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ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
     ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพ 
     ตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผู้รายงาน   อุษณา  ป้อมลิขิตกุล 
สถานศึกษา โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 
 

บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1)  เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตาม
วิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
2)  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพียรเพิ่มอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS 
Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3)  เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 
โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 25 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 5 แผน พร้อมชุดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 
20 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 ข้อ  3)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง จ านวน 15 ข้อ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)  
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 ผลการวิจัยพบว่า  
   1.  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิม
อาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีองค์ประกอบส าคัญ ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการ
เรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
    หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม ความสนใจและ
แรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้น ครูมีหน้าที่จัดการให้นักเรียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา
ของนักเรียนเอง 
    วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริม 
การคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS 
Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มุ่งเน้นเสริมสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะอาชีพโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เนื้อหาของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) 
ขั้นกระตุ้นความรู้  2) ขั้นขยายความรู้  3) ขั้นปรับสมดุลทางปัญญา 4) ขั้นพัฒนาโดยใช้การคิด
สร้างสรรค์ และ 5) ขั้นการบูรณาการสู่สังคม 
    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพ 
ตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น และในระหว่างการด าเนินกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ ใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบโครงงาน ใช้แบบประเมินโครงงาน การสังเกตการณ์แสดงออกเป็นรายบุคคล การน าเสนอผลงาน 
เพ่ือประเมินการเกิดหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางปัญญา แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น 
    2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 
โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.89 และ 26.54 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับ
คะแนนสอบของผู้เรียน หลังเรียนพบว่า คะแนนสอบของผู้เรียน หลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
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   3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิม
อาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ค่าเฉลี่ย
ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 โดยที่รายการที่มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ข้อ 6 
รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถท าให้นักเรียน คิดริเริ่มสิ่งแปลกใหม่ได้ และข้อ 13 รูปแบบ 
การเรียนการสอนนี้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ( X = 4.64, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ  
ข้อ 12 กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ( X = 4.61, 
S.D. = 0.50) และรายการที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 9 รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท าให้
กล้าแสดงความคิดเห็นมากข้ึน ( X = 4.36, S.D. = 0.49)   
 


