น ที่

ดานบรรยากาศในการเรียน
การสอน
1. นกัเรยีนรูสึกสนกุสนาน
       เม่ือเรียนวิชางานบาน
2. การพูดชมเชยของครูทําให
        นักเรียนตั้งใจทํางาน
3. นักเรียนชอบใหครูชวยชี้แนะ
       อํานวยความสะดวก
       ขณะทํางาน
4. นักเรียนชอบวิธีสอน และ
       การปฏิบัติตนของคุณครู
5. นักเรียนการสอนสึกมีอิสระ
       เม่ือเรียนวิชางานบาน
6. นักเรียนไดรวมกันวางแผน
       การทํางานและลงมือ
       ปฏิบัติจริง
7. นักเรียนชอบทํางานเปนกลุม
       มากกวาเปนรายบุคคล
8. นักเรียนชอบไปศึกษา
       นอกหองเรียน
9. นักเรียนทํางานอยางเปน
       ระบบ เปนผูนําและผูตามที่ดี
10. นกัเรยีนมโีอกาสไดแลกเปล่ียน
        ความคิดในการทํางานกับ
        เพื่อนและครู

2.75

2.69

2.42

2.67

2.39

2.47

2.61

2.42

2.19

2.36

0.44

0.52

0.65

0.48

0.55

0.56

0.60

0.65

0.58

0.64

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

1

2

6

3

8

5

4

7

10

9

2.92

2.51

2.62

2.76

2.22

2.62

2.46

2.41

2.05

2.57

0.28

0.61

0.64

0.43

0.63

0.55

0.61

0.60

0.70

0.60

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

1

6

4

2

9

3

7

8

10

5
รวม 2.50 0.18 ปานกลาง 2.51 0.25 มาก
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จากตารางที ่13 ความคดิเหน็ดานบรรยากาศในการเรยีนการสอนวชิางานบาน  ของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5 ทีม่ตีอการจดัการเรยีนการเรยีนการสอนตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต พบวา 
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5/1 มคีวามคดิเหน็ดานบรรยากาศการเรยีนการสอนโดยรวม อยูในระดบั
ปานกลาง ( X = 2.50, S.D. = 0.18) และนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5/2 มคีวามคดิเหน็ดาน
บรรยากาศการเรยีนการสอนโดยรวมอยูในระดบัมาก ( X = 2.51, S.D. = 0.25)   เมือ่พจิารณาเปน
รายขอ พบวา นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5/1 มปีระเดน็ทีเ่หน็ดวยมากทีสุ่ด คอื   นกัเรยีนรูสึกสนกุสนาน
เมือ่เรียนวชิางานบาน  ( X = 2.75, S.D. = 0.44)  รองลงมา คอื การพดูชมเชยของครทูาํใหนกัเรยีน 
ตัง้ใจทาํงาน ( X = 2.69, S.D. = 0.52) และนกัเรยีนชอบวธิสีอนและการปฏบิตัตินของคร ู( X = 2.67, 
S.D. = 0.48)  ตามลาํดบั สําหรบัประเดน็ทีเ่หน็ดวยนอยทีสุ่ด คอื นกัเรียนทาํงานอยางเปนระบบเปน  
ผูนาํและผูตามทีด่ ี( X = 2.19, S.D. = 0.58)   สวนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5/2 มปีระเดน็ทีเ่หน็
ดวยมากทีสุ่ด คอื นกัเรยีนรูสึกสนกุสนานเมือ่เรียนวชิางานบาน ( X = 2.92, S.D. = 0.28) รองลงมา 
คอื นกัเรยีนชอบวธิสีอนและการปฏบิตังิานของคณุคร ู( X = 2.76, S.D. = 0.43)  และนกัเรยีนไดรวม
กนัวางแผนการทาํงานและลงมอืปฏิบตัจิริง ( X = 2.62, S.D. = 0.55) ตามลาํดบั สําหรบัประเดน็ที่
เหน็ดวยนอยทีสุ่ด คอื นกัเรยีนทาํงานอยางเปนระบบเปนผูนาํและผูตามทีด่ ี( X = 2.05, S.D. = 0.70)

ตารางที ่14  คาเฉลีย่ความคดิเหน็ดานประโยชนในการเรยีนวชิางานบานของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
 ปที ่5/1 และชัน้ประถมศกึษาปที ่5/2 ทีจ่ดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/1

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/2

ความคิดเห็น

X S.D.
ระดับความ
คิดเห็น

ที่ X S.D.
ระดับความ
คิดเห็น

ที่

ดานประโยชนในการเรียน
11. การเรียนวิชางานบาน
      ชวยสรางนิสัยรักการทํางาน
12. วิชางานบานทําใหสามารถ
      ทํางานรวมกับบุคคลอื่น
      ไดอยางมีความสุข
13. วิชางานบานทําใหนักเรียน
      มีความรับผิดชอบมากขึ้น
14. นักเรียนวางแผนทํางานเปน

2.67

2.72

2.81
2.36

0.53

0.45

0.40
0.54

มาก

มาก

มาก
ปานกลาง

3

2

1
10

2.92

2.62

2.76
2.46

0.28

0.49

0.49
0.56

มาก

มาก

มาก
ปานกลาง

1

5

3
10
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ตารางที่  14  (ตอ)

นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1

นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2

ความคิดเห็น

X S.D.
ระดับความ
คิดเห็น ที่ X S.D.

ระดับความ
คิดเห็น ที่

15.วิชางานบานทําใหครอบครัว
     ของนักเรียนมีคุณภาพชีวิต
     มากขึ้น
16.นักเรียนมีหลักในการทํางาน
      และรูจักการแกปญหา
17.นักเรียนนําความรูไปใชใน
      ชีวิตประจําวัน
18.นักเรียนการสอนจักประหยัด  
       ใชส่ิงของตางๆ ใหเกิด
       ประโยชน
19. นักเรียนไดเรียนเรื่องที่ตนเอง
        สนใจ
20. นักเรียนสามารถชวยแบง
      ภาระโดยชวยเหลือตนเอง
      และ ครอบครัวไดดี

2.50

2.53

2.67

2.47

2.53

2.56

0.61

0.56

0.53

0.56

0.65

0.50

ปานกลาง

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

8

7

4

9

6

5

2.54

2.54

2.49

2.76

2.65

2.57

0.56

0.61

0.69

0.43

0.48

0.60

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

7

8

9

2

4

6

รวม 2.50 0.18 ปานกลาง 2.51 0.25 มาก

จากตารางที่ 14 ความคิดเห็นดานประโยชนในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  พบวา นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5/1 มีความคิดเห็นดานประโยชนในการเรียนวิชางานบานอยูในระดับปานกลาง ( X = 
2.50, S.D. = 0.18) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 มีความคิดเห็นดานประโยชนในการเรียน
วิชางานบานอยูในระดับมาก  ( X = 2.51, S.D. = 0.25)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีประเด็นที่เห็นดวยมากที่สุด คือ การเรียนวิชางานบานทําใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบงานมากขึ้น  ( X = 2.81, S.D.= 0.40)  รองลงมา คือ วิชางานบานทําใหสามารถ
ทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข ( X = 2.72, S.D. = 0.45) และการเรียนวิชางานบาน
ชวยสรางนิสัยรักการทํางาน ( X = 2.67, S.D. = 0.53) ตามลําดับ  สําหรับประเด็นที่เห็นดวยนอย
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ที่สุด คือ นักเรียนวางแผนทํางานเปน ( X = 2.36, S.D. = 0.54)   สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5/2 มีประเด็นที่เห็นดวยมากที่สุด คือ การเรียนวิชางานบานชวยสรางนิสัยรักการทํางาน             
( X = 2.92, S.D. = 0.28) รองลงมา คือ นักเรียนรูจักประหยัดใชส่ิงของตาง ๆ ใหเกิดประโยชน   
( X = 2.76, S.D. = 0.43) และวิชางานบานทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น ( X = 2.76, 
S.D. = 0.49) ตามลําดับ สําหรับประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ นักเรียนวางแผนทํางานเปน    
( X = 2.46, S.D. = 0.56)

จากการวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ทั้ง 2   
หองเรียน พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist) สรุปไดดังนี้ นักเรียนมีความรูเพิ่มข้ึน รูสึกอบอุนและมีความสุข ชวยเหลือตนเอง
ได และกลาตัดสินใจรูจักการวางแผนการทํางาน ทําใหทํางานไดรวดเร็วขึ้น ชอบวิธีสอนนี้ เพราะมี
กิจกรรมที่นาตื่นเตน ไมยุงยาก ไดเรียนการสอนกับสถานการณจริง เชน การสํารวจตลาด ทําให
สนุกสนาน ทํางานอยางอิสระ กลาตัดสินใจโดยมีครูเปนผูชี้แนะปญหาและอํานวยความสะดวก 
ทุกคนมีสวนรับผิดชอบรวมกัน นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได รูจักการเลือกซื้ออาหารที่   
ปลอดภัยตอตนเอง รูจักใชจายอยางประหยัด ชอบวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง ชอบอานขอ
ความที่ครูเขียนบน ผลงานและมีความรูสึกอยากทํางานใหดีข้ึน ไมชอบการประเมินแบบถูกผิด 
การจัดเก็บงานในแฟมสะสมงาน มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง ผูปกครองมีสวนรวมในการ
ประเมินผลงาน   สําหรับในการปฏิบัติงานกลุมนั้นนักเรียนตองการทํางานเปนกลุมไมเกิน 4 – 5 
คน เพราะจะไดทํางานทุกคน นักเรียนตองการเลือกสมาชิกในกลุมเองโดยเลือกเพื่อนสนิทที่เคย
ทํางานดวยกันและประสบความสาํเรจ็ หรืออาจเปนเพือ่นทีม่บีานอยูใกลกนัเพือ่ความสะดวกในการ
ทํางาน นักเรียนตองเพิ่มเวลาในการทํางานใหมากขึ้นเพราะบางเรื่องตองใชเวลาในการ      
คนควา ตองการให  ผูปกครองชวยเหลอื นกัเรยีนตองการแหลงเรยีนการสอนทีท่นัสมยั   เชน  การ
คนควาจากอนิเตอรเนต หรือใหคณุครูมีเวลามากพอที่ตอบคําถามหรือแนะนําเรื่องที่นักเรียนสงสัย
เพื่อใหงานที่นักเรียนทํามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบาน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ที่สอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชางานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด                  
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในการเรียนวิชางานบานที่มี
ตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) กลุมตัวอยางที่ใชในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้น ป.5/1 และ นักเรียนชั้น ป.5/2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 
สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2546 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 
73 คน โดยการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการ
เรียนสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชางานบาน  และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนว                  
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist)

เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจัยไดแก  แผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด                
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานบาน เปนแบบ
ทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง .2 - .87 มี
คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .2 - .93 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .91 แบบสังเกตพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิชางานบานที่จัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง (One group non 
experimental pretest – posttest design) การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย      
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ในการวิเคราะหขอมูลของ
แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบาน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โดยใช  t – test แบบ 
Dependent และ Independent
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สรุปผลการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและและหลังเรียน วิชางานบาน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์กอนเรียน (Pretest) เทากับ 14.11  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.65 มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) เทากับ 
17.81 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.51 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 ที่จัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์กอนเรียนเทากับ 15.35       
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.19  มีคาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) มีคาเฉลี่ย
เทากับ 16.62  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.09  สําหรับดานพฤติกรรมการเรียน พบวา        
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีพฤติกรรมการเรียนโดยรวม อยูในระดบัดี สวนนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปที ่5/2 มพีฤตกิรรมการเรียนโดยรวม อยูในระดับปานกลาง
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 และ 5/2 กอนและ
หลังการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนสูงกวากอนเรียน   ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอ 1

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/1 และ 5/2  ที่มีตอการจัด        
การเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยรวมในดานบรรยากาศในการเรียนการสอนและ
ดานประโยชนในการเรียนวิชางานบานอยูในระดับเห็นดวยมาก

ดานบรรยากาศในการเรียนการสอนโดยรวม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5/1 มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 มีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก  เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5/1 มปีระเดน็ทีเ่หน็ดวยมาก
ทีสุ่ด คอื  นกัเรยีนรูสึกสนกุสนานเมือ่เรียนวชิางานบาน และประเดน็ทีเ่หน็ดวยนอยทีสุ่ด คอื นกัเรยีน
ทาํงานอยางเปนระบบเปนผูนาํและผูตามทีด่ ี  สวนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5/2 มปีระเดน็ทีเ่หน็
ดวยมากทีสุ่ด คอื นกัเรยีนรูสึกสนกุสนานเมือ่เรียนวชิางานบาน และประเดน็ทีเ่หน็ดวยนอยทีสุ่ด คอื 
นกัเรยีนทาํงานอยางเปนระบบเปนผูนาํและผูตามทีด่ี

ดานประโยชนในการเรียนโดยรวม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มีประเด็นที่เห็นดวยมากที่สุด คือ 
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การเรียนวิชางานบานทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบงานมากขึ้น และประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด 
คือ นักเรียนวางแผนทํางานเปน  สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 มีประเด็นที่เห็นดวย
มากที่สุด คือ การเรียนวิชางานบานชวยสรางนิสัยรักการทํางาน และประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด 
คือ นักเรียนวางแผนทํางานเปน

อภิปรายผล

1. จากผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) วิชางานบาน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist) มีคาเฉลี่ย เทากับ 14.11 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.65 และผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน หลังเรียน (Posttest) มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.81 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.51        
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) วิชางานบานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 ที่
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) มีคาเฉลี่ยเทากับ 15.35       
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.19 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) มีคาเฉลี่ย
เทากับ 16.62 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.09 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน    
ทั้ง 2 หองเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด          
คอนสตรัคติวิสต มีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ เปนวิธีสอน
ที่เนนกระบวนการเรียนรู นักเรียนไดรวมมือกันทํากิจกรรมกับสถานการณจริง ใชของจริง มีทั้งการ
ปฏิบัติจริงและการสังเกตตามสภาพจริงเพื่อใหนักเรียนไดสรุปความรูและกฎเกณฑตางๆ ดวย    
ตนเอง ทําใหนักเรียนสรางความรูดวยวิธีการตางๆ กัน ชวยใหนักเรียนเกิดจินตนาการและความคิด
ในการสรางกระบวนการ สอดคลองกับแนวคิดของพินิจ ศรีจนัทร (2543 : 43) กลาววาการจัด  
การเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปนกระบวนการปฏิสัมพันธ       
ที่สามารถสงเสริมความคิด โดยผูสอนเลือกเนื้อหางาน ใหนักเรียนทํา โดยงานนั้นเชิญชวนให      
นักเรียนตีความและบรรลุคําตอบดวยวิธีการหลากหลาย และเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความ
คิดโดยการเขียน ไดเห็นและลงมือปฏิบัติจริง ผลจากการทํากิจกรรมดังกลาวทาํใหนักเรียนเกดิ
ความรู ความเขาใจอยางถองแทได คนพบขอสรุปดวยตนเอง ซึง่สอดคลองกับคํากลาวของชัยอนันต  
สมุทรวานิช (2542 : 79) ที่กลาววา คอนสตรคัตวิสิต (Constructivist) คอื การที่คนเราเปนนักสราง
ความหมายตางๆ จากโลกที่พบใหเปนความหมายหรือความรูเฉพาะตน และความรูดังกลาว บางที
ก็ไมตรงกับความรูที่โลกยอมรับหรือความรูทางวิชาการ ซึ่งการเรียนรูที่เพลิดเพลิน คือ การเปด
โอกาสใหเด็ก คิดเอง สรางเอง โดยมีครูรวมชี้แนะ การเรียนรูที่เพลิดเพลิน เหมือนกับการจุดไฟ 
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และเมื่อไฟติดแลว ความเพลิดเพลินเหมือนลมที่พัดไมใหไฟมอดดับ เพราะไฟนั้นติดในหัวใจเด็ก
แลว และบลูม (Bloom 1976 : 4) ที่กลาววาวิธีจัดการที่นักเรียนเรียนรูดวยตนเองเปนวิธีการเรียน
การสอนที่ได    ผลดีกวาการอธิบาย สาธิต แสดงกฎ หรือสูตร และวิธีอ่ืนๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลให  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นสอดคลองกับผลงานวิจัยของจารุวรรณ  ยังรักษา 
(2542 : บทคัดยอ) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบคนพบโดยใชกิจกรรมการเรียน
แบบคอนสตรัคติวิซึมเปนกลุมกับรายบุคคล กับรายบุคคล ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุม แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเรณู สวยงาม (2543 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยบทเรียนปฏิบัติการเชิงคอนสตรัคติวิสต
(Constructivist) พบวาความคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการเชิง   
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01        
สอดคลองกับ สมศรี คงวงศ (2542 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียน    
การสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist) และการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คิดเปนรอยละ 74.10 ผลการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงวาการจัด        
การเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง  ชวยทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

สําหรับดานพฤติกรรมการเรียน ซึ่งพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 มี    
พฤติกรรมการเรียนโดยรวม อยูในระดับดี สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 มีพฤติกรรม         
การเรียนโดยรวม อยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 มีพื้นฐาน
ความรับผิดชอบนอยกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 สงผลใหพฤติกรรมการเรียนรูของ      
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 อยูในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการ (2543ข : 49) ที่กลาววาปจจัยขอหนึ่งที่สงเสริมใหเด็กไทยดําเนินกิจกรรมสําเร็จนั้น
เด็กตองเขาใจหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง และสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ       
การศึกษาแหงชาติ (2541 : 40 -41) ที่กลาววา วิธีการเรียนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการ
เรียนใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันสมาชิกแตละคนจะตองมีสวนรวมในการเรียนรูและในความสําเร็จ
ของกลุมทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทัง้เปนกาํลงัใจ
แกกนัและกนั  สมาชกิแตละคนจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองพรอม ๆ กับการดูแลเพื่อน
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สมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม ความสําเร็จของกลุม
คือความสําเร็จของทุกคน

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานบาน ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) กอนและหลัง
เรียน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
หลังเรียน (Posttest) สูงกวากอนเรียน (Pretest) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปนการสอนที่นักเรียนตองลงมือ
ปฏิบัติจริง คนหาความรูดวยตนเองจนคนพบความรู และรูจักสิ่งที่คนพบ เรียนรู วิเคราะหตอจนรู
สึกวาลึกๆ แลวสิ่งนั้นคืออะไร มีความสําคัญมากนอยเพียงใด และศึกษาคนควาใหลึกซึ้งลงไป  คือ
ความรูที่รูอยางแทจริง เปนความรูที่มีความหมาย นักเรียนสามารถบอกเลาใครตอไปไดอยางมั่นใจ 
วิธีการเรียนรูนี้ทําใหนักเรียนพัฒนาการการเรียนของตนเองจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
สอดคลองกับแนวคิดของ  คอบบ (Cobb  1994 , อางถึงใน  จิราภรณ  ศิริทวี  2542 : 2) ใหความ
เห็นวาการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปนกระบวนการที่ไมไดหยุดนิ่งอยู
กับที่ ผูเรียนสรางองคความรูดวยการสราง รวบรวม ปรับเปลี่ยนสภาพการณรอบๆ ตัว มาอธิบาย
ส่ิงที่กําลังศึกษา การประสานสัมพันธ กันระหวางครูกับผูเรียน ส่ิงแวดลอมรอบตัวผูเรียนมีอิทธิพล
ตอการเรียนรูของผูเรียน นอกจากนี้ผูใหญที่อยูรอบตัวผูเรียน ภาษาและวัฒนธรรมเปนปจจัยที่
สําคัญมากตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียน สอดคลองกับ สุรกุล เจนอบรม (2543 : 56) ไดเสนอ
วิธีจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตมีลักษณะดังนี้ เปนกิจกรรมที่เนนการแก
ปญหา ซึ่งจะประกอบดวยการนําเสนอปญหา การแกปญหาและการชักจูงกลุมเพื่อนใหรวมกัน   
คนควา เสนอคิด และหาแนวทางในการแกปญหา การนําเสนอปญหาในลักษณะที่มองเห็นไดใน
รูปแบบการคิดที่ชัดเจน ครูควรจะนําเสนอปญหาในลักษณะที่เปนภาพที่เห็นไดชัดเจนมากกวา  
การเขียนเปนตัวหนังสือ  สรางสภาพแวดลอมในการเรียนที่สมบูรณครบถวน เพื่อชวยสนับสนุน       
การเรียน เชน ส่ือ ขอมูล สารนุกรม คอมพิวเตอร เปนการเรียนรูแบบรวมมือกันเปนกลุม เนนที่
การทํางานเพื่อแกปญหาเปนกลุมมากกวารายบุคคล  เปนการเรียนรูดวยการทดลองทํา มีการ
สํารวจทางเลือกตางๆ มากกวาการหาคําตอบที่ถูกตองเทานั้น เปนการเรียนรูดวยการคนพบเอง ใช
วิธีการประเมินจากผลงาน ใชการประเมินเชิงคุณภาพมากกวาการประเมินเชิงปริมาณ สวนมาก
จะประเมินจากแฟมสะสมผลงานของผูเรียน คือ ดูกระบวนการทํางานและผลงานที่ผูเรียนจัดทํา
กับวิโชติ พงษศิริ (2540 : 68) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใช       
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กิจกรรมการเรียนแบบสรางองคความรูดวยวิธีสอนแบบแกปญหา กับการสอนตามคูมือครู ผลการ
วิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนตามคูมือครู 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ   
นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบสรางองคความรูดวยวิธีสอนแบบแกปญหา และ 
นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมแบบสรางองคความรูดวยวิธีสอนแบบแกปญหา และนักเรียนที่เรียน
โดยวิธีสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรียนดวยการจัดการเรียนการสอน 
วิชางานบาน ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นใน  
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากทั้งสองหองเรียน ทั้งนี้เนื่องมากจากวิธีสอนเปนวิธีสอนใหม ซึ่ง  
นักเรียนไดมีโอกาสศึกษาและลงมือปฏิบัติจริงไดดวยตนเอง ทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนาน สามารถ
สรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ บรูคส และ บรูคส (Books and Brooks. 1993 : 17) 
ที่กลาวถึงบรรยากาศของหองเรียนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต พบวาวิธีสอนแบบนี้นักเรียน
เปรียบเหมือนนักคิดที่เปนผูคิดคนทฤษฎีดวยตนเอง แสวงหาคําตอบจากคําตอบเพื่อเปนแนวทาง
ในการหาขอสรุป โดยมีครูทําหนาที่กระตุน สงเสริม อํานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมใหกับนักเรียน สอดคลองกับ กานอนและคอลลีย (Gagnon and Collay Michelle 2001 
: 1 - 11) ไดเสนอรูปแบบการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Teaching Model) ดังนี้ 
ใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน (Involve students in instructional 
activities) ระบุตัวอยางและไมใชตัวอยาง นิยามความหมายและความคิดรวบยอด จากการได
อภิปรายใหระบุรายการ จัดกลุมและอธิบาย ใหมีสวนรวมกิจกรรมตางๆ ทุกบทเรียน ทําแผนที่
ความคดิ (concept map) ใชกจิกรรมเพือ่การตดัสนิใจ เชน บทบาทสมมต ิ จาํลองสถานการณ ให
แสดงรูปแบบพฤติกรรมที่คาดหวัง จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น ตรวจสอบความ    
เขาใจ โดยดําเนินการถามคําถามหลายประเภทที่สงเสริมความคิด คําถามไมควรจํากัด คําตอบ
กวางเกินไปและไมมีจุดเนน เปดโอกาสใหนักเรียนสรางความรู ความคิด ถามคําถามที่สําคัญ ใช
คําถามแบบเจาะลึก โดยยึดคํา Taba และ Bloom เชน ถามเปดประเด็น ถามใหจัดกลุม และ
อธิบายประกอบ ถามย้ําจุดเนน ถามใหอธิบายใหชัดเจน และใหสรุป ถามเปดประเด็น และถามให
ตีความ ติดตาม ถามใหนักเรียนอธิบายความคิดรวบยอด นิยามคุณลักษณะตางๆ โดยใช คําพูด
ของตนเอง ใหมีสวนรวมอยางกระตือรือรน เปดโอกาสใหปฏิบัติโดยตรง ใหฝกกิจกรรมที่ 
นักเรียน และครูไดแสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง แสดงรูปแบบของผลลัพธที่ตองการใหจัดขึ้นใหดู 
กระตุนการตอบสนองอยางเปดเผย ใหโอกาสนักเรียนไดฝกทักษะและปฏิบัติกิจกรรมอยางเต็มที่ 
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สงเสริมการมีสวนรวมพิจารณาวานักเรียนคนใดเกิดความคิดความ เขาใจในประเด็นสําคัญและ
ใครบางที่มีการอธิบายเพิ่มเติมให การสะทอนกลับเกี่ยวกับบทเรียน ใหนักเรียนไดมีโอกาสรวมสรุป
บทเรียน เชื่อมโยงวัตถุประสงคกับบทสรุปของบทเรียน ใชคําถามระดับสูงที่สงเสริมการคิด ใหมี
การตอบสนองนักเรียนในบทสรุป ใชคําถาม 2 ระดับเปนอยางนอย (ความรูความเขาใจและ
วิเคราะหสังเคราะห) เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมอภิปรายใหมากที่สุด วัดผลดูวาไดบรรลุ    
วัตถุประสงคของบทเรียนหรือไม ใหการฝกเพิ่มเติมหรือใหทําโดยอิสระ เพื่อเปนการเปดโอกาสให
นักเรียนไดฝกปฏิบัติไดดวยตนเอง ใหทําแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับบทเรียนโดยตรงนักเรียน
สามารถใช ความรูทักษะในสถานการณอ่ืนๆ ที่แตกตางจากที่ฝกเพียงเล็กนอย ใหทําแบบฝกหัดใน
หองใหเสร็จ บางสวน แสดงรูปแบบที่สมบูรณ บรรลุผลลัพธที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน สอดคลอง
กับ อมรวิชช นาครทรรพ (2540 : 84) กลาววาระบบการศึกษาที่มีโอกาสและความหวังดีๆ ใหกับ
ทุกคน เขาควรจะมีลูวิ่ง และเสนชัยเปนของตนเอง ไมใชเปนการแกงแยงแขงดีกับใครและใหทุกคน
เปนผูชนะ ในแบบของเขาเองทุกคน

ความคิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียนของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน     
การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist)  พบวา นักเรียนรูสึกสนุกสนานเมื่อเรียน
วิชางานบาน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 2 หองเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากเปน   
การเรียนการสอนที่มีทางเลือกหลากหลาย และเปดโอกาสใหนักเรียนใหเลือกตามความสนใจ  
เนื่องจากนักเรียนแตละมีความชอบและความสนใจไมเหมือนกัน  การมีทางเลือกที่หลากหลาย  
หรือเปดโอกาสใหนักเรียนทําในสิ่งที่สนใจจะทําใหนักเรียนสนุกสนานในการเรียน  และมีแรงจูงใจ
ในการคิดในการทําและการเรียนรูตอไป  ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    
แหงชาติ (2544 : 87)  กลาววา หลักการของแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) คือเปด
โอกาสใหนักเรียนไดคิดไดตัดสินใจและลงมือกระทําในสิ่งที่ตนเองสนใจดวยตนเอง  โดยครูจะตอง
จัดสภาพแวดลอมใหตอบสนองแกเด็กรวมทั้งใหโอกาสแกนักเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อ
นําไปสูการปรับปรุงการทํางาน    เดฟวี่ร (Devries 1992 : 3 – 6, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี 2545 : 
95) กลาวถึงบรรยากาศของหองเรียนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) นักเรียนจะ
เปนผูเลือกสิ่งที่ตองการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แกปญหาที่เกิดขึ้นเอง ตกลงกันเองเมื่อเกิด
ความขัดแยงหรือมีความคิดเห็นแตกตางกัน เลือกผูรวมงานไดเอง และรับผิดชอบในการดูแลรักษา
รวมกัน บทบาทของครูก็คือจะตองทําหนาที่สรางแรงจูงใจภายในใหเกิดแกนักเรียนจัดเตรียม     
กิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับความสนใจของนักเรียน ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปในทางที่สงเสริม
พัฒนาการของนักเรียน ใหคําปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการและดานสังคมแกนักเรียน    ดูแลให
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ความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา และประเมินการเรียนรูของนักเรียน นอกจากนั้นครูยังตองมี
ความเปนประชาธิปไตยในการสัมพันธกับนักเรียน  สําหรับนักเรียนทํางานอยางเปนระบบ เปน       
ผูนําและผูตามที่ดี พบวา ความคิดเห็นอยูในระดับ    เห็นดวยปานกลาง ทั้ง 2 หองเรียน  ทั้งนี้  
เนื่องมาจากนักเรียนไมชินกับการเรียนการสอนตามวิถีประชาธิปไตย  สวนใหญนักเรียนจะทําตาม
คําสั่งของครูหรือผูใหญ  ทําใหไมมีโอกาสใชกระบวนการจัดการ ไมโอกาสในการวางแผนงานดวย
ตนเอง  สงผลใหนักเรียนไมเขาใจหนาที่ความรับผิดชอบตนเองและผูอ่ืน สอดคลองกับกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2543ข : 51) ที่กลาววา สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนคนควาดวยตนเอง  
ควรเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูนําผูตาม เปดโอกาสใหนักเรียนทํางานใหพบกับเร่ืองแปลกๆใหมๆ 
มีอุปกรณพรอมที่เอ้ือใหนักเรียนใชทักษะการจัดการ มีบรรยากาศที่สงเสริมใหนํากระบวนการ      
จัดการมาใช  ทําใหนักเรียนเขาใจหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง  ทําใหนักเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  สามารถแนะนําถายทอดความรูไปยังผูอ่ืนไดโดยที่ครูสงเสริมใหเด็กคนควาผาน
กระบวนการกลุม

สวนดานประโยชนในการเรียนโดยการใชการจัดการเรียนการสอนตาม  
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวาการเรียนวิชางานบาน
ชวยสรางนิสัยรักการทํางาน  และวิชางานบานทําใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น   ในระดับเห็นดวย
มาก  ทั้ง 2 หองเรียน  เนื่องมาจากวิชางานบานเปนวิชาที่ตองอาศัยการฝกปฏิบัติจริง  เพื่อสราง
สมประสบการณในการทํางานจนเกิดนิสัยรักการทํางาน  และทําใหมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานเพิ่มข้ึน  ทั้งในการเรียนและชีวิตประจําวัน    สอดคลองกับ ชาตรี  สําราญ  (2543 : 151) 
กลาววา ส่ิงที่ตองการใหเกิดแกนักเรียนใหมีระดับสูงขึ้น คือ  นักเรียนไดใชทักษะการคิด  เพื่อ     
คนหาคําตอบในสถานการณตาง ๆ โดยอาศัยประสบการณ  และการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหสามารถ
ผจญกับปญหาและจัดการกับภาวะตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  เปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน  
เชนเดียวกับ นภเนตร ธรรมบวร (2544 : 42) ซึ่งกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด  
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) วาเปนการพยายามสงเสริมใหเด็กรับผิดชอบตอการเรียนของ
ตน เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ และนําความรูที่ไดไปใชในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันได  และกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (2543ข : 5)  กลาววา การเรียนการสอน
ที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง  หมายถึง  การเรียนการสอนที่นักเรียนมีบทบาทสําคัญที่สุด  กลาวคือ 
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  ทั้งรางกาย  สติปญญา  สังคม  และอารมณ  ไดมีโอกาสในการ
แสวงหาความรู  คิดวิเคราะห  สรางความหมาย  ในสาระและกระบวนการตาง ๆ ดวยตนเอง  รวม
ทั้งไดลงมือปฏิบัติ  จัดกระทํา  และนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   สําหรับนักเรียน   
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วางแผนการ   ทําเปน  มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง  ทั้ง  2 หองเรียน  ทั้งนี้      
เนื่องมาจากนักเรียนไมชินกับการเรียนการสอนตามวิถีประชาธิปไตย และการทํางานรวมกัน โดย
ยึดหลักการวางแผนงานรวมกันกอนการทํางาน สวนใหญนักเรียนจะทําตามคําสั่งของครูหรือ       
ผูใหญ  ทําใหไมมีโอกาสใชกระบวนการจัดการ  ไมโอกาสในการวางแผนงานดวยตนเอง  สงผลให
นักเรียนไมเขาใจวางแผนที่ดี  สอดคลองกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543ข : 5)  ที่
กลาววา สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน  คนควาดวยตนเอง  ควรเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูนํา   
ผูตาม  เปดโอกาสใหนักเรียนทํางานใหพบกับเร่ืองแปลก ๆ ใหม ๆ มีอุปกรณพรอมที่เอื้อใหนักเรียน
ใชทักษะการจัดการ มีบรรยากาศที่สงเสริมใหนํากระบวนการจัดการมาใช  ทําใหนักเรียนเขาใจ
หนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง     ทําใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถแนะนําถาย
ทอดความรูไปยังผูอ่ืนไดโดยที่ครูสงเสริมใหเด็กคนควาผานกระบวนการกลุม  และการจัดการ  
เรียนรูโดยใหโอกาสนักเรียนไดคนพบเอง  โดยมีสวนรวมในการสรางผลิตผลที่ความหมายตอ      
ตนเอง  เมื่อนักเรียนมีสวนรวมในการสรางสิ่งที่ดี  มีความหมายตอตนเอง  นักเรียนเปนศูนยกลาง  
จึงไมใชวิธีสอน  แตเปนเทคนิคการจัดการ  เพื่อใหการเรียนรูกับนักเรียนเปนสิ่งเดียวกัน  หรือมี
ความสอดคลองสัมพันธกันอยางสมดุล

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1. จากผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต      

(Constructivist) นักเรียนทํางานอยางเปนระบบ เปนผูนําและผูตามที่ดี   ไดในระดับปานกลาง    
ดังนั้นโรงเรียนควรสงเสริมพฤติกรรมดานประชาธิปไตย โดยครูกระตุนให   นักเรียนไดแสดงออกถึง
การเปนผูนํา ผูตาม รูหนาที่และบทบาทของตนเอง

2. จากผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต      
(Constructivist) นักเรียนวางแผนการทํางานเปน ไดในระดับปานกลาง ดังนั้น  ครูควรสนับสนุน
การทํางานกลุมที่เนนกระบวนการทํางานอยางเปนขั้นตอน

3.  จากผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต      
(Constructivist) ระยะเวลาในการทดลองสั้นทําใหการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนเกิดขึ้น
นอย ดังนั้นครูควรจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ในทุกระดับช้ัน เพื่อเปน       
พื้นฐานตอเนื่องกัน
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4. จากผลการวิจัย  พบวา  การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต      
(Constructivist) การใชภาษาและความคิดสรางสรรคของนักเรียนไดในระดับปานกลาง  ดังนั้น  
ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเพิ่มความสามารถในการใชภาษาและความคิดสรางสรรค

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรูดวยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด   

คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) กับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ เชน วิธีสอนแบบรวมมือการเรียนรู        
การสอนแบบ Story Line ในวิชาตาง ๆ  และระดับช้ันตาง ๆ

2.  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรูที่ จัดการเรียนการตามแนวคิด                 
คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เทคนิคอื่น เชน เทคนิค PBL เปนตน ที่สงผลตอการใฝรูของ   
นักเรียนและการเขียนสรุปความ  และความคิดสรางสรรค
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ภาคผนวก  ก
รายชื่อผูเช่ียวชาญ

ตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



110

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. อาจารยวิจารณ  ดานุวงศ ศึกษานิเทศก ระดับ 8  จังหวัดปทุมธานี
2. อาจารยประทิน  พําขุนทด อาจารย 3 ระดับ  8  โรงเรียนสุวรรณนาคี
                                                             อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี
3.  อาจารยจรีพร  สามารถ ศึกษานิเทศก ระดับ 7 อําเภอสามชุก

                                           จังหวัดสุพรรณบุรี
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ภาคผนวก  ข
การตรวจคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

และทดสอบกลุมตัวอยาง
-  แผนการสอน
-  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู
    และเกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู
-  แบบสอบถามความคิดเห็น
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ตารางที่  15  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอน

ผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

1 2 3
คาดัชนี

ความสอดคลอง
1. สาระสําคัญ

1.1  ความคิดรวบยอดสอดคลองกับ
       จุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา

+1 +1 +1 1.00

2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1  สอดคลองกับเนื้อหา
2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3  สอดคลองกับส่ือการเรียนการสอนและ
       การประเมินผล

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

3. เนื้อหา
3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
       คําอธิบายรายวิชา

+1 +1 +1 1.00

4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
4.2  สอดคลองกับเนื้อหา
4.3 สอดคลองกับการประเมินผล

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

5. ส่ือการเรียนการสอน
5.1  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน +1 +1 +1 1.00

6. การประเมินผล
6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
6.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00
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ตารางที่  16  คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก
1 .60 .67
2 .20 .40
3 .47 .40
4 .63 .60
5 .73 .80
6 .77 .73
7 .80 .20
8 .80 .80
9 .77 .80
10 .80 .80
11 .63 .47
12 .23 .47
13 .80 .40
14 .77 .20
15 .47 .40
16 .53 .40
17 .47 .40
18 .43 .47
19 .70 .20
20 .20 .40
21 .80 .20
22 .40 .40
23 .43 .20
24 .60 .40
25 .33 .27
26 .20 .40
27 .67 .67
28 .30 .33
29 .30 .60
30 .20 .40
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ตารางที่  17 คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ตารางที่  18  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินพฤติกรรม ดานการเรียนรู

ผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

1 2 3
คาดัชนี

ความสอดคลอง
1. ความสนใจใฝรู
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีวินัย
4. ความเอื้อเฟอแบงปน

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

ตารางที่  19  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินพฤติกรรม ดานกระบวนการ
       ปฏิบัติงาน

ผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

1 2 3
คาดัชนี

ความสอดคลอง
1. การวางแผนปฏิบัติงาน
2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ
3. การปฏิบัติงานตามแผนกระบวนการทํางาน
4. การใชและการเก็บรักษาเครื่องมือ

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่  20  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินพฤติกรรม ดานการเขียนสรุป
       องคความรู

ผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

1 2 3
คาดัชนี

ความสอดคลอง
1. การสรุปองคความรู
2. การใชภาษา
3. นิสัยที่ดีในการเขียน

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

ตารางที่ 21 เกณฑการประเมินพฤติกรรมดานการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ระดับคุณภาพประเด็น
การประเมิน 3 2 1
ความ
สนใจใฝรู

- มีความสนใจใฝรูทุกเรื่อง
- กระตือรือรนในการเรียน
   ทุกครั้ง
- คนควาหาความรูเพิม่เตมิ
   ครบถวนและชดัเจน
- กลาซักถามปญหาที่
   สงสัยทุกเรื่อง

- มีความสนใจใฝรูเฉพาะ
   เร่ืองที่กําหนด
- กระตือรือรนในการเรียน
   บางครั้ง
– คนควาหาความรูเพิม่เตมิ
   ครบถวนแตไมชดัเจน
- กลาซักถามปญหาที่สงสัย
   ในบางเรื่อง

- มีความสนใจใฝรูเฉพาะเรื่อง
   ที่ตนเองสนใจ
- กระตือรือรนในการ
   เรียนนอย
- คนควาหาความรูเพิม่เตมิไม
   ครบถวน และไมชดัเจน
- กลาซักถามปญหาที่สงสัย
   นอย

ความ
รับผิดชอบ

- ทํากิจกรรมดวยความ
   รับผิดชอบ มีความตั้งใจ
   ตลอดการทํางานจน
   สําเร็จ ทั้ง 6 ครั้ง

- ทํากิจกรรมดวยความ
   รับผิดชอบ มีความตั้งใจ
   ตลอดการทํางานจน
   สําเร็จ  ไมนอยกวา  4 ครั้ง

- ทํากิจกรรมดวยความ
   รับผิดชอบ มีความตั้งใจ
   ตลอดการทํางานจน
   สําเร็จ  ไมนอยกวา  2 ครั้ง

ความมีวินัย -ตรงตอเวลา 6 ครั้ง -ตรงตอเวลาไมนอยกวา
4 ครั้ง

-ตรงตอเวลาไมนอยกวา
2 ครั้ง

ความ
เอื้อเฟอ แบง
ปน

เอื้อเฟอแบงปนน้ําใจและ
วัสดุ อุปกรณแกเพื่อนๆ ที่
เดือดรอน  จนเปนนิสัย

เอื้อเฟอแบงปนน้ําใจและ
วัสดุ อุปกรณแกเพื่อนๆ ที่
เดือดรอน

เอื้อเฟอแบงปนน้ําใจและวัสดุ
อุปกรณแกเพื่อนๆ  ที่ตนเอง
รักเทานั้น
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู
2.51 – 3.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมการเรียนรูในระดับดีมาก
1.51 – 2.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการเรียนรูในระดับดี
1.00 – 1.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการเรียนรูในระดับพอใช

ตารางที่ 22   เกณฑการประเมินพฤติกรรมดานกระบวนการปฏิบัติงานของนักเรียน
  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ระดับคุณภาพประเด็น
การประเมิน 3 2 1
การวางแผน
ปฏิบัติงาน

การวางแผนปฏิบัติงานเปน
ระบบถูกตองและชัดเจน

การวางแผนปฏิบัติงานเปน
ระบบถูกตองแตไมชัดเจน

การวางแผนปฏิบัติงาน
ไมถูกตอง

การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ

เตรียมวัสดุอุปกรณครบ
ทุกชิ้น

เตรียมวัสดุอุปกรณไมครบ
1 อยาง

เตรียมวัสดุอุปกรณไมครบ
2 อยางขึ้นไป

การปฏิบัติงาน
ตามแผน
กระบวนการ
ทํางาน

ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว
ครบทุกขั้นตอนอยาง
สมบูรณ

ปฏิบัติตามแผนงานที่วาง
ไวไดบางขั้นตอนและ
ตองการความชวยเหลือให
ครูแนะนําในการปฏิบัติงาน
บาง

ไมสามารถปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไวได

การใชและการ
เก็บรักษา
เครื่องมือ

เก็บเครื่องมืออุปกรณสะอาด
ถูกวิธี และเปนระเบียบ

เก็บเครื่องมืออุปกรณ
สะอาด ถูกวิธี และเปน
ระเบียบโดยครูให
คําแนะนําชี้แนะในบางครั้ง

เก็บเครื่องมืออุปกรณสะอาด
ถูกวิธี และเปนระเบียบโดยครู
ใหคําแนะนําชี้แนะตลอดเวลา

เกณฑการประเมินพฤติกรรมกระบวนการปฏิบัติงาน
2.51 – 3.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมกระบวนการปฏิบัติงานในระดับดีมาก
1.51 – 2.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมกระบวนการปฏิบัติงานในระดับดี
1.00 – 1.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมกระบวนการปฏิบัติงานในระดับพอใช
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ตารางที่ 23 เกณฑการประเมินพฤติกรรมดานการเขียนสรุปองคความรูของนักเรียน
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ระดับคุณภาพประเด็น
การประเมิน 3 2 1
การใชภาษา เขียนสะกดคําไดถูกตองหรือ

เขียนผิดพลาดไมเกิน 1 – 3
คํา และสาระขององคความรู
มีความถูกตองชัดเจน

เขียนสะกดคําไดถูกตอง
หรือเขียนผิดพลาดไมเกิน 4
- 6 คํา และสาระขององค
ความรูไมความถูกตองบาง
สวน ไมครบถวน และไม
ชัดเจน

เขียนสะกดคําไดถูกตองหรือ
เขียนผิดพลาดไมเกิน 7 - 10
คํา และสาระขององคความรู
ไมส่ือความ ไมเกี่ยวกับเรื่องที่
ไดเรียนรู

นิสัยที่ดีใน
การเขียน

มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย มีความสะอาด

มีความเปนระเบียบ เรียบ
รอย มีรอยลบขีดขูดฆา 1-
2 แหง

มีความเปนระเบียบ เรียบรอย
มีรอยลบขีดขูดฆา 3 - 5 แหง

ความคิด
สรางสรรค

รูปเลมสวยงามแปลกตาไม
ซ้ําใคร

รูปเลมสวยงาม รูปเลมไมสวยงาม

เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเขียนสรุปองคความรู
2.51 – 3.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมการเขียนสรุปองคความรูในระดับดีมาก
1.51 – 2.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการเขียนสรุปองคความรูในระดับดี
1.00 – 1.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการเขียนสรุปองคความรูในระดับพอใช
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ตารางที่  24  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็น

ผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

1 2 3
คาดัชนี

ความสอดคลอง
บรรยากาศในการเรียนรู
1. นักเรียนรูสึกสนุกสนานเมื่อเรียนวิชางานบาน
2. การพูดชมเชยของครูทําให นักเรียนตั้งใจทํางาน
3. นักเรียนชอบใหคุณครูชวยชี้แนะอํานวยความสะดวกขณะ

ทํางาน
4. นักเรียนชอบวิธีสอน และการปฏิบัติตนของคุณครู
5. นักเรียนรูสึกมีอิสระเมื่อเรียนวิชางานบาน
6. นักเรียนไดรวมกันวางแผนการทํางานและลงมือปฏิบัติจริง
7. นักเรียนชอบทํางานเปนกลุมมากกวาเปนรายบุคคล
8. นักเรียนชอบไปศึกษานอกหองเรียน
9. นักเรียนทํางานอยางเปนระบบ เปนผูนําและผูตามที่ดี
10. นักเรียนมีโอกาสไดแลกเปล่ียนความคิดในการทํางานกับ

เพื่อนและคุณครู

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ประโยชนในการเรียนวิชางานบาน
11. การเรียนวิชางานบานชวยสรางนิสัยรักการทํางาน
12. วิชางานบานทําใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นได

อยางมีความสุข
13. วิชางานบานทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
14. นักเรียนวางแผนการทํางานเปน
15. วิชางานบานทําใหครอบครัวของนักเรียนมีคุณภาพชีวิต

มากขึ้น
16. นักเรียนมีหลักในการทํางานและรูจักการแกปญหา
17. นักเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
18. นักเรียนรูจักประหยัด ใชส่ิงของตางๆ ใหเกิดประโยชน
19. นักเรียนไดเรียนเรื่องที่ตนเองสนใจ
20. นักเรียนสามารถแบงเบาภาระโดยชวยเหลือตนเองและ

ครอบครัวไดดี

+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาความสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของ
Cronbach จากโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

RELIABILITY   ANALYSIS   -   SCALE   (ALPHA)

Item-total Statistics
                 Scale          Scale        Corrected
                 Mean         Variance      Item-            Alpha
                 if Item        if Item          Total             If Item
                Deleted      Deleted    Correlation       Deleted

ขอ  1         65.66          59.05          .59                 .83
ขอ  2         65.88          59.39          .47                 .84
ขอ  3         65.88          57.75          .63                 .83
ขอ  4         65.77          61.12          .35                 .84
ขอ  5         66.11          56.45          .76                 .83
ขอ  6         65.61          58.25          .49                 .84
ขอ  7         65.83          58.50          .51                 .84
ขอ  8         65.88          58.45          .56                 .83
ขอ  9         66.27          58.09          .45                 .84
ขอ10         66.05          54.05          .82                 .82
ขอ11         67.50          66.97         -.20                 .87
ขอ12         66.05          54.64          .56                 .83
ขอ13         65.94          59.46          .44                 .84
ขอ14         68.00          67.29         -.25                 .86
ขอ15         67.83          64.61         -.05                 .86
ขอ16         66.16          59.32          .54                  .84
ขอ17         66.50          58.50          .56                  .83
ขอ18         66.33          54.70          .62                  .83
ขอ19         66.16          58.14          .57                  .83
ขอ20         66.27         53.50           .66                  .83
Reliability Coefficients
N of Cases =     30.0                    N of Items = 20
Alpha =    .85

ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .85
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ตารางที่  25  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนระหวางหอง

ลําดับที่ หองที่  1 หองที่  2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

                30
                28
                27
                27
                28
                30
                26
                32
                29
                31
                30
                22
                25
                25
                25
                25
                25
                25
                25
                21
                24
                26
                25
                24
                26
                25
                27
                24
                23
                26
                33
                27
                25
                22
                24

                25
                30
                27
                29
                30
                29
                28
                34
                30
                20
                30
                28
                25
                26
                27
                27
                27
                25
                27
                20
                26
                31
                28
                27
                26
                21
                26
                26
                23
                26
                31
                27
                25
                25
                28

X 26.20 26.86
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ตารางที่  26  สถิติทดสอบความแตกตางคะแนนความรูพื้นฐานระหวางหอง

Group Statistics

35 26.2000 2.8159 .4760
35 26.8571 2.9916 .5057

TYPE
1
2

PRETEST
N Mean Std. DeviationStd. Error Mean

Independent Samples Test

.005 .945 -.946 68 .347 -.6571 .6944 -2.0429 .7286
-.946 67.752 .347 -.6571 .6944 -2.0430 .7287

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

PRETEST
F Sig.

Levene's Test for Equality of
Variances

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper

95% Confidence Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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ภาคผนวก  ค
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน

-  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ตารางที่  27   คาสถิติการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest)
                    และหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1

Paired Samples Statistics

14.1111 36 3.6471 .6079
17.8056 36 2.5051 .4175

PRETEST
POSTTEST

Pair 1
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Paired Samples Correlations

36 .403 .015PRETEST & POSTTPair 1
N Correlation Sig.

Paired Samples Test

-3.6944 3.4955 .5826 -4.8771 -2.5118 -6.342 35 .000PRETEST - POSTTEPair 1
Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper

95% Confidence Interval of the
Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

ตารางที่  28   คาสถิติการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest)
                     และหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2

Paired Samples Statistics

15.3514 37 3.1904 .5245
16.6216 37 3.0944 .5087

PRETEST
POSTTEST

Pair 1
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Paired Samples Correlations

37 .560 .000PRETEST & POSTTEPair 1
N Correlation Sig.

Paired Samples Test

-1.2703 2.9500 .4850 -2.2539 -.2867 -2.619 36 .013PRETEST - POSTTEPair 1
Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper

95% Confidence Interval of the
Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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ภาคผนวก  ง
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

-  ตารางการวิเคราะหเน้ือหา  วิชางานบาน
                 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2546
-  แผนการจัดการเรียนการสอน
-  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน
-  แบบสอบถามความคิดเห็น
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ตารางที่  29 การวิเคราะหเนื้อหา  วิชางานบาน  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5
                     ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546

ที่ เนื้อหา จํานวนคาบ หมายเหตุ
การจัดตกแตงบานและบริเวณบาน 78

1. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
วิชางานบานในภาคเรียนที่ 1

6

2. หองสุขานาใช 12
3. ใครใครก็ใชครัว 12
4. หองสารพัดจัดไวใชสอย 12
5. หองสวยนานอน 12
6. ตาวิเศษเห็นนะ 12
7. สรุปผลการจัดตกแตงบานและบริเวณบาน 12

การประกอบปรุง จัดและถนอมอาหาร 80
8. รูจักเลือกซื้ออาหารสด  อาหารแหง 6 *
9. คําศัพทที่ใชในการประกอบอาหาร 6 *

10. รับประทานอาหารดี ชีวีเปนสุข 6 *
11. อาหารสะอาด  รสชาติดี 6 *
12. สารพิษในอาหาร 6 *
13. ขนมไทยในทองถิ่น 6 *
14. การวางแผนทําบัญชีรับ - จายอาหาร 6
15. เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม 10
16. มารยาทในการรับประทานอาหาร 6
17. การจัดที่รับประทานอาหาร 6

18 - 19 การสอบภาคปฏิบัติ 10
20. การสอบภาคทฤษฎี 6

รวม 158

หมายเหตุ
การสอนวิชางานบาน 1 สัปดาหสอน 2 ชั่วโมง   * เนื้อหาที่ใชทดลอง  6  สัปดาห
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แผนการจัดการเรียนการสอน  วิชางานบาน
   เรื่อง การ เลือกซื้ออาหารสด  อาหารแหง         เวลา 6  คาบ / คาบละ 20  นาที
   กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ                 ชั้นประถมศึกษาปที่  5

สาระสําคัญ

อาหารเปนปจจยัสาํคญัในการดาํรงชวีติมนษุย  ในวนัหนึง่  ๆ เราตองรับประทานอาหารถงึ 3 มื้อ          
การเลือกซื้ออาหารอยางฉลาด จึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญยิ่ง การไดเรียนรูถึงวิธีการจายตลาด
และการเลือกซื้ออาหาร เพื่อจะไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน  ใหไดเกิดผลอยางแทจริง ดังนั้นจึงควร
ทราบหลักการพิจารณาเลือกซื้ออาหารที่มีคุณคา ปลอดสารพิษ  โดยประหยัดทั้งเงินและเวลา

จุดประสงคทั่วไป
นักเรียนมีความรูความเขาใจ  เร่ืองการเลือกซื้ออาหารสด  อาหารแหงไดถูกตอง

จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอน
ตาม แนวคิด

คอนสตรัคติวิสต
ส่ือการสอน

1.เลือกซื้อ
อาหารสด
อาหารแหง
สําหรับครอบ
ครัวได
เหมาะสม
2. เก็บรักษา
อาหารสด
อาหารแหงได
ถูกตอง

1.หลักการ
เลือกซื้อ
อาหารสด
อาหาร
แหง
2. การ
เลือกซื้อ
อาหาร
แตละ
ประเภท
แบงเปน

1. นักเรียนและครูรวมกัน
สนทนาเกี่ยวกับการเลือกซื้อ
อาหาร
2. ใหนักเรียนยกตัวอยาง
อาหารสด อาหารแหง
คนละ 1ชนิด
3. นักเรียนและครูไปสํารวจ
ตลาด ”สายหยุด” โดยครูแนะนํา
เปาหมายในการเรียนรู   เรื่อง
วิธีเลือกซื้อ เนื้อสัตว ผัก ผลไม
และอาหารแหง

ขั้นนํา

ขั้นทบทวน
ความรูเดิม

- ตลาด
สายหยุด
(ชื่อตลาด
สด)
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จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอน
ตาม แนวคิด

คอนสตรัคติวิสต

ส่ือ
การสอน

3.บอก
ลักษณะของ
อาหารสด
และอาหาร
แหงได
4.มีความสุข
ในการที่ได
ออกมาสัมผัส
กับสถาน
การณจริง

2.1 การ
เลือกซื้อ
อาหารสด
ประเภท
เนื้อสัตว
ผัก ผลไม
2.2 การ
เลือกซื้อ
อาหาร
แหง
ประเภท
แปง ขาว
ถั่วเมล็ด
แหง
อาหาร
กระปอง
อาหาร
สําเร็จ

3. นักเรียนจดบันทึกขอมูล
ดวยแผนที่ความคิด                   
(Mind Mapping)
4. หลังกลับจากการสํารวจตลาด
ใหนักเรียนจับคูแลกเปลี่ยนความรู
แลวนําเสนอผลการสํารวจดวยวิธี
คิดแบบเว็นนไดอะแกรม ( Venn
Diagram) รวมกันในประเด็น
ตอไปน้ี

4.1 หลักการเลือกซื้ออาหารสด
ประเภทเนื้อสัตว ผัก ผลไม

4.2 หลักการเลือกซื้ออาหาร
แหงประเภทแปง ขาว ถั่วเมล็ดแหง
อาหารกระปอง อาหารสําเร็จ

4.3 บรรยากาศการซื้อขาย
4.4 ความสะอาดของตลาด
4.5 ความสะดวกในการซื้อ
4.6 การจัดวางอาหาร
4.7 ลักษณะอาหารที่ปลอด

สารพิษ พรอมยกตัวอยาง
4.8 เปรียบเทียบสถานที่ขายอาหาร

ระหวางหางสรรพสินคาโลตัส
กับตลาดสายหยุด

5. ระหวางสํารวจใหนักเรียนเลือก
ซื้อ อาหารสดและอาหารแหง เพื่อ
ไปประกอบอาหารเย็นที่บานพรอม
ทั้งบอกเหตุผลและวิธีการเลือกซื้อ

ขั้นปรับเปล่ียน
แนวคิด

ขั้นนําความคิด
ไปใช

- เอกสาร
ประกอบ
การสอน
เร่ืองการ
เลือกซื้อ
อาหารสด
อาหาร
แหง
- อาหาร
สด
ประเภท
เนื้อสัตว
ผัก ผลไม
อาหาร
กระปอง
น้ํามันพืช
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จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอน
ตาม แนวคิด

คอนสตรัคติวิสต

ส่ือ
การสอน

6.  นักเรียนเขียนบันทึกใน
สมุดโดยตอบคําถามตอไปน้ี

 5.1 เราไดเรียนอะไรจากการ
รวมมือกันทํางานในครั้งนี้

5.2 เรารวมมือกันอยางไรในการ
ทํางานครั้งนี้

ขั้นทบทวน

การวัดและประเมินผล
วัดผลดวยวิธีดังตอไปนี้
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน

1.1 พฤติกรรมการเรียนรู
1.2  พฤติกรรมกระบวนการทํางาน

2. ตรวจผลงานเว็นนไดอะแกรม
3. สังเกตการสะทอนความคิดของผูเรียนดวยการเขียนบันทึกการเรียนรู
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แบบบันทึกการเรียนรูหลังเรียน

1. นักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
2. นกัเรยีนสามารถนาํความรูจากเรือ่งการเลอืกซือ้อาหารสด และอาหารแหง ไปใชในชวีติประจาํวนั
ไดอยางไร
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
3. นักเรียนมีความรูสึกอยางไรเมื่อเรียนเรื่องการเลอืกซือ้อาหารสด และอาหารแหง
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
4. ใหนักเรียนเขียนขอสงสัยเพิ่มเติมเปนขอๆ
1.                                                                                                                                          
2.                                                                                                                                          
3.                                                                                                                                          
4.                                                                                                                                          
5.                                                                                                                                          
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การบันทึกผลการสอน

บันทึกระหวางสอน
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
บันทึกหลังการสอน
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
ขอเสนอแนะ
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 แผนการจัดการเรียนการสอน  วิชางานบาน
         เรื่อง คําศัพทที่ใชในการประกอบอาหาร         เวลา 6  คาบ / คาบละ 20  นาที
                กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ           ชั้นประถมศึกษาปที่  5

สาระสําคัญ

ความหมายของคําที่ใชในการประกอบอาหารซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ ดังนั้นตองเลือก
ใหเหมาะสมกับชนิดของอาหารและวัตถุประสงคในการประกอบอาหาร รวมถึงเทคนิคในการ
ประกอบอาหาร   ซึ่งสะทอนใหเห็นความละเอียดออน  นุมนวล  ที่ลวนแตตองใชความชํานาญใน
การปรุง  การจัดตกแตง จากฝมือคนไทยทุกยุคทุกสมัย  ซึง่มีความประณีตงดงามและมีรสชาติ
อรอยกลมกลอม เปนเอกลักษณที่ไมเหมือนใคร เปนสิ่งที่เชิดหนาชูตาของคนไทยในสายตาของ
ชาวตางประเทศ ในเรื่องของรสชาติซึ่งใชสวนผสมที่มีในทองถิ่นมากมายที่สามารถนํามาใชในการ
ประกอบอาหารได อีกทั้งยังมีความประณีต สวยงามละเอียดลออในการจัดตกแตง

จุดประสงคทั่วไป

นักเรียนมีความรูความเขาใจความหมายของคําพูดที่ใชในการประกอบอาหารเพื่อเปน
ความรูพื้นฐานในการประกอบอาหาร

จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสอน
ตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต
ส่ือการสอน

1.อธิบาย
ความหมาย
ของคําที่ใช
ในการประกอบ
อาหาร
2. นําความรู
พื้นฐานที่
จําเปนไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

1. ความ
หมายของคํา
พูดที่ใชใน
การประกอบ
อาหาร

1. นักเรียนบอกรายการ
อาหารที่รับประทานในมื้อเชา
2. นักเรียนจัดกลุมประเภท
อาหารที่นักเรียนรับประทาน
พรอมบอกเกณฑในการจดักลุม
3. นักเรียนดูภาพอาหาร     
ครูซักถามเกี่ยวกับสวนผสม
คุณคาทางโภชนาการและวิธี
ปรุงอาหารใหสุกตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

        ขั้นนํา

ขั้นทบทวน
ความรูเดิม

ภาพอาหาร
สําเร็จรูป
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จุดประสงค
  เชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอน
ตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต
ส่ือการสอน

3. นําวิธีตางๆ
จากคําศัพทที่
ไดเรียนไปใชใน
การปฏิบัติงาน
4. เปรียบเทียบ
ความแตกตาง
ของคําที่
คลายคลึงกัน
5. สามารถ
ทํางานกับ
เพื่อนไดอยางมี
ความสุข

4. ใหนักเรียนคนควาหารายการ
อาหารจากหองสมุดที่มีคําศัพท
เกี่ยวกับการประกอบอาหารมา
ใหมากที่สุด พรอมท้ังหา
ความหมายของคําศัพทจาก
แหลงความรูตางๆ
5. นักเรียนแบงกลุมเขียน
เว็นนไดอะแกรม(Venn diagram)
เพื่อเปรียบเทียบความเหมือน
และความตางของคําศัพทที่
คนควาลงบนแผนโปสเตอร
ครูตรวจสอบความเขาใจ
พรอมแนะนําเพิ่มเติม  หลังจาก
เสร็จงานทุกคนเดินชมงานของ
เพื่อนรอบหอง พรอมบันทึก
คําศัพทของแตละกลุม
6. ตัวแทนของนักเรียนอาสา
อธิบายคําศัพทตางๆ ที่นักเรียน
หามาใหเพื่อนและครูฟง
7. นักเรียนในกลุมนําวิธีการ
ประกอบอาหารที่ไดคนควาไป
กําหนดรายการอาหารคาว
กลุมละ 1 อยาง วางแผน
ปฏิบัติงานในครั้งตอไป

ขั้นปรับเปล่ียน
แนวคิด

ขั้นนําความคิด
ไปใช

ขั้นทบทวน

- วารสารงาน
ฝมือ
- ตําราการ
ประกอบ
อาหาร
- เอกสาร
ประกอบการ
สอนเกี่ยวกับ
คําศัพทในการ
ประกอบ
อาหาร

- กระดาษ
  โปสเตอร
- สีเมจิ

ตําราการประ
อาหารกุลสตรี
ตําราการ
ประกอบ
อาหารของ
อาจารยสุภรณ
พจนมณี
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การวัดและประเมินผล
1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียน  ไดแก

1.1 พฤติกรรมการเรียนรู
1.2 พฤติกรรมกระบวนการปฏิบัติงาน

2.   สังเกตการสะทอนความคิดของผูเรียนดวยการเขียนบันทึกการเรียนรู
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แบบบันทึกการเรียนรูหลังเรียน

1. นักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
2. นักเรียนสามารถนําความรูไปใชไดอยางไรบาง
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
3. นักเรียนมีความรูสึกอยางไรเมื่อเรียนเรื่องนี้
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
4. นักเรียนมีความสงสัยในเรื่องใดอีกบาง  เขียนเปนขอๆ
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การบันทึกผลการสอน

บันทึกระหวางสอน
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
บันทึกหลังการสอน
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
ขอเสนอแนะ
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แผนการจัดการเรียนการสอน  วิชางานบาน
   เรื่อง รับประทานอาหารดี ชีวีเปนสุข    เวลา 6  คาบ / คาบละ 20  นาที
   กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ    ชั้นประถมศึกษาปที่  5

สาระสําคัญ
หัวใจของการมีสุขภาพที่ดีคือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน การประกอบอาหาร 

แตละมื้อควรพิจารณาคุณคาของอาหารใหครบถวนทั้ง 5 หมู  เพื่อใหรางกายเจริญเติบโต แข็งแรง
อาหารในแตละมื้อควรเปนอาหารที่สะอาด ปลอดสารพิษ เหมาะสมกับความตองการของสมาชิก
ของครอบครัว

จุดประสงคทั่วไป
เพื่อใหนักเรียนเลือกรับประทานอาหารที่เปนประโยชนครบทั้ง  5  หมู  ซึ่งทําใหรางกาย

แข็งแรง  มีสุขภาพสมบูรณ  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอน
ตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต
ส่ือการสอน

1. เลือกซ้ืออาหาร
สด อาหารแหง
สําหรับปรุงอาหาร
ไดเหมาะสม
2. ปรุง จัดอาหาร
ไดถูกตองตามหลัก
โภชนาการ
3. สามารถทํางาน
รวมกันเปนกลุมได
4. ภูมิใจในผลงาน
ของตนเองและชื่น
ชมผลงานของผูอ่ืน

- การปรุง
อาหาร
- การจัด
ตกแตง
อาหารใส
ภาชนะ
- ประโยชน
ของอาหาร
หลกั 5 หมู

1. ซักถามนักเรียนถึงรายการ
อาหารที่เตรียมมาประกอบ
2. นักเรียนนําเสนอรายการที่
กลุมตนเองทํา เชน อาหาร
ประเภทตม นึ่ง ทอด หลน
แกง ผัด เปนตน พรอมบอก
ประโยชนของอาหารทีน่าํเสนอ
3. แตละกลุมปรุงอาหารของ
ตนเองตามที่เตรียมไว ครู
อธิบายถึงประโยชนของสวน
ผสม เครื่องปรุง และวิธี
ประกอบอาหารใหคงคุณคา
ทางโภชนาการ

ขั้นนํา

ขั้นทบทวน
ความรูเดิม

ขั้นปรับเปลี่ยน
แนวคิด

1.อุปกรณ
เครื่องใชในครัว
เชน จาน ชาม
ถวย กระทะ
ตะหลิว ชอน
สอม  แกวน้ํา
2. อาหารสด
อาหารแหงที่นํา
มาจัดทํา
3. สมุดภาพ
การจัดอาหาร
ประเภทตางๆ
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จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอน
ตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต
ส่ือการสอน

4. เมื่อปรุงอาหารเสร็จแลว         
นําอาหารมาจัดใสภาชนะ
จัดสถานที่รับประทานอาหาร
พรอมทั้งเก็บอุปกรณ ลางและ
ทําความสะอาดสถานที่รวมกัน
5. นักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติของ
อาหาร กลาวถึงส่ิงที่นาชื่นชม และ
ส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไข
6.  เขียนบันทึก หรือทําหนังสือเลม
เล็ก เร่ือง  การปรุงอาหารและครู
นํา  นักเรียนวิเคราะหสวนผสม
ของอาหารดวยการใชคําถาม วามี
อยูในหมูใดบางใหมีประโยชน
อยางไรตอรางกาย  และในวัยของ
นักเรียนตองรับประทานอาหาร
อยางไรพรอมท้ังวาดภาพประกอบ
ระบายสีให สวยงาม

ขั้นนําความคิด
ไปใช

ขั้นทบทวน

- ตาราง
สารอาหาร
ของกอง
โภชนาการ
- วารสาร
คหเศรษฐ-
ศาสตร

การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน

1.1  พฤติกรรมการเรียนรู
1.2  พฤติกรรมการทํางานเปนของนักเรียน
1.3 การเตรียมอาหารสด อาหารแหง

2.  ผลงานการประกอบ ปรุงอาหาร
3.  ตรวจรายงานหรือหนังสือเลมเล็ก
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แบบบันทึกการเรียนรูหลังเรียน

1.  นักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
2. นักเรียนสามารถนําความรูไปใชไดอยางไรบาง
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
3. นักเรียนมีความรูสึกอยางไรเมื่อเรียนเรื่องนี้
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
4. นักเรียนมีความสงสัยในเรื่องใดอีกบาง  เขียนเปนขอๆ
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การบันทึกผลการสอน

บันทึกระหวางสอน
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
บันทึกหลังการสอน
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
ขอเสนอแนะ
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แผนการจัดการเรียนการสอน  วิชางานบาน
    เรื่อง อาหารสะอาด รสชาติดี      เวลา 6  คาบ / คาบละ 20  นาที
   กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ                ชั้นประถมศึกษาปที่  5

สาระสําคัญ
การเตรียม ประกอบ ปรุงอาหารอยางถูกวิธี เปนการรักษาคุณคาอาหารทําใหไดรับอาหาร

ที่มีประโยชน ปลอดภัย สวนผสมของอาหารตองสด ใหม มีคุณภาพ จะทําใหอาหารมีรสชาติดี         
นารับประทาน

จุดประสงคทั่วไป
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องการเตรียม ประกอบ ปรุงอาหารอยางถูกวิธี        

ดวยการสงวนคุณคาอาหารใหถูกหลักโภชนาการ

จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสอน
ตาม แนวคิด

คอนสตรัคติวิสต

ส่ือ
การสอน

1. อธิบาย
ประโยชนการ
สงวนคุณคา
อาหาร
2. นําความรู
ไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
3. วางแผน
การทํางานได
4. กําหนดราย
การอาหาร
สําหรับสมาชิก
ได

การเตรียม
ประกอบ ปรุง
อาหารคาว
อาหารเปน
ปจจัยที่จําเปน
ในการดํารงชีวิต
การรับประทาน
อาหารแตละวัน
ตองเพียงพอกับ
ความตองการ
ของรางกายให
คุณคาตามหลัก
โภชนาการ

1. นักเรียนเลนเกมอะฮา
(Aha –คิดไดแลว) เพื่อเปน
การยอนไตรตรองความคิด
โดยครูใชคําถามเกี่ยวกับวิธี
การปรุงอาหารที่นักเรียน
ทําในครั้งที่แลววานักเรียนมี
วิธีการสงวนคุณคาอาหาร
2. นักเรียนดูวีดีทัศน เร่ืองการ
ประกอบอาหารใหถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร  (เชน การ
เตรียมเนื้อหมู เนื้อไก ปลา ผัก
ตาง ๆ  ผลไม) และอนามัย
ของผูประกอบอาหาร

ขั้นนํา

ขั้นทบทวน
ความรูเดิม

ขั้นปรับเปล่ียน
แนวคิด - วีดีทัศน

เร่ืองการ
สุขาภิบาล
อาหาร
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จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอน
ตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต

ส่ือการ
สอน

2. การประกอบ
ปรุง จัด อาหาร
คาวใหถูกตอง
ตามหลัก
โภชนาการ
ตองมีความรู
ในเรื่อง ดังนี้

2.1 การจัด
และกําหนด
อาหารแตละมื้อ

2.2 รูหลัก
การสุขาภิบาล
อาหาร

2.3 ขั้นตอน
และเทคนิคการ
ปรุงอาหาร

3. นักเรียนทั้งชั้นและรวมกัน
อภิปรายสรุปประเด็น ดังนี้

3.1 เคยทําอาหารอะไร
บาง ผลเปนอยางไร

3.2 ทําไมตองทําอาหาร
รับประทานเอง

3.3 การซื้ออาหาร
รับประทานแตกตางกับการ
ทําอาหารรับประทานอยางไร
4. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ
4 คน ใหแตละกลุมศึกษา
ประเด็น ตอไปน้ี

4.1 การจัดอาหารแตละ
มื้อ

4.2 การกําหนดอาหารแต
ละมื้อ

4.3 ขั้นตอนการปรุง
อาหารถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล
 5. นักเรียนนําเสนอขอมูล
ดวยแผนที่ความคิด (Mind
Mapping)
6. ผูแทนกลุมเสนอผล
การศึกษา
7. นักเรียนจัดรายการอาหาร
สําหรับสมาชิกจํานวน 4 คน
ใหถูกตองตามหลักโภชนาการ

ขั้ น นําแ น ว คิ ด  
ไปใช

- เครื่อง
ฉายขาม
ศรีษะ
- ปากกา
เขียนแผน
ใส
- แผนใส

- เอกสาร
การจัด
รายการ
อาหาร
สําหรับ
สมาชิกใน
ครอบครัว
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จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอน
ตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต

ส่ือการ
สอน

8. ใหนักเรียนรวมกันวางแผน
การทํางานในเรื่อง
8.1  เลือกรายการอาหารที่จะ
ทํา
8.2  ศึกษาสวนประกอบและ
วิธีปรุง เครื่องปรุง อุปกรณ
8.3  กะปริมาณอาหาร
8.4  แบงหนาที่ความรับผิด
ชอบการเลือกซื้ออาหารใหชัด
เจน

ข้ันทบทวน -เครื่อง
ฉายขาม
ศรีษะ
-แผนใส
- ปากกา
เขียน
แผนใส

การวัดและประเมินผล
วัดผลดวยวิธีดังตอไปนี้
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน

1.1 พฤติกรรมการเรียนรู
1.2 พฤติกรรมกระบวนการทํางาน

2. ตรวจผลงานแผนที่ความคิด
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แบบบันทึกการเรียนรูหลังเรียน

1.  นักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
2. นักเรียนสามารถนําความรูไปใชไดอยางไรบาง
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
3. นักเรียนมีความรูสึกอยางไรเมื่อเรียนเรื่องนี้
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
4. นักเรียนมีความสงสัยในเรื่องใดอีกบาง  เขียนเปนขอๆ
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การบันทึกผลการสอน

บันทึกระหวางสอน
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
บันทึกหลังการสอน
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
ขอเสนอแนะ
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แผนการจัดการเรียนการสอน  วิชางานบาน
 เรื่อง อาหารเปนพิษ ชีวิตมีภัย          เวลา 6  คาบ / คาบละ 20  นาที

     กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ          ชั้นประถมศึกษาปที่  5

สาระสําคัญ
อาหารที่มีอยูมากมายในปจจุบัน มีสารพิษเกือบทุกชนิดผูผลิตนําความรูทางดาน 

วิทยาศาสตรมาใชในการดัดแปลงอาหารเพื่อใหไดผลกําไร แตเปนอันตรายตอผูบริโภคอยางยิ่ง 
และทําใหเสียชีวิตได ผูซื้อควรระมัดระวังในการเลือกซื้อ

จุดประสงคทั่วไป
นักเรียนมีความรูความเขาใจการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดสารพิษได

จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนการสอน
ตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต

ส่ือการสอน

1. บอกชนิด
ของ

สารพิษที่มีอยูใน
อาหารได
2. บอกโทษและ
อันตรายของสาร
พิษที่มีตอรางกาย
เมื่อรับประทาน
อาหารชนิดนั้น
3. นําความรู
ไปใชในชีวิต
ประจําวัน

- ชนิดของ
สารพิษที่มีอยู
ในอาหาร
- โทษและ
อันตรายของ
สารพิษ

1. นักเรียนอานขาว เร่ือง
การอายัด หมู 1.5 หมื่นตัว
2. ใหนักเรียนในกลุมสราง
ผังใยแมงมุมเกี่ยวกับขาวใน
ขอ 1
3. ครูนําสารกันบูด สีผสม
อาหารผงบอแรกซให
นักเรียนดู
4. ครูและนักเรียนรวมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับสารปน
เปอนที่มีในอาหาร

ขั้นนํา

ขั้นทบทวน
ความรูเดิม

- หนังสือ
พิมพไทยรัฐ

- เอกสารเผย
แพรของ
สํานักงาน
คณะ
กรรมการ
อาหารและ
ยา กระทรวง
สาธารณสุข
เร่ืองวัตถุเจือ
ปนอาหาร
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จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอน
ตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต
ส่ือการสอน

วิธีหลีกเลี่ยง
จากสารเคมี

5.  ใหนักเรียนรวมกลุมรวม
กันคิดวิธีการหลีกเลี่ยงจาก
สารเคมี
6.  ตัวแทนกลุมนําเสนอราย
ละเอียดวิธีการหลีกเลี่ยงสาร
เคมี
7.  นักเรียนรวมกันสรุป
ความรู  ดวยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกลุมเพื่อนดวย
เว็นนไดอะแกรม (Venn
diagram)

ขั้นปรับเปล่ียน
แนวคิด

ขั้นนําความคิด
ไปใช

ขั้นทบทวน เอกสารเผย
แพรวัตถุเจือ
ปนอาหาร
ของสํานัก
งานคณะ
กรรมการ
อาหารและ
ยากระทรวง
สาธารณสุข

การวัดและประเมินผล
1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
2.   สังเกตพฤติกรรมกระบวนการปฏิบัติงาน
3.   ตรวจผลงานการเขียนเวนนไดอะแกรม   (Venn  diagram)
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แบบบันทึกการเรียนรูหลังเรียน

1.  นักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
2. นักเรียนสามารถนําความรูไปใชไดอยางไรบาง
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
3. นักเรียนมีความรูสึกอยางไรเมื่อเรียนเรื่องนี้
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
4. นักเรียนมีความสงสัยในเรื่องใดอีกบาง  เขียนเปนขอๆ
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การบันทึกผลการสอน

บันทึกระหวางสอน
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
บันทึกหลังการสอน
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
ขอเสนอแนะ
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แผนการจัดการเรียนการสอน  วิชางานบาน
    เรื่อง ขนมไทยในเมืองสุพรรณ        เวลา 6  คาบ / คาบละ 20  นาที
   กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ        ชั้นประถมศึกษาปที่  5

สาระสําคัญ
สุพรรณบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่สามารถผลิตขนมหวานของไทยไดอยางหลากหลายชนิด เชน 

ขนมสาลี่  ขนมกง ขนมชั้น จาวตาลเชื่อม ขนมไขปลา ขนมดังกลาวมีความอรอยนับไดวาเปน   
เอกลักษณของจังหวัดสุพรรณบุรี เปนสินคาสงขายเปนของฝากที่มีคุณคาแกผูรับ ขนมหวานของ
สุพรรณบุรี กลายเปนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน

จุดประสงคทั่วไป
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับขนมไทยในทองถิ่นของตนเอง

จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสอน
ตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต

ส่ือการ
สอน

1.บอกชื่อขนม
ไทยขนมไทยใน
ทองถิ่นของ
ตนเองได
2. แยกประเภท
ของขนมไทยใน
ทองถิ่นของ
ตนเองได
3. นําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับขนมไทย
ในทองถิ่นของ
ตนเองได
4. ทําโครงงาน
ประเภทสํารวจได

1.ขนมไทย
ในทองถิ่น
2. แหลงขาย
ขนมไทยใน
ทองถิ่น
3.พืช
เศรษฐกิจที่มี
ในทองถิ่น
4. ของฝาก
จากเมือง
สุพรรณ

1. นักเรียนเขียนชื่อ
ขนมไทยในทองถิ่นที่ตนเอง
ชอบรับประทานพรอมบอก
เหตุผล
2. นักเรียนรับประทาน
ขนมที่คุณครูเตรียมไวและชวย
กันบอกชื่อขนม
3. นักเรียนศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับการทําโครงงาน
4. นักเรียนทั้งชั้นรวมกัน
อภิปรายในประเด็นตอไปน้ี

4.1 ประเภทของโครงงาน
ประโยชนของโครงงานการได
มาซึ่งโครงงาน

ขั้นนํา

ขั้นทบทวน
ความรูเดิม

ขั้นปรับเปล่ียน
แนวคิด

- หนังสือ
ตํานาน
ขนมไทย
- สมุด
ภาพ
ขนมไทย
- เอกสาร
การทํา
โครงงาน
- ตัวอยาง
โครงงาน
ประเภท
ทดลอง
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จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอน
ตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต
ส่ือการสอน

5. นักเรียนและครูรวมกัน
เสนอหัวขอเรื่องที่จะศึกษามา
รวมกันวิเคราะห
6. ครูแนะนํานักเรียนคิด
หัวขอเรื่องโครงงานที่เกี่ยวกับ
ขนมไทยในทองถิ่น
7. นักเรียนแบงกลุมเลือก
หัวขอโครงงานและแบงงานกัน
รับผิดชอบ
8. กําหนดเวลาในการทํา
โครงเปนเวลาประมาณ 10 วัน

ขั้นนําความคิด
ไปใช

ขั้นทบทวน

-   ตัวอยาง
โครงงาน
ประเภทสํารวจ

การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน

1.1 พฤติกรรมการเรียนรู
1.2 พฤติกรรมกระบวนการทํางาน

2. ผลงานการทําโครงงาน
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แบบบันทึกการเรียนรูหลังเรียน

1.  นักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
2. นักเรียนสามารถนําความรูไปใชไดอยางไรบาง
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
3. นักเรียนมีความรูสึกอยางไรเมื่อเรียนเรื่องนี้
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
4. นักเรียนมีความสงสัยในเรื่องใดอีกบาง  เขียนเปนขอๆ
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การบันทึกผลการสอน

บันทึกระหวางสอน
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
บันทึกหลังการสอน
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
ขอเสนอแนะ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนทางการเรียนวิชางานบาน   ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เรื่อง การเลือกซื้ออาหารสด  อาหารแหง การประกอบอาหารคาว  อาหารหวาน

ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. เหตุใดจึงควรเลือกซื้อผลไมตามฤดูกาล

ก.   เพราะผลไมมีความสดใหม
ข.   เพราะผลไมมีราคาถูก
ค.   มีผลไมมากมายใหเลือกซื้อ
ง.    เพราะผลไมมีรสหวานจัด

2. ในการเลือกซื้ออาหารควรทําส่ิงใดกอน
ก. จัดรายการอาหาร
ข. เตรียมงบประมาณ
ค. สํารวจราคาอาหาร
ง. นับจํานวนสมาชิกในครอบครัว

3. การตมผักมีหลักในการปฏิบัติอยางไร
ก. ตมผักเพื่อใหสุกมากๆ
ข. ใสผักลงตมกอนน้ําเดือด
ค. ใสผักลงตมเมื่อเวลาน้ําเดือด
ง. ใสน้ํานอย ใชไฟแรง  ปดฝา  เวลาสั้น

4. การเลือกซื้ออาหารประเภทหนอไม  ยอดมะพราว  แหว ควรเลือกซื้ออยางไร
ก. เลือกซื้อที่มีขนาดใหญ
ข.  เลือกซื้อสีสันสดใส สวยงาม
ค. เลือกซื้อสีที่เปนธรรมชาติ ไมขาวเกินไป
ง.   ซื้อจากตลาดสดใกลบานที่เปนรานคาประจํา

5. การกินดีมีความหมายวาอยางไร
ก. กินอาหารปลอดสารพิษ
ข. กินอาหารที่มีราคาแพง
ค. กินอาหารใหครบทั้ง 3  มื้อ
ง. กินอาหารใหครบทั้ง 5 หมู
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6. ส่ิงที่ควรคํานึงถึงมากที่สุดในการประกอบอาหารคือเร่ืองใด
ก. รสชาติของอาหาร
ข. วิธีทําที่ถูกตอง
ค. ความสะอาดในการปรุงอาหาร
ง. ประเภทของอาหารที่จะทํา

7. ขอใดเปนหลักสําคัญในการประกอบอาหาร
ก. สะอาด  ถูกหลักอนามัย  สงวนคุณคา
ข. อรอย  ประหยัด  ประกอบตามขั้นตอน
ค. สีสันสวยงาม  ราคาถูก  จํานวนมาก
ง. อรอย  ราคาแพง  ถูกหลักอนามัย

8. การจายอาหารที่ดีควรทําอยางไร
ก. วางแผนลวงหนา
ข. จายครั้งละมากๆ
ค. เลือกซื้ออาหารที่มีราคาถูก
ง. เลือกซื้อของที่ตนเองชอบ

9. ทําไมจึงตองลางเนื้อสัตวกอนที่นําไปประกอบอาหาร
ก. ทําใหเนื้อเปอยหั่นงาย
ข. ทําใหเนื้อมีสีแดง ไมเปนเม็ดสาคู
ค. ทําใหสะอาดและรักษาคุณคาอาหาร
ง. ไมใหสารอาหารบางชนิดละลายไปกับน้ํา

10. ขณะปรุงอาหารผูปรุงอาหารตองระมัดระวังเรื่องใด
ก. การชิมรสชาติอาหาร
ข. การแตงกายใหถูกตอง
ค. การไอ จาม รดอาหาร
ง. การใสเครื่องปรุงรส
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11. นักเรียนมีวิธีการทอดปลาอยางไรไมใหติดกระทะและน้ํามันกระเด็น
ก. เคลาเกลือ
ข. เคลาน้ําปลา
ค. เคลาน้ําสม
ง. เคลาน้ํามะนาว

12. การสงวนคุณคาอาหารทําไดโดยวิธีใด
ก. การเลือกซื้ออาหารใหมสด
ข. การเตรียมปรุงอาหารอยางถูกวิธี
ค. การเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล
ง. การเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพ

13. เหตุผลที่ตองเก็บเครื่องใชและอุปกรณในการประกอบอาหารออกเปนพวกๆ เพราะอะไร
ก. สวยงาม  เรียบรอย
ข. สะดวกในการหยิบใช
ค. มองดูเปนระเบียบเรียบรอย
ง. แยกตามประเภทเครื่องใช

14. การประกอบอาหารแตละมื้อควรคํานึงสิ่งใด
ก. คาใชจาย
ข. รสชาติของอาหาร
ค. เวลาที่ใชในการประกอบอาหาร
ง. จํานวนคนที่รับประทานอาหาร

15. ขาวสารชนิดใดมีประโยชนตอรางกายมากที่สุดอะไร
ก. ขาวเหนียว
ข. ขาวโอต
ค. ขาวกลอง
ง. ขาวมันปู
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16. ถานักเรียนมีเวลานอย จะแกงสม 1 หมอ ควรเลือกผักในขอใด
ก. ผักกระเฉด
ข. ผักชะอม
ค. ฝกมะรุม
ง. ถั่วฝกยาว

17. ถาจะใหแกงจืดมีรสอรอยและมีคุณคาทางอาหารควรทําอยางไร
ก. ใสผงชูรสในน้ําแกง
ข. ใชน้ําตมกระดูกทําน้ําแกงจืด
ค. ใสน้ําตาลทรายเล็กนอยลงในน้ําแกงจืด
ง. ใสรากผักชีและหัวไชทาวลงในน้ําแกงจืด

18. การเลือกซื้ออาหารที่มีสารปนเปอนรับประทานเปนประจําทําใหเกิดโรคใด
ก. โรคมะเร็ง
ข. โรคหัวใจ
ค. โรคความดันเลือดสูง
ง.  โรคกระเพาะอาหาร

19. หลักการประกอบอาหารใหมีรสชาติอรอย ควรปฏิบัติอยางไร
ก. ผูปรุงมีความชํานาญ
ข. ใชสวนผสมทุกอยางที่มีราคาแพง
ค. ผูปรุงรูจักการเลือกซื้ออาหารและมีความชํานาญในการปรุง
ง. สวนผสมสด   สะอาด  เครื่องปรุงมีคุณภาพ ผูปรุงทําตามขั้นตอน

20. นักเรียนควรจัดอาหารประเภทใดใหกับสมาชิกที่น้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
ก. ขาวสวย  แกงเลียงผักรวมมิตร ปลานึ่งมะนาว  ฝร่ัง
ข. ขาวตม  ยําไขเค็ม  ผัดคะนาหมูกรอบ  สับปะรดเชื่อม
ค. ขาวสวย  หมูทอดกระเทียม  แกงสมผักรวม  มะละกอสุก
ง. ขาวสวย  น้ําพริกกะป – ผักทอดตางๆ ตมจืดมะระสอดไส  กลวยเชื่อม
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนทางการเรียนวิชางานบาน   ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เรื่อง การเลือกซื้ออาหารสด  อาหารแหง การประกอบอาหารคาว  อาหารหวาน

ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1.  เหตุใดจึงควรเลือกซื้อผลไมตามฤดูกาล

ก. มีผลไมมากมายใหเลือกซื้อ
ข.   เพราะผลไมมีราคาถูก
ค. เพราะผลไมมีความสดใหม
ง.   เพราะผลไมมีรสหวานจัด

2.  ในการเลือกซื้ออาหารควรทําสิ่งใดกอน
ก. เตรียมงบประมาณ
ข   จัดรายการอาหาร
ค.  สํารวจราคาอาหาร
ง.  นับจํานวนสมาชิกในครอบครัว

3.  การตมผักมีหลักในการปฏิบัติอยางไร
ก.  ใสน้ํานอย ใชไฟแรง  ปดฝา  เวลาสั้น
ข.  ใสผักลงตมเมื่อเวลาน้ําเดือด
ค.  ตมผักเพื่อใหสุกมากๆ
ง.  ใสผักเมื่อเวลาน้ําเดือด

4.  การเลือกซื้ออาหารประเภทหนอไม  ยอดมะพราว  แหว ควรเลือกซื้ออยางไร
ก.  ซื้อจากตลาดสด
ข. ซื้อจากรานประจํา
ค. ตามรานขายของชําใกลบาน
ง. เลือกซื้อสีที่เปนธรรมชาติ ไมขาวเกินไป

5.  การกินดีมีความหมายวาอยางไร
ก.  กินอาหารปลอดสารพิษ
ข.  กินอาหารใหครบทั้ง 5 หมู
ค.  กินอาหารที่มีราคาแพง
ง.  กินอาหารใหครบทั้ง 3  มื้อ
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6.   ส่ิงที่ควรคํานึงถึงมากที่สุดในการประกอบอาหารคือเร่ืองใด
ก.  รสชาติของอาหาร
ข.  วิธีทําที่ถูกตอง
ค. ประเภทของอาหารที่จะทํา
ง. ความสะอาดในการปรุงอาหาร

7.   ขอใดเปนหลักสําคัญในการประกอบอาหาร
ก.  อรอย  ประหยัด  ประกอบตามขั้นตอน
ข.  สีสันสวยงาม  ราคาถูก  จํานวนมาก
ค.  สะอาด  ถูกหลักอนามัย  สงวนคุณคา
ง.  อรอย  ราคาแพง  ถูกหลักอนามัย

8.   การจายอาหารที่ดีควรทําอยางไร
ก.  จายครั้งละมากๆ
ข.  วางแผนลวงหนา
ค.  เลือกซื้ออาหารที่มีราคาถูก
ง.  เลือกซื้อของที่ตนเองชอบ

9.  ทําไมจึงตองลางเนื้อสัตวกอนที่นําไปประกอบอาหาร
ก.  ไมใหสารอาหารบางชนิดละลายไปกับน้ํา
ข.  ทําใหสะอาดและรักษาคุณคาอาหาร
ค.  ทําใหเนื้อมีสีแดง ไมเปนเม็ดสาคู
ง.  ทําใหเนื้อเปอย  หั่นงาย

10.  ขณะปรุงอาหารผูปรุงอาหารตองระมัดระวังเรื่องใด
ก.  การชิมรสชาติอาหาร
ข.  การแตงกายใหถูกตอง
ค.  การใสเครื่องปรุงรส
ง.  การไอ จาม รดอาหาร
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11.  นักเรียนมีวิธีการทอดปลาอยางไรไมใหติดกระทะและน้ํามันกระเด็น
ก.   เคลาน้ําปลา
ข.   เคลาเกลือ
ค.  เคลาน้ําสม
ง.   เคลาน้ํามะนาว

12.  การสงวนคุณคาอาหารทําไดโดยวิธีใด
ก.   การเลือกซื้ออาหารใหมสด
ข.   การเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล
ค.  การเตรียมปรุงอาหารอยางถูกวิธี
ง.  การเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพ

13.  เหตุผลที่ตองเก็บเครื่องใชและอุปกรณในการประกอบอาหารออกเปนพวกๆ เพราะอะไร
ก.  สะดวกในการหยิบใช
ข.  สวยงาม  เรียบรอย
ค.  มองดูเปนระเบียบเรียบรอย
ง.  แยกตามประเภทเครื่องใช

14.  การประกอบอาหารแตละมื้อควรคํานึงสิ่งใด
ก.  คาใชจาย
ข.  รสชาติของอาหาร
ค.  จํานวนคนที่รับประทานอาหาร
ง.  เวลาที่ใชในการประกอบอาหาร

15.  ขาวสารชนิดใดมีประโยชนตอรางกายมากที่สุดอะไร
ก.  ขาวเหนียว
ข.  ขาวโอต
ค.  ขาวมันปู
ง.  ขาวกลอง
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16.  ถานักเรียนมีเวลานอย จะแกงสม 1 หมอ ควรเลือกผักในขอใด
ก.  ถั่วฝกยาว
ข.  ผักกระเฉด
ค. ผักชะอม
ง.   ฝกมะรุม

17.  ถาจะใหแกงจืดมีรสอรอยและมีคุณคาทางอาหารควรทําอยางไร
ก.  ใสผงชูรสในน้ําแกง
ข. ใสน้ําตาลทายเล็กนอยลงในน้ําแกงจืด
ค. ใชน้ําตมกระดูกหมู  โครงไก ทําน้ําแกงจืด
ง.  ใสรากผักชีและหัวไชทาวลงในน้ําแกงจืด

18.  การเลือกซื้ออาหารที่มีสารปนเปอนรับประทานเปนประจําทําใหเกิดโรคใด
ก.  โรคหัวใจ
ข.  โรคมะเร็ง
ค.  โรคความดันเลือดสูง
ง.   โรคกระเพาะอาหาร

19.  หลักการประกอบอาหารใหมีรสชาติอรอย ควรปฏิบัติอยางไร
ก.   สวนผสมสด   สะอาด  เครื่องปรุงมีคุณภาพ ผูปรุงทําตามขั้นตอน
ข.   ผูปรุงรูจักการเลือกซื้ออาหารและมีความชํานาญในการปรุง
ค.  ใชสวนผสมทุกอยางที่มีราคาแพง
ง.   ผูปรุงมีความชํานาญ

20.  นักเรียนควรจัดอาหารประเภทใดใหกับสมาชิกที่น้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
ก.  ขาวสวย  น้ําพริกกะป – ผักทอดตางๆ ตมจืดมะระสอดไส  กลวยเชื่อม
ข.  ขาวสวย  หมูทอกกระเทียม  แกงสมผักรวม  มะละกอสุก
ค.  ขาวตม  ยําไขเค็ม  ผัดคะนาหมูกรอบ  สับปะรดเชื่อม
ง.   ขาวสวย  แกงเลียงผักรวมมิตร ปลานึ่งมะนาว  ฝร่ัง
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ตารางที่  30  เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน (pretest) และหลังเรียน (posttest)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ เร่ือง การเลือกซื้ออาหารสด 
อาหารแหง  การประกอบอาหารคาว  อาหารหวาน

แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
1 ก 1 ค
2 ข 2 ก
3 ง 3 ก
4 ค 4 ง
5 ง 5 ข
6 ค 6 ง
7 ก 7 ค
8 ก 8 ข
9 ง 9 ก
10 ค 10 ง
11 ก 11 ข
12 ข 12 ค
13 ข 13 ก
14 ง 14 ค
15 ค 15 ง
16 ง 16 ก
17 ข 17 ค
18 ก 18 ข
19 ค 19 ข
20 ก 20 ง
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิชางานบาน

คําชี้แจง   แบบสอบถามชุดนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ในวิชางานบาน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   เร่ือง การประกอบ ปรุง
และจัดอาหาร ในการใหขอคิดเห็นนี้  โปรดระบุระดับความคิดเห็นโดยใสเครื่องหมาย ลงใน
ชองระดับความคิดเห็นที่กําหนดไว สําหรับระดับคะแนนความคิดเห็นนั้นมีความหมายดังนี้

3 = ชอบหรือเห็นดวยกับการสอนของครูในระดับมาก
2     = ชอบหรือเห็นดวยกับการสอนของครูในระดับปานกลาง
1 = ชอบหรือเห็นดวยกับการสอนของครูในระดับนอย

ตอนที่  1  บรรยากาศในการเรียนรูและประโยชนในการเรียนวิชางานบาน

ที่ รายการพิจารณา มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

บรรยากาศในการเรียนรู
1. นักเรียนรูสึกสนุกlนานเมื่อเรียนวิชางานบาน
2. การพูดชมเชยของครูทําใหนักเรียนตั้งใจทํางาน
3. นักเรียนชอบใหคุณครูชวยชี้แนะอํานวยความสะดวก

ขณะทํางาน
4. นักเรียนชอบวิธีสอน  และการปฏิบัติตนของคุณครู
5. นักเรียนรูสึกมีอิสระเมื่อเรียนวิชางานบาน
6. นักเรียนไดรวมกันวางแผนการทํางานและลงมือปฏิบัติจริง
7. นักเรียนชอบทํางานเปนกลุมมากกวาเปนรายบุคคล
8. นักเรียนชอบไปศึกษานอกหองเรียน
9. นักเรียนทํางานอยางเปนระบบ เปนผูนําและผูตามที่ดี

10. นักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดในการทํางานกับ
เพื่อนและคุณครู
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ที่ รายการพิจารณา
มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

ประโยชนในการเรียนวิชางานบาน
11. การเรียนวิชางานบานชวยสรางนิสัยรักการทํางาน
12. วิชางานบานทําใหสามารถทํางานรวมอื่นไดอยางมี

ความสุข
13. วิชางานบานทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
14. นักเรียนวางแผนการทํางานเปน
15. วิชางานบานทําใหครอบครัวของนักเรียนมีคุณภาพชีวิต

มากขึ้น
16. นักเรียนมีหลักในการทํางานและรูจักการแกปญหา
17. นักเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
18. นักเรียนรูจักประหยัด ใชส่ิงของตางๆ ใหเกิดประโยชน
19. นักเรียนไดเรียนเรื่องที่ตนเองสนใจ
20. นักเรียนสามารถชวยแบงเบาภาระโดยชวยเหลือตนเอง

และครอบครัวไดดี

ตอนที่ 2  ความคิดเห็น ความรูสึกของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการสอนของครู
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