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Abstract
The purposes of this study were; 1) to construct the learning packages for integrated ASEAN on “tools and
geographic phenomena” for Mathayomsuksa five students by using constructionism theory to meet the standard
criterion of 80/80 2) to study learning achievements before and after using the learning packages 3) to study student’s
attitude toward social studies learning. The cluster random sampling was used to select students from Mathayomsuksa five at Watsothornwararamworawiharn school of semester 1 in 2017 academic year. The sample was 39 students
from the school. The research tools were learning packages, lesson plan, achievements test and the attitude
inventory. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and t-test (dependent).
The results were that: 1. The efficiency of the learning packages for integrated ASEAN on “tools and
geographic phenomena” for Mathayomsuksa five students by using constructionism theory had the efficiency of
(E1/ E2) = 85.60/ 81.15 2. The score in posttest was higher than the score in the pretest with statistical significance
of .01 3. The attitudes toward social studies learning repeat was at a high level and observation of the student
expression from facial expressions and the attitude inventory.
Keyword : The learning packages using constructionism theory, Integrated ASEAN, Attitude toward social studies
learning

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ คือ เพือ่ สร้างชุดการเรียน บูรณาการอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ เรือ่ ง เครือ่ งมือและปรากฏการณ์
ทางภูมิศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 39 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือ ชุดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยชุดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และแบบวัดเจตคติตอ่ วิชาสังคมศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent)
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ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดการเรียนรู้ บูรณาการอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/ E2) เท่ากับ 85.60/
81.15 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ 3. เจตคติของนักเรียนต่อวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรูม้ เี จตคติในภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสังเกตจากการแสดงออกของนักเรียนจากสีหน้าท่าทาง และการท�ำแบบวัดเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา
ค�ำส�ำคัญ : ชุดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา, การบูรณาการอาเซียน, เจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

จากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีเพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมภิ าค
ในโลกเข้าด้วยกัน ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับความ
หลากหลายทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเป็น
อย่างมาก ท�ำให้ต้องเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและพัฒนา
คนให้มีศักยภาพสูงขึ้น ให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เห็นพ้องต้องกันทีจ่ ะร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้
ดีขึ้น จึงมีการลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน
ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord ll หรือ Bali
Concord) เพื่อประกาศการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ภายในปี พ.ศ. 2563 (เอกรินทร์ สีม่ หาศาลและคณะ,
2557, หน้า 3) การศึกษาจึงเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญและเป็นกลไกหลักใน
การน�ำอาเซียนก้าวเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคม
มีศักยภาพในการแข่งขันและอ�ำนาจต่อรองเจรจากับกลุ่มประเทศ
ในภูมิภาคอื่นๆ ดังจะเห็นได้จากปฏิญญาว่าด้วยแผนงานส�ำหรับ
ประชาคมอาเซี ย น ได้ให้ความส�ำคัญ ในการใช้ก ลไกการศึ ก ษา
ขับเคลื่อนอาเซียนให้บรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020
ในท่ามกลางกระแสการปรับเปลี่ยนของสังคมที่เกิดขึ้นนี้
การจัดการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับกระแสการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ในสังคม การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 นีจ้ งึ เป็นการ
ก�ำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้าง
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้ โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะที่ เ กิ ด กั บ ตั ว ผู ้ เรี ย น เพื่ อ ใช้ ใ นการด� ำ รงชี วิ ต ในสั ง คม
แห่งความเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง
ก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”
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(21st Century Skills) ซึ่งครูจะไม่ได้เป็นเพียงผู้สอน แต่ต้องให้
นักเรียนเป็นผูเ้ รียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝน
ให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ�ำนวยความสะดวก (Facilitator)
การจัดการเรียนรูน้ นั้ ต้องมีความสัมพันธ์ มีขนั้ ตอนและกระบวนการ
ที่เป็นล�ำดับที่ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน
แนวคิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(Constructionism) เป็นแนวคิดที่เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
หรือเป็นการเรียนด้วยลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อน�ำไปสู่การท�ำให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ และสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
อย่างลึกซึง้ และสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูใ้ นด้านทักษะการ
ใช้ชีวิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ส�ำคัญ เพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังให้ผเู้ รียนสามารถคิดวางแผนและท�ำงานอย่างเป็นระบบ
ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ท�ำงานเป็นกลุ่มได้ มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการ
กับรายวิชาอืน่ ๆ ได้ นอกจากนีไ้ อซีทไี ด้เข้ามามีบทบาททางการศึกษา
และเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจ�ำวันของคนทัว่ โลก ไอซีที ในปัจจุบนั
จึงไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ได้อีกด้วย
จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั สนใจแนวทางการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)
โดยผ่านทางการใช้ชดุ การเรียนรูใ้ นรายวิชาภูมศิ าสตร์ โดยบูรณาการ
อาเซี ย นเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มีประสิ ท ธิภาพ
และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การ
ก�ำหนดปัญหาทีส่ นใจและการท�ำกิจกรรมกลุม่ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถ
วิ เ คราะห์ แ ละสามารถบู ร ณาการกั บ รายวิ ช าอื่ น ๆ ได้ ต ลอดจน
เป็นการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่สนับสนุน อาทิ จริญญา ไศลบาท (2554) ได้ศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเขาหิน ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา (Constructionism) ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรณี
ศึกษาโรงเรียนบ้านเขาหิน ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา
(Constructionism) จากการประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้อง
และเหมาะสมในระดับมาก ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้
หลักสูตรบูรณาการ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียน เจตคติของนักเรียน
ทีม่ ตี อ่ การเรียนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเขาหิน ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ในระดับมาก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ สร้ า งชุ ด การเรี ย น บู ร ณาการอาเซี ย น หน่ ว ย
การเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วย ชุดการเรียน บูรณาการอาเซียน หน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา
3. เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ข องนั ก เรี ย นต่ อ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา
หลังเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน บูรณาการอาเซียน หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
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และวัฒนธรรม บูรณาการอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือ
และปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 5
ตามแนวทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์
ด้วยปัญญา (Constructionism)
โดยมีล�ำดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นระดมความคิด
ขั้นที่ 2 ขั้นพินิจค้นคว้า
ขั้นที่ 3 ขั้นเดินหน้าปฏิบัติ
ขั้นที่ 4 ขั้นสกัดความรู้
ขั้นที่ 5 ขั้นน�ำสู่ชั้นเรียน

ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เจตคติต่อวิชา
สังคมศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา : ภารวี สื่อประเสริฐสิทธิ์ (2560)

วิธีการวิจัย

ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 8 ห้องเรียน จ�ำนวนนักเรียน
274 คน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการศึกษา เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาการน�ำแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา หน่วยในการสุ่ม
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ การใช้
(Constructionism) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียนบ้านสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาล 4 ชุดการเรียน บูรณาการอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือ
(บ้านเชียงราย) โรงเรียนบ้านเขากระปุก จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียน และปรากฏการณ์ทางภูมศิ าสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
ราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์เป็น 5 ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีประสิทธิภาพตาม
ขั้นตอนการสอนทั้งหมด 5 ขั้นตอนและสามารถเขียนเป็นกรอบ เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน เรือ่ ง เครือ่ งมือและปรากฏการณ์ทางภูมศิ าสตร์และเจตคติ
แนวคิดการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
ต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้รปู แบบการทดลองแบบ One group
pretest-posttest design (ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ นัยพัฒน์,
2551, หน้า 42) มีวิธีด�ำเนินการทดลองและเก็บข้อมูล ดังนี้
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1. สร้างชุดการเรียน บูรณาการอาเซียน หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ตามแนวทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์ ด ้ ว ยปั ญ ญา
มีทั้งหมด 7 ชุด คือ ชุดการเรียนที่ 1 แผนที่ ชุดการเรียนที่ 2 เครื่อง
มือทางภูมิศาสตร์ ชุดการเรียนที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ศึกษาภูมิศาสตร์ ชุดการเรียนที่ 4 โครงสร้างโลก ชุดการเรียนที่ 5
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภูมิประเทศของโลก ชุดการเรียนที่ 6
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุดการเรียนที่ 7 ภาวะโลกร้อน จากนั้น
น� ำ ชุ ด การเรี ย นตามแนวทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์ ด ้ ว ยปั ญ ญา
(Constructionism) คู่มือครู คู่มือนักเรียนที่ปรับปรุงแล้วไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมในด้านเนือ้ หา ระยะเวลา สาระส�ำคัญ จุดประสงค์การเรียน
รู้ ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน Constructionism
สือ่ การเรียน การวัดผลประเมินผลในแต่ละชุดการเรียน พบว่าได้คา่
เฉลี่ยตั้งแต่ 4.60–5.00 ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมมากที่สุด
2. ผู้วิจัยด�ำเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา โดยการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
		 2.1 ขั้นระดมความคิด หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนมีการจัด
สถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียน
แสดงความคิดเห็นและสนใจที่จะค้นหาค�ำตอบ
		 2.2 ขั้นพินิจค้นคว้า หมายถึง ขั้นที่นักเรียนด�ำเนินการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
		 2.3 ขั้นเดินหน้าปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่นักเรียนลงมือ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรูต้ า่ งๆ การสร้างสรรค์ชนิ้ งาน ทัง้ ในรูปแบบ
ของการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม
		 2.4 ขัน้ สกัดความรู้ หมายถึง ขัน้ ทีน่ กั เรียนสามารถสรุป
ผลงานและองค์ความรูท้ ไี่ ด้ และประเมินผลงานว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่เพียงใด โดยเป็นการแลกเปลี่ยน ตรวจสอบแนวคิดภายใน
กลุ่มของตนเองอย่างอิสระ
		 2.5 ขั้นน�ำสู่ชั้นเรียน หมายถึง ขั้นที่นักเรียนมีการน�ำ
เสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในชั้นเรียน โดยนักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันประเมินผลงาน
		 จากนัน้ น�ำเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญชุดเดียวกับทีต่ รวจชุดการ
เรียน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ซึ่งค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ความเหมาะสมของชุดการเรียนทั้ง 7 ชุด พบว่าได้ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
4.80–5.00 ค่าเฉลีย่ รวมอยูท่ ี่ 4.92 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมมากทีส่ ดุ
3. ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน จากนั้นด�ำเนินการน�ำแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย แล้วพิจารณาเลือกแบบทดสอบ
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ทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.50-1.00 ไว้ใช้ ซึง่ ผลการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80–1.00 จากนั้นน�ำแบบ
ทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโสธร วรารามวรวิหาร ปีการศึกษา 2559
ที่ผ่านการเรียนเนื้อหานี้มาแล้ว จ�ำนวน 40 คน ตรวจแบบทดสอบ
แล้วค�ำนวณค่าความยากง่าย และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกเป็นรายข้อ โดย
ใช้เทคนิคร้อยละ 50 กลุม่ สูงและกลุม่ ต�ำ่ (พรรณี ลีกจิ วัฒนะ, 2553,
หน้า 113-115) ข้อสอบมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.38 – 0.80
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.25 – 0.90 และหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 และต้องได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .91 และได้ข้อสอบจ�ำนวน 40 ข้อ
4. ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการสร้างแบบวัดเจตคติตอ่ วิชาสังคมศึกษา
เป็ น แบบสอบถามใช้ ม าตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale)
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ และน�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ชุดเดียวกับที่ตรวจชุดการเรียน ตรวจพิจารณาความเหมาะสมอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งผลการพิจารณา
IOC มีค่า 0.60 – 1.00 จากนั้นวิเคราะห์เพื่อหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
(r) ค�ำนวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติทั้งฉบับโดย
ใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– Coefficient) ตามวิธีของ
ครอนบัค (Cronbach,1990 อ้างถึงใน สุภาพร ปิน่ ทอง, 2554, หน้า
120) ซึ่งผลการวิจัยได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.22–0.86
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.895
5. ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การสุ ่ ม นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 39 คน
จากทั้งหมด 10 ห้องเรียน จ�ำนวน 274 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster random sampling) โดยใช้ ห ้ อ งเรี ย นเป็ น หน่ ว ย
ในการสุ่ม
6. ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการทดสอบก่อนเรียนในชัว่ โมงแรก โดยให้
นักเรียนท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7. ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ บู ร ณาการ
อาเซียนในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ก�ำหนดไว้จ�ำนวน
7 ชุดการเรียน เมือ่ นักเรียนเรียนจบในชุดการเรียนแต่ละชุด นักเรียน
จะต้องท�ำแบบทดสอบประจ�ำชุดการเรียนทุกครั้ง
8. ผู้วิจัยด�ำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนท�ำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติต่อ
รายวิชาสังคมศึกษา
9. ผู ้ วิ จั ย น� ำ คะแนนที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบก่ อ นเรี ย น
ขณะเรี ย น และหลั ง เรี ย นมาท� ำ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทางสถิ ติ
เพื่อทดสอบสมมุติฐาน

ผลการวิจัย

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ งเครือ่ งมือ
และปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
สอดคล้องกับระดับสมมติฐาน
3. ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่
เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ปรากฏผลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ของชุดการ
เรียน บูรณาการอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือและ
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนด้วยชุดการเรียน

			
คะแนน
เรื่อง
จ�ำนวนคน
กิจกรรม
		
(n)
ระหว่างเรียน
			
คะแนนเต็ม
การสร้าง
ชุดการ
เรียนรู้
เรื่อง
เครื่องมือ 39
70
และ
ปรากฏ
การณ์ทาง
ภูมิศาสตร์

1. ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาสังคมศึกษาเป็น
วิชาที่น่าสนใจ (+)
2. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าวิชาสังคมศึกษา
ไม่สามารถน�ำมาปรับใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้ (-)
3. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าวิชาสังคมศึกษาไม่มี
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ (-)
4. ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาสังคมศึกษาท�ำให้
เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (+)
5. ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาสังคมศึกษาเป็น
วิชาที่เรียนรู้ได้ยากมาก (-)
6. ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อต้องเรียน
วิชาสังคมศึกษา (-)
7. ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาสังคมศึกษา
สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ (+)
8. ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาสังคมศึกษาไม่มี
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ (-)
9. ข้าพเจ้าคิดรู้สึกสนุกสนาน เมื่อได้เรียน
วิชาสังคมศึกษา (+)

1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการ
เรียน บูรณาการอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือและ
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ปรากฏผลดังตารางที่ 1

คะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน
E1
E2

85.60

81.15

จากตารางที่ 1 พบว่า การสร้างชุดการเรียน บูรณาการ
อาเซียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทาง
ภูมศิ าสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2)
เท่ากับ 85.60/81.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ บูรณาการอาเซียนหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
กลุ่ม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
**p<.01

n
39
39

Х

SD
27.82 4.762
32.46 3.417

df
38

t
p
-8.586 .001**

เจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา

10. วิชาสังคมศึกษาช่วยฝึกให้ข้าพเจ้า
กล้าแสดงความคิดเห็น (+)
11. ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาสังคมศึกษาเป็น
วิชาที่ช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกได้ (+)
12. ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้เรียนวิชา
สังคมศึกษา (+)
เฉลี่ยรวม

ระดับ
SD คุณภาพ
4.85 0.37 ดีมาก
Х

4.90 0.31 ดีมาก
4.87 0.34 ดีมาก
4.90 0.31 ดีมาก
4.92 0.27 ดีมาก
4.87 0.34 ดีมาก
4.90 0.31 ดีมาก
4.95 0.22 ดีมาก
4.90 0.31 ดีมาก
4.87 0.34 ดีมาก
4.92 0.27 ดีมาก
4.87 0.34 ดีมาก
4.89 0.04 ดีมาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อวิชา
สังคมศึกษาของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียน เท่ากับ 4.89 อยู่
ในระดับดีมาก และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.04

สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนดนัน้ ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาการสร้างชุดการเรียนทีใ่ ช้รปู
แบบตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา (Constructionism)
เริ่มด้วยการศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรือ่ งการสร้างชุดการเรียน บูรณาการอาเซียน วัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและ
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ จุดประสงค์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทาง
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ ภูมศิ าสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา และบูรณาการอาเซียน โดยแบ่งเนื้อหาออก
ด้วยปัญญา สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้
1. การสร้างชุดการเรียน บูรณาการอาเซียน หน่วยการ เป็นหัวข้อย่อยๆ 7 หัวข้อได้แก่ 1) แผนที่ 2) เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์
เรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ส�ำหรับ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาภูมิศาสตร์ 4) โครงสร้างโลก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วย 5) กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศของโลก 6) ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 7) ภาวะโลกร้อน ตลอดจนศึกษาแนวคิดทฤษฎีการ
ปัญญามีประสิทธิภาพ 85.60/81.15
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นก่ อ นเรี ย นและ จัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ ย
หลังเรียนด้วยชุดการเรียน บูรณาการอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ ปัญญา การสอนแบบบูรณาการ การสร้างชุดการเรียน องค์ประกอบ
เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น ของชุดการเรียน ล�ำดับขั้นตอนการสร้างชุดการเรียน กิจกรรมการ
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ตามแนวทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์ ด ้ ว ยปั ญ ญา เรียนการสอนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่อง
หลังเรียนมีคา่ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 มือในการวัดผลและประเมินผล หลังเรียนจบแต่ละชุดการเรียน
ประกอบด้วยแบบทดสอบ หลังเรียนของแต่ละชุดการเรียน แล้ว
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. เจตคติของนักเรียนต่อวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนด้วยชุด ด�ำเนินการสร้างชุดการเรียนตามขัน้ ตอนดังกล่าว จากนัน้ น�ำชุดการ
การเรียน บูรณาการอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือและ เรียนทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้ หา
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาษาและความเหมาะสมของกิจกรรมที่ใช้ในการสอนแล้วน�ำมา
ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา มีเจตคติในภาพรวมอยูใ่ น ปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน�ำไปทดลองกับนักเรียนรายบุคคล จ�ำนวน
4 คน เพือ่ ตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ความยากง่ายของเนือ้ หา
ระดับดีมาก
ความเหมาะสมของเวลาในการท�ำกิจกรรม เพือ่ น�ำไปปรับปรุงแก้ไข
แล้ ว น� ำ ไปทดลองกั บ นั ก เรี ย นกลุ ่ ม เล็ ก 2 กลุ ่ ม จ� ำ นวน 8 คน
อภิปรายผล
จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ พบว่า การสร้างชุดการเรียน เพือ่ แก้ไขข้อบกพร่องเนือ้ หาและปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมมาก
บูรณาการอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ เรือ่ ง เครือ่ งมือและปรากฏการณ์ ยิง่ ขึน้ ก่อนน�ำไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง จะเห็นได้วา่ การด�ำเนินการ
ทางภูมศิ าสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎี สร้างชุดการเรียนนี้มีขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและผ่านการ
การสร้ า งสรรค์ ด ้ ว ยปั ญ ญา มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตามเกณฑ์ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จากการทดลองก่อนน�ำไปใช้จริง จึงท�ำให้ชดุ
การเรียนนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ ฅ
ที่ก�ำหนด สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน จากผล ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมพร พระเนตร (2556) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง
การวิจัยพบว่า จ�ำนวนนักเรียนที่ท�ำแบบทดสอบระหว่างเรียน การสร้างชุดการเรียนรู้ เรื่อง วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ส�ำหรับ
หลังเรียนจบแต่ละชุดการเรียน ทั้งหมด 7 ชุดการเรียน แล้วน�ำมา นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสบเปิ ง วิ ท ยา จังหวัด
คิดค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.60 และจ�ำนวนนักเรียนที่ท�ำแบบ เชียงใหม่ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ งั้ 5 ชุด มีความเหมาะสมใน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจบทั้ง 7 ชุดการเรียน แล้วน�ำมา ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (μ) เท่ากับ 2.94 และส่วนเบี่ยงเบน
หาค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.15 เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐาน (σ) เท่ากับ 0.11 และรุจิราภรณ์ จันทร์น�้ำใส (2557) ได้
มาตรฐาน 80/80 แล้ ว พบว่ า ชุ ด การเรี ย นที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มี ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออก
ประสิทธิภาพ 85.60/81.15
		 การที่ ชุ ด การเรี ย นที่ ใช้ รู ป แบบตามแนวทฤษฎี ก าร เฉียงเหนือ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ
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81.15/84.60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพีระยุทธ สุขส�ำราญ (2558) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิด อภิปัญญา วิชาชีววิทยาเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การสร้ า งสรรค์ ด ้ ว ยปั ญ ญา ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ ธีระวิทย์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยว
กับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความซือ่ สัตย์สจุ ริตของ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออก
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีประสิทธิภาพ 82.17/83.26 เมื่อทดสอบ
ความแตกต่ า งของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นและหลั ง เรี ย น
คุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตโดยคะแนน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลองมีค่าสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีเจตคติต่อการจัดชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์
สุจริตโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
สังคมศึกษาของนักเรียนด้วยการเรียนรู้จากชุดการเรียน บูรณาการ
อาเซียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทาง
ภูมศิ าสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( t = -8.586, p = .001) ทั้งนี้เนื่อง
มาจากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(Constructionism) ครูผู้สอนเปลี่ยนบทบาทในการจัดการเรียนรู้
จากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงฝ่ายเดียว เป็นการกระตุ้น
ส่งเสริมให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรม (learning
by doing) โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
สนับสนุน ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บรรยากาศความเป็นมิตร
ความเป็นกันเอง ครูจะคอยให้ค�ำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้
ปัญหาให้กบั ผูเ้ รียน ซึง่ ผูเ้ รียนจะท�ำงานร่วมกันเป็นคู่ เป็นกลุม่ มีการ
ปฏิสมั พันธ์กนั มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีการแลกเปลีย่ นเรียน
รู้กันภายในกลุ่ม ครูผู้สอนจะคอยสังเกตการท�ำงานของผู้เรียน
พิจารณาความเข้าใจของผู้เรียน สอนเนื้อหาพื้นฐานที่จ�ำเป็น หรือ
แนะน�ำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งผู้เรียนจะสร้างองค์ความรู้ขึ้นผ่าน
การกระท�ำชิน้ งานต่างๆ เช่น การน�ำเสนอด้วยแผ่นพับ การน�ำเสนอ

ผ่านโปรแกรม Power point การน�ำเสนอผ่านโปสเตอร์ การน�ำ
เสนอผ่านวิดีโอ ครูจะให้ผู้เรียนได้น�ำเสนอผลงาน น�ำเสนอผล
ความคิ ด ของตนเองเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เรี ย นมี ค วามกล้ า
แสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น ครูจะสามารถตรวจสอบความคิด
ของผูเ้ รียนและสามารถให้คำ� แนะน�ำถึงผลงานของผูเ้ รียนได้ รวมทัง้
เปิดโอกาสให้เพือ่ นร่วมชัน้ เรียนได้เสนอแนะความคิดเห็นเพิม่ เติมได้
อีกด้วย การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2550, หน้า 34-35)
ที่ว่า การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา
(Constructionism) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้
และน�ำความคิดของตนไปสร้างชิน้ งาน โดยอาศัยเทคโนโลยีทเี่ หมาะ
สมช่วยให้ความคิดออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เมื่อผู้เรียนสร้าง
สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา นั้นคือ ผู้เรียนสร้างความรู้ในตัว และจะคงทนไม่
ลืมง่าย นอกจากนี้ งานวิจยั ของ อเล็กแซนดร้า (Alexandra, 2004)
ได้ศึกษาผลการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีแบบ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ งานวิจัยของจริญญา ไศลบาท (2554)
ได้ศกึ ษาวิจยั และพัฒนาเรือ่ ง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเขาหิน
ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา โดยแบ่งการด�ำเนินงาน
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะพัฒนาหลักสูตร โดยยึดแนวคิดของ
Taba ระยะตรวจสอบหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ และระยะประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยการทดลองใช้ และน�ำหลักสูตรที่ได้
ไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหิน จ�ำนวน 25 คน พบว่า
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมมาก และผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัย
ของกมลชนก เชื้อเมฆ (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยา และเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อวิชาสังคมศึกษา ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา พบว่า คะแนนเจตคติของ
นักเรียนต่อวิชาสังคมศึกษา ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา หลังเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งการมีเจตคติที่ดีต่อการ
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จัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่อง
มาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ครูได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ และน�ำความคิดของตนไป
สร้างชิ้นงาน โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้แสดงความคิดเห็น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร ท�ำให้ผู้เรียน
รู้สึกไม่อึดอัด กดดันเบื่อหน่ายกับการเรียน หรือเกิดการตึงเครียด
ซึ่งครูสังเกตจากการแสดงออกของนักเรียนจากสีหน้าท่าทาง และ
การท�ำแบบวัดเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ซึ่งมีการมีเจตคติที่ดีต่อ
การจัดการเรียนรู้จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามด้วย
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของกั ญ จน์ ญ าณิ ศ า นาคสวั ส ดิ์ (2558)
ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน
แห่งแสงตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแห่งแสงตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญาอยู่ในระดับดี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัย
ของกมลชนก เชื้อเมฆ (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยา และเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ส�ำหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 พบว่ า เจตคติ ข องนั ก เรี ย นต่ อ
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาอยู่ในระดับ
มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา บางกิจกรรมต้องใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมค่อนข้างมาก กิจกรรมต้องด�ำเนินการให้เสร็จ ในช่วงเวลา
ทีก่ ำ� หนด ควรการมีปรับกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับเวลามาก
ยิ่งขึ้น
2. ครูผู้สอนควรอธิบายขั้นตอนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเข้าใจก่อนเริม่ การท�ำกิจกรรม เพือ่ เป็นการสร้าง
ความเข้าใจ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น และ
จัดแหล่งการสืบค้นที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจัยเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยชุ ด การเรี ย น บู ร ณาการอาเซี ย น
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือและปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์
ด้วยปัญญาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ ต็ าม
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ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่สอนปกติกับกลุ่มที่สอน
ด้วยทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อยืนยันประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ การน� ำ ทฤษฎี
การสร้างสรรค์ด้วยปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง
ผลผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นของผู้เรียน
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