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51262401 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

คาํสาํคญั :  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน / ผลการเรียนรู้ / ความสามารถในการแกปั้ญหา 

  ดวงพร อิมแสงจันทร์ : การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที 5.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพนัธ์, ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 

และรศ.สมพร ร่วมสุข. 235 หนา้. 
 

 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พือ  1)  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง หลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5  ก่อนและหลังการจัด          

การเรียนรู้แบบโครงงาน   2) ศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนของการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5    3) ศึกษาความสามารถในการทาํโครงงานของนักเรียน ชนัมธัยมศึกษา

ปีที 5  4)  ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มตวัอย่าง

คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี  ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2554  จาํนวน 44 คน ไดม้าจาก

การสุ่มอย่างง่าย  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ทีจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรือง            

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรือง            

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ    แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถใน          

การแก้ปัญหาตามขนัตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน  และ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย (x̄) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent   
 

 

  ผลการวิจยัพบว่า  
  

1. ผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศของนกัเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 หลงัเรียน (x̄ = 33.59, S.D. = 2.34) สูงกว่าก่อนเรียน (x̄ = 13.52 , S.D. = 2.87) อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .05    

 2. พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียน            

ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 2.32, S.D.= 0.38) 

3. ความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง                         

(x̄ = 2.68, S.D.= 0.35) 

4.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวม             

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด (x̄ = 4.63, S.D. = 0.21)       
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  The purposes of this experimental research were to: 1) compare the Mathayomsuksa 5 students’ 

learning outcomes on the philosophy of sufficiency economy and the national development of economy before 

and after the implementation of the project–based learning;  2) study Mathayomsuksa 5 students’ problem 

solving behaviors through the process of project–based learning;  3) study the Mathayomsuksa 5 students’ 

abilities to do project work and 4) study Mathayomsuksa 5 students’ opinions towards the project–based 

learning. The sample used for the study consisted of forty–four Mathayomsuksa 5/3 students at 

Phothawattanasenee School, 1st  semester of academic year 2011. They were randomly selected. The research 

instruments were lesson plans of the project–based learning on philosophy of sufficiency economy and the 

national development of economy, tests on philosophy of sufficiency economy and the national development 

of economy, an observation form of behavioral abilities to solve problems through the process of project–

based learning, an assessment form of the abilities to do project work and a questionnaire used for surveying 

Mathayomsuksa 5 students’  opinions of towards the project–based learning. The data were analyzed by mean 

(x̄), standard deviation (S.D.) and t – test dependent . 

 The results of the research were:  

 1. The Mathayomsuksa 5 students’ learning outcomes on the philosophy of sufficiency economy 

and the national development of economy after the implementation of the project–based learning were 

significantly higher than before the implementation at .05 level. 

 2. The behavioral abilities of Mathayomsuksa 5 students on problem solving through the process 

of project–based learning were fairly high in general.  

 3. The abilities of Mathayomsuksa 5 students to do project work were high in general.   

 4. The opinions of Mathayomsuksa 5 students  towards the project–based learning were the most 

agreeable in general. 
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ทีกรุณาให้ความช่วยเหลือและให้กาํลงัใจเสมอมา   และขอบใจนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5/3 

โรงเรียนโพธาวฒันาเสนีทุกคนทีใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มลูการวิจยัครังนีเป็นอยา่งดี 
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บทที  1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

 การพฒันาความเจริญกา้วหนา้และการแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเกิดขึนในประเทศนันจาํเป็นตอ้ง          

มีองค์ประกอบหลายๆด้าน องคป์ระกอบสําคัญอย่างหนึงคือการพฒันาคนให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์               

ซึงในอารยประเทศนอกจากใชก้ารศึกษาเป็นเครืองมือสําหรับพฒันาคนในชาติให้เป็นทรัพยากรมนุษย์

ทีมีคุณค่าแลว้ยงัใชก้ารศึกษาเป็นเครืองมือในการถ่ายทอดวฒันธรรมเพือการดาํรงคงอยู่ของค่านิยม 

ความเชือ  เผา่พนัธุ์ชาติและพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพชีวิตทีดีขึน     (วรวิทย ์วศินสรากร 2549 : 69-71)    

และเพือให้การศึกษาเป็นกระบวนการทีช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นไปตามแนวทางที              

พึงประสงค ์  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550    พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

พุทธศกัราช 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม(ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545   รวมทงันโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล

จึงต่างมีอุดมการณ์และมีหลักในการจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้ความสําคญักับ

นักเรียนเป็นหลัก นักเรียนตอ้งไดรั้บการพฒันาให้เต็มตามศกัยภาพ สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและ

แสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต     นอกจากนันยงัตอ้งเน้นให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้                 

ทีสอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของนักเรียน   มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

เพือใหเ้ป็นคนดี คนเก่งและคนมีความสุข   โดยคนดีคือคนทีดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ  มีจิตใจทีงดงาม 

มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลกัษณะทีพึงประสงคท์งัดา้นจิตใจและพฤติกรรมทีแสดงออก เช่น มีวินัย              

มีความเอือเฟือเกือกูล  รู้หนา้ทีและซือสัตย ์   คนเก่งคือคนทีมคีวามรู้ความสามารถและมีสมรรถภาพใน

การดาํเนินชีวิต  เช่น  มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละรู้จกัแกปั้ญหา 

ส่วนคนมีความสุขคือ คนมีสุขภาพดีทงัทางกายและจิตใจสามารถอยู่ร่วมกับผูอื้นไดอ้ย่างมีความสุข 

(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545 : 2-6) 

สําหรับการจดัการศึกษาของประเทศไทยทีผา่นมาตามสภาพการณ์ทีเกิดขึนในปัจจุบนัสะทอ้น

ให้เห็นว่ากําลังประสบกับวิกฤตการณ์หลายประการ อาทิ ครูยงัคงใช้วิธีการเรียนการสอนทีเน้นการ

บรรยาย โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้รายละเอียดเนือหาสาระทางวิชาการในเวลาอนัรวดเร็ว นักเรียนไม่ได้

เป็นผูล้งมือปฏิบติัเพือสร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองรวมทงักิจกรรมการเรียนการสอนไม่ไดมุ้ง่เนน้ให้
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นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์แลกเปลียนความคิดเห็นหรือช่วยเหลือซึงกันและกนัด้วยเกรงว่าจะทาํให้เสียเวลา

และสอนไม่ทนัตามหลักสูตร  ซึงมีผลทาํให้นักเรียนไม่เห็นความสัมพนัธ์ของวิชาทีเรียนกบัโลกของ          

ความจริงและไม่เห็นประโยชน์ของสิงทีเรียน (พุธทิตา ดอนฟุ้งไพร 2548 : 3 ; วนัเพ็ญ วรรณโกมล 2544 : 

19-22 และอญัชลี สารรัตนะ 2542 : 27-31) จึงไม่ใช่เรืองน่าประหลาดใจกบัผลขอ้มูลจากการสัมมนา

ทางวิชาการประจาํปี 2554  ในหวัขอ้ “ยกเครืองการศึกษาไทย : สู่การศึกษาทีมีคุณภาพอย่างทวัถึง” ของ

นกัวิชาการจากสถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกบันักวิชาการอิสระ ทีต่างแสดงทศันะ

ต่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยว่าประสบความลม้เหลวแมจ้ะมีความพยายามในการปฏิรูป

การศึกษามากว่า 10 ปี  ตงัแต่การปฏิรูปการศึกษารอบแรกปี พ.ศ. 2542 จนถึงการปฏิรูปการศึกษา        

รอบทีสองปี พ.ศ. 2552  ซึงยงัไม่สามารถทาํใหคุ้ณภาพการศึกษาของประเทศดีขึนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

(สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย (TDRI)  2554 : 1)  และเมือพิจารณาผลสอบมาตรฐานหรือผลการ

ประเมินของสถาบนัต่างๆทีแสดงถึงคุณภาพการศึกษาของไทยพบว่าผลการศึกษาของไทยมีระดับ 

ตกตาํลง ดงัเช่น ผลสอบของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติทีทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ        

ขนัพืนฐาน(O-NET) นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2553 ใน 5 รายวิชาหลกัไดแ้ก่ ภาษาไทย 

สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  พบว่ามีค่าคะแนนเฉลียค่อนขา้งตาํไม่ถึง           

ร้อยละ 50  เฉพาะวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมมีค่าเฉลียร้อยละ 46.51 (สถาบนัทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) : http://www.niets.or.th)  ผลการประเมินของสถาบนันานาชาติเพือการ

จดัการ (Institute for Management Development : IMD) ทีจดัอนัดบัความสามารถดา้นสมรรถนะการศึกษา

ของประเทศไทย ประจาํปี 2549 อยู่ในอันดบั 47 จาก 55 ประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2553 : 15) และผลการประเมินการจดัการศึกษาของประเทศไทยขององคก์ารความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพฒันา(Organization for Economics Co-operation and Development : OECD) ในโครงการ

Programme for International Student : PISA ในปี 2552 โดยเฉพาะดา้นการอ่านพบว่า  เด็กไทยร้อยละ74                   

อ่านภาษาไทยไม่แตกฉาน วิเคราะห์ความหมายหรือใชภ้าษาให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาอืนๆ

ไม่ได ้(ภาวิช ทองโรจน์ : http://www.blog.eduzones.com)   ขอ้มูลเหล่านีล้วนแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลว

ของการจัดการศึกษาชาติซึงหากไม่เร่งแก้ไขย่อมจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนไทยด้อยลงและ        

ไม่สามารถยนืหยดัอยู่ในสังคมโลกไดอ้ย่างมีศกัดิศรีในท่ามกลางกระแสการแข่งขนัของประเทศต่างๆ   

ขณะนีไม่มีเวลาแล้วทีจะถกเถียงกนัว่าเป็นความรับผิดชอบของใครทุกๆภาคส่วนในสังคมจะตอ้ง

ร่วมมือกนัปฏิรูปการศึกษาใหมี้คุณภาพ เพือสร้างเยาวชนให้เป็น คนดี คนเก่งและมีความสุข ตรงตาม

เป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษา (รุ่ง แกว้แดง 2552 : 5-6) 
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 ในการแกปั้ญหาดงักล่าว วิชยั ตนัศิริ (2547 : 26) กล่าวว่า การปฏิรูประบบการเรียนการสอน

เป็นยุทธศาสตร์ทีสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา  ดังนันในการจัดการเรียนการสอนครูผูส้อนจึง

จาํเป็นตอ้งปรับเปลียนบทบาทของตนเองจากการเป็นผูบ้อกความรู้ใหจ้บไปในแต่ละครังทีเขา้สอนมา

เป็นผูอ้าํนวย ความสะดวกในการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนกล่าวคือ เป็นผูก้ระตุน้ ส่งเสริม สนับสนุนและ    

จดักิจกรรมใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของ         

แต่ละบุคคลและตอ้งจัดกิจกรรมทีฝึกให้นักเรียนไดศ้ึกษาคน้ควา้และลงมือปฏิบัติจริง ฝึกการคิด

วิเคราะห์วิจารณ์ สร้างสรรคแ์ละคน้พบความรู้ดว้ยตนเองซึงเป็นความรู้ทีเกิดขึนจากการศึกษาคน้ควา้

มิใช่ความรู้ทีได้รับจากครูผูส้อนแต่เพียงแหล่งเดียวโดยครูตอ้งสอนวิธีการแสวงหาความรู้มากกว่า          

สอนตวัความรู้สอนการคิดมากกว่าสอนให้ท่องจาํ  สอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสําคญัมากกว่าเน้นที

เนือหาวิชา วิธีการเหล่านีจะช่วยพฒันานักเรียนให้มีนิสัยสนใจใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูอ้นัจะนําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ดงัทปีระเวศ วะสี (2541 : 72) ไดก้ล่าวไวว่้า 
 
 

                “… ตอ้งปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใหม่จากการเอาวิชาเป็นตวัตังไปสู่การเอาคนและสถานการณ์จริง 

                   เป็นตวัตังเรียนจากประสบการณ์และกิจกรรม จากการฝึกหดั จากการตงัคาํถามและจากการแสวงหา 

 คาํตอบ ซึงจะทาํใหส้นุก ฝึกปัญญาใหก้ลา้แขง็  ทาํงานเป็น  ฝึกคุณลกัษณะอืน ๆ  เช่น  ความอดทน  

    ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึงกนัและกนั การรวมกลุ่ม การจดัการ การรู้จกัตน …” 
 

 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรทีมุ่งพฒันานักเรียน

ซึงเป็นกาํลงัของประเทศใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัทางดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม                

มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยดึมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้มีทกัษะพืนฐานและมีเจตคติทีจําเป็นต่อการศึกษา             

ในระดับทีสูงขึนหรือต่อการประกอบอาชีพในอนาคตโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสําคัญบนพืนฐาน          

ความเชือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 1)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมซึงเป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัของ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551 ทีนกัเรียนตอ้งเรียนตลอด 12 ปีการศึกษาโดย

มุ่งหวงัให้นักเรียนสร้างองคค์วามรู้ได้ด้วยตนเอง  สามารถปรับตนเองเขา้กบับริบทสภาพแวดลอ้ม   

เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทกัษะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีเหมาะสมโดย

เนือหาวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประกอบดว้ย 5 สาระ ไดแ้ก่ 
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สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม  สาระที 2 หนา้ทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิต  สาระที  3 

เศรษฐศาสตร์   สาระที 4 ประวติัศาสตร์และสาระที 5 ภูมิศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 132) 
 

 สําหรับสาระที 3 เศรษฐศาสตร์   เป็นสาระทีมุ่งให้ความสําคญัต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย ์ 

เนน้ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสิงแวดลอ้มโดยใชสิ้งแวดลอ้มเพือตอบสนองต่อความตอ้งการและ

ความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต   เนืองจากมนุษยมี์ความตอ้งการและความจาํเป็นทีไม่จาํกดัในขณะทีตอ้ง

ดาํรงชีวิตอยูท่่ามกลางสิงทีมีอยูจ่าํกดั (กรมวิชาการ 2545 : 10-12)  ดงันันการมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

จะทาํให้นักเรียนเขา้ใจเกียวกบัเรืองพฤติกรรมมนุษยที์อยู่บนพืนฐานของความมีเหตุผล เรืองกลไก        

การใชท้รัพยากรทีจาํกดัของสังคม รวมถึงเรืองปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในระดบัส่วนตวั ครอบครัว

หรือระดบัประเทศซึงเป็นปัญหาทีพบในชีวิตประจาํวนัและในสังคมปัจจุบนัทีมีการเปลียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา หากนกัเรียนเขา้ใจในเรืองต่างๆดงักล่าวแลว้และนําไปใชป้ระกอบการตดัสินใจเกียวกับ        

การจดัการชีวิตของตนเองย่อมจะเกิดผลดีต่อตนเอง ต่อการดาํเนินนโยบายของภาครัฐในการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยงัจะสร้างเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม

ปัจจุบนัมากขึน (วราภรณ์ สามโกเศศ  : http:/www.loft.diaryis.com) 
 

 สําหรับแนวทางการจดัการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร

และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูควรจดัการเรียนรู้ทีเนน้นักเรียนเป็นสําคญั ใชรู้ปแบบการสอนร่วมกบั

เทคนิคการสอนทีฝึกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศกัยภาพ สามารถนํา

ประสบการณ์ทีไดรั้บไปประยุกตใ์ชห้รือแกปั้ญหาทีอาจเกิดขึนในชีวิตประจาํวนัได ้ซึงความสาํเร็จของการ

สอนสาระเศรษฐศาสตร์ไม่ไดข้ึนอยู่กบัการทีครูผูส้อนไดส้อนเนือหาความรู้ให้แก่นักเรียนไดค้รบถว้น

ตามทีหลกัสูตรกาํหนด หากแต่อยู่ทีนักเรียนสามารถนาํเนือหาความรู้นนัไปปรับใชไ้ดเ้มือเกิดวิกฤตการณ์

ขึนในชีวิตจริง ดงัที กรมวิชาการ (2545 : 12-17) ไดใ้หข้อ้สังเกตว่า ในการสอนสาระเศรษฐศาสตร์และสาระ

อืนๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมทีผ่านมาพบว่ายงัมีปัญหาอยู่มาก เช่น          

ผลการศึกษาของสิริวรรณ ศรีพหล (2540 : 54) ทีพบปัญหาดงัสรุปไดว่้า ในดา้นการจดัการเรียนการสอน  

ครูผูส้อนส่วนใหญ่ยงัใชวิ้ธีสอนแบบบรรยายมากกว่าการใชว้ิธีสอนแบบอืนๆโดยมกับรรยายเนือหา

สาระตามหนงัสือ ครูผูส้อนยงัขาดเทคนิคหรือวิธีการสอนแบบใหม่ๆทาํให้นักเรียนขาดโอกาสแสดง

ความคิดเห็นหรือฝึกฝนการแกปั้ญหาระหว่างการเรียนการสอน รวมทงัการทีนกัเรียนไม่คอ่ยมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนอย่างทวัถึง  ปัญหาในด้านเนือหาวิชา นักเรียนมีความเห็นว่าเนือหาวิชายงัไม่

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได ้ เนือหาวิชาน่าเบือหน่ายเพราะมวลประสบการณ์หรือ
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สาระทีไดเ้รียนไปนันแตกต่างไปจากประสบการณ์ในสังคมทีเกิดขึนจริง อีกทงัเนือหาวิชาในแต่ละ

ระดบัยงัมีความซาํซ้อนกนัมากและเนน้ความจาํมากกว่าการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  สิงเหล่านีมี

ส่วนทาํให้นักเรียนไม่เห็นประโยชน์จากการเรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม และผลการศึกษาของกรมวิชาการ (2543 : 70-71) พบว่า ดา้นทศันะของครูผูส้อน

ทียงัมีบางคนเชือว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ยากเกินไปทีจะสอนในระดบัโรงเรียนควรทีจะนาํไปสอนในระดบั

มหาวิทยาลยัมากกว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิยบุล จารยโ์พธิ (2548 : 4) ทีพบว่าครูส่วนใหญ่ไม่พร้อม

ทีจะสอนสาระเศรษฐศาสตร์โดยใหเ้หตุผลว่าเนือหาของวิชาเศรษฐศาสตร์มีมากเกินไป  ครูทีจะสอนไดดี้

ควรจบการศึกษาในสาขาวิชาดา้นเศรษฐศาสตร์โดยตรงเนืองจากเป็นวิชาทีเขา้ใจยาก ครูควรตอ้งมีความรู้

อย่างเพียงพอและต้องติดตามข่าวสารให้เป็นปัจจุบันทันโลกทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลารวมทัง                 

การประเมินผลใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องเนือหาวิชาก็ทาํไดย้าก  นอกจากนนักรมวิชาการ (2543 : 70-71) 

ยงัไดศึ้กษาความคิดเห็นของนักเรียนและบุคคลทวัไปผูส้นใจในวิชาเศรษฐศาสตร์พบว่ามีความคิดเห็น

คลอ้ยตามกนัว่า  เนือหาวิชาสาระเศรษฐศาสตร์ค่อนขา้งยากเพราะเป็นเรืองของกฎเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎี 

ทาํใหจ้บัประเด็นสําคญัไม่ค่อยไดถึ้งแมเ้รียนผา่นวิชานีมาแลว้ก็ตามทีแต่ยงัมีความสับสน ขาดความแน่ใจ

และไม่สามารถนําความรู้ทีไดเ้รียนมาไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ปัญหาเหล่านีลว้นเป็นอุปสรรค

สําคญัต่อการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 8  เป็นโรงเรียนหนึงในจาํนวน 500 แห่งทวัประเทศทีไดรั้บการคดัเลือกจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน(สพฐ.) ให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลซึงตอ้ง

มีการพฒันาคุณภาพของโรงเรียนใน 3 ดา้นคือ ดา้นการบริหารจดัการรวมทังผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

ด้านปัจจัยพืนฐานและด้านวิชาการทีเน้นความเป็นเลิศ สําหรับในด้านวิชาการของโรงเรียนนัน              

เมือพิจารณาคะแนนเฉลียผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนัพืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ใน 5 รายวิชาหลกั (ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์) พบว่ามีค่าคะแนนเฉลียค่อนขา้งตาํไม่ถึงร้อยละ 50  ซึงผลคะแนนเฉพาะวิชาสังคม

ศึกษาศาสนาและวฒันธรรมของนักเรียนมีคะแนนเฉลียเพียงร้อยละ 36.73 โดยมีคะแนนเฉลียแยก

คะแนนตามสาระการเรียนรู้ (จากคะแนนเตม็ของกลุ่มสาระละ 20 คะแนน)  เรียงลาํดบัจากมากไปหา

นอ้ยได้ดงันี คะแนนเฉลียของสาระภูมิศาสตร์เท่ากบั 10.55  สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมเท่ากบั 8.45  สาระ

หนา้ทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคมเท่ากบั 7.64  สาระเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 5.06 และสาระ

ประวติัศาสตร์เท่ากบั 5.03 จะเห็นไดว่้าสาระเศรษฐศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลียตาํสมควรทีตอ้งเร่งแก้ไข   
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นอกจากนันผูวิ้จ ัยได้นําผลการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5 ใน                      

ปีการศึกษา 2551 – 2553 ทีผ่านมามาพิจารณาพบว่ามีค่าเฉลียเท่ากบัร้อยละ 61 ร้อยละ 60 และร้อยละ 59  

ตามลาํดบัซึงตาํกว่าเกณฑที์โรงเรียนกาํหนดคือร้อยละ 70 (โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี 2553 : อดัสําเนา) 

แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนและยงัมีแนวโนม้ว่าคะแนนเฉลียของนกัเรียน

รายวิชาเศรษฐศาสตร์ทีไม่ผา่นเกณฑอ์าจสูงขึนอีกในปีการศึกษาต่อไป ประกอบกบัผูวิ้จัยได้สอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อรายวิชาเศรษฐศาสตร์พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติทีไม่ดีต่อ             

การเรียน เนืองจากเห็นว่ากิจกรรมการเรียนไม่น่าสนใจทาํให้เกิดความรู้สึกเบือหน่ายซึงอาจเป็นสาเหตุ

หนึงทีส่งผลกระทบทาํใหผ้ลการเรียนรู้ของนกัเรียนตาํกว่าเกณฑ์ทีโรงเรียนกําหนด  ผลดงักล่าวลว้น                

ไม่สนองต่อการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ปัญหาดงักล่าวมาขา้งตน้ผูวิ้จยัและคณะครูผูส้อนในระดับช่วงชนัที 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของโรงเรียนโพธาวฒันาเสนีได้ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ

เกียวกับการจัดการเรียนรู้เมือวันที 30 มีนาคม 2553  สรุปได้ว่าส่วนหนึงมีสาเหตุมาจากการทีครูจัด           

การเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบบรรยายและอธิบายเนือหาตามบทเรียนมากกว่าจะสอนให้นักเรียนรู้จัก               

คิดแกปั้ญหา ทาํใหน้ักเรียนไม่ไดพ้ฒันาทกัษะสําคญัๆ อาทิ ทกัษะการคน้ควา้ขอ้มูล การรวบรวม วิเคราะห์

และสรุปขอ้มูล ทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการปรับตวัให้เขา้กบัการเปลียนแปลงของสังคม เป็นตน้ 

นอกจากนันผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์นักเรียนในระดับชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ทีเคยเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์           

ผา่นมาแลว้ไดข้อ้สรุปว่า เนือหาวิชาเศรษฐศาสตร์บางเรืองอ่านแลว้เขา้ใจยากเพราะใชศ้พัทท์างวิชาการมาก  

กิจกรรมการเรียนไม่น่าสนใจและเกิดความรู้สึกเบือหน่ายรวมทงัการมีเจตคติทีไม่ดีต่อการเรียนรายวิชานี  

ปัญหาเหล่านีลว้นส่งผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน   ดงันันผูวิ้จยัจึงมีความสนใจทีจะเลือกนํา

วิธีการจดัการเรียนรู้ทีเนน้นกัเรียนเป็นสําคญัมาใชจ้ดัการเรียนรู้โดยมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาผลการเรียนรู้

ของนกัเรียนใหสู้งขึนรวมทงัส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ มีทกัษะ

แก้ปัญหาและมีทศันคติทีดีต่อการเรียนรู้ เพือให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและตาม              

แนวทางการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทีมุ่งให้ครูผูส้อนจะตอ้งปฏิรูป

การเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นนกัเรียนเป็นสําคญั 

จากการคน้ควา้ทางวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกับการจดัการเรียนรู้ทีเน้นนักเรียนเป็นสําคญั ซึง            

วชัรา เล่าเรียนดี (2550 : 76-114) ไดก้ล่าวว่ามีหลากหลายวิธี อาทิ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(Inquiry Based Learning) การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) การจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) และการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Projected-based learning) 
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เป็นตน้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆดงักล่าวขา้งตน้สามารถนํามาใชพ้ฒันาคุณภาพการเรียนรู้

ของนักเรียนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เนืองจากเป็นรูปแบบการจัด           

การเรียนรู้ทีเนน้นักเรียนเป็นสําคญั แนวคิดนีเชือว่านกัเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็ม

ศกัยภาพเนืองจากตอ้งมีบทบาทในการเรียนมากขึนและตอ้งลงมือปฏิบติักิจกรรมเพือให้ประจกัษ์ผลจริง 

เพราะการเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองจะเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมนนัไดดี้กว่าการนั งฟังครู

บรรยายธรรมดา  ดงัที สมประสงค ์น่วมบุญลือ(http://my.opera.com/ somprasong/ blog/) ได้กล่าวถึง

จุดเด่นของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานว่านกัเรียนไดล้งมือศึกษาคน้ควา้ในประเด็นทีตนสนใจ โดย

ใชก้ระบวนการวิทยาศาสตร์เพือตอบประเด็น ดว้ยการกาํหนดเป้าหมาย ตงัสมมติฐาน กาํหนดขอบเขต 

(วตัถุประสงค)์ แหล่งความรู้ (ขอ้มูล) การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล(ดว้ยหลกัเหตุผล) สรุป

ประเด็นทีค้นพบและนําเสนอในลกัษณะทีเป็นชิ นงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธีระชัย ปูรณโชติ 

(2544 : 3-4)  ทีกล่าวว่าการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานนักเรียนเป็นผูค้ิดประเด็นปัญหา สืบคน้ขอ้มูล  

ลงมือปฏิบติัจริงวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูล วิธีการเรียนรู้เช่นนีย่อมทาํให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนใน

หลายดา้นเช่น ไดค้วามรู้ในเนือหาวิชา ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหา

ความรู้และทาํใหมี้เจตคติทีดีต่อวิชาทีเรียน นอกจากนันยงัพฒันาความสามารถในการถ่ายโยงความรู้

ดว้ยการนําสิงทีเรียนรู้แลว้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ควบคู่ไปกับกระบวนการแก้ปัญหา เพราะใน

ขนัตอนของการเรียนรู้บางครังนกัเรียนตอ้งเผชิญกบัปัญหาทีไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยลาํพงั  ทาํใหต้อ้งมี

ปฏิสัมพนัธ์และทาํงานร่วมกับผูอื้น เช่น ผูใ้หญ่ ครู หรือเพือนทีมีประสบการณ์มากกว่าในการแกปั้ญหา

เพือขอความช่วยเหลือจนในทีสุดนักเรียนสามารถแกปั้ญหานันได ้(สุรางค์ โคว้ตระกูล 2545 : 262) 

และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภพ เลาหไพบูลย ์(2544 : 10-11)ทีกล่าวไวว่้าการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานมีขนัตอนการเรียนรู้โดยใชร้ะเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึงเป็นกระบวนการทางปัญญาที

เปรียบเสมือนเครืองมือจาํเป็นใน การคน้ควา้หาความรู้และแกปั้ญหาต่างๆ โดยทีนกัเรียนตอ้งพิจารณา

ความถูกตอ้งเหมาะสมของการปฏิบติักิจกรรมในแต่ละขนัตอนของการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน เริมตน้จาก

การกาํหนดปัญหา การแสวงหาความรู้อยา่งมีระเบียบแบบแผน  การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ สรุป

และนาํเสนอขอ้มูลเพือพิสูจน์เหตุและผลของปัญหาจนไดค้น้พบความรู้ใหม่ในทีสุด ดงันนัประโยชนที์

นกัเรียนแต่ละคนจะไดรั้บโดยตรงจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนอกจากในเรืองของการสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่แลว้ยงัไดรั้บการพฒันาความสามารถดา้นการแก้ปัญหาให้เกิดขึนในตวัของนักเรียน            

อีกดว้ย ซึงความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นความสามารถทีจะจดัการกับปัญหาต่างๆรอบตวัโดยที

วิธีการแกปั้ญหาจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เรามกัพบเห็นกนัเสมอว่าในปัญหาเดียวกันแต่ละ
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บุคคลจะมีวิธีการแกไ้ขทีแตกต่างกันเนืองจากมีประสบการณ์ มีการเรียนรู้ มีความคิด มีวุฒิภาวะ มี

ทศันคติหรือแมแ้ต่ค่านิยมทีแตกต่างกนั บุคคลใดทีมีความสามารถในการแกปั้ญหาดีย่อมได้เปรียบ

เพราะสามารถแก้ไขกับปัญหาต่างๆรอบตวัให้หมดไปได้และย ังเป็นการเตรียมความพร้อมต่อ               

การปรับตวัในอนาคตอีกดว้ย (อุบลรัตน์ เพง็สถิต 2532 : 202)   

ดงันนัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานจึงเป็นเสมือนสะพานทีเชือมระหว่างนกัเรียน หอ้งเรียน

และโลกภายนอกเขา้ดว้ยกนัทงันีเพราะนกัเรียนตอ้งนาํเอาความรู้ทีไดจ้ากชนัเรียนมาบูรณาการเขา้กบั

กิจกรรมทีจะกระทาํเพือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆด้วย จึงเป็นวิธีสอนหนึงทีพฒันาให้นักเรียนคิดเป็น               

ทาํเป็นและมีทกัษะในการแก้ปัญหาได้อย่างแทจ้ริงซึงนักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ไดใ้น             

การดาํเนินชีวิต   ผลทีเกิดจากการเรียนรู้เช่นนีจะทาํให้นกัเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดความเชือมนั  

เกิดความมานะพยายาม เกิดความคิดริเริมสร้างสรรคใ์นการทาํงานและมีทศันคติทีดีต่อการเรียน  

นอกจากนันยงัรู้จักแก้ไขขอ้ขดัแยง้ทางอารมณ์และการปรับตวัให้เขา้กบัสังคม (สุวฒัน์ มุทธเมธา              

2543 : 2 ; ลดัดา ภู่เกียรติ 2544 : 28–29 ; สุพล วงัสิทธิ 2543 : 11-12 และวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ 2551 : 3)    

จึงสรุปไดว่้าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นอีกแนวทางทีเหมาะสมกบัการนํามาใชพ้ฒันาและ               

เติมเตม็ศกัยภาพของนักเรียนทงัดา้นความฉลาดทางปัญญา (IQ : Intelligence Quotient) ความฉลาดทาง

อารมณ์ (EQ : Emotional Quotient) ความฉลาดทางคุณธรรม (MQ : Moral Quotient) และความสามารถ

ในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคทงัปวง (AQ : Adversity Quotient) (กรมวิชาการ 2543 : 17) ดงัผลงานวิจยั

ของสิริมา วชัรากร (2546 : 74-75) ทีศึกษาผลของการเรียนแบบโครงงาน เรือง ปัญหาสังคมในวิถีชีวิต 

ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียน           

สามร้อยยอดวิทยาคม จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยใชวิ้ธีการสอนแบบโครงงาน 

มีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  งานวจิยัของณฐัพร เลิศพิทยภูมิ 

(2549 : 59) ทีศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรมทีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาและพฤติกรรมการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มของนกัเรียน         

ชนัมธัยมศึกษาปีที  2 โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร พบว่านกัเรียนทีเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรมโดยผา่นการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไดค้่ามชัฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถ

ในการแกปั้ญหาสูงขึนหลงัการทดลอง และงานวิจัยของ นหทยั นันทวิสุทธิ (2552 : 70) ทีศึกษาเรือง            

การพฒันาผลการเรียนรู้เรืองภูมิเศรษฐศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสําหรับ

นกัเรียน ปวช. 2 ทวิภาคี วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐมพบว่า  ผลการเรียนรู้เรืองภูมิเศรษฐศาสตร์ของ
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นกัเรียนก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ            

ทีระดบั .05 และความสามารถในการทาํโครงงานเรือง ภูมิเศรษฐศาสตร์ของนกัเรียนอยู่ในระดบัสูงมาก  

   ดว้ยแนวคิดดงักล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงานมาใชใ้นการวิจยัเชิงทดลอง เพือพฒันาผลการเรียนรู้และความสามารถในการแกปั้ญหา

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ผลการวิจยัในครังนีจะเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้

มีประสิทธิภาพต่อไป  
  

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 ในการวิจยัครังนี ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาแนวคิด  หลกัการและขนัตอนของการจดัเรียนรู้แบบโครงงาน 

เพือนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไดร้ับการพฒันารูปแบบใหช้ดัเจนขึนโดย ลิเลียน แคท  

(Lilian Katz) ชาวอเมริกนั และ ซิลเวีย ชาร์ด (Sylvia Chard)  (กระทรวงศึกษาธิการ 2543 : 62 )  เป็น

การเรียนรู้ทีเกิดขึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และทฤษฎี 

การสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรคชิ์นงาน (Constructionism) แนวคิดนีมุ่งเน้นนักเรียน

เป็นสําคญัโดยใหน้กัเรียนแสวงหาและคน้พบความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบติัเรียนรู้จนก่อเกิด

ปัญญาและนาํความรู้ทีไดม้าสร้างสรรคชิ์นงาน (พจนา ทรัพยส์มาน 2549 : 5) การให้นักเรียนเรียนรู้

ดว้ยตนเองและลงมือปฏิบตัิจริงในลกัษณะของการศึกษาคน้ควา้สํารวจจะมีครูเป็นผูดู้แลแนะนําให้

คาํปรึกษาและอาํนวยความสะดวกใหน้ักเรียนมีการนาํความรู้ในชนัเรียนไปบูรณาการกบักิจกรรมทีจะ

กระทาํโครงงานเป็นการสอนใหน้กัเรียนรู้จักวิธีทาํโครงการวิจัยเล็กๆโดยนักเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั

เพือพฒันาความรู้ทกัษะและสร้างผลผลิตทีมีคุณภาพ ในการทาํกิจกรรมโครงงานสามารถทาํในเวลาหรือ

นอกเวลาเรียนก็ได้โดยใช้ระเบียบวิธีดําเนินการทางวิทยาศาสตร์ ใช้การสังเกต การตังคําถาม                         

การตงัสมมติฐานและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเพือตอบคาํถามทีตนอยากรู้ สามารถสรุปทาํความเขา้ใจ 

กบัสิงทีคน้พบ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 2545 : 2)      สําหรับขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของ           

เติมศักดิ เศรษฐวชัราวานิช (2540 : 220–230) ; สุชาติ วงศสุ์วรรณ (2542 : 13-18) ; ธีระชยั ปูรณโชติ            

(2544 : 29-39) และสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 : 10) ได้แบ่งขนัตอน 

การทาํโครงงานไว ้6 ขนัตอนสอดคลอ้งกนัดงันี ขนัที 1 การคิดและเลือกหวัขอ้เรืองทีจะทาํโครงงานซึง

นกัเรียนตอ้งคิดและเลือกดว้ยตนเอง โดยทวัไปในหวัขอ้เรืองของโครงงานจะได้มาจากปัญหา/คาํถาม

หรือความอยากรู้อยากเห็นเกียวกบัเรืองราวต่างๆของนกัเรียนเอง  ขนัที 2 การศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้ง
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จะช่วยใหน้ักเรียนไดแ้นวคิดทีจะกาํหนดขอบข่ายของเรืองทีศึกษาคน้ควา้ใหเ้ฉพาะเจาะจงมากขึนและ

ไดค้วามรู้ทีจะศึกษาเพิมเติมมากขึนจนสามารถออกแบบและวางแผนดาํเนินการทาํโครงงานนนัไดอ้ยา่ง

เหมาะสม ขนัที 3 การจดัทาํเคา้โครงของโครงงานเพือแสดงแนวคิดแผนงานและขนัตอนการทาํโครงงาน

นนัเพือใหม้นัใจว่านกัเรียนจะไดท้ราบว่าอะไรคือสิงทีกาํลงัศึกษา เคา้โครงนีเป็นแบบแผนการดาํเนินงาน

อย่างเป็นระบบเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการทาํโครงงานทีกาํหนดไวโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบจากครู       

ทีปรึกษาโครงงาน ขนัที 4 การลงมือทาํโครงงาน เป็นขนัทนีกัเรียนลงมือปฏิบติังานตามขนัตอนทีระบุใน

เคา้โครงยอ่ทีเสนอครูทีปรึกษาโครงงาน ขนัที 5 การเขียนรายงาน เป็นการเสนอผลงานของการศึกษา

คน้ควา้เป็นเอกสารเพืออธิบายให้ผูอื้นทราบรายละเอียดของโครงงานทงัหมดได้แก่ ปัญหาทีศึกษา 

วิธีดําเนินการศึกษาคน้คว้าข้อมูลต่างๆทีรวบรวมได้ ผลของการศึกษาตลอดจนประโยชน์และ

ขอ้เสนอแนะต่างๆจากการศึกษา ขนัที 6 การแสดงผลงาน เป็นการเสนอผลงานทีไดศึ้กษาคน้ควา้สาํเร็จ

แล้ว ให้ ผู ้อื นไ ด้รั บรู้ แล ะเข ้า ใจซึ งอาจ จัดแสดง ในรูปแ บบต่า งๆ  สมป ระสงค์ น่วมบุ ญลื อ 

(http://my.opera.com/somprasong/blog/show.dml/4202101)ได้แบ่งขนัตอนการทาํโครงงานไว ้4 ขนัตอน

ดงันี  ขนัที 1 เลือกเนือหาทีจะนาํมาทาํโครงงาน เป็นขนัครู/นกัเรียนนําเนือหาวิชาทีเรียนมาวิเคราะห์เพือ

เลือกเนือหาทีจะนํามาทาํโครงงาน  ขนัที 2  กาํหนดประเด็นทีจะศึกษา  เช่น นักเรียนจะศึกษาวิชาอะไร

หรือศึกษาในแง่มุมใดซึงครูอาจจดักิจกรรมต่างๆทีจะช่วยให้นักเรียนสัมผสักบัปัญหาเพือทีจะไดม้อง

ปัญหาทีตนสนใจใคร่คน้ควา้หาคาํตอบ  ขนัที 3  จดัทาํโครงงานและวางแผนการดาํเนินงาน เป็นขนัที

นักเรียนเขียนเคา้โครงงาน กาํหนดปัญหา ตงัวตัถุประสงค ์ศึกษาเอกสาร ตงัสมมติฐาน ออกแบบ          

การทดลองและกาํหนดตวัแปร กาํหนดกิจกรรมและขนัตอนการดาํเนินงาน  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การนําเสนอโครงงาน และขนัที 4 การประเมินโครงงาน เป็นขนัตอนของการตรวจสอบการ                   

ทาํโครงงานซึงผูป้ระเมินอาจเป็นไดท้งัฝ่ายนกัเรียน ครูและผูที้เกียวขอ้งร่วมกนัตรวจสอบโดยกาํหนด

เป็นประเด็นต่างๆ เช่น ประเมินอะไร ประเมินเมือใด ประเมินจากอะไร ประเมินโดยใครและประเมิน

โดยวิธีใด เป็นตน้   อุดม เชยกีวงศ์ (2545 : 13-14) กล่าวถึงขนัตอนหลักของการทาํโครงงานไว ้            

3 ขนัตอน คือ ขนัที 1 การเลือกเนือหาทีจะนํามาทาํเป็นโครงงานโดยนักเรียนและครูร่วมกนัวิเคราะห์

เนือหาวิชาทีเรียน  ศึกษารวบรวมขอ้มูลเบืองตน้เกียวกบัหัวขอ้เนือหา  นักเรียนเลือกหัวขอ้เรืองทีจะ

จดัทาํเป็นโครงงานตามความถนดัความสนใจของตน ขนัที 2 การกาํหนดประเด็นทีจะศึกษาว่าจะศึกษา

ในเรืองอะไรในแง่มุมใด ใชวิ้ธีการใดในการศึกษาและตงัชือโครงงานทีจะศึกษาอย่างไร  ขนัที 3 จดัทาํ

โครงงานและวางแผนดาํเนินงานดว้ยการเขียนโครงงาน กําหนดกิจกรรมและขนัตอนการดาํเนินงาน  

กําหนดแผนการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลหรือการประดิษฐ์สิงของเสนอโครงการต่อครู และ              
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บุษบา บุญชู (2545 : 14) ไดเ้สนอขนัตอนวิธีสอนแบบโครงงานเป็น 5 ขนั  ได้แก่  ขนัที 1 ขนันําเสนอ

เป็นขนัทีครูเสนอเหตุการณ/์สถานการณ์/กรณีตวัอยา่งให้นกัเรียนเกิดความตอ้งการทีจะคิดทาํโครงงาน

ในการแกปั้ญหาใดปัญหาหนึง มีการแบ่งหนา้ทีกนั เช่น ประธาน เลขานุการ กรรมการและผูร้ายงาน     

ขนัที 2 ขนักาํหนดจุดมุ่งหมาย เป็นขนัทีนักเรียนเลือกปัญหาและนํามาตงัจุดมุ่งหมายว่าตอ้งการทาํ          

เรืองใดและเพืออะไร  ขนัที 3 ขนัวางแผน  นักเรียนวางแผนเขียนโครงงานตามทีไดต้งัจุดมุ่งหมายไว ้

ซึงการวางแผนจะเป็นลกัษณะการเขียนเคา้โครงของโครงงาน  ขนัที  4  ขนัดาํเนินงานตามแผนงาน              

เป็นขนัทีปฏิบติัตามโครงงานทีวางแผนไวร้วมทงัการเขียนรายงานเมือการดําเนินโครงงานตามแผนงาน

แลว้เสร็จ  ขนัที 5  ขนัประเมินผล  เป็นขนัรายงานผลการดาํเนินงาน การอภิปรายและการประเมินผล

โครงงาน  ผูวิ้จัยได้นําขนัตอนการทาํโครงงานของนักวิชาการดงักล่าวมาสังเคราะห์เป็นขนัตอน          

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขนัตอน ไดแ้ก่  
 

ขนัท ี1  การกาํหนดปัญหา    

           ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหา แลว้ให้นักเรียนเป็นผูก้ําหนดประเด็นปัญหาทีตนเองสนใจ

ใคร่รู้ จากนนัสมาชิกกลุ่มร่วมกนัทาํความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหา  ระบุ  อธิบายสาเหตุของปัญหา

และหาวิธีการแกไ้ขปัญหา    
 

ขนัที 2  การวางแผนการทํางาน    

           สมาชิกกลุ่มร่วมกันวางแผนการทาํงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีการกาํหนด

ประเด็นการศึกษา  วิธีการสืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการแกไ้ขปัญหา  
 

ขนัที 3  การสืบค้นและจดักระทาํข้อมูล   

           สมาชิกกลุ่มดาํเนินการสืบคน้ขอ้มูลตามแผนการทีวางไว ้ จากนนันาํขอ้มูลมาร่วมกนัอภิปราย 

วิเคราะห์  สังเคราะห์ โดยใชเ้หตุผลมาประกอบการตดัสินใจเพือนาํสู่การแกปั้ญหาตามลาํดบัขนั 
 

ขนัที 4  การลงมอืปฏิบัตแิละตรวจสอบผลงาน       

           สมาชิกกลุ่มเขียนสรุปผลการศึกษาคน้ควา้และตรวจสอบความถูกตอ้งของผลงานทีจดัทาํว่า

บรรลุจุดหมายหรือไม่  มากนอ้ยเพียงใด และมีปัญหาอะไรบา้ง 
 

ขนัที 5  การนําเสนอข้อมูล  

           สมาชิกกลุ่มนาํเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆใหผู้อื้นไดรั้บรู้และเขา้ใจ 
 

โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั  ดงันี 
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                    ตวัแปรต้น                             ตวัแปรตาม 
 

 
 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

ขันที 1   การกําหนดปัญหา    

         ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหา แล้วให้นักเรียนเป็น                 

ผูก้ ําหนดประเด็นปัญหาทีตนเองสนใจใคร่รู้  จากนันสมาชิก

กลุ่มร่วมกนัทาํความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหา  ระบุ  อธิบาย

สาเหตุของปัญหาและหาวิธีการแกไ้ขปัญหา    
 

ขันที 2   การวางแผนการทํางาน    

          สมาชิกกลุ่มร่วมกนัวางแผนการทาํงานตามกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์  มีการกําหนดประเด็นการศึกษา  วิธีการ

สืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการแกไ้ขปัญหา     
 

ขันที 3   การสืบค้นและจัดกระทําข้อมูล   

          สมาชิกกลุ่มดาํเนินการสืบคน้ขอ้มูลตามแผนการทีวางไว ้

นําข้อมูลมาร่วมกันอภิปราย วิ เคราะห์  สังเคราะห์ โดยใช้

เหตุผล มาประกอบการตัด สินใจเพือนํา สู่การแก้ปัญหา

ตามลาํดบัขนั 

 

ขันที 4   การลงมือปฏิบัติและตรวจสอบผลงาน       

         ส ม า ชิ กก ลุ่ ม เ ขี ยน ส รุ ป ผ ล กา ร ศึ ก ษ าค้น คว้า แ ล ะ

ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานทีจัดทําว่าบรรลุจุดหมาย

หรือไม่  มากนอ้ยเพียงใด และมีปัญหาอะไรบา้ง 
 

ขันที 5   การนําเสนอข้อมูล 

          สมาชิกกลุ่มนําเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆให้ผู ้อืน

ไดรั้บรู้และเขา้ใจ 
 

 

แผนภูมิที 1        กรอบแนวคดิทีใชใ้นการวิจยั 

  

 

ความสามารถในการทาํโครงงาน                              

 

 

ความคิดเห็นของนกัเรียน 

ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน                                

 

 

พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหา   

ตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน                              

 

 

ผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ                                

 
   ส
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คาํถามการวจิัย 
 

 1. ผลการเรียนรู้  เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  5  ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม ่

 2. นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  มีพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนของ                        

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดบัใด 

 3. นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  มีความสามารถในการทาํโครงงานอยูใ่นระดบัใด 

 4. นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 มีความคดิเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ใน                          

ระดบัใด 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 

 1. เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา

เศรษฐกิจ ของประเทศ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  5  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 2. เพือศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนของการจดัการเรียนรู้                 

แบบโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 5  

 3. เพือศึกษาความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  

 4. เพือศึกษาความคดิเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน 

 

สมมตฐิานการวิจัย 
 

 ผลการเรียนรู้  เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ          

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  5 ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 

 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย 
 

       ประชากรทีใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  5 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี            

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ทีกาํลงัศึกษาอยู่

ในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 8 หอ้งเรียน รวมจาํนวนนกัเรียน  350  คน 
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 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี   

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 8 ทีกาํลงัศึกษาอยู่

ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 44  คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling)  โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 

 

 2. ตวัแปรทใีช้ในการวจิัย 

   2.1 ตวัแปรตน้   (Independent Variable) ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

   2.2 ตวัแปรตาม  ( Dependent Variables ) ไดแ้ก่ 

.                2.2.1 ผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจ                 

ของประเทศ           

              2.2.2 พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนของการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน  

              2.2.3 ความสามารถในการทาํโครงงาน 

  2.2.4 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน 
 

 3. เนือหาในการวจิัย 
 

      เนือหาในการวิจัยเป็นเนือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม             

สาระที 3 : เศรษฐศาสตร์ ในหน่วยการเรียนรู้ที 2 เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ  มาตรฐาน ส 3.1  เขา้ใจและสามารถจัดการบริหารทรัพยากรในการผลิตและ                  

การบริโภค การใช้ทรัพยากรทีมีอยู่จํากดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทงัเขา้ใจหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพือการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  ตวัชีวดัช่วงชนั ม.4-6 ขอ้ 2 ตระหนกัถึงความสาํคญัของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  ขอ้ 3 ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบ

สหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ และขอ้ 4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจใน

ชุมชนและเสนอแนวทางแกไ้ข 
 

 

4. ระยะเวลาในการวิจัย 
 

     ระยะเวลาในการทดลองอยูใ่นภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2554  เป็นเวลารวม 13 ชวัโมง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 

 เพือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั  ผูว้ิจยัไดนิ้ยามความหมายของคาํต่างๆ  ไวด้งันี 

1. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีให้นักเรียน

เป็นผูต้งัประเด็นปัญหา ซึงปัญหานนัมาจากความสนใจใคร่รู้ของตวันักเรียนเองและลงมือคน้ควา้หา

คาํตอบเริมตน้ดว้ยการวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเรียนรู้

ดว้ยตนเองในลกัษณะของการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลายแลว้นําขอ้มูลมาอภิปราย 

วิเคราะห์  สังเคราะห์โดยใช้เหตุผลมาประกอบการตัดสินใจเพือนําสู่การแก้ปัญหาตามลําดับขนั 

สามารถสรุปและนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม   ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานมี 5 ขนัตอน  ไดแ้ก่  ขนัการกาํหนดปัญหา  ขนัการวางแผนการทาํงาน   ขนัการสืบคน้และจดั

กระทาํขอ้มูล  ขนัการลงมือปฏิบติัและตรวจสอบผลงาน และขนัการนาํเสนอขอ้มูล  

 2. ผลการเรียนรู้  หมายถึง  คะแนนของนกัเรียนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้            

เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  ซึงประเมินโดยใช้

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบปรนยั ทีผูวิ้จยัสร้างขึน 

         3. พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหา  หมายถึง  การแสดงออกทางความคิดหรือวิธีการ

อย่างสมเหตุสมผลเพือมาขจัดสิงทีมาขดัขวางหรือเป็นอุปสรรคในขณะศึกษาให้หมดไปขณะเรียนรู้         

ในแต่ละขนัตอนของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  ซึงวดัไดจ้ากแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถ 

ในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทีผูวิ้จยัสร้างขึน มีเกณฑ์การให้คะแนน

แบบมาตรประเมินค่าโดยพิจารณาระดับพฤติกรรมแก้ปัญหา 5 ด้านได้แก่  การกําหนดปัญหา                     

การวางแผนการทาํงาน  การสืบคน้และจดักระทาํขอ้มูล  การลงมือปฏิบตั ิและการนําเสนอขอ้มูล   

4. ความสามารถในการทาํโครงงาน หมายถึง การปฏิบติักิจกรรมของนักเรียนในการทาํ

โครงงานประเภทสํารวจ วดัได้จากแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานทีผูว้ิจัยสร้างขึน               

มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตรประเมินค่าโดยพิจารณาใน 3 ดา้น ได้แก่  การวางแผนการทาํงาน   

กระบวนการทาํงาน และผลงานและการนาํเสนอ   
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5. ความคิดเห็น หมายถึง  การแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงาน วดัไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นทีผูวิ้จยัสร้างขึน  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ

มาตรประเมินค่าโดยพิจารณาใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ บรรยากาศการเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้ และประโยชน์               

ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ 

6. นกัเรียน หมายถึง ผูที้กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ในภาคเรียนที 1 ของ 

ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี สังกดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 8 
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บทที  2 

วรรณกรรมทีเกียวข้อง 

 

 การวิจยั เรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง  ดงันี 
 

 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551   :  กลุ่มสาระการเรียนรู้    

สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

 2. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี   :  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  

ศาสนา และวฒันธรรม 

3. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 5. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

        5.1 งานวิจยัในประเทศ 

        5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พุทธศักราช 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

 

วสัิยทัศน์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน  พุทธศักราช 2551 
 

 วิสัยทัศน์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551   มุ่งพฒันา

ผูเ้รียนทุกคนซึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม            

มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก   ยึดมั นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพืนฐานรวมทงัเจตคติ           

ทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั

บนพืนฐา นความเ ชือว่ า  ทุ กคนสา มารถเ รี ยน รู้และ พัฒนาต นเองได้ เต็มตาม ศักยภา พ 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2552  :  4)   
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จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน  พุทธศักราช 2551  
 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจุดเน้นสาํคญัในการพฒันา

ผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพซึงกาํหนด

เป็นจุดหมายเพือใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 :  5) ดงันี 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและปฏิบติั

ตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 2. มีความรู้ความสามารถในการสือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและมีทกัษะชีวิต  

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยัและรักการออกกาํลงักาย 

 4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมนัในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 5. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมภูมิปัญญาไทยและสิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะที

มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสงัคมและอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข     
 

ความสําคญัของรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

 

 สังคมโลกมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจว่ามนุษยด์าํรงชีวิตอย่างไร  ทงัในฐานะ

ปัจเจกบุคคลและการอยูร่่วมกนัในสงัคม   การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม   การจดัการทรัพยากรทีมี

อยู่อย่างจาํกดั   นอกจากนียงัช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันา เปลียนแปลงตามยุคสมยักาลเวลา 

ตามเหตุปัจจยัต่างๆทาํให้เกิดความเขา้ใจตนเองและผูอื้น   มีความอดทนอดกลนั มีคุณธรรมและ

สามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต รวมทงัเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

(กระทรวงศึกษาธิการ  2552  : 132)   
 

เนือหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมว่าดว้ยการอยู่ร่วมกนัในสังคมทีมี

ความแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย  เพือช่วยให้สามารถปรับตนเองเข้ากับบริบทแวดลอ้ม  เป็น

พลเมืองดี  มีความรับผดิชอบ  มีความรู้ ทกัษะคุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสมโดยไดก้าํหนดสาระ

ต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ  2552  : 132-133)  ดงันี 
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1. สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพืนฐานในหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาทีตนนบัถือ  การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในการพฒันาตนเองและการอยู่ร่วมกนั

อยา่งสนัติสุข เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมทีดีงาม พฒันาตนเองอยู่เสมอรวมทงับาํเพ็ญประโยชน์

ต่อสงัคมและส่วนรวม 

 2. สาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิต  แนวคิดพืนฐานเกียวกบัระบบ

การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

เป็นประมุข    ลกัษณะและความสาํคญัของการเป็นพลเมืองดี  ความแตกต่างและความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม  ค่านิยม  ความเชือ การปลกูฝังค่านิยมดา้นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข  สิทธิหนา้ทีเสรีภาพการดาํเนินชีวิตอยา่งสนัติสุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

3. สาระเศรษฐศาสตร์ แนวคิดพืนฐานเกียวกบัการผลิต การแจกจ่ายและการบริโภคสินคา้  

และบริการ  การบริหารจดัการทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัอยา่งมีประสิทธิภาพ  การดาํรงชีวิตอยา่งมี

ดุลยภาพและการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั   

4. สาระประวติัศาสตร์ แนวคิดพืนฐานเกียวกบัเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ วิธีการ 

ทางประวติัศาสตร์  พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั   ความสัมพนัธ์และเปลียนแปลง

ของเหตุการณ์ต่างๆ  ผลกระทบทีเกิดจากเหตุการณ์สาํคญัในอดีต  บุคคลสาํคญัทีมีอิทธิพลต่อการ

เปลียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติ วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที

สาํคญัของโลก  

 5. สาระภูมิศาสตร์  แนวคิดพืนฐานเกียวกบัลกัษณะของโลกทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร 

และภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก  การใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์  

ความสมัพนัธก์นัของสิงต่างๆในระบบธรรมชาติ  ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติและสิงทีมนุษยส์ร้างขึน  การนาํเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิงแวดลอ้มเพือ

การพฒันาทียงัยนื 
 

สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551  
 

 สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   เน้นการ          

อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลกัธรรมของ

ศาสนา  การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 

(กระทรวงศึกษาธิการ  2552  : 10)   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551  
 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  (กระทรวงศึกษาธิการ 2552  : 138-163)  ดงันี  
 

สาระที 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน  ส 1.1     

 รู้และเขา้ใจประวติั  ความสาํคญัของศาสดา  หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา

ทีตนนบัถือและศาสนาอืน  มีศรัทธาทีถูกตอ้งยึดมนัและปฏิบติัตามหลกัธรรมเพืออยู่ร่วมกนัอย่าง

สนัติสุข 
 

มาตรฐาน ส  1.2   

 เขา้ใจ  ตระหนักและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดีและธาํรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาทีตนนบัถือ 
 

สาระที 2     หนา้ทีพลเมือง  วฒันธรรม  และการดาํเนินชีวิตในสงัคม 

มาตรฐาน  ส 2.1       

 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหน้าทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม และธาํรงรักษา

ประเพณีและวฒันธรรมไทย  ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสนัติสุข                       
 

มาตรฐาน  ส 2.2      

 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมนัศรัทธาและธาํรงรักษาไว ้                  

ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 

สาระที 3   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส.3.1    

 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใชท้รัพยากร                     

ทีมีอยู่จาํกดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า   รวมทงัเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ           

การดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  
 

มาตรฐาน ส.3.2     

 เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจและความจาํเป็น

ของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 
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สาระที 4     ประวติัศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1     

 เขา้ใจความหมาย  ความสาํคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์  สามารถใชว้ิธีการ

ทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ 
 

มาตรฐาน ส 4.2     

 เข้าใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพนัธ์   และ                      

การเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือง   ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์

ผลกระทบทีเกิดขึน 
 

มาตรฐาน ส 4.3   

 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธาํรง 

ความเป็นไทย 
 

สาระที 5  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส 5.1     

 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพและความสมัพนัธข์องสรรพสิงซึงมีผลต่อกนัและกนั

ในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปและ                 

ใชข้อ้มลูภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                         
 

มาตรฐาน ส 5.2     

 เขา้ใจปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรค์

วฒันธรรมมีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและสิงแวดลอ้มเพือการพฒันาทียงัยนื 
 

 สาํหรับงานวิจยัในครังนีมีเนือหาอยูใ่นสาระที 3 : เศรษฐศาสตร์   มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจ 

และสามารถจดัการบริหารทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค      การใชท้รัพยากรทีมีอยูจ่าํกดัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทงัเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดาํรงชีวิตอย่าง

มีดุลยภาพ  ตวัชีวดัช่วงชนั ม.4-6 ขอ้ 2. ตระหนกัถึงความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ทีมีต่อเศรษฐกิจสงัคมของประเทศ  ขอ้ 3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบสหกรณ์ในการพฒันา

เศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศและขอ้ 4. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ

แนวทางแกไ้ข 
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คุณภาพผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 คุณภาพของผูเ้รียนเมือจบชนัมธัยมศึกษาปีที 6   ผูเ้รียนจะมีความรู้ ความสามารถและ

คุณลกัษณะครอบคลุมในดา้นต่างๆ   (กระทรวงศึกษาธิการ  2552 : 136)   ดงันี 

 1. ไดเ้รียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอยา่งกวา้งขวางลึกซึงยงิขึนไดรั้บการส่งเสริม 

สนบัสนุนใหพ้ฒันาตนเองเป็นพลเมืองทีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนา    

ทีตนนับถือรวมทังมีค่านิยมอนัพึงประสงค์    สามารถอยู่ร่วมกับผูอื้นและอยู่ในสังคมได้อย่าง                    

มีความสุขรวมทงัมีศกัยภาพเพือการศึกษาต่อในชนัสูงตามความประสงคไ์ด ้

 2. ไดเ้รียนรู้เรืองภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวติัศาสตร์ของชาติไทย     

ยดึมนั ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 3. ไดรั้บการส่งเสริมใหมี้นิสัยทีดีในการบริโภค เลือกและตดัสินใจบริโภคไดเ้หมาะสม   

มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ประเพณีวฒันธรรมไทยและสิงแวดลอ้ม มีความรักทอ้งถิน

และประเทศชาติ มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามใหก้บัสงัคม 

4. เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเองชีนาํตนเองได ้และสามารถ 

แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสงัคมไดต้ลอดชีวิต 
 

 กล่าวโดยสรุป  หลกัสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมนัน

นอกจากมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถ   มีทกัษะกระบวนการคิด  เป็นคนดีมีคุณธรรม 

จริยธรรมค่านิยมและดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้

และตวัชีวดัแลว้ยงัรวมถึงการมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดสมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามทีกาํหนดไวใ้นตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เพือให้ผูเ้รียน

ไดรั้บการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธาวฒันาเสน ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 

 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี ตงัอยูเ่ลขที 80 หมู่ 8 ถนนโพธาราม-บา้นฆอ้ง ตาํบลคลองตาคด  

อาํเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี    สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                   

เป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนในระดบัชนัมธัยมศึกษา (ม.1 – ม.6) จาํนวน 65 หอ้งเรียน  (13 : 13 : 

13 : 9 : 9 : 8) 

   ส
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 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี (โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี 2553 : อดัสาํเนา) 

จดัทาํขึนโดยใชก้รอบและทิศทางของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551              

กรอบหลกัสูตรสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8  และจุดเนน้ของสถานศึกษาเพือใชเ้ป็น

ทิศทางของการจัดการเรียนการสอนในการพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณภาพดา้นความรู้และทกัษะ          

ทีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิตในสงัคมทีมีการเปลียนแปลงและรู้จกัแสวงหาความรู้เพือพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต 
 

วสัิยทัศน์ของโรงเรียนโพธาวฒันาเสน ี
 

 มุ่งมนัพฒันาโพธาวฒันาเสนีให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ  เพือพฒันานักเรียนให้เป็นคนทีมี

คุณภาพโดยยดึมนัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ทิศทางและเป้าหมายของการจดัการศึกษาของโรงเรียนโพธาวฒันาเสน ี
 

 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนีไดก้าํหนดทิศทางและเป้าหมายของการจดัการศึกษา  ดงันี 

1. ใหผู้เ้กียวขอ้งทุกฝ่าย ไดแ้ก่   ครู   นกัเรียน    ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั    

การศึกษา 

2. จดัการศึกษาโดยยดึหลกั“นกัเรียนเป็นสาํคญั”ใหโ้อกาสนกัเรียนไดเ้รียนตามความถนดั   

ความสนใจและไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพใหม้ากทีสุด 

 3. จดัการศึกษาโดยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

เทคโนโลยี ภาษาองักฤษ ภาษาไทย  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย  ความสัมพนัธ์ทาง

สังคม ประวติัศาสตร์ การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข   การจดัการ การประกอบอาชีพและการดาํรงชีวิต 

 4. จดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มใหเ้อือต่อการเรียนการสอน  ตลอดจนจดัสร้างและพฒันา 

แหล่งเรียนรู้ต่างๆใหส้มบูรณ์และทนัสมยั  สามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันายงิขึน 

5. สนบัสนุนใหมี้การพฒันากระบวนการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมใหมี้ 

การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพอยา่งสมาํเสมอ   
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แนวทางการจดักจิกรรมการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

 

 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนีเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (สพฐ.) ซึงตอ้งมีการพฒันาคุณภาพของโรงเรียนใน 3 ดา้น คือ 

ดา้นการบริหารจดัการรวมทงัผูบ้ริหารและครูผูส้อน   ด้านปัจจยัพืนฐานและดา้นวิชาการทีเน้น                    

ความเป็นเลิศ สาํหรับดา้นวิชาการโรงเรียนไดก้าํหนดแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยจดัทาํ

หลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักเรียน ผูป้กครองและชุมชน โดยเน้น

ความสาํคญัของเนือหาสาระในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจดัสาระเพิมเติมตามทีนักเรียนเลือก

อย่างหลากหลายเพือสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักเรียนอย่างทั วถึง  นอกจากนันยงัเน้น

ความสามารถในการใชภ้าษาเพือการสือสารไดอ้ย่างคล่องแคล่วทงัภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ

ภาษาต่างประเทศทีสอง คือ ภาษาจีนหรือภาษาฝรังเศส ตามความถนดัและความสนใจของนักเรียน

อีกหนึงภาษา โดยมีแนวทางการจดัการเรียนการสอน ดงันี    

 1. การจดัการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมุ่งเน้น                

การใชห้นงัสือตาํราเรียนและสือประกอบการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

 2. การจดัการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้อืน  ควรศึกษาหนงัสือ ตาํราเรียนและสือที 

เป็นภาษาต่างประเทศนาํมาเทียบเคียงเนือหาสาระและประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 3. การจดัการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผล    และการเผยแพร่ผลงานของสาระ

การเรียนรู้ต่างๆดว้ยสืออิเลก็ทรอนิกส์ (ICT) และระบบออฟไลน์ (Offline) รวมทงัส่งเสริมการคิด  

ผลิตชินงานอยา่งสร้างสรรคใ์หม้ากขึน 

 4. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการของหอ้งเรียนคุณภาพ สนบัสนุน

ให้มีการใช้การวิจัยสือนวัตกรรม ปรับลดเวลาในการสอนของครูในห้องเรียนและเพิมเวลา               

การเรียนรู้ของนกัเรียนนอกหอ้งเรียนใหม้ากขึนเพือพฒันานกัเรียนอยา่งต่อเนือง 

 5. จดัเตรียมและพฒันาครูให้มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสือสาร  และ

แลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนกบันานาชาติ 

6. การจดัการเรียนการสอนสาระเพิมเติมทีความเป็นสากล จาํนวน 6 สาระหลกั ไดแ้ก่ 

6.1 ทฤษฏีความรู้ 

6.2 การเขียนความเรียงขนัสูง 

6.3 กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ทีเกิดจากการคิดสร้างสรรคสู่์การปฏิบติัของ 

นกัเรียนทีเรียกชือว่า CAS (Creativity, Action, Service) 

  6.4 โลกศึกษา  เพือใหน้กัเรียนมีวิสยัทศัน์และคุณลกัษณะพึงประสงคข์องการเป็นพลโลก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 
 

คาํอธบิายรายวชิาเศรษฐศาสตร์  ระดับชันมธัยมศึกษาปีที  5   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรม   เวลา  2  ชัวโมง/สัปดาห์ 
  

 ศึกษาเกียวกบัระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั   ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจ

แบบต่างๆ ตลาด  ประเภท ข้อดีข้อเสียของตลาดประเภทต่างๆ  การกาํหนดราคาตามอุปสงค ์

อุปทาน    การกาํหนดราคาในเชิงกลยทุธที์มีในสงัคมไทย   การกาํหนดค่าจา้ง กฎหมายทีเกียวขอ้งและอตัรา

ค่าจา้งแรงงานในสงัคมไทย  บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการควบคุมราคาเพือการแจกจ่าย 

และจดัสรรในทางเศรษฐกิจ    

 ศึกษาเกียวกบัการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว             

ภาคเกษตร อุตสาหกรรม  การคา้และบริการ  ปัญหาการพฒันาประเทศทีผ่านมาโดยการศึกษา

วิเคราะห์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบับทีผ่านมา การพฒันาประเทศทีนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัปัจจุบนั   

 ศึกษาเกียวกบั ความหมาย  ความสาํคญั หลกัการ ของระบบสหกรณ์   วิวฒันาการ  ตวัอย่าง

และประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย  ความสาํคญัของระบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจใน

ชุมชนและประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน    

ตวัอยา่งของการรวมกลุ่มทีประสบความสาํเร็จในการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน 

 ศึกษาเกียวกับบทบาทของนโยบายการเงินและการคลงัของรัฐบาลในด้านการรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   การรักษาดุลการคา้ระหว่าง

ประเทศ  การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา   รายรับและรายจ่ายของรัฐทีมีผลต่องบประมาณ  

หนีสาธารณะ การพฒันาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน นโยบายการเก็บภาษีประเภท

ต่าง ๆ การใชจ่้ายของรัฐ แนวทางการแกปั้ญหาการว่างงาน  ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที

เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ ตวัชีวดัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  แนวทางการแกปั้ญหาของ

นโยบายการเงินการคลงั 

 ศึกษาเกียวกบัวิวฒันาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์ของไทย  ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจทีมีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ   ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง

เศรษฐกิจของประเทศทีมีต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้และบริการ    การคา้และ

การลงทุนระหว่างประเทศ    บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการเงินโลกทีมีผลกับ

ประเทศไทย 

 ศึกษาเกียวกบัแนวคิดพืนฐานทีเกียวขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ    บทบาทขององค์การ             

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีสําคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก   ปัจจยัต่าง ๆ ทีนําไปสู่การพึงพา              

การแข่งขนัการขดัแยง้ และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ     ตวัอย่างเหตุการณ์ทีนาํไปสู่                 

   ส
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การพึงพาทางเศรษฐกิจ ปัจจัยต่าง ๆ ทีนําไปสู่การพึงพา  การแข่งขัน การขัดแย ้งและ                         

การประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ผลกระทบจากการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ   วิธีการกีดกนัทางการคา้ในการคา้ระหว่างประเทศ 

 เพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเศรษฐศาสตร์  ตระหนกัถึงสภาพปัญหาและผลกระทบ

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทอ้งถินและประเทศ   มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจในระดบั

ชุมชนและระดบัประเทศบนพืนฐานหลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทงัเห็นแนวทางใน

การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวิตและการพฒันาประเทศ   

 โดยใชท้กัษะกระบวนการคิด  การแกปั้ญหา  การสืบคน้ขอ้มลู  กระบวนการกลุ่ม ฯลฯ   
 

หน่วยการเรียนรู้รายวชิาเศรษฐศาสตร์  ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 5   : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 

 หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 :  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  จาํนวน 4 หน่วยการเรียนรู้  รายละเอียดดงัตารางที 1  
 

ตารางที 1       หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐศาสตร์  ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 
 

หน่วยท ี
ชือ 

หน่วยการเรียนรู้ 
ตัวชีวัด เนือหาสาระ 

เวลา 

(ชัวโมง) 

1 การกาํหนดราคา  

และค่าจา้ง                      

ในระบบเศรษฐกจิ 

1. อภิปราย 

    การกาํหนดราคา 

    และค่าจา้ง 

    ในระบบเศรษฐกจิ 

     (ส 3.1 ม.4-6/1) 

 

1. ระบบเศรษฐกจิของโลกในปัจจุบนั ผลดีและผลเสีย 

    ของระบบเศรษฐกจิแบบต่าง  ๆ

2. ตลาดและประเภทของตลาด ขอ้ดีและขอ้เสียของตลาด 

    ประเภทต่างๆ 

3. การกาํหนดราคาตามอุปสงคแ์ละอุปทาน 

4. การกาํหนดค่าจา้ง  กฎหมายทีเกยีวขอ้งและอตัราค่าจา้ง 

    แรงงานในสังคมไทย 

5. บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุม 

    ราคาเพือการแจกจ่ายและจดัสรรในทางเศรษฐกจิ 
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หน่วยท ี
ชือ 

หน่วยการเรียนรู้ 
ตัวชีวัด เนือหาสาระ 

เวลา 

(ชัวโมง) 

2 หลกัปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง

กบัการพฒันา

เศรษฐกจิของ

ประเทศ 

2. ตระหนกัถึง 

    ความสาํคญัของ 

    ปรัชญาของ 

    เศรษฐกจิพอเพียง 

    ทีมีต่อเศรษฐกจิ  

    สังคมของประเทศ 

    (ส 3.1 ม.4-6/2) 

1. หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ความสาํคญั  และ 

    การประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาประเทศในภาคการเกษตร 

    อุตสาหกรรม  การคา้และบริการ 

2. สาระสาํคญั ผลดี ผลเสียทีเกดิจากการใชแ้ผนพฒันา 

    เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย 

    ฉบบัที 1 - 10  

3.วิสัยทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 

   การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 

   แห่งชาติ  ฉบบัที 11  ทีสอดคลอ้งกบัปรัชญาของ 

   เศรษฐกจิพอเพียง 

3 

 

 

2 

3. ตระหนกัถึง 

    ความสาํคญัของ 

    ระบบสหกรณ ์

    ในการพฒันา 

    เศรษฐกจิใน 

    ระดบัชุมชน 

    และประเทศ 

    (ส 3.1 ม.4-6/3) 

1. ความรู้เกยีวกบัระบบสหกรณ ์

2. ปัจจยัทีมีส่วนส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อ 

    การดาํเนินการของระบบสหกรณ์ในชุมชน 

3. แนวทางการบริหารจดัการระบบสหกรณ์ในชุมชน 

    ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

4. การนาํแนวทางการบริหารจดัการระบบสหกรณ ์

    ในชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

    มาประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต 

5. ประโยชนข์องระบบสหกรณ์ทีมีผลต่อการพฒันา 

    เศรษฐกจิในชุมชนและประเทศ 

4 

4. วิเคราะหปั์ญหา 

    ทางเศรษฐกจิใน 

    ชุมชนและ 

    เสนอแนวทาง 

    แกไ้ข 

    (ส 3.1 ม.4-6/4) 

1. ความรู้เกยีวกบัเศรษฐกจิชุมชน 

2. ปัญหาทางเศรษฐกจิทีเกดิขึนในชุมชน   

3. กลุ่มวิสาหกจิชุมชนในทอ้งถินทีมีบทบาท 

    ในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิทีเกดิขึนในชุมชน 

4.  ความสาํคญัของการเรียนรู้ปัญหาเศรษฐกจิในชุมชนและ 

     การเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาตามหลกัปรัชญา 

     ของเศรษฐกจิพอเพียง 

4 

3 นโยบายการเงิน

และการคลงักบั 

การพฒันา

เศรษฐกจิของ

ประเทศ 

1.อธิบายบทบาทของ   

   รัฐบาลเกยีวกบั 

   นโยบายการเงิน 

   การคลงัใน 

   การพฒันา 

   เศรษฐกจิของ 

   ประเทศ 

   (ส 3.2 ม.4-6/1) 

 

 

1. นโยบายการเงิน การคลงัในการพฒันาเศรษฐกจิ 

    ของประเทศ 

2. บทบาทนโยบายการเงิน และการคลงัของรัฐบาล 

    ในด้าน 

2.1 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 

2.2 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 

2.3 การรักษาดุลการคา้ระหว่างประเทศ 

2.4 การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา 

3. รายรับและรายจ่ายของรัฐทีมีผลต่องบประมาณ 

    หนีสาธารณะ  การพฒันาทางเศรษฐกจิและคุณภาพ 

    ชีวิตของประชาชน 

10 
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หน่วยท ี
ชือ 

หน่วยการเรียนรู้ 
ตัวชีวัด เนือหาสาระ 

เวลา 

(ชัวโมง) 

4. ความหมาย สาเหตุและผลกระทบทีเกดิจากภาวะทาง 

    เศรษฐกจิ เช่น เงินเฟ้อ อตัราการว่างงาน ตวัชีวดั 

    ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 

5. แนวทางการแกปั้ญหาของนโยบายการเงิน  และ 

    การคลงั 

4 เศรษฐกจิระหว่าง

ประเทศ 

2. วิเคราะห ์

    ผลกระทบของ 

    การเปิดเสรีทาง 

    เศรษฐกจิใน 

    ยุคโลกาภิวตัน ์

    ทีมีผลต่อ 

    สังคมไทย   

    (ส 3.2 ม.4-6/2) 

1.  แนวคิดพืนฐานทีเกยีวขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ 

2. ปัจจยัทางเศรษฐกจิทีมีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกจิ 

    ของประเทศ 

3.  ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกจิของประเทศ 

    ทีมีต่อภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า 

    และการบริการ 

 

 

5 

3. วิเคราะหผ์ลดี 

    ผลเสียของ 

    ความร่วมมือ 

    ทางเศรษฐกจิ 

    ระหว่างประเทศ 

    ในรูปแบบต่าง ๆ 

    (ส 3.2 ม.4-6/3) 

1. บทบาทขององคก์รความร่วมมือระหว่างประเทศ 

    ทีสาํคญัในภูมิภาคต่างๆของโลก 

2. ปัจจยัต่างๆทีนาํไปสู่การพึงพา  การแข่งขนั การขดัแยง้ 

    และการประสานประโยชนท์างเศรษฐกจิไทย 

    กบัต่างประเทศ 

3. ผลกระทบจากการดาํเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

    ระหว่างประเทศ 

5 

รวม 38 
 

การวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัเลือกนาํหน่วยการเรียนรู้ที 2  เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  ตวัชีวดัช่วงชนั ม. 4-6  ขอ้ 2  ตระหนักถึงความสาํคญัของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  ขอ้ 3  ตระหนักถึงความสาํคญั

ของระบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ และขอ้ 4  วิเคราะห์ปัญหา

ทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแกไ้ข   มาทาํการวิจยัโดยใชเ้วลารวม  13  ชวัโมง  
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การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

โครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้รูปแบบหนึงทีนักเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือ

ปฏิบติัจริงในลกัษณะของการศึกษา สาํรวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐ์คิดคน้ โดยมีครูเป็นผูค้อย

กระตุน้แนะนาํและใหค้าํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด โครงงานเป็นเสมือนสะพานเชือมระหว่างห้องเรียน

กบัโลกภายนอกซึงเป็นชีวิตจริงของนกัเรียนเพราะตอ้งนาํเอาความรู้ทีไดจ้ากชนัเรียนมาบูรณาการ

เขา้กบักิจกรรมทีจะทาํเพือการสร้างองค์ความรู้ใหม่  และปรับเปลียนความรู้ให้เป็นเครืองมือใน            

การเรียนรู้สิงใหม่   การทีนักเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านโครงงานทาํให้มองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความคิดกบัขอ้เท็จจริงซึงถกูเชือมโยงเขา้เป็นเรืองเดียวกนัในลกัษณะของสหสมัพนัธอ์นัจะสามารถ

นาํไปใชใ้นสถานการณ์อืนไดอ้ยา่งหลากหลาย  การเรียนรู้แบบโครงงานสามารถทาํไดท้งัในระดบั

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนกระทั งถึงระดับอุดมศึกษา ทําได้กับทุกกลุ่มประสบการณ์                   

ทุกหมวดวิชาและทุกรายวิชาทงัในลกัษณะเป็นบุคคลหรือรายกลุ่มขึนอยู่กบัลกัษณะของโครงงาน 

ตงัแต่โครงงานเล็กๆจนกระทงัถึงโครงงานใหญ่ๆซึงมีความยุ่งยากซบัซอ้น  ทงันีขึนอยู่กบัความ

เหมาะสม ความสนใจของนกัเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มและแต่ละระดบัชนั   

ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ในรายละเอียดต่างๆของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมา

นาํเสนอ ไดแ้ก่   ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  จุดประสงคข์องการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงาน  แนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  แนวทางการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงาน ประเภทของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน  บทบาทนักเรียนและครูในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ประโยชน์ของการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานและการวดัและประเมินผลของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   มีรายละเอียดดงันี 

ความหมายของโครงงาน     

 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมาจากคาํในภาษาองักฤษคือ Project-Based-Learning  

เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือคน้ควา้หาคาํตอบในสิงทีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสยัดว้ยตนเอง  

นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้แบบโครงงานไวด้งันี 

สุชาติ วงศสุ์วรรณ (2542 : 5)  กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ที

เกิดจากความตอ้งการของนกัเรียนในการหาคาํตอบเมือเกิด“ปัญหา” หรือเกิด “ความสงสยั” เรืองใด

เรืองหนึงดว้ยการศึกษาคน้ควา้โดยใชว้ิธีการหรือรูปแบบต่างๆ ดว้ยตนเองมากกว่าการเรียนรู้ใน

หอ้งเรียน  ส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรียน ครูผูส้อน ผูป้กครอง ชุมชน ในหลายรูปแบบ 

และหลายระดบัทาํให้การเรียนรู้มีความหมายต่อนักเรียนอย่างแทจ้ริงเพราะต้องมีส่วนร่วมและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 
 

รับผดิชอบว่าตอ้งเรียนรู้อะไร  เพืออะไร และโดยวิธีใด ซึงจะทาํให้นักเรียนไดรั้บการพฒันาอย่าง 

เต็มศกัยภาพ   

 นฤมล ยตุาคม(2543 : 36)กล่าวว่าการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ทีนกัเรียน

ไดเ้รียนรู้จากการทาํงาน  การทาํโครงงานและการสอนตนเอง  งานทีให้ทาํเป็นลกัษณะปลายเปิด            

ทีใหน้กัเรียนมีโอกาสตดัสินใจเลือก  ครูเป็นเพียงผูเ้สนอปัญหาใหน้กัเรียนและให้นักเรียนวางแผน

และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 สุพิน  ดิษฐสกุล (2543 : 49) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการเรียนทีใช้

เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันโดยให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ เพือสร้างองค์ความรู้ดว้ย

ตนเองจากการคน้ควา้ในเนือหาวิชาทีเรียนในเรืองทีสนใจเหมือนกนั  

 ลดัดา ภู่เกียรติ (2544 : 27) โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ทีเกิดจากความสนใจใคร่รู้ของ

นกัเรียนทีอยากจะศึกษาคน้ควา้เกียวกบัสิงใดสิงหนึงหรือหลายๆสิงทีสงสัยและอยากรู้คาํตอบให้

ลึกซึงชดัเจนหรือตอ้งการเรียนรู้ในเรืองนนั ๆ ใหม้ากกว่าเดิม โดยใชท้กัษะกระบวนการและปัญญา

หลายดา้น ๆ  มีวิธีการศึกษาอยา่งเป็นระบบและมีขนัตอนต่อเนือง   มีการวางแผนในการศึกษาอย่าง

ละเอียดแลว้ลงมือปฏิบติัตามแผนทีวางไวจ้นไดข้อ้สรุปหรือผลการศึกษาหรือคาํตอบเกียวกบัเรือง

นัน ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึงว่า “โครงงานเป็นอีกรูปแบบหนึงของการทาํวิจยัโดยเด็กๆ เพราะ

นักเรียนเป็นผูล้งมือกระทาํเพือทีจะพฒันาความรู้โดยใช้ระเบียบวิธีการทาํงานทีเป็นระบบ คือ

วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาคน้หาความรู้ความจริง 

จนไดข้อ้สรุปเป็นองคค์วามรู้หรือความรู้ใหม่ดว้ยตวัเขาเอง ” 

 มาลยั  สิงหะ(2544 : 6) กล่าวว่าโครงงานเป็นการสอนโดยใชเ้ทคนิควิธีการหลายรูปแบบ

มาผสมผสานร่วมกนัระหว่างกระบวนการกลุ่ม  การสอนคิด  การสอนแกปั้ญหา การสอนทกัษะ

กระบวนการ  ทงันีมุ่งหวงัใหน้กัเรียนเรียนรู้เรืองใดเรืองหนึงจากความสนใจอยากรู้อยากเรียนของ

นกัเรียนเองโดยใชก้ระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

สถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (2545 : 3 ) ไดใ้หค้วามหมายของโครงงานไวว้่า โครงงาน 

คืองานวิจยัเล็กๆสาํหรับนักเรียน  เป็นการแกปั้ญหาหรือขอ้สงสัยหาคาํตอบโดยใชก้ระบวนการ                   

ทางวิทยาศาสตร์ 

 พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ ; พเยาว ์ยินดีสุขและราเชน มีศรี (2549 : 47) ไดใ้ห้ความหมายของ

โครงงานสอดคลอ้งกนัว่า เป็นการศึกษาเพือคน้พบขอ้ความรู้ใหม่ สิงประดิษฐ์ใหม่  ๆดว้ยตวัของ

นกัเรียนเองโดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึงมีครูและผูเ้ชียวชาญเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 
 

 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 1) ไดใ้ห้ความหมายของโครงงานไวว้่าเป็นการ

จัดการเรียนรู้ทีส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักเรียนในสถานการณ์จริงและ

สถานการณ์จาํลอง  นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นการลงมือกระทาํโดยเลือกปัญหา วางแผนการปฏิบติังาน              

ซึงนักเรียนต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามความสามารถ                    

ความสนใจและความถนดัของตนเอง   หลงัสินสุดการเรียนการสอนนักเรียนตอ้งสรุปองค์ความรู้ 

และนําเสนอผลงานทีเป็นรูปธรรม  จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ทีสามารถพฒันานักเรียนอย่างเต็ม

ศกัยภาพ 

 สมประสงค์ น่วมบุญลือ (http://my.opera.com/somprasong/blog/ly8-l7dkk) ไดก้ล่าวถึง 

ความหมายของโครงงานไวว้่า เป็นการจดัการเรียนรู้ทีนักเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ในประเด็นทีตน

สนใจโดยใชก้ระบวนการวิทยาศาสตร์เพือตอบประเด็นดว้ยการกาํหนดเป้าหมาย  ตงัสมมติฐาน 

กาํหนดขอบเขต (วตัถุประสงค์)  แหล่งความรู้ (ขอ้มูล)  การรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูล     

(ดว้ยหลกัเหตุผล) สรุปประเด็นทีคน้พบและนาํเสนอในลกัษณะทีเป็นชินงาน 

 จากความหมายของโครงงานทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่าโครงงาน หมายถึง การจดัการ

เรียนรู้ภายใตแ้นวคิดทียึดนักเรียนเป็นสําคัญ โดยให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเองจากการเลือก

คน้ควา้ในสิงทีสนใจและไดล้งมือปฏิบติัจริง   มีขนัตอนการทาํงานเป็นระบบเพือนาํไปสู่การสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ ๆ  ดว้ยตวัของนกัเรียนเองและมีผลงานปรากฏให้เห็น โดยมีครูเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา

แนะนาํอยา่งใกลชิ้ด     

จุดประสงค์ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั  นักเรียนเป็นผูส้ร้าง

ความรู้และลงมือปฏิบติัจริงเพือหาคาํตอบดว้ยตนเอง  เป็นการพฒันาความสามารถในการคิดพร้อม

ทงัฝึกใหมี้ทกัษะทางสงัคมทีดี  นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงจุดประสงค์ของการจดักิจกรรม

โครงงานใหแ้ก่นกัเรียน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 จิราภรณ์  ศิริทวี (2542 : 34)    กล่าวถึงจุดประสงคข์องการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานว่า  

ตอ้งการกระตุน้ใหน้กัเรียนรู้จกัสงัเกต  ตงัคาํถาม ตงัสมมติฐานและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  เพือ

ตอบคาํถามทีตนอยากรู้  รู้จกัสรุปและทาํความเขา้ใจกบัสิงทีคน้พบ 

 ลดัดา ภู่เกียรติ (2544 : 19-20) กล่าวถึงจุดประสงคข์องการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานว่า

โครงงานเนน้ให้นักเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปฏิบติัเองโดยเชือมนัใน

ศกัยภาพการเรียนรู้ของตนซึงเป็นการพฒันาความคิดอยา่งอิสระของนกัเรียน  
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 เพชรา วงศป์ระไพโรจน์ (2545 : 2-7)  กล่าวถึงจุดประสงคก์ารจดักิจกรรมโครงงาน ไวด้งันี  

 1. เพือใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามรู้และประสบการณ์ในการปฏิบติังานตามความสามารถ 

ความสนใจและความถนดัของตนเอง ซึงเป็นการพฒันานกัเรียนอยา่งเต็มศกัยภาพ 

 2. เพือใหน้กัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

 3. เพือใหน้กัเรียนไดฝึ้กการทาํงานอยา่งเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหาตาม

ระเบียบวิธีการวิทยาศาสตร์ดว้ยใชก้ารสงัเกต การตงัคาํถามและตงัสมมติฐานได ้

 4. เพือพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

 5. รู้จกัสรุปและทาํความเขา้ใจกบัสิงทีคน้พบ 

 6. เพือใหน้กัเรียนมีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานและเห็นคุณค่าของการใชก้ระบวนการ             

แกไ้ขปัญหาอนัเป็นการสร้างลกัษณะนิสยั จิตพิสยัใหเ้กิดกบันกัเรียน 

 ฟิลเชอรัลด ์(Fizerald  1955 : 356  อา้งถึงใน บุษบา บุญชู  2545 : 8)  กล่าวถึงจุดประสงค์

ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานว่า  

 1. เพือกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นของนกัเรียน ทงันี เพราะในการจดักิจกรรมโครงงาน 

ผูส้อนใหน้กัเรียนเลือกโครงงานดว้ยตนเอง แต่ก่อนทีจะเลือกผูส้อนตอ้งจดัสถานการณ์ใหน้กัเรียน               

เกิดความอยากรู้อยากเห็นเสียก่อนจึงสามารถเลือกโครงงานได ้ฉะนนัการทีนกัเรียนเกิดความอยาก

ทีจะทาํโครงงานหนึงแสดงว่านกัเรียนมีความสนใจในเรืองนนัๆ  

 2. เพือใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของการทาํกิจกรรมต่าง  ๆในสถานการณ์จริงๆ    ช่วยใหเ้ห็น

คุณค่าของการทาํงานไดใ้นทีสุด  

 3. เพือพฒันาความเป็นตวัของตวัเองในการคน้ควา้หาความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 4. เพือพฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคลใหเ้ขา้ใจในสถานการณ์และสิงแวดลอ้มโดยใช ้                

ประสบการณ์ของตนเอง  

 5. เพือพฒันาความรับผดิชอบทีใหเ้สรีภาพในการจดัและการกระทาํ  

 6. เพือพฒันานกัเรียนใหมี้ความสามารถในการวางแผนและดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย  

 7. เพือพฒันานกัเรียนใหมี้ความคิดสร้างสรรคแ์ละทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 8. เพือใหรู้้จกัคิดและประเมินผลงานของตนเอง  

 จากทีกล่าวมาเกียวกบัจุดประสงค์ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสรุปไดว้่า เพือ

ตอ้งการใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพของตนเพือตอบคาํถามทีตนสนใจใคร่รู้   

รู้จักสรุปและทาํความเข้าใจกับสิงทีคน้พบและมีเจตคติทีดีต่อการปฏิบัติงานอนัเป็นการสร้าง

คุณลกัษณะทีพึงประสงคใ์หเ้กิดกบันกัเรียน 
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แนวคดิทฤษฎีทีเกยีวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้เรืองใดเรืองหนึง           

ตามความสนใจของนกัเรียนโดยผา่นกระบวนการหลกัคือ กระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา 

เป็นการสอนทีเนน้ทกัษะกระบวนการ การสอนแบบคิดร่วมกนัโดยใชก้ระบวนการกลุ่มโดยทีนักเรียน 

จะเป็นผูล้งมือปฏิบัติเพือค้นหาคาํตอบด้วยตนเอง  การยิงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติเอง            

ได้เรียนรู้เองจะยิงทาํให้นักเรียนเข้าใจและมีความรู้อย่างลึกซึง   แนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องกับ         

การนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ดงันี  

ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 : 25)    ไดส้รุปแนวคิดของทฤษฎี              

การสร้างความรู้ดว้ยตนเองไวว้่า  การสร้างองค์ความรู้เป็นเรืองเกียวกบักิจกรรมทางกลไกและ

กลา้มเนือทีเป็นรากฐานของการปฏิบติัการของสมอง  การเจริญงอกงามทางสติปัญญาเป็นผลมาจาก

การปะทะสังสรรค์ (Interaction) กบัสิงแวดลอ้ม  ทาํให้เกิดการพฒันาไดเ้ช่นเดียวกบัการพฒันา

ร่างกายและจะพฒันาถึงขีดสุดในระยะวยัรุ่น วีก็อทสกี(Vygotsky)นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย และ            

เพียเจต์ (Piaget) นักทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธนิยม (Cognitivism) ให้ความสนใจศึกษาเรือง 

พฒันาการทางเชาวปั์ญญา   กระบวนการรู้คิดหรือกระบวนการทางปัญญา โดยทีกระบวนการรู้คิด

หมายถึง  กระบวนการของสมองในการปรับเปลียน ลด  ตัดทอน ขยาย  จดัเก็บและใช้ขอ้มูลที

รับเขา้มาทางประสาทสัมผสั   การบอกความหมายของสิงทีรับรู้สิงเดียวกนัสาํหรับแต่ละคนย่อม

ต่างกนัเนืองจากการมีประสบการณ์ทีแตกต่างกนั  แนวคิดดงักล่าวเป็นรากฐานสาํคญัของทฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยให้ความสาํคัญของกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ของบุคคลใน          

การสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์  เชือว่าการสร้างความรู้เป็นกระบวนการทังทาง        

ดา้นสติปัญญาและสงัคม  การเรียนรู้เป็นเรืองเฉพาะตวั  การตีความหมายของสิงทีเรียนรู้เป็นไปตาม

ประสบการณ์เดิม ความเชือ ความสนใจและภูมิหลงั ฯลฯ   

 การนาํทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้สามารถทาํไดด้งันี 

(พจนา ทรัพยส์มาน 2549 : 6-7) 

 1. ผลการเรียนรู้มุ่งเนน้ทีกระบวนการสร้างความรู้โดยนกัเรียนตอ้งฝึกฝนการสร้างความรู้

ดว้ยตนเอง 

 2. เป้าหมายของการเรียนรู้เปลียนแปลงจากการถ่ายทอดสาระความรู้ทีตายตวัเป็นวิธีการเรียนรู้ 
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 3. นกัเรียนตอ้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไดจ้ดักระทาํ ศึกษาสาํรวจ ลองผิดลองถูกจน

เกิดเป็นความรู้ความเขา้ใจ 

 4. ใหน้กัเรียนไดใ้ชป้ฏิสมัพนัธท์างสงัคมเพือการร่วมมือในการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั 

 5. นกัเรียนเป็นผูเ้ลือกสิงทีตอ้งการเรียน ตงักฎระเบียบ รับผดิชอบและแกปั้ญหาการเรียน

ของตนเอง 

 6. ครูเปลียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดความรู้เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกช่วยเหลือนักเรียนใน

การเรียนรู้ การเรียนรู้เปลียนจากการใหค้วามรู้เป็นการใหน้กัเรียนสร้างความรู้ 

 7. การประเมินผลการเรียนรู้ใชว้ิธีการทีหลากหลายและยดืหยุน่ 
 

ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชินงาน (Constructionism) 

พจนา ทรัพยส์มาน (2549 : 6-7)ไดส้รุปแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดย 

การสร้างสรรค์ชินงานไวว้่ามีพืนฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเปียเจท์ (Piaget)                 

ซึงเพเพอร์ท  (Papert) แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์เป็นผูพ้ฒันาขึนโดยมีแนวคิดว่า                  

การเรียนรู้ทีดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเองและดว้ยตนเองของนักเรียน  หากนักเรียนมี

โอกาสไดส้ร้างความคิดและนาํความคิดนันออกมาเป็นรูปธรรมทีชดัเจน เมือนักเรียนสร้างสิงใด          

สิงหนึงขึนมาในโลกก็หมายถึงการสร้างความรู้ขึนในตนเองนั นเอง  ความรู้ทีนักเรียนสร้างขึนใน

ตนเองนีจะมีความหมายต่อนกัเรียนจะอยูค่งทนไม่ลืมง่าย  สามารถถ่ายทอดให้ผูอื้นเขา้ใจความคิด

ของตนเองไดดี้และเป็นรากฐานใหส้ามารถสร้างความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งไม่มีทีสินสุด  

 จุดเนน้ของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชินงานอยู่ทีการใชสื้อ

เทคโนโลยี วสัดุอุปกรณ์ทีเหมาะสมซึงจะช่วยให้นักเรียนสร้างการเรียนรู้และผลงานต่างๆ ดว้ย

ตนเองตามความถนัด ความสนใจในบรรยากาศทีมีทางเลือกหลากหลาย     ให้นักเรียนทีมีวยั                 

ความถนัด ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกันได้ช่วยเหลือซึงกันและกัน สร้างสรรค์

ความรู้  ผลงานและพฒันาทกัษะทางสงัคมภายใตบ้รรยากาศทีอบอุ่นเป็นมิตรและมีความสุข 

 สาํหรับการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการสร้างดว้ยความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชินงาน             

(สุชิน  เพช็รักษ ์ 2544 : 3-4)  มีหลกัการสาํคญัในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ คือ  

 1. การเชือมโยงสิงทีรู้แลว้กบัสิงทีกาํลงัเรียน 

 2. การเปิดใหโ้อกาสนกัเรียนเป็นผูริ้เริมทาํโครงการทีตนเองสนใจใคร่รู้      และไดรั้บการ

สนบัสนุนอยา่งเหมาะสมจากครูผูซึ้งไดรั้บการฝึกฝนใหมี้ความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้อยา่งลึกซึง 

 3. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีการแลกเปลียนความคิด  กระบวนการเรียนรู้   และนาํเสนอผล

การวิเคราะห์ของตนเอง 
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 4. ใหเ้วลาทาํโครงการอยา่งต่อเนือง 

 ปัจจุบนัโลกมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกดา้นทาํใหค้วามรู้กา้วไปอยา่งไม่หยดุยงั              

การจดัการเรียนรู้อย่างเหมาะสมจึงมีความจาํเป็นทีเด็กตอ้งไดรั้บการฝึกฝนแนวการคิดควบคู่กบั  

การปฏิบติั   ดงัแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) และทฤษฎีการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชินงาน (Constructionism) เพือการแกปั้ญหาอย่างมีหลกัการ

และมีเหตุผล เป็นระบบ เชือมโยงสัมพนัธ์กบัสรรพสิงไดอ้ย่างถูกวิธี    ฝึกให้นักเรียนไดคิ้ดอย่าง

ภาพรวมเป็นหนึงเดียวกนัหรือเป็นองคร์วมหรือบูรณาการ  

ทฤษฎกีารทํางานกลุ่ม 

ทฤษฎีเกียวกบักลุ่มและการทาํงานกลุ่มเป็นเรืองเกียวกบัการพยายามสร้างแรงจูงใจใน

ระดบัสูงสุดเท่าทีจะเป็นไปไดเ้พือใหส้ามารถทาํงานร่วมกนัไดดี้  ในเรืองของทฤษฎีการทาํงานกลุ่ม

นี สมยศ นาวีการ (2523: 234 )และเยาวพา เตชะคุปต(์2517 : 1) ไดน้าํเสนอทฤษฎีทีน่าสนใจไว ้ดงันี 

1. ทฤษฎีการทาํงานร่วมกนั ไดรั้บการพฒันาขึนมาโดยจอร์จ โฮเมนส์ (Gorge Homans) 

ทฤษฎีนีอธิบายเป็นหลกัการสาํคญัไวว้่า การกระทาํร่วมกันเป็นกลุ่มประกอบดว้ยองค์ประกอบ

พืนฐานสาํคญั 3 ประการ คือ  กิจกรรม การกระทาํร่วมกนัและความรู้สึก  องค์ประกอบทงั 3                   

จะเกียวขอ้งกนัโดยตรงกล่าวคือ ถา้หากว่าบุคคลยิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากเท่าใดการกระทาํ

ร่วมกนัและความรู้สึกของเขาจะมีมากขึนดว้ย   บุคคลต่างๆภายในกลุ่มตอ้งไปเกียวขอ้งกบับุคคล

อืนไม่เพียงแต่อยู่ใกลชิ้ดกนัเท่านัน  พวกเขาจะตอ้งทาํการตดัสินใจติดต่อ สือสาร สนับสนุน 

ประสานงานเพือให้การทาํงานประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม   สมาชิกภายในกลุ่มหรือ

องคก์รทีเกียวพนักนัในลกัษณะดงักล่าวมีแนวโน้มทีจะรวมกนัเขา้เป็นกลุ่มทีมีพลงัสูงมาก  กล่าว

โดยสรุปแลว้ทฤษฎีนีเชือว่า การทาํงานกลุ่มนนัจะตอ้งใหไ้ดท้งัผลงานและความร่วมมือร่วมใจของ

ผูท้าํงานประกอบเขา้ดว้ยกนั 

2. ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม   กระบวนการกลุ่มเป็นเรืองการทาํงานของกลุ่ม    ทฤษฎีนีมุ่ง

ศึกษาหาความรู้เพือจะนาํไปใชใ้นการปรับปรุงหรือเปลียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมของคนอนั

จะเป็นประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และปรับปรุงการทาํงานของกลุ่มให้มี

ประสิทธิภาพ  เนือหาของทฤษฎีนีจึงมุ่งศึกษาเรืองธรรมชาติของคน พฤติกรรมของคน ธรรมชาติ

ของกลุ่ม  ลกัษณะการรวมตวัของกลุ่มองคป์ระกอบต่าง ๆ ทีสาํคญัของกระบวนการทาํงานของกลุ่ม เป็นตน้    

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 
 

สาํหรับประโยชน์ของการทาํงานกลุ่ม ไดมี้ผูก้ล่าวไว ้ ดงันี 

ดนั (Dunn 1972 : 154)ไดก้ล่าวว่า การสร้างกลุ่มเลก็ๆทีมีความสมัพนัธต่์อกนัในการเรียน

จะเป็นการป้องกนัไม่ให้เด็กมีความรู้สึกโดดเดียวหรืออยู่คนเดียว  เนืองจากมีการทาํงานร่วมกนั        

ต่างฝ่ายต่างรับฟังความคิดเห็นของกันและกันและช่วยกันรับผิดชอบในด้านการเรียนด้วย                  

ความเชือมนัในตนเอง นอกจากนีการเรียนโดยการทาํงานเป็นกลุ่มยงัทาํให้รู้สึกสนุกสนานและ           

สร้างความสามคัคีภายในกลุ่มใหต่้างวางใจว่าแต่ละคนจะช่วยกนัส่งเสริมใหก้ลุ่มมีความกา้วหนา้ 

ยงั (Young 1972 : 634) ไดอ้ธิบายขอ้ไดเ้ปรียบของการเรียนโดยใหท้าํงานเป็นกลุ่มว่า 

1. ครูมีโอกาสนาํพลงักลุ่มของนกัเรียนมาใชป้ระโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน ทาํให ้          

ครูมีเวลามากขึนในการช่วยเหลือนกัเรียนแต่ละคน เพราะนกัเรียนจะเป็นผูอ้ธิบายกระบวนการเรียนรู้

ซึงกนัและกนัในกลุ่มของตนเอง ในขณะทีครูอธิบายปัญหาทีกลุ่มอืนสงสยัและแกปั้ญหาไม่ได ้

2. การทาํงานของครูมีความต่อเนืองมากขึน เพราะแบ่งกลุ่มนกัเรียนแลว้แทนทีครูจะตอบ

ปัญหานกัเรียน 25 – 40 คนทงัชนัก็จะเป็นว่าครูตอบปัญหาของกลุ่มเพียง 4 – 5 กลุ่มเท่านัน  ปัญหา           

ทีจะมาถึงครูตอ้งอธิบายใหฟั้งจึงมกัเป็นปัญหาทีกลุ่มช่วยกนัตอบแลว้ตอบไม่ไดเ้ท่านนั 

3. บรรยากาศในการเรียนเป็นกนัเองมากขึนทาํใหน้กัเรียนรู้สึกสบายใจและไม่เคร่งเครียด          

เมือทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

4. ช่วยแกปั้ญหาทีไม่กลา้แสดงออกของนกัเรียนบางคน เพราะการทาํงานร่วมกนัจะทาํให ้

ทุกคนรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อกลุ่มเท่าๆกนั  ความเชือมนัในตวัเองก็จะถูกกระตุน้ให้เพิมมาก

ยิงขึนและความเชือมนัในตัวเองนีจะเริมต้นภายในกลุ่มก่อนเพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะมีความ

ประหม่าน้อยหรือไม่ประหม่าเลยเมือเสนอปัญหาทีขอ้งใจของเขาต่อกลุ่มแต่จะประหม่ามากเมือ

เสนอปัญหาต่อนกัเรียนทงัหอ้ง 

5. การเรียนของกลุ่มจะช่วยลดปัญหาเกียวกบัระเบียบวนิยัของนกัเรียน 

6. การเรียนเป็นกลุ่มจะเสริมสร้างความสามคัคี ฝึกรับผดิชอบหนา้ทีของตนเอง 

7. ฝึกใหน้กัเรียนเป็นผูที้กวา้งขวางในการคน้หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 

8. ฝึกหดัการเสนอแนะและการซกัถามรวมทงัส่งเสริมความคิดริเริมสร้างสรรคก์บันกัเรียน 
 

ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดน้าํทงัแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง   ทฤษฎี                

การสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ นงาน ทฤษฎีการทาํงานร่วมกันและทฤษฎี

กระบวนการกลุ่มมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ โดยจัดให้นักเรียนทีมีระดับความสามารถต่างกัน

รวมกนัเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8-9 คน ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนร่วมมือกนัทาํงานอย่างมีลาํดบัขนัตอน           

มีการช่วยกนัแกปั้ญหา สรุป อภิปรายและนาํเสนอผลความรู้ทีไดรั้บจากการศึกษาคน้ควา้ เพือให้

นกัเรียนไดรั้บการฝึกฝนการคน้ควา้หาความรู้ควบคู่กบัการปฏิบติัโดยการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม      
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แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 กิจกรรมโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีครูผูส้อนเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผูแ้สดง

ความรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเองในทุกขนัตอนของการเรียน   สาํหรับแนวทางในการจดักิจกรรม

โครงงานใหแ้ก่นกัเรียนนนัไดมี้ผูก้ล่าวถึงไว ้ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา(2550 : 5-8) กล่าวถึงแนวทางการจดักิจกรรมโครงงาน

ว่ามี  2 แนวทาง  ดงันี 

 1. การจดักิจกรรมตามความสนใจของนกัเรียน เป็นการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเลือกศึกษา

โครงงานจากสิงทีสนใจอยากรู้ทีมีอยูใ่นชีวิตประจาํวนั สิงแวดลอ้มในสงัคมหรือจากประสบการณ์

ต่างๆ ทียงัตอ้งการคาํตอบซึงอาจจะอยู่นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียนของหลกัสูตร มี

ขนัตอนทีนกัเรียนดาํเนินการดงัต่อไปนี 

     1.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณา รวบรวมความสนใจแก่นกัเรียน 

     1.2 กาํหนดประเด็นปัญหา/หวัขอ้เรือง 

     1.3 กาํหนดวตัถุประสงค ์

     1.4 ตงัสมมติฐาน 

     1.5 กาํหนดวิธีการศึกษาและแหล่งความรู้ 

      1.6 กาํหนดเคา้โครงของโครงงาน 

      1.7 ตรวจสอบสมมติฐาน 

      1.8 สรุปผลการศึกษาและการนาํไปใช ้

      1.9 เขียนรายงานเชิงวิจยัง่ายๆ 

      1.10 จดัแสดงผลงาน 

            2. การจดักิจกรรมตามสาระการเรียนรู้  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยยดึเนือหาสาระ

ตามทีหลกัสูตรกาํหนด นักเรียนเลือกทาํโครงงานตามสาระการเรียนรู้จากหน่วยเนือหาทีเรียน              

ในชนัเรียนแลว้นาํมาเป็นหวัขอ้โครงงาน  มีขนัตอนต่างๆทีครูตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

   2.1 เริมจากศึกษาเอกสารหลกัสูตร คู่มือครู 

   2.2 วิเคราะห์หลกัสูตร 

   2.3 วิเคราะห์คาํอธิบายรายวิชา เพือแยกเนือหา จุดประสงค ์และกิจกรรมใหเ้ด่นชดั 

   2.4 จดัทาํกาํหนดการสอน 

   2.5 เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 

   2.6 ผลิตสือ จดัหาแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิน 
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   2.7 จดักิจกรรมการเรียนรู้ ดงันี 

         2.7.1 แจง้จุดประสงค ์เนือหาของหลกัสูตรใหน้กัเรียนทราบ 

           2.7.2  กระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในขอบเขตเนือหาและจุดประสงคใ์นหลกัสูตร 

         2.7.3 จดักลุ่มนกัเรียนตามความสนใจ 

         2.7.4 ครูใชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ เช่น 

  2.7.4.1 ทาํไมนกัเรียนจึงสนใจอยากเรียนเรืองนี (แนวคิด/แรงดลใจ) 

  2.7.4.2 นกัเรียนสนใจเกียวกบัอะไรบา้ง (กาํหนดเนือหา) 

  2.7.4.3 นกัเรียนอยากเรียนรู้เรืองนีเพืออะไร (กาํหนดจุด ประสงค)์ 

  2.7.4.4  นกัเรียนจะทาํอยา่งไรจึงจะเรียนรู้ไดใ้นเรืองนี (กาํหนดวธีิศึกษา/กิจกรรม) 

   2.7.4.5  นกัเรียนจะใชเ้ครืองมืออะไรบา้งในการศึกษาครังนี (กาํหนดสืออุปกรณ์) 

  2.7.4.6 นกัเรียนจะไปศึกษาทีใดบา้ง (กาํหนดแหล่งความรู้ แหล่งขอ้มลู) 

  2.7.4.7 ผลทีนกัเรียนคาดว่าจะไดรั้บคืออะไรบา้ง (สรุปความรู้/สมมติฐาน) 

  2.7.4.8 นกัเรียนจะทาํอยา่งไรจึงรู้ว่าผลงานของนักเรียนดีหรือไม่ดีอย่างไร 

จะใหใ้ครเป็นผูป้ระเมิน (กาํหนดการวดัและประเมินผล) 

  2.7.4.9 นกัเรียนจะเผยแพร่ผลงานใหผู้อื้นรู้ไดอ้ยา่งไร (การนาํเสนอผลงาน รายงาน) 

  2.7.4.10 นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาตามทีตกลงกนัไว ้  (จากคาํถามทีผูส้อน

ซกัถาม) ภายใตก้รอบเวลาในแต่ละครังแต่ถา้ยงัไม่สาํเร็จใหศึ้กษาต่อในคาบต่อไป 

  2.7.4.11 นกัเรียนทุกคนตอ้งสรุปองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตวัของนักเรียนเองและ

สามารถนาํเสนอความรู้ทีไดแ้ก่เพือนๆและครูผูส้อนได ้

  2.7.4.12 นกัเรียนเขียนรายงานเชิงวิจยัแบบง่ายๆ และแสดงแผงโครงงาน 

  2.8 ครูจดัแหล่งความรู้เพิมเติมใหส้มบูรณ์ยงิขึนและเขียนบนัทึกผลการเรียนรู้ 

 เพชรา วงศป์ระไพโรจน์( 2545 : 3)แบ่งแนวทางการจดักิจกรรมโครงงาน 2 แนวทาง ดงันี 

 1. การจดักิจกรรมโครงงานตามความสนใจของนกัเรียน   เป็นโครงงานทีนักเรียนสนใจ

ศึกษาเรืองใดเรืองหนึงเป็นพิเศษอาจจะเป็นเรืองในชีวิตประจาํวนั สภาพสังคมหรือประสบการณ์ที

ยงัตอ้งการคาํตอบซึงอาจจะอยู่นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียน  นักเรียนตอ้งนาํความรู้

ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมจากสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการและกาํหนดเป็น

โครงงานในการศึกษาหาคาํตอบหรือทดสอบประดิษฐ์สิงของขึนและสามารถนําไปใชใ้นการ

แกปั้ญหาได ้
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 2. การจดักิจกรรมโครงงานตามสาระการเรียนรู้    เป็นโครงงานทีนกัเรียนเลือกหวัขอ้ทีจะ

ศึกษาจากเนือหาวิชาทีเรียนในชนัเรียนมากาํหนดเป็นหัวขอ้โครงงานโดยบูรณาการความรู้ ทกัษะ 

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในกลุ่มสาระการเรียนรู้นนัๆ เป็นโครงงานในลกัษณะทีสนองความ

สนใจอยากรู้เพิมเติมหรือสงสัยในสิงทีเรียน  หรือการนําความรู้ในวิชานันๆไปทดลองประดิษฐ์

สิงของเครืองใชไ้ด ้

 จากทีกล่าวมาเกียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสรุปไดว้่า  มี 2 แนวทาง  

ไดแ้ก่  การจดักิจกรรมโครงงานตามความสนใจของนักเรียนโดยนักเรียนสนใจศึกษาเรืองใดเรือง

หนึงเป็นพิเศษโดยเป็นสิงทีเขาสนใจอยากรู้เพือคน้หาคาํตอบ  และการจดักิจกรรมโครงงานตาม

สาระการเรียนรู้  นกัเรียนเลือกทาํโครงงานตามสาระการเรียนรู้จากเนือหาทีเรียนในชนัเรียนแลว้

นาํมาเป็นหวัขอ้โครงงาน  

ประเภทของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 โครงงานทีนกัเรียนปฏิบติัในแต่ละระดบัชนันนัไดมี้ผูแ้บ่งโครงงานออกเป็นประเภท

ต่างๆ ตามลกัษณะของกิจกรรมการศึกษาคน้ควา้ ดงันี 

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2544 : 4–9); ธีรชยั ปูรณโชติ (2544 : 

5–9) ; สถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ( 2545 : 4-5 ) และเพชรา วงศป์ระไพโรจน์ (2545 : 3– 4)  ไดแ้บ่ง

ประเภทของโครงงานออกเป็น 4 ประเภทสอดคลอ้งกนัคือ 

 1. โครงงานสาํรวจและรวบรวมขอ้มลู(Survey Research Project)โครงงานประ เภทนีเป็น 

การศึกษารวบรวมขอ้มลูทีมีอยูต่ามธรรมชาติและสิงแวดลอ้มต่าง  ๆเพือนาํขอ้มลูมาเสนอ  การศึกษา

รวบรวมข้อมูลอาจเป็นการสํารวจภาคสนามหรือศึกษาในห้องปฏิบัติการแลว้นํามาจัดจาํแนก

ออกเป็นหมวดหมู่และนาํมาเสนอในรูปแบบต่างๆ   

 2. โครงงานทดลอง  (Experimental Research Project)  เป็นโครงงานทีมีการออกแบบการ

ทดลองเพือรักษาผลของตวัแปรหนึงโดยการควบคุมตวัแปรอืนๆ เพือหาคาํตอบของปัญหานันๆ อาจ

เป็นปัญหาทีเคยเรียนในชนัเรียนแลว้นาํไปพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงดว้ยตนเองแต่เป็นการทดลองทีคิดต่างไป

จากทีเคยทาํในชนัเรียนโดยขนัตอนทีปฏิบติัเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยา่งสมบูรณ์ 

 3. โครงงานพฒันาหรือสร้างสิงประดิษฐ(์Development Research Project or intervention 

Project) เป็นการพฒันาหรือประดิษฐ์เครืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆให้ใชง้านไดต้ามประสงค์โดย

อาศยัความรู้หรือหลกัการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์  อาจเป็นการประดิษฐ์สิงใหม่ทีไม่เคยมีมา

ก่อนหรือการปรับปรุงอุปกรณ์หรือสิงประดิษฐ์ทีมีอยู่แลว้มาใชง้านให้ดีกว่าเดิม รวมทงัการเสนอ
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หรือสร้างแบบจาํลองทางความคิดเพือแกปั้ญหา   ผลงานของโครงงานประเภทสร้างสิงประดิษฐ์

ส่วนใหญ่ออกมาในรูปผลิตภณัฑ ์

 4. โครงงานการสร้างหรือการอธิบายทฤษฎี (Theoretical Research Project) เป็นโครงงาน

ทีแสดงความคิดแปลกใหม่ในการอธิบายเรืองใดเรืองหนึงอย่างมีเหตุผลโดยใช้หลกัการทาง

วิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีสนับสนุนหรือหากเป็นการอธิบายปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่   อาจ

นาํเสนอในรูปการอธิบายสูตรหรือสมการโดยมีขอ้มูลอืนสนับสนุน  การทาํโครงงานประเภทนี 

ตอ้งศึกษาเรืองราวทีเกียวขอ้งเป็นอยา่งมากในการสร้างคาํอธิบายหรือทฤษฎี  

ไฮนส์(Haines 2002 : 1 อา้งถึงในอติกานต ์ทองมาก  2552 : 11) จดัแบ่งประเภทโครงงาน

ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. โครงงานคน้ควา้ขอ้มลู (Information and Research Projects) เป็นการศึกษาขอ้มูล เช่น 

การศึกษาเกียวกบัทอ้งถินทีผูเ้รียนอาศยัอยู ่หรือสถานทีทีนกัเรียนสนใจ 

2. โครงงานสาํรวจ (Survey Projects) เป็นการสาํรวจความคิดเห็นและทศันคติต่อสิงหนึง

สิงใดทีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน 

3. โครงงานทีเห็นผลผลิตหรือชินงาน (Production Projects) เป็นการลงมือปฏิบติัเพือให้

เกิดผลผลิตอยา่งใดอยา่งหนึง เช่น การทาํหนงัสือพิมพข์องโรงเรียน การทาํแผ่นพบัแนะนาํสถานที

ท่องเทียวในจงัหวดัของตนเอง 

4. โครงงานทีตอ้งจดังานหรือการแสดง (Performance and Organizational Projects) เป็น

การแสดงออกหรือมีการจดักิจกรรมอย่างหนึงอย่างใดออกมา เช่น การจดัรายการเสียงตามสาย            

ในโรงเรียน การแสดงละคร 

โครงงานทัง 4 ลกัษณะทีกล่าวข้างต้นเน้นการมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือและ            

ความรับผดิชอบต่อหนา้ทีของผูเ้รียนในการทาํโครงงาน เพือใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคข์องโครงงาน

ทีวางไว ้ทงันีนกัเรียนอาจตอ้งใชท้งัเวลาในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนในการสร้างโครงงาน 

 นอกจากนีฟรายด-์บูธ (Fried-Booth 1987 : 9-10 อา้งถึงใน อติกานต ์ทองมาก  2552 : 17) 

ไดก้ล่าวถึงประเภทของโครงงานว่ามี 2 ประเภทดว้ยกนั คือ 

 1. โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ความสนใจ (Bridging or Motivating Activities) 

 2. โครงงานเต็มรูปแบบ (Full-Scale Project) 

 โครงงานทงั 2 ประเภทนีมีลกัษณะสัมพนัธ์กนั คือ โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้           

ความสนใจเป็นโครงงานยอ่ยทีจะนาํไปสู่โครงงานเต็มรูปแบบ ความแตกต่างทีเห็นไดช้ดัเจน คือ 

โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ความสนใจเป็นกิจกรรมทีเกิดขึนในห้องเรียนในขณะที

โครงงานเต็มรูปแบบจะขยายไปนอกหอ้งเรียน  
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 จากทีกล่าวมาเกียวกบัประเภทของโครงงานสรุปไดว้่า  โครงงานแต่ละประเภทเกิดจาก          

การพฒันาทางความคิดและระดบัความสามารถของนกัเรียนในการคิดรูปแบบของการทาํโครงงาน             

ทีเหมาะสมกบัความสามารถของตน  แหล่งความรู้และทรัพยากรทอ้งถินนันๆโดยอาจแบ่งเป็น

โครงงานสาํรวจและรวบรวมขอ้มูล  โครงงานทดลอง โครงงานการพฒันาหรือสร้างสิงประดิษฐ ์

โครงงานการสร้างหรือการอธิบายทฤษฎี โครงงานคน้ควา้ขอ้มูล โครงงานสาํรวจ โครงงานทีเห็น

ผลผลิตหรือชินงาน โครงงานทีตอ้งจดังานหรือการแสดง   โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้

ความสนใจและโครงงานเต็มรูปแบบ  เป็นตน้  อย่างไรก็ตามแมว้่าโครงงานแต่ละประเภทจะมี

ความแตกต่างกนัแต่สิงหนึงทีเหมือนกนัคือ เป็นสิงทีนักเรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของ

ตนเองหรือของกลุ่มเพือหาคาํตอบในสิงทีอยากรู้หรือสงสัยด้วยเทคนิควิธีทีหลากหลายนํามา

ผสมผสานกนั   

ขันตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานใหแ้ก่นกัเรียน  ขนัตอนการจดัการเรียนรู้จะมีความสาํคญั

มากซึงไดมี้ผูก้ล่าวถึงไว ้ดงันี 

 เติมศกัดิ เศรษฐวชัราวานิช (2540 : 220–230) ; ธีระชยั ปูรณโชติ (2544 : 29-39) และ

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 : 10) ไดก้าํหนดขนัตอนของการทาํ

โครงงานไวส้อดคลอ้งกนัว่ามี 6 ขนัตอน ดงันี 

 ขนัที 1  การคิดและเลือกหวัขอ้เรืองทีจะทาํโครงงาน 

 ขนัที 2  การศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้ง 

 ขนัที 3  การจดัทาํเคา้โครงของโครงงาน 

 ขนัที 4  การลงมือทาํโครงงาน 

 ขนัที 5  การเขียนรายงาน 

 ขนัที 6  การแสดงผลงาน 

รายละเอียดของแต่ละขนัตอนมีดงันี 

 ขนัที 1  การคิดและเลือกหวัขอ้เรืองทีจะทาํโครงงาน 

 เป็นขนัตอนลาํดบัแรกของการทาํโครงงาน   ดงันันจึงเป็นขนัตอนทีสาํคญัและยากทีสุด 

ซึงนักเรียนตอ้งคิดและเลือกดว้ยตนเอง โดยทวัไปหัวขอ้เรืองของโครงงานจะไดม้าจากปัญหา /  

คาํถามหรือความอยากรู้อยากเห็นเกียวกบัเรืองราวต่างๆ ของนกัเรียนเอง  หัวขอ้เรืองของโครงงาน 

ควรเฉพาะเจาะจงและชดัเจนบ่งชดัว่าศึกษาสิงใดหรือตวัแปรใดและถา้เป็นแนวการศึกษาทดลองที
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แปลกใหม่ซึงแสดงถึงความคิดริเริมสร้างสรรคด์ว้ยจะดียงิ ข้อควรคาํนึงถึงเกียวกับการคัดเลือก

หวัขอ้เรืองทีจะทาํโครงงาน คือ 

 1. เหมาะสมกบัระดบัความรู้ของนกัเรียน 

 2. เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน 

 3. วสัดุอุปกรณ์ทีจาํเป็นตอ้งใช ้

 4. งบประมาณเพียงพอ 

 5. ระยะเวลาทีใชท้าํโครงงาน 

 6. มีอาจารยห์รือผูท้รงคุณวุฒิรับเป็นอาจารยที์ปรึกษา 

 7. ความปลอดภยั 

 8. มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอทีจะคน้ควา้ 

 สาํหรับขอ้ควรคาํนึงในการเลือกเรืองทีจะทาํโครงงานไดมี้ผูใ้หค้วามเห็นไวเ้พิมเติม ดงันี 

 ธงชยั ชิวปรีชา(2528 : 5)ไดใ้หค้วามเห็นว่าในการเลือกเรืองทีจะทาํโครงงานนกัเรียนควร

คาํนึงถึงระยะเวลาในการดําเนินการว่าจะสามารถทําได้ทันตามเวลาทีก ําหนดหรือไม่และ             

ไดเ้สนอแนะว่าควรมีการจดัทาํตารางเวลาดว้ย   

 ปัญญา อุทยัพฒัน์  และอรรถศิษฏ ์สมรรถการอกัษรกิจ (2526 : 356)      เสนอความเห็นว่า 

โครงงานทีนักเรียนเลือกทาํควรเป็นโครงงานทีทนัสมยั มีความแปลกใหม่แต่ไม่ควรทาํเป็นงาน

ศิลปะหรือลงทุนมากเกินไป 

 ขนัที 2  การศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้ง 

 การศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งนีจะช่วยใหน้กัเรียนไดแ้นวคิดทีจะกาํหนดขอบข่ายของเรือง

ทีศึกษาคน้ควา้ใหเ้ฉพาะเจาะจงมากขึนและไดค้วามรู้ทีจะทาํการศึกษาเพิมเติมมากขึนจนสามารถ

ออกแบบและวางแผนดาํเนินการทาํโครงงานนันไดเ้หมาะสม  นักเรียนตอ้งมีความรู้ความชาํนาญ

ในการใชห้อ้งสมุดเพือการศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการทาํโครงงาน จึงเป็นหน้าทีครูทีปรึกษาที

จะตอ้งนาํเทคนิคและวิธีการต่างๆในการคน้ควา้เอกสาร ซึงอาจแนะนาํนักเรียนให้ไปปรึกษากบั

บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนก็ได ้   นอกจากนันครูทีปรึกษาอาจตอ้งให้ความช่วยเหลือในการ

ติดต่อหอ้งสมุดอืนๆ ในทอ้งถินใหน้กัเรียนสามารถเขา้ไปใชบ้ริการไดอี้กดว้ย 

 ขนัที 3  การจดัทาํเคา้โครงของโครงงาน 

 เคา้โครงของโครงงานโดยทวัๆไปจะเขียนขึนเพือแสดงแนวคิด แผนงานและขนัตอน             

การทาํโครงงานนันเพือให้มนัใจว่านักเรียนผูท้าํโครงงานจะไดท้ราบว่าอะไรคือสิงทีกาํลงัศึกษา              

เคา้โครงนีเป็นแบบแผนการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงงานที

กาํหนดไวซึ้งควรประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปนี 
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 1. ชือโครงงาน   ควรเป็นขอ้ความทีกะทดัรัด ชดัเจน สือความหมายตรงและมีความหมาย

เฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไรกบัใครและเพืออะไร 

 2. ชือผูท้าํโครงงาน  ผูรั้บผดิชอบโครงงานอาจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได ้

 3.  ชือทีปรึกษาโครงงาน  ครู-อาจารยผ์ูท้าํหนา้ทีเป็นทีปรึกษาควบคุมการทาํโครงงานของนกัเรียน 

 4.  ระยะเวลาการดาํเนินงานโครงงาน   ระยะเวลาการดาํเนินงานโครงงานตงัแต่เริมตน้จนสินสุด 

 5. ทีมาและความสาํคญัของโครงงาน   อธิบายเหตุผลว่าทาํไมจึงเลือกทาํโครงงานเรืองนี 

โครงงานเรืองนีมีความสาํคญัอยา่งไร  มีหลกัการหรือทฤษฎีอะไรทีเกียวขอ้ง เรืองทีทาํเป็นเรืองใหม่

หรือผูอื้นไดเ้คยศึกษาคน้ควา้เรืองทาํนองนีไวบ้า้งแลว้ ถา้มีผลเป็นอย่างไร เรืองทีทาํนีไดข้ยาย

เพิมเติมหรือปรับปรุงจากเรืองทีผูอื้นทาํไวอ้ยา่งไรหรือเป็นการทาํซาํเพือตรวจสอบผล โดยผูจ้ดัทาํ

โครงงานตอ้งนาํเสนอใหก้ะทดัรัดและชดัเจน 

 6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้   ควรมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นสิงทีสามารถวดัได ้

เป็นการบอกขอบเขตของงานทีจะทาํใหช้ดัเจน   เป็นสิงทีตอ้งการใหเ้กิดขึนเมือสินสุดโครงงานทงั

ในเชิงกระบวนการและผลผลิต 

 7. สมมติการศึกษาคน้ควา้(ถา้มี)     สมมติฐานเป็นคาํตอบหรือคาํอธิบายทีคาดไวล่้วงหนา้ 

ซึงอาจถกูหรือไม่ถกูก็ได ้การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุผลหรือมีทฤษฎี/หลกัการทางวิทยาศาสตร์ 

 รองรับทีสาํคญัคือเป็นขอ้ความทีมองเห็นแนวในการดาํเนินการทดสอบหรือสามารถทดสอบได ้

 8. ตวัแปรทีตอ้งการศึกษา(ถา้มี)  ประกอบดว้ยตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม ตวัแปรควบคุม 

 9. วิธีดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงันี 

         9.1 วสัดุอุปกรณ์ทีตอ้งใช ้ ระบุว่าวสัดุอุปกรณ์ทีจาํเป็นตอ้งใชมี้อะไรบา้ง   จะไดว้สัดุ

อุปกรณ์เหล่านนัมาจากไหน วสัดุอุปกรณ์อะไรบา้งทีตอ้งจดัซือ จดัทาํขึนเองหรือทีขอยมืได ้

  9.2 แนวการศึกษาคน้ควา้ อธิบายว่าจะออกแบบการทดลองอะไรอยา่งไรจะสร้างหรือ

ประดิษฐอ์ะไรอยา่งไร เก็บขอ้มลูอยา่งไรและเมือใดบา้ง 

  9.3 แผนปฏิบติัการ อธิบายเกียวกบักาํหนดเวลาเริมตน้และเวลาสินสุดของการทาํงาน 

ในแต่ละขนัตอน 

 10. ผลทีคาดว่าจะไดรั้บ 

       11. เอกสารอา้งอิง 
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 ขนัที 4  การลงมือทาํโครงงาน 

 เมือเค้าโครงย่อของโครงงานไดรั้บความเห็นชอบจากครูทีปรึกษาแลว้ก็เสมือนว่างาน 

ของนกัเรียนสาํเร็จไปแลว้มากกว่าครึงหนึง   ต่อไปก็เป็นขนัลงมือปฏิบติังานตามขนัตอนทีระบุใน

เคา้โครงยอ่ทีเสนอครูทีปรึกษาซึงควรคาํนึงถึงเรืองต่อไปนี 

 1. เตรียมวสัดุอุปกรณ์สถานทีใหพ้ร้อมก่อนลงมือทดลอง 

 2. มีสมุดสาํหรับบนัทึกกิจกรรมประจาํวนัว่าไดท้าํอะไรไป   ไดผ้ลอย่างไร  มีปัญหาและ

ขอ้คิดเห็น อยา่งไร 

 3. ลงมือปฏิบติัการทดลองดว้ยความละเอียดรอบคอบ และบนัทึกขอ้มลูไวใ้หเ้ป็นระเบียบ

และครบถว้น 

 4. คาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยัในการทาํงาน 

 5. พยายามทาํตามแผนทีวางไวใ้นตอนแรก   แต่อาจเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบา้งหลงัจาก

ไดเ้ริมตน้ทาํงานไปแลว้ถา้คิดว่าจะทาํใหผ้ลงานดีขึน 

 6. ควรปฏิบติัการทดลองซาํเพือใหไ้ดข้อ้มลูทีน่าเชือไดม้ากขึน 

 7. ควรแบ่งงานออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ และทาํในแต่ละส่วนใหส้าํเร็จก่อนทาํส่วนอืนต่อไป 

 8. ควรทาํงานส่วนทีเป็นหลกัสาํคญัๆใหเ้สร็จก่อนแลว้จึงทาํส่วนทีเป็นส่วนประกอบหรือ 

ส่วนเสริมเพือตกแต่งโครงงาน 

 9. อยา่ทาํงานต่อเนืองจนเมือยลา้จะทาํใหข้าดความระมดัระวงั 

 10. ถา้เป็นโครงงานประดิษฐ ์ควรคาํนึงถึงความคงทน แข็งแรงและขนาดทีเหมาะสมของ

สิงประดิษฐน์นั 

 ขนัที 5  การเขียนรายงาน 

 การเขียนรายงานเกียวกบัโครงงาน เป็นการเสนอผลงานของการศึกษาคน้ควา้เป็นเอกสาร 

เพืออธิบายใหผู้อื้นทราบรายละเอียดของโครงงานทงัหมดไดแ้ก่   ปัญหาทีศึกษา  วิธีการดาํเนินการ

ศึกษาคน้ควา้  ข้อมูลต่างๆทีรวบรวมได ้ ผลของการศึกษาตลอดจนประโยชน์และขอ้เสนอแนะ          

ต่างๆจากการศึกษา การเขียนรายงานนนัควรใชภ้าษาทีอ่านเขา้ใจง่ายชดัเจนและตรงไปตรงมา โดย

ครอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

 1. ชือโครงงาน 

 2. ชือผูท้าํโครงงาน 

 3. ชือทีปรึกษาโครงงาน 

 4. ระยะเวลาการดาํเนินงานโครงงาน 
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 5. ทีมาและความสาํคญัของโครงงาน  อธิบายความสาํคญัของโครงงาน  เหตุผลทีเลือกทาํ

โครงงานนีและหลกัการหรือทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัโครงงาน  โดยโครงงานทีทาํอาจเป็นเรืองใหม่

หรือมีผูอื้นเคยศึกษาไวบ้า้งแลว้  ถา้มีผูศึ้กษามาแลว้ผลเป็นอย่างไรและเรืองทีทาํนีไดข้ยายเพิมเติม

หรือปรับปรุงจากเรืองทีผูอื้นไดท้าํไวอ้ยา่งไรบา้งหรือเป็นการทาํซาํเพือตรวจสอบผล 

 6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ 

 7. สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ (ถา้มี) 

 8. ตวัแปรทีเกียวขอ้ง (ถา้มี) 

 9. วิธีดาํเนินการ อาจแยกเป็น 2 ขอ้ยอ่ย คือ 

                    9.1 วสัดุอุปกรณ์ 

                    9.2 วิธีดาํเนินการศึกษา อธิบายขนัตอนการดาํเนินงานอยา่งละเอียด 

   10. ผลการศึกษาคน้ควา้ ขอ้สรุปและเสนอแนะ  เป็นการอธิบายสรุปผลทีไดจ้ากการทาํ

โครงงาน  ถา้มีการตงัสมมติฐานควรระบุว่าข้อมูลทีไดส้นับสนุนหรือคดัคา้นสมมติฐานทีตงัไว ้

หรือยงัสรุปไม่ได ้  นอกจากนียงัควรกล่าวถึงการนาํผลการทดลองไปใชป้ระโยชน์   อุปสรรคของ

การทาํโครงงานหรือขอ้สงัเกตหรือขอ้ผดิพลาดทีเกิดขึนจากการทาํโครงงานนี  รวมทงัขอ้เสนอแนะ

เพือปรับปรุงแกไ้ขหากจะมีผูศึ้กษาคน้ควา้ในเรืองทาํนองนีต่อไปในอนาคตดว้ย 

   11. เอกสารอา้งอิง  อา้งถึงหนงัสือหรือเอกสารต่าง ๆ ผูท้าํโครงงานไดค้น้ควา้เพือศึกษาหา

ขอ้มลูและรายละเอียดต่างๆทีนาํมาใชป้ระโยชน์ในการทาํโครงงานนี 
 

 ขนัที 6  การแสดงผลงาน 

 การแสดงผลงาน เป็นการเสนอผลงานทีไดศึ้กษาคน้ควา้สาํเร็จแลว้ใหผู้อื้นรับรู้และเขา้ใจ 

อาจจดัในรูปแบบต่างๆ เช่น การจดันิทรรศการ การสาธิตประกอบรายงานปากเปล่า  การจดัแสดง 

ผลงานอาจกระทาํไดห้ลายระดบั เช่น การจดัเสนอผลงานภายในชนัเรียน  การจดัแสดงนิทรรศการ

ภายในโรงเรียน  การส่งผลงานเขา้ร่วมในการในการแสดงหรือประกวดภายนอกโรงเรียนในระดบั

ต่างๆ เช่น ระดบักลุ่มโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัเขตการศึกษาและระดบัชาติ เป็นตน้  ผลงานทีจะ

นาํเสนอควรจะจดัใหค้รอบคลุมประเด็นสาํคญั   ดงัต่อไปนี 

  1. ชือโครงงาน ชือผูท้าํโครงงาน ชือทีปรึกษา 

  2. คาํอธิบายยอ่ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการทาํโครงงานและความสาํคญัของโครงงาน 

  3. วิธีการดาํเนินงาน โดยเลือกเฉพาะขนัตอนทีเด่นและสาํคญั 

  4. การสาธิตหรือแสดงผลงานทีไดจ้ากการทดลอง 

  5. ผลการสงัเกตหรือขอ้มลูเด่น ๆ ทีไดจ้ากการทาํโครงงาน 
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 ในการจดันิทรรศการแสดงโครงงานนนัควรคาํนึงถึงสิงต่าง ๆ ต่อไปนี 

    1. ความปลอดภยัของการแสดง 

    2. ความเหมาะสมกบัเนือทีทีจะจดั 

    3. คาํอธิบายทีเขียนแสดงควรเนน้เฉพาะประเด็นทีสาํคญัหรือสิงทีน่าสนใจเท่านนั โดยใช้

ขอ้ความกะทดัรัดชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

    4. ดึงดูดความสนใจของผูช้ม  

    5. ใชต้ารางหรือรูปภาพประกอบโดยจดัวางอยา่งเหมาะสม 

    6. สิงทีแสดงทุกอยา่งตอ้งถกูตอ้งไม่มีการสะกดผดิหรืออธิบายหลกัเกณฑที์ผดิ 

    7. ในกรณีทีผลงานเป็นสิงประดิษฐ ์สิงนนัควรอยูใ่นสภาพทีใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 ในการแสดงผลงานถา้ผูน้าํผลงานมาแสดงจะตอ้งอธิบายหรือรายงานปากเปล่าหรือตอบ

คาํถามต่างๆต่อผูช้ม/ต่อกรรมการตดัสินโครงงาน  ควรคาํนึงถึงสิงต่าง ๆ ต่อไปนี 

 1. ตอ้งทาํความเขา้ใจเรืองทีอธิบายเป็นอยา่งดี 

    2. คาํนึงถึงความเหมาะสมของภาษาทีใชก้บัระดบัผูฟั้ง ควรใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 

    3. ควรรายงานอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ออ้มคอ้ม 

    4. พยายามหลีกเลียงการอ่านรายงาน  แต่อาจจดหวัขอ้สาํคญัๆไวเ้พือช่วยใหก้ารรายงาน

เป็นไปตามขนัตอน 

    5. อยา่ท่องจาํรายงาน เพราะจะทาํใหดู้ไม่เป็นธรรมชาติ 

    6. ขณะทีรายงานควรมองไปยงัผูฟั้ง 

    7. เตรียมตวัตอบคาํถามเกียวกบัเรืองนนั ๆ 

    8. ตอบคาํถามอยา่งตรงไปตรงมาไม่จาํเป็นตอ้งกล่าวถึงสิงทีไม่ไดถ้าม 

    9. หากติดขดัในการอธิบายควรยอมรับโดยดีอยา่กลบเกลือนหรือหาทางหลีกเลียง 

   10. ควรรายงานใหเ้สร็จในเวลาทีกาํหนด 

   11.หากเป็นไปไดค้วรมีการใชสื้อประเภทโสตทศันูปกรณ์ประกอบการรายงาน  เช่น ใชส้ไลด์

หรือใชแ้ผน่โปร่งใส เป็นตน้ 

 ในการแสดงผลงานขอ้ควรพิจารณาและคาํนึงถึงในการแสดงผลงานนันจะคลา้ยคลึงในการ

แสดงผลงานทุกประเภท อาจแตกต่างกนัในรายละเอียดบา้งเพียงเลก็นอ้ยสิงทีสาํคญักคื็อ พยายามใหก้าร

แสดงผลงานนนัดึงดูดความสนใจผูช้ม มีความชดัเจนเขา้ใจง่ายและมีความถกูตอ้งในเนือหา 
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 คาร์โมนา และคณะ(Carmona et al.1991 : 45 อา้งถึงในอติกานต์ ทองมาก  2552 : 14) ได้

กล่าวถึงขนัตอนในการทาํโครงงานไวว้่ามีกระบวนการใหญ่ๆ 3 ขนัตอน ดงัต่อไปนี 

 ขนัแรก เป็นการวางแผนการทาํงาน ซึงเป็นการทาํงานร่วมกนัในห้องเรียนเพือปรึกษา 

หารือโดยครูจะเป็นผูใ้หแ้นวทางของโครงงานเพือใหน้กัเรียนเลือกตามความสนใจ 

 ขนัทีสอง เป็นการลงมือปฏิบติันอกห้องเรียนเพือรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ซึงจะ

เป็นการฝึกใหน้กัเรียนไดอ้อกมาสู่โลกภายนอกหอ้งเรียน  ในขนันีครูควรสร้างแรงจูงใจแก่นกัเรียน

เพือไม่ใหเ้กิดความทอ้ถอยจากงานทีตอ้งทาํ 

 ขนัสุดทา้ย เป็นการตรวจสอบโครงงานซึงครูผูส้อนจะมีบทบาทมากในการช่วยเหลือ

นกัเรียนตงัแต่เริมแรกเพือใหแ้น่ใจว่านกัเรียนเขา้ใจในสิงทีทาํจนถึงการรวบรวมขอ้มูล หลงัจากได้

ขอ้มลูแลว้จึงมีการอภิปรายในกลุ่มเพือดาํเนินการนาํเสนอขอ้มลูในรูปโครงงานต่อไป  

ขนัตอนของการทาํโครงงานขา้งตน้อาจแบ่งเป็นขนัตอนโดยละเอียด ดงันี 

 ขนัที 1 กาํหนดหวัขอ้และขอบเขตของโครงงาน  นกัเรียนร่วมปรึกษาหารือเกียวกบัหวัขอ้

และขอบเขตโดยรวบรวมขอ้มลูจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ของสมาชิก              

แต่ละคนในกลุ่ม 

 ขนัที 2 กาํหนดขอบเขตของผลงานทีจะไดจ้ากการปฏิบติัโครงงานอยา่งชดัเจน 

 ขนัที 3 กาํหนดขนัตอนการทาํโครงงาน  การวิเคราะห์ขอ้มลูการพิจารณาว่าวสัดุอุปกรณ์

ใดบา้งทีจาํเป็นตอ้งใชแ้ละตอ้งแบ่งหนา้ทีรับผดิชอบของนกัเรียนแต่ละคนใหช้ดัเจน 

 ขนัที 4 วิเคราะห์ทกัษะทางภาษาและเลือกใชว้ิธีการให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของ

การทาํโครงงาน 

 ขนัที 5  ขนัรวบรวมขอ้มลู  นักเรียนร่วมกนัรวบรวมขอ้มูลตามทีไดก้าํหนดไวซึ้งขอ้มูล

อาจจะไดม้าจากภายในหอ้งเรียนและขอ้มลูนอกหอ้งเรียน  นกัเรียนอาจจะแยกกนัรวบรวมเป็นกลุ่ม 

เป็นคู่หรือรายบุคคลก็ได ้

 ขนัที 6  รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มลู  โดยนาํขอ้มูลทงัหมดมาเปรียบเทียบและเรียบเรียง 

เพือนาํเสนอขอ้มลูทีมีประสิทธิภาพมาอภิปรายสรุปผลต่อไป 

 ขนัที 7  นาํเสนอผลงาน   อาจอยูใ่นรูปของการเขียนรายงาน/วีดิทศัน์/หนงัสือพิมพโ์รงเรียน  

 ขนัที 8  ประเมินผลโครงงาน  ทงันักเรียนและครูร่วมกนัประเมินผลโดยดูจากขนัตอน               

การปฏิบติัโครงงานสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์ตงัไวห้รือไม่และพิจารณาว่าภาษาหรือทกัษะทีใช้

ในการสือสารทีนักเรียนจะได้รับบรรจุอยู่ในขนัตอนการปฏิบัติตามโครงงานหรือไม่  อาจจะ

พิจารณาจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงคุณค่าของประสบการณ์ทีไดรั้บจากโครงงานและ

สามารถปรับใชใ้นอนาคตได ้
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 ไรบ ์และไวดลั  (Ribe and Vidal 1993 : 15 อา้งถึงในอติกานต์ ทองมาก  2552 : 16)    ได้

เสนอขนัตอนการเรียนการสอนโครงงาน ดงันี 

 1. ขนัสร้างบรรยากาศในชนัเรียน เป็นขนัเตรียมความพร้อมใหส้มาชิกในกลุ่มมีความเป็น

อนัหนึงอนัเดียวกนัในการทาํงานโดยอาจใชกิ้จกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์

 2. ขนักระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ เป็นขนัการสร้างความสนใจใหเ้กิดขึนแก่นกัเรียน อาจใช้

การระดมสมอง 

 3. ขนัเลือกหวัขอ้ เป็นขนัการอภิปรายและสงัเคราะห์ขอ้มลูต่างๆ เพือประมวลเป็นหัวขอ้

โครงงาน 

 4. ขนัสร้างโครงร่างของโครงงาน เป็นขนัการวางแผนและกาํหนดขอบเขตของโครงงาน

วิเคราะห์ขนัตอนการทาํงาน จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 

 5. ขนัลงมือปฏิบติัตามหวัขอ้เรือง  เป็นขนัการดาํเนินการตามโครงร่างของโครงงานตาม

หนา้ทีรับผดิชอบของสมาชิกกลุ่ม 

 6. ขนัรายงานผลการปฏิบติังานสู่ชนัเรียน อาจรายงานดว้ยการพดูหรือการเขียน 

 7. ขนักระบวนการยอ้นกลบั  เป็นขนัของการทบทวนงานทีไดท้าํผา่นมาตงัแต่ตน้ 

 นอกจากนี บูธ (Booth 1987 : 46–49 อา้งถึงในอติกานต์ ทองมาก 2552 : 17) ไดก้ล่าวถึง 

วิธีการจดักิจกรรมโครงงานว่าการสอนแบบโครงงานมี  2 ลกัษณะคือ โครงงานเต็มรูปแบบ กบั 

โครงงานเชือมโยงกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ  ซึงทงัสองลกัษณะมีความสมัพนัธก์นักล่าวคือ โครงงาน

เชือมโยงกิจกรรมสร้างแรงจูงใจหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าโครงงานย่อยเป็นกิจกรรมในห้องเรียน

เท่านัน ส่วนโครงงานเต็มรูปแบบมีการขยายออกนอกห้องเรียนดว้ย    โครงงานเต็มรูปแบบมี

ขนัตอนอยู ่3 ขนัตอน คือ 

 1. การวางแผนในชนัเรียน นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายหวัขอ้เรืองและขอบเขตของโครงงาน 

 2. ดาํเนินกิจกรรมโครงงาน นกัเรียนออกนอกหอ้งเรียนไปดาํเนินการตามแผนทีวางเอาไว ้

 3. ขนัทบทวน   เป็นการอภิปรายและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัหลงัจากเสร็จสินโครงงาน ครู

แนะนาํใหข้อ้คิดเห็น นกัเรียนวิเคราะห์ผลงานและกระบวนการทาํงาน  การทาํโครงงานเต็มรูปแบบ

บางทีก็ตอบสนองความต้องการกระตือรือร้นของนักเรียนไม่ทัน ดงันันจึงมีโครงงานย่อยๆที

สามารถทาํในห้องเรียนไม่ต้องออกนอกห้องเรียนในระยะเวลาสันๆ  โครงงานลกัษณะนีถูก

ออกแบบสาํหรับผูเ้ริมตน้ใชโ้ครงงานในการจดักิจกรรมใหม่  ๆเวลาทีใชใ้นการทาํโครงงานไม่จาํกดั

ตายตวัขึนอยูก่บัเวลาทีมีอยู ่ธรรมชาติของโครงงาน กระบวนการและวตัถุประสงคที์จดัขึน 

 จากการทีนักการศึกษาหลายท่านข้างต้นได้กล่าวถึงขันตอนของการทําโครงงานไว้

หลากหลายแต่อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า  การทาํโครงงานมีขนัตอนใหญ่ๆเหมือนกนั คือ เริมตน้ดว้ยการ
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กาํหนดปัญหาหรือสิงทีนักเรียนตอ้งการหาคาํตอบ หลงัจากนันเป็นการออกแบบ วางแผน กาํหนด

วิธีดาํเนินการ พิจารณาเลือกแหล่งขอ้มลูทีตอ้งไปศึกษาอยา่งเป็นลาํดบัขนัตอนอยา่งชดัเจน จนนาํไปสู่

การปฏิบติัเพือหาคาํตอบทีตอ้งการทราบและสุดทา้ยเป็นการนาํเสนอผลงานทีไดจ้ากการศึกษา 
 

บทบาทนักเรียนและครูในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  ผูที้เกียวข้องโดยตรงกับการจัดกิจกรรมได้แก่ 

นกัเรียนและครู  ซึงไดมี้ผูก้ล่าวถึงบทบาทของนกัเรียนและครูในการจดักิจกรรมโครงงานไว ้ ดงันี 

 สมประสงค ์น่วมบุญลือ (http://my.opera.com/somprasong/blog/ly8-l7dkk) สรุปบทบาท

นกัเรียนและครูในขนัตอนต่างๆ ของการจดักิจกรรมโครงงาน  ไวด้งันี 

 1. ขันการคดิและกาํหนดหัวข้อเรืองหรือปัญหา 

     บทบาทของนกัเรียน 

     1. สมัผสักบัสถานการณ์ทีเป็นปัญหา 

         1.1 ตระหนกัถึงปัญหา 

  1.2 สนใจทีจะคน้ควา้หาคาํตอบ 

  1.3 อภิปรายและสนทนากบัอาจารย/์เพือนๆ 

 บทบาทของครู 

 1. กระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจทีจะทาํโครงงาน โดย 

     1.1 จดักิจกรรมทีจะช่วยใหน้กัเรียนสมัผสักบัปัญหาเพือทีนกัเรียนจะไดม้องปัญหา 

     1.2 แนะแนวทางใหน้กัเรียนรู้วิธีทาํโครงงาน 

     1.3 แนะแนวทางนกัเรียนในการเลือกหวัขอ้ 

 2. ขันการวางแผนการทําโครงงาน 

     บทบาทนกัเรียน 

     1. กาํหนดปัญหา 

         2. ตงัวตัถุประสงค ์

         3. ศึกษาเอกสาร 

         4. ตงัสมมติฐาน 

         5. ออกแบบการทดลองและกาํหนดตวัแปร 

         6. วางแผนการทาํโครงการ  

 

   ส
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         บทบาทครู 

          1. ใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียนในการวางแผนทาํโครงงาน เช่น  

             1.1 ใหค้วามคิดเห็นในเรืองความเป็นไปไดข้องโครงงาน 

        1.2  ชีแนะแหล่งความรู้ต่างๆ 

        1.3 ติชมแผนงานในการทาํโครงงานทงัหมดของนกัเรียน 

   3. ขันการลงมอืทาํโครงงาน 

            บทบาทนกัเรียน 

            1. สร้าง/จดัหาเครืองมือ 

            2. ทดลอง/รวบรวมขอ้มลู 

           3. วิเคราะห์ขอ้มลูและตวัแปรความหมายขอ้มลู  

              บทบาทของครู 

           1. อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่นกัเรียน 

           2. ติดตามการทาํงานของนกัเรียนทุกระยะ 

           3. ใหก้าํลงัใจ 

           4. ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ เมือจาํเป็น 

           5. ใหข้อ้คิดติชม วิธีวิเคราะห์และแปลผลของการวิเคราะห์ 

       4. ขันการสรุปผลของการศึกษาและเขียนรายงาน  

           บทบาทนกัเรียน 

       1. สรุปขอ้คน้พบ 

         2. เขียนรายงานโครงงาน  

           บทบาทครู 

       แนะนาํและใหข้อ้ติชมการเขียนรายงานโครงงานของนกัเรียน 

       5. ขันการแสดงผลงาน 

           บทบาทนกัเรียน 

       เสนอผลของการศึกษาในรูปแบบต่างๆในการแกปั้ญหา  

           บทบาทครู 

       1. จดักิจกรรมเพือใหโ้อกาสนกัเรียนไดแ้สดงผลงาน 

       2. ส่งผลงานของนกัเรียนเขา้ร่วมแสดงหรือประกวด 

       3. ประเมินผลการทาํโครงงานของนกัเรียน 
 

   ส
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 ธีรชยั ปูรณโชติ (2544 : 74-75) ไดเ้สนอตารางแสดงการเปรียบเทียบบทบาทของนกัเรียน

และครูในขนัตอนต่างๆเพือใหเ้ขา้ใจกระบวนการเรียนการสอนใหน้กัเรียนทาํโครงงานชดัเจนยงิขึน  

รายละเอียด ดงัตารางที 2   

ตารางที 2    บทบาทของนกัเรียนและครูในขนัตอนต่าง ๆ ของการทาํโครงงาน 

ขันตอน 

การทําโครงงาน 

บทบาท 

ของนักเรียน 

บทบาท 

ของครู 

  1. การคิดและเลือกหวัขอ้ 

      เรืองหรือปัญหา 

  1. สัมผสักบัสถานการณ์ทีเป็นปัญหา 

  2. ตระหนกัถึงปัญหา 

  3. สนใจทีจะคน้ควา้หาคาํตอบ 

  4. อภิปรายและสนทนากบัครู/ เพือนๆ 

  กร ะตุ้น ให้นัก เ รีย น สน ใจ ที จะ ทํา

โครงงาน โดยจัดกิจกรรมต่างๆทีจะ

ช่วยให้นักเรียนสัมผัสกับปัญหาเพือที

นกัเรียนจะไดม้องเห็นปัญหา  

  2. การวางแผน 

     ในการโครงงาน    

  

  

  1. กาํหนดขอบเขตของปัญหา 

  2. ตงัวตัถุประสงค ์

  3. ศึกษาเอกสาร 

  4. ตงัสมมุติฐาน 

  5. ออกแบบการทดลองและกาํหนด  

     ตวัแปร  

ใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียนในการวางแผน

ทาํโครงงาน เช่น ให้ความคิดเห็นใน

เรืองความเป็นไปได้ของโครงงาน 

ชีแนะแหล่งความรู้ต่างๆ ติชมแผนงาน

ในการทาํโครงงานทงัหมดของนกัเรียน 

 3. การลงมือทาํโครงงาน 

  

   

  

  1. สร้าง/จดัหาเครืองมือ 

  2. ทดลอง/รวบรวมขอ้มูล 

  3. วิเคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมาย 

     ขอ้มูล  

  

  

 1. อาํนวยความสะดวกแก่นกัเรียน 

 2. ติดตามการทาํงานนกัเรียนทุกระยะ 

 3. ใหก้าํลงัใจนกัเรียนในการทาํงาน 

 4. ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ เมือจาํเป็น 

 5. ใหข้อ้ติชม วิธีวิเคราะห์และ        

      แปลผลการวิเคราะห์ 

  4. การสรุปผลการศึกษา 

      และเขียนรายงาน 

  1. สรุปขอ้คน้พบ 

  2. เขียนรายงานโครงงาน 

แนะนาํและใหข้อ้ติชมการเขียน 

รายงานโครงงานของนกัเรียน 

  5. การแสดงผลงาน 

  

  

เสนอผลของการศึกษาในรูปแบบต่างๆ  1. จดักิจกรรมเพือใหโ้อกาสนกัเรียน 

    ไดแ้สดงผลงาน 

2. ส่งผลงานของนกัเรียนเขา้ร่วม 

    แสดงหรือประกวด 

3. ประเมินผลการทาํโครงงาน 

    ของนกัเรียน 
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 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 8-9) ไดน้าํเสนอตารางแสดงบทบาทของนักเรียน

และครูตามขนัตอนของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  รายละเอียดดงัตารางที 3     

ตารางที 3    บทบาทของนกัเรียนและครูตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   

ขันตอนของ 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

บทบาท 

ของนักเรียน 

บทบาท 

ของครู 

1. ขนันาํเสนอ เสนอแนวคิด  เลือก และกาํหนด

หวัขอ้โครงงาน 

จัดให้มีการปฐมนิเทศวิธีการเรียนรู้

แบบโครงงานเพือให้รู้ถึงหลักการ

วัตถุ ประสงค์ ประโยชน์ ตัวแปร 

ปัจจัยสําคัญในก ารทําโครงงา น 

ปัญห าแล ะอุป สรร คต่า งๆที อา จ

เกิดขึน 

2. ขนัวางแผน 

 

1. เสนอแนวทาง/ออกแบบ 

    การทาํโครงงาน 

2. วางแผนร่วมกนัในการเรียนรู้แบบ 

    โครงงาน 

3. ศึกษาคน้ควา้เอกสารเพิมเติม  

    จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

4. เสนอเคา้โครงยอ่ของโครงงาน 

    ต่อครูทีปรึกษา 

ให้คาํปรึกษาในการดาํเนินงานของ

นกัเรียนทุกขนัตอน 

3. ขนัปฏิบติั 1. ลงมือปฏิบติัโครงงานตามขนัตอน 

    ทีวางแผน 

2. รวบรวมผลการทาํโครงงาน 

3. เสนอแนวทางแกไ้ขปรับปรุงผล 

    การทาํโครงงาน 

4. เขียนรายงานหรือนาํเสนอผลงาน 

    โครงงานต่อผูส้อน 

5. เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 

ติดตามสอบถามความก้าวหน้าและ 

ดูแลการทําโครงงานของนักเรียน

อยา่งใกลชิ้ด 

4. ขนัประเมินผล ประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน

ของตนเอง 

1. สังเกตและประเมินผลการทาํ 

    กจิกรรมของนกัเรียน 

2. สรุปการทาํงานและเสนอแนะการ 

    ทาํงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 

    โดยรวม 
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สุชาติ วงศสุ์วรรณ (2542 : 5) ไดก้ล่าวเสริมในส่วนบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้

แบบโครงงานไวว้่า  โครงงานเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกในกลุ่มเพราะถือว่าทุกคนไดเ้ขา้มา

มีส่วนร่วมในการคน้หาคาํตอบหาความหมายตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหา  ทาํใหเ้กิดกระบวนการ

คน้พบกระบวนการเรียนรู้ นาํสู่การแลกเปลียนประสบการณ์และพืนฐานความรู้ระหว่างนักเรียน

ดว้ยกนั  ความสามารถดา้นต่างๆทีมีอยู่ในตวัของนักเรียนจะถูกกระตุน้ให้ไดแ้สดงออกมาอย่าง

เต็มทีขณะทีปฏิบติักิจกรรมเช่นเดียวกบัทกัษะต่างๆทีจาํเป็นสาํหรับชีวิต เช่น ทกัษะการทาํงาน    

ทกัษะการอยูร่่วมกนั  ทกัษะการจดัการ ฯลฯ ก็จะนาํมาใชอ้ย่างเต็มตามศกัยภาพในขณะทีร่วมกนั

แกปั้ญหาทีเกิดขึนระหว่างการทาํโครงงาน รวมทงัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทงัหลายก็จะถูก

ปลูกฝังและสั งสมในตวันักเรียนดว้ยเช่นกนัขณะทีทุกคนร่วมกนัทาํงานซึงถือว่าเป็นการปลูกฝัง

ความเป็นประชาธิปไตย 

ดา้นตวัครู  การเรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียนช่วยทาํใหค้รูมองเห็นและเขา้ใจรูปแบบ 

การเรียนรู้  รูปแบบการคิดและปฏิบติัการทางสมองของนักเรียนดว้ยการสังเกตจากการแสดงออก                  

การจดัการและการปฏิบติักิจกรรมตลอดจนการเสนอผลงานของนกัเรียน 

 จากทีกล่าวมาสรุปไดว้่าในแต่ละขนัตอนของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  นักเรียนมี

บทบาทในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   ลงมือปฏิบติัจริงในลกัษณะของการศึกษาสาํรวจ คน้ควา้ เพือ

พฒันาความรู้ ทกัษะและสร้างผลผลิตทีมีคุณภาพ  ส่วนครูผูส้อนมีบทบาทเป็นผูค้อยกระตุ้น 

แนะนาํและให้คาํปรึกษาให้นักเรียนนําความรู้ในชันเรียนไปบูรณาการกับกิจกรรมทีจะกระทาํ

โครงงานโดยครูผูส้อนตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรียนรู้จกัสังเกต  รู้จกัตงัคาํถาม สมมติฐาน  รู้จกัแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเองเพือตอบคาํถามทีตนเองอยากรู้    สามารถสรุปและทาํความเขา้ใจกบัสิงทีคน้พบ 

ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสําคัญและก่อประโยชน์แก่นักเรียนโดยตรง  

เนืองจากเป็นการฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  รู้จกัทาํงานอย่างเป็นระบบรวมทงัใช้

เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ ไดมี้ผูก้ล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ไวด้งันี 

 สุพิน  ดิษฐสกุล(2543 : 52) กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้จากการทาํโครงงานว่าทาํให้

นกัเรียนและครูไดพ้ฒันาตนเองหลายดา้น  ไดแ้ก่ 

1. ไดพ้ฒันาทกัษะการคน้ควา้สารนิเทศ  จากการทีนกัเรียนตอ้งใชแ้หล่งทรัพยากรต่างๆ  

เช่น หนงัสือสารานุกรม พจนานุกรม อินเทอร์เน็ต จะทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ทาํใหมี้การแลกเปลียนขอ้มลูสารสนเทศระหว่างผูที้ทาํงานร่วมกนั 

 3. สร้างกระบวนการภายในกลุ่มและการจดัระบบภายในกลุ่ม 
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 4. เพิมความสามารถในการแกปั้ญหา 

 5. พฒันาทกัษะการคิดระดบัสูงเช่น การคิดแกปั้ญหา การคิดวิจารณญาณ การคิดตดัสินใจ  การ

คิดสร้างสรรค ์

 6. พฒันาทกัษะในการจดัการ  เช่น  เรืองการบริหารเวลา  การใชแ้หล่งทรัพยากรใหคุ้ม้ค่า 

ทาํใหเ้กิดทกัษะทางสงัคมเช่น ทกัษะการเป็นผูน้าํ ทกัษะการเจรจาต่อรอง 

 7. มีการพฒันาความสามารถภายในของตนเองและความสามารถในการมีสมัพนัธภาพ 

กบับุคคลอืน 

 8. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชพ้หุปัญญาของตนเองจากการแบ่งงานกนัทาํตามความสามารถ   

และความถนดั ทาํใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพ 

 9. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้น  มีแรงจูงใจทีจะมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 

ทีนกัเรียนสามารถทาํได ้

 10. พฒันาทกัษะในการเรียนและการทาํงาน 

11. ทาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองทีไดมี้ส่วนร่วมในชินงานซึงจะพฒันา 

ใหน้กัเรียนเกิดความเชือมนัในตนเองมากขึน 

 12. เพิมแรงจูงใจในการเรียน  จากการทีนกัเรียนและกลุ่มเพือนไดเ้ฝ้าดูผลงานทีสร้างขึน 

 13. ทาํใหเ้กิดความหลากหลายในบรรยากาศการเรียนรู้จากการทีนกัเรียนนาํเสนอผลงาน 

ในรูปแบบทีแตกต่างกนัและทาํใหน้กัเรียนคน้พบวิธีการเรียนของตนเอง 

 14. ทาํใหค้รูเกิดการเรียนรู้ทีจะคน้หาและพฒันาคุณลกัษณะโครงงานทีดีทีเหมาะสมกบั 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 นฤมล ยตุาคม (2543 : 37-38) กล่าวถึงประโยชน์ในการใชก้ารเรียนรู้แบบโครงงานว่า 

1. ช่วยปิดช่องว่างระหว่างการนาํความรู้ไปใชใ้นชนัเรียนกบัการใชชี้วิตจริงนอกหอ้งเรียน  

เพราะช่วยฝึกทกัษะต่างๆ เช่น การสือสาร การทาํงานร่วมกบัผูอื้น เป็นตน้ 

2. ในการทาํงานกลุ่มของการเรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะการวางแผน  

ทาํงาน การประนีประนอม การแสดงความคิดเห็นและสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั ซึงเป็นทกัษะทีสาํคญัใน

ชีวิต นกัเรียนจะไดพ้ฒันาทกัษะเหล่านีตามความสามารถและสอดคลอ้งกบัวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคน 

3. ช่วยใหน้กัเรียนทีมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกนัไดพ้ฒันาทกัษะต่างๆหมาะสม 

กบัความตอ้งการของตนเองมากกว่าการเรียนรู้ไปตามขนัตอนโดยการจดจาํ 

4. ช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสสอนกนัเอง จึงเป็นการเพิมแหล่งเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนแต่ละคน 

5. การเรียนรู้แบบโครงงานมีบรรยากาศทีช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนร่วมมือกนัเพือแกปั้ญหา 

และเรียนรู้ทกัษะมากกว่าการใหผู้เ้รียนแข่งขนักนัเรืองคะแนน 
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 ลดัดา ภู่เกียรติ (2544 : 37)  กล่าวว่า การทาํโครงงานจะช่วยให้นักเรียนไดแ้สดงออกอย่าง

อิสระ ไดคิ้ดอยา่งหลากหลาย คิดอยา่งสร้างสรรค ์ไดเ้รียนรู้จากการเป็นผูป้ฏิบติัในสภาพความเป็นจริง 

นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการทาํกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตน  ทาํให ้         

มีความสุขในการเรียนรู้ นอกจากนนัการทาํงานเป็นกลุ่มทาํใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและ

กนั ไดฝึ้กการประเมินตนเอง รู้จกัตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและยอมรับผูอื้นเป็นการช่วยพฒันา

ระดบัสติปัญญาทางอารมณ์และการมีมนุษยสมัพนัธที์ดี 

             ชาตรี เกิดธรรม (2547 : 5) กล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ดงันี 

 1. นกัเรียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

 2. ส่งเสริมกระบวนการคิด ไดแ้สดงออกถึงความคิดริเริมสร้างสรรค ์ลงมือปฏิบติัจริง

สามารถสร้างผลงานและแกปั้ญหาต่างๆทีเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 3. นกัเรียนสามารถทาํงานร่วมกบัคนอืนไดพ้ร้อมกบัฝึกภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี 

 4. เป็นการบูรณาการความรู้ความคิด 

 ไฮนส์ (Haines  2002 : 3-4 อา้งถึงในอติกานต ์ทองมาก  2552 : 20)  กล่าวว่า ประโยชน์ที

นกัเรียนจะไดรั้บจากการทาํโครงงาน มีดงันี 

 1. ไดส้มัผสัจริง โครงงานเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้เรืองทีเกียวกบัโลกแห่ง

ความเป็นจริงเป็นการบงัคบักลายๆใหน้กัเรียนตอ้งใชแ้ละปรับสิงทีรู้มาใชจ้ริง 

 2. โครงงานเป็นกิจกรรมเนน้การมีส่วนร่วมในการเลือกและตดัสินใจซึงจะช่วยเพิมความ

สนใจและแรงจูงใจใหน้กัเรียน 

 3. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนทีมีความรู้ต่างกนัไดแ้สดงออกอยา่งเท่าเทียมกนันกัเรียนซึงอ่อน

ในดา้นใดดา้นหนึงอาจใชค้วามสามารถพิเศษดา้นอืนของตนช่วยใหง้านสาํเร็จไดไ้ม่แพผู้อื้น                    

 4. ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายจากความซาํซากจาํเจ  นักเรียนมีอิสระในการเลือกหวัขอ้ทีตน

สนใจรวมทังบรรยากาศในการเรียนทีดูไม่เป็นทางการทาํให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายจาก

วิธีการเรียนแบบปกติ 

 จากทีกล่าวมาเกียวกบัประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสรุปไดว้่าการเรียนรู้

แบบโครงงานมีประโยชน์แก่นักเรียนหลากหลายประการได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียนไดพ้ฒันา

ความสามารถของตนเองในดา้นต่างๆทงัดา้นการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  ดา้นกระบวนการคิด  

รู้จกับูรณาการความรู้ความคิด  สามารถสร้างผลงานและแกปั้ญหาต่างๆ ทีเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง    

ฝึกทกัษะทางสงัคม   สามารถวางแผนและทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้  การฝึกภาวะความเป็นผูน้าํผูต้าม          

รวมถึงการเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์ว้ยการใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  
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การวดัและประเมนิผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

 การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกิจกรรมทีมีความสาํคญัและ       

มีความจาํเป็นอยา่งยงิทีครูผูส้อนตอ้งประเมินใหค้รอบคลุมตงัแต่ขนัการเตรียมก่อนลงมือ  ขนัการ

ดาํเนินกิจกรรมตามแผนทีวางไวแ้ละการประเมินผลสาํเร็จของงาน    สาํหรับในเรืองเกียวกบัการวดั

และประเมินผลโครงงาน  ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงไว ้ ดงันี 

 อุดมศกัดิ ธนะกิจรุ่งเรือง และคนอืนๆ (2543 : 20-21) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นหัวใจ

สาํคญัทีสะทอ้นภาพความสาํเร็จของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   ครูผูส้อนและนักเรียนควร

ร่วมกันประเมินผลว่ากิจกรรมทีทาํไปนันบรรลุตามจุดประสงค์ทีกาํหนดไว้หรือไม่อย่างไร    

ปัญหาและอุปสรรคทีพบมีอะไรบา้งและไดใ้ชว้ิธีการแกไ้ขอยา่งไร  นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจาก

การทาํโครงงาน โดยผูป้ระเมินโครงงานอาจดาํเนินการดว้ยบุคคลเหล่านี 

 1. นกัเรียนประเมินตนเอง  จะแสดงออกใหเ้ห็นว่านกัเรียนทีเป็นเจา้ของโครงงานซึงอาจ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มทาํงานมีความพึงพอใจต่อขนัตอนของกิจกรรมแต่ละขนัทีไดก้าํหนดหรือ

ร่วมกนักาํหนดขึนเองเพียงใดเช่น  มีกิจกรรมใดทียงับกพร่องและจะตอ้งเพิมเติมในส่วนใดบา้ง            

หรือความละเอียดรัดกุมในแต่ละขนัเป็นอยา่งไร 

 2. เพือนประเมิน  ผูป้ระเมินซึงเป็นเพือนร่วมชนัอาจให้ขอ้คิดเห็นสะทอ้นภาพเพิมเติม 

เช่น ในระดบัมธัยมศึกษาการประเมินโครงงานอาจเริมขยายขอบเขตจากดา้นการใชภ้าษาไปถึงการ

แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการตงัชือโครงงานกบัจุดประสงค์ของโครงงานตามความเขา้ใจของ          

ผูป้ระเมิน  วิธีการศึกษาของผูป้ระเมิน  พิจารณาการจดัรูปเล่มเพือการนาํเสนอโครงงาน ฯลฯ 

 3. ผูป้ระเมินซึงเป็นครูทีปรึกษาอาจใหค้าํแนะนาํเพิมเติมไดใ้นวิธีการอืนทีใชใ้นการศึกษา 

หาคาํตอบหรือความสัมพนัธ์ของวิชาตามหัวเรืองทีศึกษากบัวิชาอืน   ขอ้คน้พบทีนักเรียนไดจ้าก

การทาํโครงงาน  การนาํคาํตอบของการศึกษาทีไดไ้ปใชป้ระโยชน์  การนาํขอ้คน้พบทีต่างไปจาก

เป้าหมายของการศึกษาไปใชป้ระโยชน์หรือขยายผลการศึกษาเป็นโครงงานใหม่ๆ ฯลฯ 

 4. ผูป้ระเมินทีเป็นพ่อแม่ผูป้กครองจะไดท้ราบถึงความสามารถ ความถนัดทางการเรียน

ของลกูหรือเด็กในความปกครอง  ความรู้สึก  ความตอ้งการของเด็กผูท้าํโครงงาน  ทาํให้สามารถ

ปรับตวัปรับใจเพือการสนับสนุนทงัดา้นการเงิน  กาํลงัใจ ให้โอกาส  ให้เวลาร่วมกิจกรรมตาม               

ความสนใจของเด็ก ชีแนะอุปสรรค ปัญหาเบืองตน้ทีอาจเกิดขึนระหว่างการปฏิบติักิจกรรมในขนั

ต่างๆของโครงงานหรือมีขอ้เสนอแนะของการทาํโครงงานครังต่อไป ฯลฯ 

 5. บุคคลอืนๆ ทีสนใจและมีส่วนเกียวขอ้ง  
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   สาํหรับในส่วนทีเกียวกบัวิธีการประเมินผลโครงงาน  อุดมศกัด ์ ธนะกิจรุ่งเรือง และคนอืน  ๆ

(2543 : 21) ไดก้ล่าวไวว้่าสามารถใชว้ิธีการต่อไปนี คือ  

 1. การสงัเกต เป็นวิธีการประเมินพฤติกรรมทีสามารถทาํไดทุ้กเวลาและทุกสถานการณ์              

ทงัแบบมีและไม่มีเครืองมือในการสงัเกต 

 2. การสัมภาษณ์ การสอบถาม อาจมีลกัษณะเป็นแบบทางการหรือสัมภาษณ์สอบถาม

ขณะปฏิบติัโครงงานก็ได ้

 3. แบบทดสอบวดัความรู้ความสามารถ (Authentic Test) ควรเป็นแบบสอบถามปลายเปิด  

เพือดูความเชือมโยงระหว่างความรู้ความเขา้ใจเดิมกบัสิงทีไดเ้พิมเติมจากประสบการณ์ในการ

ปฏิบติัโครงงาน ลกัษณะสาํคญัของแบบทดสอบ มีดงันี 

       3.1 ครอบคลุมสิงทีตอ้งการวดั 

       3.2 เป็นคาํถามทีเกียวขอ้งกบัการทาํโครงงาน 

       3.3 บูรณาการความรู้ความสามารถไดห้ลายดา้นและใชค้วามคิดทีลึกซึงขึนตามวยั 

       3.4 มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามความสมบูรณ์ของพฤติกรรม 

       3.5 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดและเขียนคาํตอบเอง 

 4. การรายงาน  เป็นการเขียนรายงานหรือเล่าขนัตอน เล่าประสบการณ์ในการทาํโครงงาน

ก็ไดเ้พือใหน้กัเรียนไดป้ระเมินตนเองจากการไดพู้ดหรือเขียนบรรยายสะทอ้นความรู้ความเขา้ใจ 

ความรู้สึกนึกคิดตามแนวทางการเรียนรู้ทีผา่นประสบการณ์ขณะปฏิบติักิจกรรมตามโครงงาน 

 5. แฟ้มผลงาน   เป็นการเก็บรวบรวมผลงานทีมีความโดดเด่นในช่วงเวลาใดเวลาหนึงที

รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเพือแสดงถึงความรู้ความเข้าใจ ความสนใจ ความถนัด ทักษะ 

ความสามารถอนัแสดงออกถึงพฒันาการความกา้วหนา้หรือความสาํเร็จในเรืองใดเรืองหนึงหรือใน

หลายๆเรือง หรือจะเป็นการเก็บผลการประเมินการปฏิบติัโครงงานในวิธีที 1-4 ดว้ยก็ได ้ทงันีเพือ

เป็นการติดตามพฒันาการการเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนือง 

 สุชาติ วงศสุ์วรรณ (2542 : 24–25)  กล่าวว่าการปฏิบติัโครงงานถือว่าเป็นการเรียนรู้ดว้ย

การปฏิบติัจริงของนักเรียน  แนวทางการประเมินผลการปฏิบติัโครงงานของนักเรียนจึงถือไดว้่า

เป็นการประเมินตามสภาพจริง เป็นวิธีการคน้หาความสามารถและความกา้วหน้าในการเรียนรู้             

ทีแทจ้ริงของนกัเรียน  การประเมินผลโครงงาน มีกรอบแนวทางการประเมิน ดงันี  

 1. ประเมินอะไร  

        1.1 การแสดงออกถึงผลของความรู้ ความคิด ความสามารถ ทกัษะ คุณธรรมและค่านิยม  

1.2 กระบวนการเรียนรู้  

1.3 กระบวนการทาํงาน  
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1.4 ผลผลิต/ผลงาน/ชินงาน  

2. ประเมินเมือใด  

2.1 อยา่งต่อเนืองตงัแต่เริมตน้จนเสร็จสินโครงงาน  

2.2 ตามสภาพจริง  

        2.3 เป็นธรรมชาติ  

3. ประเมินจากอะไร  

3.1 ผลงาน (เอกสาร ชินงาน ฯลฯ)  

3.2 การทดสอบ  

3.3 แบบบนัทึกต่าง ๆ (การสงัเกต ความรู้สึก สมัภาษณ์ ฯลฯ)  

3.4 แฟ้มสะสมผลงาน  

3.5 หลกัฐานหรือร่องรอยอืน  

4. ประเมินโดยใคร  

4.1 ตวันกัเรียน  

4.2 เพือน  

4.3 ครู  

     5. ประเมินโดยวิธีใด  

5.1 สงัเกต  

5.2 สมัภาษณ์  

5.3 ตรวจรายงาน  

5.4 ตรวจผลงาน  

5.5 ทดสอบ  

5.6 รายงาน  

5.7 จดันิทรรศการ  

 สุริยา จนัทร์เนียม (2541 : 20-21)   ไดร้วบรวมวิธีการประเมินผลของการทาํโครงงานตาม 

สภาพจริงไว ้ ดงันี 

 1. การประเมินดว้ยการสงัเกต   เป็นการประเมินดว้ยการสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานของ

นกัเรียนไดแ้ก่ ความรับผดิชอบ ความร่วมมือกบัหมู่คณะ ความเชือมนัและกลา้แสดงออกและสงัเกต

กระบวนการทาํงานของนกัเรียน  

 2. การประเมินจากผลงาน โดยประเมินความสามารถจากการวางแผน การสรุปใจความ 

สาํคญั การเขียนร่างงาน  
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 3. การประเมินจากแบบบนัทึกความรู้สึก เป็นการประเมินตนเองดว้ยการตอบคาํถามสนัๆ

เพือสะทอ้นถึงการเรียนรู้ของนักเรียนทงัความรู้ความเขา้ใจ วิธีคิด วิธีทาํงาน ความพึงพอใจใน

กระบวนการทาํงานและผลงานความตอ้งการพฒันาตนเองใหดี้ขึน   

 4. การประเมินจากแบบบนัทึกการเรียนรู้         เป็นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ทีนกัเรียน

บนัทึกสิงเรียนรู้ของตนเองจากการทาํโครงงาน  

 5. การประเมินจากแบบสมัภาษณ์ เป็นวิธีการเก็บขอ้มลูพฤติกรรมดา้นความรู้สึกความคิด  

(สติปัญญา) กระบวนการขนัตอนในการทาํงาน  วิธีแกปั้ญหา สิงทีไดเ้รียนรู้   

 6. การประเมินจากพอตโฟลิโอเป็นการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานทีแสดงถึงกระบวน 

การทาํงาน การพฒันาผลงาน ความรู้สึกต่อกระบวนการทาํงานและผลงาน ความคิดสร้างสรรค ์ 

 สาํหรับการประเมินผลการปฏิบัติโครงงานของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นโครงงานทีเป็น

การบูรณาการภายในกลุ่มประสบการณ์/วิชาหรือบูรณาการขา้มกลุ่มประสบการณ์/ขา้มวิชา สามารถ

นาํมาใชเ้ป็นการประเมินเพือพฒันานกัเรียนและประเมินผลเพือตดัสินการเรียน  

 การประเมินผลเพือตัดสินผลการเรียนซึงเป็นการสรุปความสําเร็จของนักเรียนตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา  ตอ้งนาํเอาผลการประเมินไปคิดเป็นระดบัผลการเรียนตามที

กาํหนดสาํหรับแต่ละระดบั  

 การประเมินผลเพือพฒันานกัเรียน การปฏิบติังานเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีใหน้กัเรียนได้

ลงมือปฏิบัติจริงซึงต้องจัดให้มีการประเมินการปฏิบติังานของนักเรียนตลอดเวลาขณะทีปฏิบัติ

กิจกรรมตามขนัตอนต่างๆ แลว้นาํผลนนัมาพฒันา ปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดีขึนเรือยๆ     มีการ

จดบนัทึกตลอดจนใชแ้ฟ้มสะสมงาน  

 จากทีกล่าวมาสรุปไดว้่า การวดัและประเมินผลโครงงานเป็นการสะทอ้นภาพความสาํเร็จ

ของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนว่ากิจกรรมทีทาํไปนันบรรลุตามจุดประสงค์ทีกาํหนดไว้

หรือไม่อย่างไร  ปัญหาและอุปสรรคทีพบมีอะไรบา้งและไดใ้ชว้ิธีการแกไ้ขอย่างไร  นักเรียนได้

เรียนรู้อะไรบา้งจากการทาํโครงงาน   เป็นการประเมินตามสภาพจริงของการทาํงานและผลงาน 

สามารถประเมินไดห้ลายวิธี คือ การสังเกตผลงาน การสะทอ้นความรู้สึก การบนัทึกการเรียนรู้   

การสมัภาษณ์และประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานโดยผูป้ระเมินโครงงานอาจประกอบดว้ยบุคคล

หลายฝ่ายทงัตวันกัเรียน เพือน  ครูและผูป้กครอง   ผลการประเมินสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลตดัสินผล

การเรียนหรือพฒันานกัเรียนต่อไป 
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สรุป 
 

การจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนดว้ยการจดักิจกรรมโครงงาน เป็นวิธีการเรียนรู้ทีนกัเรียน              

ได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม   เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือ              

การคน้ควา้หาคาํตอบในสิงทีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสยัดว้ยเทคนิควิธีทีหลากหลายนาํมาผสมผสาน

กบัการใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั เพือใหไ้ดค้วามรู้  วิธีการและผลงานทีสามารถนาํผล

การศึกษาหรือกระบวนการไปปรับใชไ้ดใ้นชีวิตจริง   

 

 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 

 ความสามารถในการแกปั้ญหาของแต่ละบุคคลมกัมีความแตกต่างกนัเพราะคนเรานันจะ            

มีความสามารถในการแกปั้ญหาไดดี้หรือไม่ขึนอยูก่บัระดบัสติปัญญา ความรู้ อารมณ์ ประสบการณ์ 

ตลอดจนไดรั้บการจูงใจว่าดีหรือไม่เพียงใด บุคคลทีประสบกบัปัญหาต่างๆแลว้สามารถหาแนวทาง  

การแกไ้ขปัญหานนัใหส้าํเร็จลุล่วงได ้ยอ่มทาํใหส้ามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอย่างดี   ในการ

วิจัยครังนีผูว้ิจ ัยได้ค้นควา้ในหัวข้อต่างๆทีเกียวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา  ได้แก่   

ความหมายของปัญหา ความหมายของการแกปั้ญหา  ความสาํคญัของการแกปั้ญหา ประเภทของ

ปัญหา องค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหา ทฤษฎีทีเกียวข้องกับความสามารถในการ

แก้ปัญหา ขันตอนในกระบวนการแก้ปัญหา บทบาทของผูส้อนแก้ปัญหา และบทบาทของ                       

ผูแ้กปั้ญหา  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 

ความหมายของปัญหา 
 

การดาํเนินชีวิตประจาํวนัสิงหนึงทีหนีไม่พน้คือปัญหาซึงจะเกิดขึนในแต่ละลกัษณะหรือ 

แต่ละเหตุการณ์ทีแตกแต่งกนัไปและมีผลทีไม่อยากให้เกิดขึน นักการศึกษาหลายท่านไดแ้สดง

ทศันะเกียวกบัความหมายของปัญหาไว ้ดงันี 

รศนา อัชชะกิจ (2537:2) กล่าวว่า ปัญหา หมายถึง เหตุการณ์ยุ่งยากทีต้องแก้ไข 

สภาวการณ์ทีไม่พึงประสงค ์การทีมนุษยไ์ม่รู้จกัวิธีการทาํอยา่งไรจึงจะบรรลุเป้าหมายตามทีกาํหนด 

และเหตุการณ์ทีไม่เป็นไปตามคาดหวงัโดยไม่ทราบสาเหตุ 
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ราชบณัฑิตยสถาน (2542 : 527) พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานไดใ้ห้ความหมายของ 

ปัญหาไวว้่า  ขอ้สงสยั  ความสงสยั  สิงเขา้ใจยาก สิงทีไม่รู้หรือคาํถามอนัไดแ้ก่โจทยใ์นแบบฝึกหัด

หรือขอ้สอบเพือประเมินผล 

สมประสงค ์น่วมบุญลือ (สมัภาษณ์) ไดก้ล่าวถึงความหมายของปัญหาไว ้2 ประการ ดงันี   

1. ปัญหา คือ  สิงทียากทีจะผา่นไปได ้ยากต่อการแกไ้ข  ยากต่อความเขา้ใจ มองอีกแง่ คือ 

อุปสรรคหรือสิงทีกีดขวางไม่ไหไ้ปสู่จุดหมายได ้  

2. ปัญหา คือ เหตุ(เงือนไขจาํเป็น)ทีทาํใหไ้ม่รู้ ทาํไม่ไดห้รือทาํใหไ้ม่เป็นไปตามทีกาํหนด  

 จากทีกล่าวมาสรุปไดว้่า ปัญหา หมายถึง   ขอ้สงสัย ความสงสัย  สิงเขา้ใจยาก สิงทีไม่รู้

คาํถาม/ขอ้สอบเพือประเมินผล  หรือเหตุการณ์ยุง่ยากทีไม่เป็นไปตามคาดหวงัโดยไม่ทราบสาเหตุ   

ความหมายของการแก้ปัญหา 
 

 การแก้ปัญหาเป็นคาํทีมีความหมายกวา้งซึงรวมถึงพฤติกรรมทีซบัซอ้นอยู่ในรูปต่างๆ

มากมาย  นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการแกปั้ญหาไวห้ลายความหมาย ดงันี 

 บรูเนอร์ (Brunner 1975  อา้งถึงใน  อุบลรัตน์ เพ็งสถิต 2532 : 205)  ไดก้ล่าวว่าการคิดแกปั้ญหา

ของมนุษยน์นัตอ้งการกลไกแห่งความสามารถในการทีอา้งอิงและจาํแนกประเภทของสิงเร้า   

 อาชวินี ไชยสุนทร (2535 : 11) กล่าวว่าการแกปั้ญหาคือ  การดาํเนินการทีมีแบบแผนหรือ

วิธีการทีสลบัซบัซอ้นโดยอาศยัสติปัญญา ความรู้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์และความคิดมาใชใ้น

การศึกษาเพือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายทีตอ้งการ 

 หัสยา เถียรวิทวสั(2537 : 24) และสมชยั อุ่นอนันต์ (2539 : 46) ไดใ้ห้ความหมายของ           

การแกปั้ญหาสอดคลอ้งกนัว่าเป็นพฤติกรรมแบบแผนหรือวิธีการทีสลบัซบัซอ้นตอ้งอาศยัความรู้ 

ความจาํความเขา้ใจ การคิดวิเคราะห์ วิธีการ ทกัษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา

เพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีตอ้งการ 

 อรัญญา ชนะเพีย (2542 : 8)  กล่าวว่า การแกปั้ญหาเป็นความสามารถทีตอ้งอาศยักิจกรรม

ทางสมองในการคิดวิเคราะห์ พิจารณาไตร่ตรองและตดัสินใจในการหาวิธีการหรือแสดงพฤติกรรม

เพือขจดัอุปสรรคอนันาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายทีตอ้งการ 

วชัรา เล่าเรียนดี (2550 : 8) กล่าวว่า การแกปั้ญหาว่าเป็นความสามารถในการเขา้ใจปัญหา  

มองเห็นสาเหตุของปัญหาและผลทีจะเกิดขึนจากปัญหานันรวมทงัสามารถคิดหาวิธีการแกปั้ญหา

นนัๆไดอ้ยา่งมีเหตุผล   
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สมประสงค ์น่วมบุญลือ  (สมัภาษณ์) กล่าวว่า การคิดแกปั้ญหาคือ การใชเ้หตุผลในการ

หาเหตุทีทาํใหเ้กิดความไม่รู้  การทาํไม่ไดแ้ละกาํหนดออกมาเป็นแนวทางการปฏิบติัเพือทีจะขจดั

ความไม่รู้และการทาํไม่ไดอ้อกไป   

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การแกปั้ญหา หมายถึง การดาํเนิน 

การทีมีระเบียบแบบแผนโดยเกิดจากการใชส้ติปัญญา ความรู้ความเขา้ใจ ประสบการณ์และ

ความคิดอย่างมีเหตุผล มาพิจารณา ไตร่ตรองค้นหาแนวทาง/วิธีการทีจะขจัดอุปสรรคออกไป 

เพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีตอ้งการ   
 

ความสําคญัของการแก้ปัญหา 
 

 การแกปั้ญหาของแต่ละบุคคลขึนอยูก่บัความสามารถทางสมองและประสบการณ์ทีไดรั้บ

ซึงมีความสาํคญัอยา่งยงิเพราะผูที้มีความสามารถในการแกปั้ญหาจะสามารถปรับตนเองให้เขา้กบั

สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดีทาํใหอ้ยูอ่ยา่งมีความสุข  นกัการศึกษาหลายท่าน

กล่าวถึงความสาํคญัของการแกปั้ญหาไวด้งันี 
 

 ฉนัทนา ภาคบงกช (2528  : 51,55)  ไดก้ล่าวไวว้่าการแกปั้ญหามีความสาํคญัในการสอน            

ใหเ้ด็กบรรลุจุดมุ่งหมายถึงขนันาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มิใช่สิงทีทาํไดง่้าย ๆโดยทวัไปมกัมีการ

ฝึกฝนทางดา้นความคิดหรือการอภิปรายโดยใชค้วามคิดระดบัสูง ครูจึงมีบทบาทสาํคญัในการ

เสริมสร้างใหเ้ด็กไดมี้โอกาสฝึกคิดอยูเ่สมอ เพือจะทาํใหเ้ด็กมีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
 

 อุบลรัตน์ เพ็งสถิต (2532 : 202) กล่าวว่า การแกปั้ญหาเป็นเรืองทีสาํคญัยิงสาํหรับชีวิต

มนุษยเ์นืองจากบุคคลทุกคนจะตอ้งเผชิญกบัสิงทียุง่ยากตลอดเวลาและตอ้งพยายามคลีคลายปัญหา

นนัใหไ้ด ้ฉะนนัการแกปั้ญหาจะมีลกัษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละคนเท่านนั การแกปั้ญหาเดียวกนั

จึงมีความแตกต่างกนัเพราะทุกคนจะมีประสบการณ์ การเรียนรู้ ความสามารถ ความนึกคิด วุ ฒิ

ภาวะ  ทศันคติ ค่านิยม ฯลฯ แตกต่างกนัไป  

 กรมวิชาการ (2544 : 83) กล่าวว่า การแกปั้ญหามีความสาํคญัต่อการเรียนรู้และการคน้ควา้

หาความรู้อยา่งมาก  ดงันนัครูควรฝึกการแกปั้ญหาใหก้บันกัเรียนทุกวนัดว้ยวิธีสอนทีเหมาะสม 

 ลีโอนาร์ด เดอร์แมนและไมล ์(Leonard Derman and Miles 1963 อา้งถึงใน เปลว สุริสาร 2543 : 

27)  ไดก้ล่าวว่า การจดัประสบการณ์เพือส่งเสริมการแกปั้ญหาของเด็กมีจุดมุ่งหมายสาํคญั 6 ประการ คือ     

 1. เพือใหมี้ทศันคติทีดี     

 2. เพือใหมี้พฤติกรรมทีเหมาะสม  

 3. เพือใหแ้สดงออกดา้นการตดัสินใจแกปั้ญหา  
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 4. เพือใหส้ามารถเขา้ใจสือต่าง ๆ รอบตวั และชืนชมในสิงเหล่านนั   

 5. เพือใหมี้อิสระในการคิดแกปั้ญหา   

 6. เพือใหมี้ความเขา้ใจในความรู้ทกัษะต่าง ๆ 

 จากทีกล่าวมาเกียวกับความสําคัญของการแก้ปัญหาสรุปได้ว่า เนืองจากในชีวิต 

ประจาํวนัของบุคคลทุกคนมกัตอ้งเผชิญกับสิงทียุ่งยากหรือสิงทีเป็นปัญหา ทาํให้บุคคลตอ้งหา

หนทางเพือคลีคลายสิงทียุ่งยากหรือปัญหานันให้หมดไป ดังนันการแก้ปัญหาจึงเป็นสิงทีมี

ความสาํคญัและจาํเป็นยิงในการจดัการกบัสภาพทีไม่พึงประสงค์ซึงจะทาํให้การดาํเนินชีวิตของ

บุคคลเป็นปกติสุข  
 

ประเภทของปัญหา 
 

 ปัญหาทีพบในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัมีมากมายหลายประเภท นักการศึกษาหลายท่าน

ไดแ้บ่งประเภทของปัญหาไวด้งันี 

บุญเลียง พลวุธ (2544 : 23,45)ไดแ้บ่งประเภทของปัญหาออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ปัญหาในชีวิตประจาํวนั  เป็นปัญหาทีคนเราตอ้งพบและตอ้งแกอ้ยูเ่สมอโดยแต่ละคน 

อาจพบไดใ้นทีแตกต่างกนัออกไป  บางครังก็สามารถแกปั้ญหาได ้ ซึงปัญหาในชีวิตประจาํวนันี        

เกิดจากความตอ้งการทีจะทาํการแกปั้ญหาใหห้มดสินไปเป็นส่วนมาก 

 2. ปัญหาทางสติปัญญา  เป็นปัญหาทีเกิดจากความตอ้งการและความอยากรู้อยากเห็นของ

มนุษยโ์ดยทีมนุษยต์อ้งพยายามหาหนทางแกไ้ขดว้ยสติปัญญาจึงส่งเสริมใหม้นุษยฉ์ลาดขึนเรือยๆ  

 ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา (2532 : 121-126)ไดก้ล่าวถึงปัญหาทีพบในชีวิตประจาํวนัว่า

มีหลายประเภทโดยแยกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้3 ประเภท 

 1. ปัญหาทีเห็นสภาพของปัญหาอยา่งชดัเจนและมีวิธีการแกไ้ขปัญหาชดัเจนซึงบุคคลรู้อยู่

แลว้โดยการจาํความรู้หรือวิธีการแกปั้ญหาเดิมและทาํการเชือมโยงเขา้สู่สภาพปัญหาปัจจุบนัดว้ย

วิธีการถ่ายโยงการเรียนรู้มาใชใ้นสภาพการณ์ทีต่างจากสภาพการณ์เดิม 

 2. ปัญหาทีเห็นสภาพของปัญหาอยา่งชดัเจนแต่ตวับุคคลไม่มีความรู้หรือไม่มีความเขา้ใจ

ในวิธีการทีจะแกปั้ญหา   ปัญหาประเภทนีจะพบอยู่มากในชีวิตจริง เป็นปัญหาทีตอ้งแกโ้ดยอาศยั

กระบวนการคิดผสมผสานกบัความรู้ แนวคิดและหลกัการต่างๆ จากขอ้มูลความรู้ทีมีอยู่แลว้หรือ

คน้พบมาใหม่ เพือเป็นการประมวลการแกปั้ญหาใหม่ใหไ้ดผ้ลมากขึน 

 3. ปัญหาทีรู้ถึงสภาพของปัญหา มีความตอ้งการทีจะแกปั้ญหาแต่ยงัไม่มีความรู้ หรือ

วิธีการทีมีอยูเ่ดิมนนัยงัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ ปัญหาประเภทนีเกียวกบัการแสวงหาความรู้ใหม่ 

ทฤษฎีและวิธีการใหม่ทียงัไม่เคยมีมาก่อนมาใชเ้พือแกปั้ญหาโดยอาศยัความคิดสร้างสรรค ์
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 เฟรดเดอริคสนั (Frederikson 1984 อา้งถึงใน ฉนัทนา ภาคบงกช 2528 : 25) แบ่งประเภท

ของปัญหาออกเป็น 2 ประเภท ดงันี  

 1. ปัญหาซึงกาํหนดชดัเจนหรือปัญหาทีมีความสมบูรณ์ มกันาํมาใชใ้นวิชาคณิตศาสตร์ 

หรือวิชาวิทยาศาสตร์  การฝึกฝนแก้ปัญหาประเภทนีช่วยให้เกิดกระบวนการคิดทีฉับไวและ

อตัโนมติั   เนน้การแกปั้ญหาเฉพาะบางดา้นง่ายต่อการประเมิน  ครูสามารถพบขอ้บกพร่องและทาํ

การแนะนาํช่วยเหลือไดโ้ดยง่ายจึงใหผ้ลรวดเร็วแต่ยากทีจะนาํไปสู่ความคิดในระดบัสูง 

 2. ปัญหาซึงไม่ชดัเจนหรือมีความไม่สมบูรณ์ ซึงเป็นปัญหาทีมีความซบัซอ้น  สาํหรับการ

แกปั้ญหานักเรียนจาํเป็นตอ้งหาความสัมพนัธ์และแยกแยะประเด็นของปัญหาโดยอาศยัความรู้           

ดา้นการคิดและความจาํเป็นทีเกียวกบักฎเกณฑต่์างๆเหล่านีเขา้มาช่วยเพือทาํให้ปัญหากระจ่างขึน

และจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว    

 จากทีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า ประเภทของปัญหามีหลายรูปแบบทงัปัญหาทีเกิดขึนเป็น

ประจาํและมีวิธีการแกไ้ขแน่นอนหรือใชว้ิธีการเดิมมกัจะเป็นปัญหาทีพบเห็นทวัไป   ปัญหาทาง

สติปัญญาทีเกิดจากความตอ้งการและความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย ์หรือเป็นปัญหาทีเกิดขึนและ

จาํเป็นจะตอ้งอาศยัวิธีการหลายอยา่งผสมผสานในการแกไ้ขหรือวิธีการทีมีอยูเ่ดิมนนัยงัไม่สามารถ

แกปั้ญหาไดซึ้งมกัเกียวกบัทฤษฎีและวิธีการใหม่ทียงัไม่เคยมีมา  

องค์ประกอบทีมอีทิธิพลต่อการแก้ปัญหา 
 

 การแก้ปัญหาของบุคคลจะสาํเร็จไดต้ามเป้าหมายทีวางไวม้ากน้อยเพียงใดหรือไม่นัน  

ขึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆ ดงัทีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวไว ้ดงันี 

 กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์(2528 : 259-260) กล่าวว่า การแกปั้ญหาแต่ละครังจะสาํเร็จหรือไม่ 

ขึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่อไปนี  

 1. ระดบัความสามารถเชาวน์ปัญญา นกัเรียนผูที้มีระดบัเชาวน์ปัญญาสูงยอ่มสามารถทีจะ

แกปั้ญหาไดดี้กว่านกัเรียนทีมีระดบัเชาวน์ปัญญาตาํ  

 2. การเรียนรู้   หากนกัเรียนเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจหลกัการไดเ้ร็วเมือประสบกบัปัญหา

ทีคลา้ยคลึงกนัก็จะสามารถแกปั้ญหานนัๆไดอ้ยา่งรวดเร็วถกูตอ้ง  

 3. การรู้จกัคิดโดยเป็นเหตุเป็นผล โดยอาศยัขอ้เท็จจริงและความรู้จากประสบการณ์เดิม   

จุดมุ่งหมายในการคิดและการแกปั้ญหาตลอดจนระยะเวลาในการไตร่ตรองหาเหตุผลทีดีทีสุด 
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 อุบลรัตน ์เพง็สถิตย ์(2532 :208-210) กล่าวว่าองคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อการคิดแกปั้ญหา   

สามารถจาํแนกได ้ดงันี  

 1. ตวันกัเรียน  สติปัญญา  เพศ แรงจูงใจและบุคลิกภาพของนักเรียนจะมีความสาํคญัต่อ

พฒันาการทางความคิดของมนุษยม์ากทีสุดและทาํให้ความสามารถในการแกปั้ญหาของบุคคลมี

ความแตกต่างกนั  

 2. สถานการณ์ทีเป็นปัญหา โดยเป็นสถานการณ์ทีน่าสนใจจะทาํใหน้กัเรียนเกิดแรงจูงใจ

ทีจะเรียนรู้หรือแกปั้ญหาเช่น จาํนวนตวัเลือกในการแกปั้ญหา การแนะนาํ การลาํดบัปัญหา และ          

ความคลา้ยคลึงกนัของปัญหาและคาํตอบ 

 3. การแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม จะช่วยใหก้ารแกปั้ญหานนัประสบความสาํเร็จไดอ้ย่างรวดเร็ว  

เพราะมีการทาํงานหลายคนจะช่วยกระตุน้ให้อยากแกปั้ญหา สามารถปรึกษาหารือและคลีคลาย

ปัญหาทาํใหน้กัเรียนบรรลุเป้าหมายในการเรียนอยา่งรวดเร็ว 

 มอร์แกน ซี ที (Morgan,C.T 1978 : 153-154)   สรุปว่า วิธีแกปั้ญหาและความสามารถในการ 

แกปั้ญหาของแต่ละบุคคลนนัแตกต่างกนัขึนอยูก่บัองคป์ระกอบ ต่อไปนี 

1. สติปัญญา  ผูที้มีสติปัญญาดีจะแกปั้ญหาไดดี้ 

2. แรงจูงใจ  ในการทีจะทาํใหเ้กิดแนวทางในการแกปั้ญหา 

3. ความพร้อมในการทีจะแกปั้ญหาใหม่ๆโดยทนัทีทนัใดจากประสบการณ์ทีมีมาก่อน 

4. การเลือกวิธีแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ออซูเบล เดวิด พี (Ausubel,David P 1968 : 551) กล่าวว่า องคป์ระกอบทีทาํใหบุ้คคลแกปั้ญหา

ไดต่้างกนั แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ 

 1. ความรู้ในเนือหาวิชาและความเคยชินเกียวกบัการคิดในเรืองนนั 

 2. การใช ้“แบบการคิด” ทีไวต่อการแกปั้ญหาและความรู้ทวัไปเกียวกบัการแกปั้ญหาทีมี

ประสิทธิภาพ 

 3. คุณลกัษณะของบุคลิกภาพ เช่น แรงขบั ความมนัคงในอารมณ์ ความวิตกกงัวล เป็นตน้ 

 จากทีกล่าวมาสรุปได้ว่า  ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนจะประสบ

ความสําเร็จหรือไม่นันขึนอยู่กับองค์ประกอบสําคัญอาทิ   ตัวนักเรียน   สถานการณ์ปัญหา  

ประสบการณ์   ระดับสติปัญญา  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การใชเ้หตุผล   การยอมรับจาก

บุคคลรอบข้างและการส่งเสริมให้ทํางานเป็นกลุ่ม องค์ประกอบเหล่านีหากนักเรียนได้รับ                

การพฒันาส่งเสริมยอ่มทาํใหน้กัเรียนพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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แนวคดิทฤษฎีทีเกยีวข้องกบัการแก้ปัญหา 
 

 การแกปั้ญหาเป็นกระบวนการทีมีความสมัพนัธเ์กียวขอ้งกบัพฒันาการทางสติปัญญาและ

การเรียนรู้   ดงันนัเพือใหเ้กิดความเขา้ใจในการแกปั้ญหาทีเกียวขอ้งกบัสติปัญญา   ออ้มใจ บุญหลา้ 

(2541 : 39-46) ไดน้าํเสนอทฤษฎีทีเกียวกบัการแกปั้ญหาไว ้ ดงันี 

 1. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์(Piaget) 

 เพียเจต ์(Piaget) ไดก้าํหนดขนัตอนการแกปั้ญหาออกเป็น 4 ขนั คือ 

 ขนัที 1  การแกปั้ญหาดว้ยการกระทาํ (Sensorimotor Stage) ตงัแต่แรกเกิดถึง 2 ปี เด็กจะรู้

เฉพาะสิงทีเป็นรูปธรรม มีความเจริญรวดเร็วในดา้นความคิด ความเขา้ใจ การใชป้ระสาทสัมผสั

ต่างๆ ต่อสภาพจริงรอบตวั จะทาํอะไรบ่อยๆ ซาํๆ เลียนแบบ พยายามแกปั้ญหาแบบลองผิดลองถูก 

และมีความสามารถในการคิดวางแผนอยูใ่นขีดจาํกดั 

 ขนัที 2  ขนัเตรียมความคิดทีมีเหตุผล (Preparational Stage) อยูใ่นช่วงอาย ุ2-7 ปี แบ่งเป็น       

ช่วงอาย ุ2-4 ปี เด็กวยันีมีความคิดรวบยอดในเรืองต่างๆ แลว้แต่ยงัไม่สมบูรณ์  ยงัไม่เขา้ใจการใช้

ภาษาและสัญลักษณ์ ความคิดขึนอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้เหตุผลอย่าง

สมเหตุสมผล   ช่วงอาย ุ4-7 ปี ความคิดเริมมีเหตุผลมากขึนดงันนัการคิดและการตดัสินใจขึนอยู่กบั

การรับรู้มากกว่าความเขา้ใจ   เริมมีปฏิกิริยาต่อสิงแวดลอ้มมากขึน  อยากรู้อยากเห็น ซกัถามมากขึน 

สรุปว่าความเขา้ใจของเด็กวยันีขึนอยูก่บัสิงทีรับรู้ภายนอกนนัเอง 

 ขนัที 3  ขนัการคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อยูใ่นช่วงอายุ

ระหว่าง 7-11 ปี วยันีสามารถใชส้มองในการคิดอยา่งมีเหตุผลแต่กระบวนการคิดและการใชเ้หตุผล

ในการแกปั้ญหาตอ้งอาศยัสิงทีเป็นรูปธรรม สามารถคิดกลบัไปกลบัมาได ้และแบ่งแยกสิงต่าง  ๆให้

เป็นหมวดหมู่ได ้

 ขนัที 4  ขนัการคิดมีเหตุมีผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Stage)     อยู่ในช่วงอาย ุ               

ระหว่าง 11-15 ปี โครงสร้างความคิดของเด็กวยันีพฒันามาถึงขนัสูงสุดเริมเขา้ใจกฎเกณฑ์ทาง

สังคมดีขึน  สามารถเรียนรู้โดยใชเ้หตุผลมาอธิบายและแกปั้ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนได ้  เด็กรู้จกัคิด

ตดัสินใจปัญหา  มองเห็นความสมัพนัธข์องสิงต่างๆไดม้ากขึนและสนใจในสิงทีเป็นนามธรรมดีขึน 
 

 2. ทฤษฎีทางสติปัญญาของบรูเนอร์ 

บรูเนอร์ แบ่งพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลออกเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

 1. ขนั Enactive Stage    เป็นระยะการแกปั้ญหาดว้ยการกระทาํตงัแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปีซึง

ตรงกบัขนั Sensorimotor Stage ของเพียเจต ์เป็นขนัทีเด็กเรียนรู้ดว้ยการกระทาํหรือประสบการณ์

มากทีสุด 
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 2. ขนั Iconic Stage เป็นขนัทีเด็กมีการแกปั้ญหาดว้ยการรับรู้แต่ยงัไม่รู้จกัใชเ้หตุผลซึงตรงกบั

ขนั Concrete Operational Stage ของเพียเจต ์เด็กวยันีเกียวขอ้งกบัความเป็นจริงมากขึนจะเกิดความคิดจาก

การรับเป็นส่วนใหญ่ และภาพแทนในใจอาจจะมีจินตนาการบา้งแต่ไม่ลึกซึง 

 3. ขนั Symbolic Stage  เป็นขนัพฒันาการขนัสูงสุดทางดา้นความรู้ความเขา้ใจเปรียบไดก้บั

ขนัระยะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผลกบัสิงทีเป็นนามธรรม(Formal Operational Stage) เด็กสามารถ

ถ่ายทอดประสบการณ์โดยการใชส้ญัลกัษณ์หรือภาพ สามารถคิดหาเหตุผลและเขา้ใจสิงทีเป็นนามธรรม

ตลอดจนสามารถคิดแกปั้ญหาได ้
 

 

 3. ทฤษฎีการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องทอร์แรนซ ์(Torrance) 

 ทอร์แรนซ ์(Torrance) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ว่ามีโครงสร้าง

ของกระบวนการใชจิ้นตนาการ เขาเนน้ถึงการคิดหาทางเลือกหลายๆแบบก่อนจะนาํไปเลือกใชใ้น

การแก้ปัญหาโดยและแต่ละขันของกระบวนการนันผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งประเมินหรือตดัสินเลือก

แนวคิดทีจะใชแ้กปั้ญหาต่างๆ โดยรูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคมี์จุดมุ่งหมายดงันี 

 1. เพือใหผู้แ้กปั้ญหาทีเริมตน้ดว้ยความยุ่งเหยิงวุ่นวายสับสนสามารถแกปั้ญหาทีเกิดขึน

อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 

 2. เพือส่งเสริมใหมี้พฤติกรรมทีสร้างสรรค ์ซึงเป็นการปฏิบติัการของความรู้จินตนาการ          

การประเมินซึงมีผลใหมี้ผลผลิตใหม่ ความคิดใหม่ทีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อบุคคลและสังคม  

ซึงกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์บ่งเป็นขนัตอน ดงันี 

         ขนัที 1 การคน้หาความจริง (Fact - Finding)  ขนันีเริมจากมีความรู้สึกกงัวลสับสน

วุ่นวายขึนในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกไดว้่าเป็นอะไร จึงพยายามตงัสติหาขอ้มูลมาพิจารณาเพือหา

สาเหตุสิงทีทาํใหเ้กิดความกงัวล 

         ขนัที 2  การคน้พบปัญหา (Problem - Finding) ขนันีเกิดต่อจากขนัที 1 เมือไดพิ้จารณา

โดยรอบคอบแลว้จึงเขา้ใจและสรุปว่าความกงัวลสบัสนวุ่นวายในใจ คือ การเกิดปัญหาขึนนนัเอง 

         ขนัที 3  การตงัสมมติฐาน (Idea - Finding) ขนันีต่อจากขนัที 2  เมือมีปัญหาก็พยายามคิด

และตงัสมมติฐานขึนทาํการรวบรวมขอ้มลูต่าง  ๆเพือนาํไปใชใ้นการทดสอบสมมติฐานในขนัต่อไป 

         ขนัที 4  การคน้พบคาํตอบ (Solution - Finding) ขนันีจะพบคาํตอบจากการทดสอบ

สมมติฐานในขนัที 3 

         ขนัที 5  การยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance - Finding) ขนันีจะเป็นการยอมรับ

คาํตอบทีไดจ้ากการพิสูจน์เรียบร้อยแลว้ว่าจะแกปั้ญหาให้สาํเร็จอย่างไร การแกปั้ญหาหรือการ

คน้พบยงัไม่จบตรงนีแต่ผลทีไดจ้ากการคน้พบจะไปสู่หนทางทีจะไปสู่แนวคิดหรือสิงใหม่ต่อไปที

เรียกว่า New Challenge   
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 4. ทฤษฎีและแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก (Sternberg) 

 แนวคิดเกียวกับสติปัญญาของสเติร์นเบอร์ก ใช้ชือว่าทฤษฎีของแท่งทฤษฎีสามศร

(Triarchich Theory)มีส่วนประกอบของสติปัญญา 3 ส่วนซึงอธิบายเป็นทฤษฎียอ่ย 3 ทฤษฎี ดงันี 

 1. ทฤษฎียอ่ยในดา้นการคิด (Componential Subtheory) เป็นกระบวนการประมวลขอ้มูล

เบืองตน้ซึงกระทาํต่อโครงสร้างของสิงของหรือสัญลกัษณ์ต่างๆ ทีอยู่ในการรับรู้ในวิถีทางของ         

การส่งผ่านข้อมูลจากการรับรู้เป็นแนวความคิดความสามารถด้านกระบวนการคิด โดยมี

องคป์ระกอบทีสาํคญั 3 ส่วนคือ 

       1.1 องค์ประกอบดา้นปรับความคิดเป็นกระบวนการคิดสั งการ ซึงประกอบดว้ยการ

ประมวลความรู้  คิดแกปั้ญหา วางแผนติดตามและประเมินผลเพือใหง้านดาํเนินไปอยา่งถกูตอ้ง 

       1.2  องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั เป็นกระบวนการลงมือปฏิบติัตามการตดัสินใจสงัการ 

องคป์ระกอบดา้นการปรับความคิดและองคป์ระกอบดา้นปฏิบติัเป็นกระบวนการทีควบคู่กนัไปดว้ย 

เพราะการคิดอยา่งเดียวไม่เพียงพอต่อการแกปั้ญหา 

       1.3 องค์ประกอบดา้นการแสวงหาความรู้ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ซึงเป็น

ส่วนประกอบสาํคญัของสติปัญญา อาศยักระบวนการคัดเลือก การรวมขอ้มูล เลือกวิธีการที

เปรียบเทียบเพือใหข้อ้มลูทีไดรั้บมาและเปรียบเทียบกบัขอ้มูลเดิมเพือให้ไดค้วามรู้ใหม่ทีเหมาะสม

เขา้ไวใ้นระบบความจาํ 

 2. ทฤษฎีย่อยดา้นประสบการณ์ (Experiental Subtheory) ความสามารถทางสติปัญญา

ดา้นประสบการณ์เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาแปลกใหม่ซึงเป็นความสามารถของบุคคลใน

การเรียนรู้แนวคิดทีใช้ในการแก้ปัญหาต้องอาศัยความสามารถในการเข้าใจปัญหาและ                      

การดาํเนินการแกปั้ญหาตามความเขา้ใจนนัดว้ยความคล่องแคล่ว 

 3. ทฤษฎีย่อยดา้นบริบทสังคม (Contextual Subtheory) ความสามารถทางสติปัญญา                

ดา้นบริบทสังคมเป็นความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้ม  การเลือกสิงแวดลอ้มและ            

การปรับแต่งสิงแวดลอ้มใหเ้หมาะกบัสภาพการดาํเนินชีวิตของบุคคล 

 ดิวอี (Dewey 1976 : 130) กล่าวว่า ชีวิตคนเราเผชิญอยูก่บัสิงทีเป็นปัญหาอยูต่ลอดเวลาทงั

ปัญหาทีเกิดจากการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มและการเปลียนแปลงภายในของร่างกายและจิตใจ

ดงันนัวิธีสอนทีดีจะตอ้งรู้จกัฝึกคนใหรู้้จกัแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยตวัของเขาเองจึงจะ

ช่วยใหเ้ขาสามารถดาํรงชีวิตอยู่ได ้  นอกจากนีมนุษยเ์ป็นสัตวที์ฉลาดเหนือสัตวท์งัปวงเนืองจาก 

มนุษยมี์มนัสมองรู้จกัคิดจึงสามารถแกปั้ญหาไดดี้กว่า  การเรียนการสอนจึงน่าจะหาทางส่งเสริมให้

นักเรียนมีทักษะในการคิดเพือนําไปใชใ้นการแก้ปัญหา ซึงเป็นทียอมรับกันว่าการคิดอย่างมี
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กระบวนการตามแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์ซึงเป็นความคิดทีเป็นลาํดบัขนัตอนนบัว่าเป็นวิธีทีไดผ้ลดี

ทีจะนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

 กลุ่มนกัจิตวิทยา Gestalt ถือว่าการเรียนรู้มิใช่สิงทีเกิดขึนเองโดยบงัเอิญแต่ตอ้งประกอบดว้ย

ความรู้ความเขา้ใจ    อินทรียพ์ยายามรวบรวม ความรู้เขา้เป็นแบบแผนทีมีความหมายก่อนเพือจะใหเ้กิด

การหยงัเห็น (Insight) และการหยงัเห็นทีเกิดขึนนีจะนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหา  

 จากแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องกับการแก้ปัญหาจะเห็นได้ว่า บรูเนอร์และเพียเจต์ให้

ความสาํคญักบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของมนุษยโ์ดยเฉพาะในช่วงวยัเด็ก   ทอแรนซ์ มีแนวคิด

เกียวกบักระบวนการแกปั้ญหาซึงจะนาํไปสู่เป้าหมายของการแกปั้ญหาว่าผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งมีขอ้มลู

ประกอบการแกไ้ขเพือให้กระบวนการทีคิดนันใชไ้ดผ้ล  สเติร์นเบอร์กเชือในเรืองความสามารถ 

ทางสติปัญญาของบุคคลว่ามีผลต่อการแกปั้ญหา   ส่วนดิวอีเชือว่า วิธีสอนทีดีจะตอ้งรู้จกัฝึกคนให้

รู้จกัแกปั้ญหาและเชือว่าการเรียนการสอนตามแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์น่าจะส่งเสริมให้นักเรียนมี

ทกัษะในการคิดอยา่งมีลาํดบัขนัตอนซึงจะเป็นวิธีทีไดผ้ลดีทีจะนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหา  ส่วนกลุ่ม

นกัจิตวิทยา Gestalt เชือว่าการเรียนรู้มิใช่สิงทีเกิดขึนโดยบงัเอิญแต่ตอ้งประกอบดว้ยความรู้ความ

เขา้ใจเพือจะให้เกิดการหยงัเห็นทาํให้บุคคลนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหา ดงันันในฐานะทีครูเป็นผูมี้

บทบาทสาํคญัในการสอนแกปั้ญหาแก่นักเรียนจึงควรจดัสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนไดเ้ผชิญ  

โดยปัญหานนัตอ้งสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์และหลกัการทีไดเ้รียนในชนัเรียน และครูผูส้อนจะตอ้ง

คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสาํคญัซึงจะเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนใชค้วามคิดในการ

แกปั้ญหาตามศกัยภาพ อนัเป็นพืนฐานทีสาํคญัในการดาํเนินชีวิต 
 

ขันตอนการแก้ปัญหา 
 

 การแกปั้ญหาของบุคคลจะเริมตน้ตงัแต่การเผชิญหรือพบปัญหาทีไม่คุน้เคยมาก่อน แลว้

หาวิธีแกปั้ญหาไปตามลาํดบัขนัตอนจนกระทงัไดผ้ลลพัธ์หรือคาํตอบของปัญหา มีนักการศึกษา               

หลายท่านไดก้ล่าวถึงขนัตอนการแกปั้ญหาไวด้งัรายละเอียดต่อไปนี 

 โพลยา (Polya 1957 อา้งถึงใน สิริพร ทิพยค์ง และคณะ : 6-22)  ไดก้ล่าวถึงขนัตอนของ          

การแกปั้ญหาไว ้ ดงันี 

 ขนัตอนที 1   ทาํความเขา้ใจปัญหา เป็นขนัตอนทีมีความสาํคญัทีสุดของกระบวนการแก ้

ปัญหา   ความเขา้ใจปัญหาจะเริมโดยการเขา้ใจคาํ วลีหรือประโยคยอ่ยๆ ในตวัปัญหาก่อน จะถือว่า

มีความเขา้ใจในปัญหาก็ต่อเมือสามารถแยกแยะส่วนสาํคญัของปัญหาแต่ละส่วนได ้  นักเรียนจะ

ถ่ายโยงปัญหามาอยู่ในภาษาของพวกเขาเองตามประสบการณ์ทีแต่ละคนมี   นักเรียนจะสํารวจ

ปัญหาอยา่งระมดัระวงัจนสามารถวิเคราะห์แยกแยะระบุสิงทีตอ้งการหาขอ้มลูทีกาํหนดให ้
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 ขนัตอนที 2   การวางแผนแกปั้ญหา เป็นขนัยากขนัหนึงในกระบวนการแกปั้ญหาเพราะ

ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนในการคิดและการใหเ้หตุผลเป็นอยา่งดี  เป็นขนัตอนทีตอ้งใชค้วามรู้  ความคิด

รวบยอดและหลกัการต่างๆ ทีไดเ้รียนรู้มาก่อนรวมทังอาจจะใชป้ระสบการณ์ทีเคยแกปั้ญหาทีมี

ความคลา้ยคลึงมาแลว้หรือมีส่วนใกลเ้คียงกบัปัญหาทีตอ้งการจะแก ้  นาํมาช่วยในการวิเคราะห์

และสังเคราะห์ขอ้มูลทีกาํหนดหรือสมมติฐานทีจะนาํไปสู่ผลอย่างไรได้บา้ง มีขอ้มูลใดบา้งทีจะ

นาํไปสู่สิงทีตอ้งการซึงอาจไม่ใช่ขอ้มลูทีกาํหนดในตวัปัญหาโดยตรง  หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึง

ได้ว่าเป็นขันทีนักเรียนต้องสัมพนัธ์กับปัญหาตามประสบการณ์ของแต่ละคน  แลว้รวบรวม

ข้อเท็จจริงทุกอย่างเข้าด้วยกันเพือตัดสินใจว่าจะทาํวิธีใด นักเรียนเลือกยุทธวิธีและพิจารณา                

การกระทาํทีเหมาะสมขึนกบัความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก 

 ขนัตอนที 3   ดาํเนินการตามแผน เป็นขนัตอนทีแสดงใหผู้อื้นเห็นถึงการแกปั้ญหาซึงเป็น 

ขนัตอนต่อเนืองจากขนัทีสองคือ  เมือวางแผนเสร็จแลว้ก็จะเป็นขนัเรียบเรียงและเติมรายละเอียด  

ตามแผนทีวางไวใ้หส้มบูรณ์ชดัเจนยงิขึน  มีการพิจารณารายละเอียด  ตรวจสอบความถูกตอ้งของ        

แต่ละขนัตอนตามลาํดบัของการแกไ้ขปัญหาทีชดัเจน    

 ขนัตอนที 4  การตรวจสอบวิธีการและคาํตอบเพือใหแ้น่ใจว่าแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 บรูเนอร์ (Bruner 1966 :123-124)ไดศึ้กษาวิธีการแกปั้ญหาและสรุปไดว้่าการคิดแกปั้ญหา

ของบุคคลนนัตอ้งการกลไกแห่งความสามารถในการอา้งอิงและจาํแนกประเภทของสิงเร้า   รวมทงั

ประสบการณ์รับรู้ต่างๆก็เป็นปัจจยัทีสาํคญัยงิของกระบวนการแกปั้ญหา   ขนัตอนต่างๆในการคิด

แกปั้ญหา  มีดงันี 

 ขนัตอนที 1  รู้จกัปัญหา  เป็นขนัทีบุคคลรับรู้สิงเร้าทีคนกาํลงัเผชิญอยูว่่าเป็นปัญหา 

 ขนัตอนที 2  แสวงหาเคา้เงือน เป็นขนัตอนทีบุคคลใชค้วามพยายามอยา่งมากในการระลึก 

ถึงประสบการณ์เดิม 

 ขนัตอนที 3  ตรวจสอบความถูกตอ้ง เป็นขนัตอนทีตอบสนองลกัษณะการจดัประเภท 

หรือแยกโครงสร้างของเนือหา 

 ขนัตอนที 4   การตดัสินตอบสนองทีสอดคลอ้งกบัปัญหา 

 ดิวอี  (Dewey 1967 : 130)  ไดเ้สนอวิธีการแกปั้ญหาเป็นขนัตอน  ดงันี 

 1. ขนัเตรียมการ  หมายถึง  การรับรู้และเขา้ใจปัญหา  เมือมีปัญหาเกิดขึนคนส่วนใหญ่จะ

พบกับความเครียด ความสงสัยและความยากลาํบากทีตอ้งพยายามแกไ้ขปัญหานันให้หมดไป             

ในขันตอนนีผูป้ระสบปัญหาจะต้องรับรู้และเข้าใจตัวปัญหานันก่อนว่าปัญหาทีแท้จริงของ

เหตุการณ์นนัคืออะไร 
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 2. ขนัวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง การระบุแจกแจงลกัษณะของปัญหาทีเกิดขึน จะมีลกัษณะ 

แตกต่างกนัและมีระดบัความยากง่ายทีจะแกไ้ขไดต่้างกนั จึงตอ้งพิจารณาสิงต่อไปนี 

 2.1 มีตวัแปรตน้หรือองคป์ระกอบอะไรบา้ง 

 2.2 มีอะไรบา้งทีจะทาํใหเ้กิดปัญหา 

 2.3 ตอ้งขจดัปัญหาในวงกวา้งออกไป โดยใหม้องเพราะสิงทีเกิดขึนเพือทีจะแกปั้ญหา          

ไปทีละตอน 

 2.4 ตอ้งรู้จกัถามคาํถามทีเป็นกุญแจนาํไปสู่การแกปั้ญหา 

 2.5 พยามยามดูเฉพาะสิงทีเกียวขอ้งกบัปัญหาจริงๆ บางครังอาจมีสิงทีเรามองไม่เห็น 

 3. ขนัการเสนอแนวทางการแกปั้ญหา หมายถึง การหาวิธีใหต้รงกบัสาเหตุของปัญหาและ

ออกมาในรูปของวิธีการ เป็นการรวบรวมขอ้เท็จจริงเกียวกบัปัญหาเพือการตงัสมมติฐาน ไดแ้ก่ 

 3.1 จะมีวิธีการหาขอ้เท็จจริงเกียวกบัปัญหาอยา่งไร  ใครจะเป็นผูใ้หข้อ้มลูนนั 

 3.2 สร้างสมมติฐานหรือคาํถามทีอาจเป็นไปไดเ้พือช่วยแกปั้ญหา 

 4. ขนัตรวจสอบผล หมายถึง ขนัการเสนอเกณฑเ์พือตรวจสอบผลลพัธ์ทีไดจ้ากการเสนอวิธี

แกปั้ญหา ถา้ผลลพัธที์ไดไ้ม่ถกูตอ้งตอ้งมีการเสนอวิธีแกปั้ญหาใหม่จนกว่าจะไดผ้ลลพัธที์ถกูตอ้ง 

 5. ขนัในการนาํไปประยกุตใ์หม่ หมายถึง  การนาํวิธีการแกปั้ญหาทีถูกตอ้งไปใชโ้อกาส

ขา้งหนา้เมือพบกบัเหตุการณ์คลา้ยกบัปัญหาทีเคยพบมาแลว้ 

 อาภา ถนดัช่าง (2534 : 17-20)  อธิบายระบบแกปั้ญหาตามขนัตอน System Approach   ดงันี 

 ขนัที 1  วิเคราะห์ปัญหา  เป็นขนัของการวิเคราะห์ใหถ่้องแทเ้สียก่อนว่าปัญหาคืออะไร 

 ขนัที 2  ระบุความตอ้งการ  เป็นการกาํหนดเป้าหมายเพือแกปั้ญหานันๆว่าจะสัมฤทธิผล

ทางดา้นใด  มีปริมาณมากนอ้ยเพียงไร 

 ขนัที 3  พิจารณาทางเลือกเป็นการคน้หาวิธีการต่างๆทีจะดาํเนินไปสู่เป้าหมายทีวางไวใ้ห ้

มองไปหลายๆทาง 

 ขนัที 4  การตดัสินใจ  คือ การสรุปผล  เลือกวิธีทีดีทีสุดมาดาํเนินการ  วิพากษว์ิจารณ์ถึง

วิธีการต่างๆแลว้สรุปเอาวิธีการทีดีทีสุดมาปฏิบติั 

 ขนัที 5  การทดลอง  เมือเลือกวิธีการแลว้ก็ลงมือปฏิบติัตามวิธีนนั 

 ขนัที 6  การปรับปรุง เมือทดลองแลว้ใชไ้ม่ไดก้็ปรับปรุงแกไ้ข 

 ขนัที 7 การปฏิบติั   ลงมือปฏิบติัหลงัจากแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้ 

 ขนัที 8 ประเมินผล การติดตามเฝ้าดูการปฏิบติันนัว่าเป็นอยา่งไรแลว้สรุปว่าไดผ้ลอยา่งไร     

ดงัแผนภูมิที  2  
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แผนภูมิที 2  ระบบการแกปั้ญหาตามขนัตอนของ  System  Approach 

ทีมา : อาภา ถนดัช่าง. “การสอนแบบแกปั้ญหา.” วารสารแนะแนว. 25,135 (มิถุนายน-กรกฎาคม  

                  2543) : 17. 

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การแกปั้ญหาเป็นการดาํเนินงาน

อย่างมีขันตอนเป็นลาํดับต่อเนืองเริมต้นจากการตังปัญหาหรือค้นหาปัญหาจากนันจึงทาํการ

วิเคราะห์ปัญหาซึงอาจยดึตามหลกัการหรือทฤษฎี ทาํการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และ

สรุปขอ้มลูแลว้นาํผลขอ้มลูทีไดม้าแกปั้ญหา 
 

บทบาทของผู้สอนแก้ปัญหาและบทบาทของผู้แก้ปัญหา  
 

 บทบาทของผูส้อนแกปั้ญหา  

 โพลยา (Po1ya 1957  อา้งถึงใน สิริพร ทิพยค์ง และคณะ  2544 : 70-72) กล่าวถึงบทบาท

ของผูส้อนแกปั้ญหาว่า  “งานทีสาํคญัทีสุดของครู คือ การช่วยเหลือนักเรียนในขณะแกปั้ญหาและ

ตอ้งการความช่วยเหลือในการแกปั้ญหา นกัเรียนตอ้งการเวลาในการคิด พิจารณา วิเคราะห์คาํถาม 

หาคาํตอบและตรวจสอบคาํตอบ” บทบาทของครูในการสอนแกปั้ญหาจึงเป็นเรืองสาํคญั และมีขอ้

ควรคาํนึงถึง ดงันี  

 

 

 

 

ปัจจยัสนบัสนุน 

 

สิงทีเป็นอุปสรรค 

 

ขนั

ปัญหา 

ระบุ 

ความ

ตอ้งการ 

พิจารณา

ทางเลือก 

การ

ตดัสินใจ 

การ

ทดลอง 
ใชไ้ม่ได ้

ปรับปรุง 
ใชไ้ด ้

ปฏิบติั ประเมิน    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

 1. การเตรียมการสอนก่อนการแกปั้ญหา มีขอ้ควรคาํนึงถึง ดงันี  

        1.1 ก่อนการแกปั้ญหา  

  1.1.1 ควรอธิบายใหม้องเห็นความสาํคญัของการอ่านโจทยปั์ญหา อ่านโจทยอ์ย่าง

ระมดัระวงั คิดขณะอ่าน และใหค้วามสนใจกบัคาํหรือขอ้ความทีสือความหมาย  

  1.1.2 ควรกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจกบัขอ้มลูต่าง ๆ ในโจทยปั์ญหา และพยายามทาํ

ความเขา้ใจในแต่ละประโยคของโจทย ์ 

  1.1.3 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นว่าจะใชว้ิธีการใดในการแกปั้ญหา

ในกรณีทีนกัเรียนตอบผดิครูควรใหก้าํลงัใจและใหเ้วลาผูเ้รียนคิด  

  1.1.4 ควรทดลองแกโ้จทยปั์ญหานันก่อนเตรียมคาํถาม และวิธีการทีเป็นไปได้

ทงัหมดในการแกโ้จทยปั์ญหานนั  

        1.2 ระหว่างแกปั้ญหา  

  1.2.1 ตระหนกัในจุดอ่อนของนกัเรียนในการแกปั้ญหา  

  1.2.3 ช่วยเสนอแนะวิธีแกปั้ญหาในกรณีทีนกัเรียนมีปัญหาทาํไม่ได ้ 

   1.2.4 ช่วยกระตุน้ใหใ้ชว้ิธีการคิดทีแตกต่างจากวิธีทีใช ้ 

  1.2.5 ใหต้รวจทานงานทีทาํหลงัจากทาํเสร็จแลว้  

  1.3 หลงัการแกปั้ญหา  

  1.3.1 ควรเปิดโอกาสใหแ้สดงวิธีทาํ อธิบายแนวคิดตลอดจนบอกคาํตอบ  

  1.3.2 ควรถามว่านกัเรียนใชค้วามรู้อะไรบา้งในการแกปั้ญหาขอ้นี  

 2. ในการปฏิบติัตามขนัตอนของการแกปั้ญหา 4 ขนัตอน ควรคาํนึงถึง  

        2.1 การทาํความเขา้ใจปัญหา   ครูผูส้อนควรกระตุน้ให้นักเรียนอ่านโจทยปั์ญหาแลว้

ถามคาํถามว่า ผูเ้รียนเขา้ใจ โจทยปั์ญหาเพียงใด โจทยก์าํหนดอะไรมาให ้โจทยต์อ้งการให้หาอะไร              

ในกรณีทีทาํงานเป็นกลุ่มสมาชิกในกลุ่มอาจจะช่วยกนัตงัคาํถามเพือใหเ้ขา้ใจมากขึน  

      2.2 การวางแผนแกปั้ญหา  ครูผูส้อนควรกระตุน้ใหน้กัเรียนพิจารณาความสัมพนัธ์ของ

ขอ้มลูในโจทยปั์ญหาและถามว่าเคยเห็นโจทยล์กัษณะนีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยใชว้ิธีการใดให้บอก

ยทุธวิธีการแกปั้ญหานนั ๆ  

      2.3 การดาํเนินการตามแผน  เมือนกัเรียนวางแผนแกปั้ญหา แลว้ควรไดรั้บการกระตุน้

จากครูผูส้อนใหล้งมือแกปั้ญหาตามแผนทีวางไว ้ถา้แผนทีวางไวใ้ชไ้ม่ได ้ควรกระตุน้ให้ใชว้ิธีใหม่ 

และใหค้าํแนะนาํในกรณีทีนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือ  

       2.4 ขนัตรวจสอบ ขนัตอนนีมีความสาํคญัในการแกปั้ญหาเพราะเป็นการตรวจสอบ            

ความเขา้ใจ  ครูผูส้อนอาจจะถามใหน้กัเรียนอธิบายวิธีการทาํ และวิธีการต่างๆ ทีใชใ้นการแกปั้ญหา  

   ส
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บทบาทของผูแ้กปั้ญหา  

 สิริพร ทิพยค์ง และคณะ  (2544 : 17-18) กล่าวว่า บุคคลทีจะสามารถแกปั้ญหาไดดี้จะตอ้ง

มีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี  

 1. มีความเขา้ใจในความคิดรวบยอด (Concepts) ในเรืองนนั 

 2. มีความสามารถในการเปรียบเทียบ แยกความแตกต่าง หรือความคลา้ยคลึงกนั 

 3. มีความสามารถในการเลือกใชข้อ้มลู และวิธีการทีถกูตอ้ง  

 4. สามารถประมาณค่าของคาํตอบไดใ้กลเ้คียง  

 5. มองเห็นคุณค่าและความเกียวขอ้งของขอ้มลู  

 6. ยอมรับการเปลียนแปลง และแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ขึนเสมอ  

 7. มีความมนัใจในตนเองสูง  

 8. มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูอื้น 

 9. สามารถเปลียนวิธีการคิดไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีความสามารถทางสติปัญญาสูง 
 

 จากบทบาทของผูส้อนแก้ปัญหาและบทบาทของผูแ้กปั้ญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า               

บทบาททีสาํคญัของครูผูส้อนแก้ปัญหาคือการสอนการแก้ปัญหาและให้การช่วยเหลือนักเรียน

ในขณะแกปั้ญหาเพือใหน้กัเรียนประสบกบัความสาํเร็จ  ดงันันบทบาทของครูในการแกปั้ญหาจึง

เป็นเรืองสาํคญัส่วนบทบาทของผูแ้กปั้ญหา  ผูแ้กปั้ญหาทีดีควรมีคุณสมบติัดงัเช่น มีความเขา้ใจใน

ความคิดรวบยอดในเรืองนัน มีความสามารถในการเปรียบเทียบ แยกแยะความแตกต่างหรือ              

ความคลา้ยคลึงกนั มีความสามารถในการเลือกใชข้อ้มลูและวิธีการทีถกูตอ้ง ฯลฯ 

 

สรุป 

 

ความสามารถในการแกปั้ญหาของแต่ละบุคคลนนัจะแตกต่างกนัออกไป เพราะคนเราจะ

ความสามารถในการแกปั้ญหาไดดี้หรือไม่ขึนอยู่กบัสติปัญญา ความรู้ อารมณ์และประสบการณ์ 

ตลอดจนไดรั้บการจูงใจดีหรือไม่เพียงใด บุคคลทีประสบกบัปัญหาต่างๆแลว้สามารถหาแนวทาง         

การแกไ้ขปัญหานันให้สาํเร็จลุล่วงได ้ย่อมสามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอย่างดี   ดงันันใน    

การจดัการเรียนการสอน ครูผูส้อนจึงควรฝึกใหน้กัเรียนเกิดความสามารถในการแกปั้ญหาโดยผ่าน

รูปแบบกิจกรรมทีให้นักเรียนไดล้งมือกระทาํ ปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง ทงัตอ้งให้ความสาํคญัและ

คาํนึงถึงธรรมชาติของนกัเรียนในดา้นพฒันาการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพือให้

นกัเรียนมีพฒันาทกัษะในทุกดา้นเพือนาํไปสู่ความสามารถในการแกปั้ญหาในทีสุด  
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งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

งานวจิยัในประเทศ 

 จากการศึกษางานวิจยัในประเทศทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีดงันี   

 สิริมา วชัรากร (2546 : 74-75) ไดท้าํวิจยั เรือง ผลของการเรียนแบบโครงงานเรือง ปัญหา

สงัคมในวิถีชีวิต ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษา         

ปีที 4  โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาผลของ               

การเรียนแบบโครงงาน เรือง ปัญหาสงัคมในวิถีชีวิต ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ของนักเรียนในระดับมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์              

กลุ่มตวัอยา่งทีใชเ้ป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ของโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ทีกาํลงัศึกษาใน

ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2546  จาํนวน  43 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้

เรือง ปัญหาสังคมในวิถีชีวิตท้องถินสามร้อยยอด  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนและ

แบบทดสอบทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์   ผลการวิจยัพบว่า  ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที 4  ทีเรียนสาระสงัคมศึกษาโดยใชว้ิธีการสอนแบบโครงงาน คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่

คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01  และทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน                 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 4  ทีเรียนสาระสังคมศึกษาโดยใชว้ิธีการสอนแบบโครงงานมีคะแนนหลงัเรียน        

สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 กาญจน์ทิพ บุญพ่วง (2547 : 52)  ทาํวิจยั เรือง ผลการเรียนแบบโครงงาน เรือง ภูมิปัญญา

ทอ้งถินในจังหวดัฉะเชิงเทรา  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี 3 

ฉะเชิงเทรา มีว ัตถุประสงค์เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนระหว่าง                      

ก่อนและหลงัการใชว้ิธีการสอนแบบโครงงาน   เปรียบเทียบเจตคติต่อภูมิปัญญาทอ้งถินของนักเรียน

ระหวา่งก่อนและหลงัการใชว้ิธีการสอนแบบโครงงาน  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4  

โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี 3 ฉะเชิงเทรา  จาํนวน  32 คน    เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  

แผนการจัดการเรียนรู้เรือง ภูมิปัญญาท้องถินในจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยใช้วิธีสอนแบบโครงงาน   

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ภูมิปัญญาทอ้งถินในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และแบบวดั          

เจตคติต่อภูมิปัญญาท้องถินในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนของ

นกัเรียนทีไดรั้บการสอนแบบโครงงาน เรือง ภูมิปัญญาทอ้งถินในจงัหวดัฉะเชิงเทราหลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   และเจตคติต่อภูมิปัญญาทอ้งถินของนักเรียนทีไดรั้บ

การสอนแบบโครงงาน เรือง ภูมิปัญญาทอ้งถินในจงัหวดัฉะเชิงเทราหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง           

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
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 ณัฐพร  เลิศพิทยภูมิ (2549 : 59) ทาํวิจยัเรือง  ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมทีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาและ

พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิงแวดล้อมของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสาธิตใน

กรุงเทพมหานคร มีว ัตถุประสงค์เพือ ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและพฤติกรรมใน               

การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร ทีเรียน

วิชาสังคมศึกษาโดยใช้ด้วยวิ ธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน                   

ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัฝ่ายมธัยม  แบ่งเป็น  2 กลุ่ม คือ                   

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  จาํนวนกลุ่มละ 37 คน  ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2549  

จาํนวน 38 คน  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาสิงแวดลอ้ม  และ

แบบสํารวจการเกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม    ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทีเรียนวิชา                 

สังคมศึกษาโดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ค่ามชัฌิมเลขคณิตของคะแนน

ความสามารถในการแกปั้ญหาสูงขึนหลงัจากการทดลองและไดค้ะแนนความสามารถในการแกปั้ญหา

สูงกว่ากลุ่มทีเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   นกัเรียนทีเรียนผา่นการจดักิจกรรม

การเรียนรู้แบบโครงงานมีระดบัการเกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มสูงขึนหลงัจากการทดลอง

และมีระดบัการเกิดพฤติกรรมการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มสูงกว่ากลุ่มทีเรียนแบบปกติ  

 มะลิวรรณ ทองคาํ (2551 : 60-61)   ทาํวิจัยเรือง  การศึกษาความรู้ เรือง การแก้ปัญหา                          

สิงแวดลอ้มโดยใชกิ้จกรรมโครงงาน ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนโนนหนัวิทยายน โดย

มีวตัถุประสงค์เพือ ศึกษาความรู้เรือง การแก้ปัญหาสิงแวดลอ้มของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5            

จากการสอนโดยใชกิ้จกรรมโครงงาน   ศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 

เรือง การแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มจากการสอนโดยใชกิ้จกรรมโครงงาน  กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นักเรียน         

ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5           

ซึงกาํลงัเรียนในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2550  จาํนวน 30 คน  เครืองมือทีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ 

แผนการจดัการเรียนรู้  แบบวดัความรู้เรือง การแกปั้ญหาสิงแวดลอ้ม  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ

ทางการเรียน   ผลวิจัยพบว่าในด้านความรู้ เรือง การแก้ปัญหาสิงแวดลอ้ม นักเรียนร้อยละ 100                   

ผา่นเกณฑ์การประเมินโดยคะแนนเฉลียของนักเรียนทงัชนัเท่ากบั 17.4  คิดเป็นร้อยละ 87   ในดา้น

ผลสมัฤทธิทางการเรียนนกัเรียนร้อยละ 100 ผา่นเกณฑก์ารประเมินโดยคะแนนเฉลียของนกัเรียนทงัชนั 

เท่ากบั  32.3 คิดเป็นร้อยละ  80.75 
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 วิไล  เดชตุม้  (2551 : 111)  ทาํวิจยั  เรือง  การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการทาํ 

โครงงานโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในวดัโพธิ ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 มีวตัถุประสงค์เพือ ศึกษา                 

ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 หลงัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงานโดยใชแ้หล่งเรียนรู้

ในวดัโพธิ    ศึกษาความสามารถในการทาํโครงงานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในวดัโพธิของนักเรียน                    

ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้

ดว้ยการทาํโครงงานโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในวดัโพธิ  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/3 

โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานครทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 38 คน  

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบประเมิน

ความสามารถในการทาํโครงงานและแบบสอบถามความคิดเห็น  ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการ

ทาํโครงงานโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในวดัโพธิของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 มีค่าร้อยละ  85.96  สูงกว่า

เกณฑที์กาํหนดคือร้อยละ 70  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  และความคิดเห็นของนักเรียนทีมี

ต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงานอยูใ่นระดบัมาก 
 
 

 นหทยั  นนัทวิสุทธิ(2552 : 70) ทาํวิจยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้เรือง ภูมิเศรษฐศาสตร์ 

โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สําหรับนักเรียน ปวช. 2 ทวิภาคี วิทยาลยัอาชีวศึกษา

นครปฐม  มีวตัถุประสงคเ์พือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือง ภูมิเศรษฐศาสตร์ โดยการก่อนและหลงั

เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน ปวช. 2 ทวิภาคี วิทยาลยัอาชีวศึกษา

นครปฐม  ประเมินความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียน ปวช. 2 ทวิภาคี   วิทยาลยัอาชีวศึกษา

นครปฐมโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ปวช. 2         

ทวิภาคี  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐมทีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มตวัอย่าง

ไดแ้ก่ นกัเรียน ปวช. 2 ทวิภาคี วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐมทีเรียนในภาคเรียนที 2   ปีการศึกษา 2551 

จาํนวน 32 คน  ผลวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้เรือง ภูมิเศรษฐศาสตร์ ก่อนและหลงัการจัดกิจกรรม                

การเรียนรู้แบบโครงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05  ความสามารถในการ            

ทาํโครงงาน เรือง ภูมิเศรษฐศาสตร์ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน ปวช. 2 

ทวิภาคี วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐมโดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการทาํโครงงานอยู่ใน

ระดบัสูงมาก และความคิดเห็นของนกัเรียน ปวช. 2 ทวิภาคี  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐมทีมีต่อการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก    
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งานวจิยัต่างประเทศ 
 

 จากการศึกษางานวิจัยทีเกียวข้องกับการจัดกิจกรรมโครงงานของต่างประเทศ ได้มีผูที้

ทาํการศึกษาไว ้ดงันี 
 

 โธมสั (Thomas 2000 : Abstract) ไดท้าํการศึกษางานวิจยัเกียวกบัการสอนแบบโครงงาน

ในช่วงปี 1990-2000 ผลการวิจยั พบว่า การสอนแบบโครงงาน เป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึงทีมี

ประสิทธิภาพ เนืองจากการสอนแบบนีช่วยเพิมทกัษะกระบวนการคิดของนกัเรียน รวมทงัความสามารถ

ทางภาษา และผลสมัฤทธิทางการเรียนทีเพิมขึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจนจากการทาํโครงงาน 
 

 เมอร์เจนดอลเลอร์ จอห์น อาร์ และคณะ  (Mergendoller, John R.; et al.  2006 : Abstract)    ได้

ศึกษาผลของการใชว้ิธีการสอนแบบโครงงานทีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเพือสนับสนุนการ

เรียนรู้ของนักเรียนโดยผ่านทางกระบวนการการทาํโครงงาน  ผลการศึกษา พบว่า วิธีการสอนแบบ

โครงงาน ช่วยใหน้กัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองผา่นการวางแผน และการคิดวิเคราะห์ทงั

ก่อนและหลงัการทาํโครงงาน ตลอดจนส่งผลใหค้รูสามารถจดัการเรียนรู้ทีเอือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 

 โลเวนธลั (Lowenthal 2006 : Abstract) ทาํการศึกษาผลของการสอนแบบโครงงานในโรงเรียน

บริหารธุรกิจ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนดว้ยการสอน

แบบโครงงานกบัการเรียนดว้ยการบรรยายและการแกปั้ญหาทีใชส้อนอยู ่ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมี

ผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึนจากร้อยละ 55 และบทบาทของครูน้อยลง เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน

ไดเ้รียนรู้อยา่งเต็มที 
 

ซิมเมอแมน (Zimmerman 2010 : Abstract) ทาํการวิจยัเชิงสาํรวจเกียวกับการสอนแบบ

โครงงานเป็นฐานเพือการฝึกทกัษะชีวิตในหอ้งเรียนสงัคมศึกษาของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษา เกรด 

12  โดยการเก็บและรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตร่วมกบัการสัมภาษณ์ครูและนักเรียน  ผลการวิจยั

พบว่า  การสอนแบบโครงงานทาํให้นักเรียนมีโอกาสทีจะเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลายส่งผลให้

นกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะขนัพืนฐานทีจาํเป็นสาํหรับการศึกษาในหอ้งเรียนและในระดบัการศึกษา

ในขนัสูงต่อไปใหป้ระสบความสาํเร็จได ้

วดิูนเกอร์ สก๊อต (Wurdinger,Scott. 2011 : Abstract) ไดท้าํการวิจยัเชิงสาํรวจแบบออนไลน์

เกียวกบัการพฒันาทกัษะชีวิตของนักเรียนทีใชก้ารเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียน           

ศิษยเ์ก่าของโรงเรียนใน  St Paul, Minnesota.  ผลการวิจยัพบว่า  การเรียนรู้ดว้ยโครงงานสามารถพฒันา

ทกัษะ การแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรคแ์ละการจดัการเวลาไดสู้งมากกว่าทกัษะทางวิชาการดา้นการจด

บนัทึกและการทดสอบ  ซึงทกัษะชีวิตทีไดรั้บการพฒันาขึนนีช่วยใหพ้วกเขาเกิดความมนัใจในตนเองที

จะเขา้เป็นส่วนหนึงของสมาชิกในสงัคม 
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สรุป 
 

 ในการศึกษาวิจยั เรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบั

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5  ประกอบด้วยวรรณกรรมทีเกียวข้องดังนี                         

(1) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนําเสนอในหัวข้อ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  ความสาํคญัของรายวิชา เนือหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้  

และคุณภาพผูเ้รียน (2) หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยนาํเสนอในหัวขอ้  วิสัยทศัน์  ทิศทางและเป้าหมายของการจดั

การศึกษา  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  

คาํอธิบายรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 5  หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐศาสตร์

ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 5   (3) การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยนําเสนอในหัวขอ้  ไดแ้ก่    

ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  จุดประสงค์ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

แนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงาน ประเภทของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

บทบาทนกัเรียนและครูในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานและการวดัและประเมินผลของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  (4) ความสามารถในการ

แกปั้ญหา โดยนาํเสนอในหวัขอ้ ความหมายของปัญหา  ความหมายของการแกปั้ญหา  ความสาํคญั

ของการแกปั้ญหา   ประเภทของปัญหา   องคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อการแกปั้ญหา  แนวคิดทฤษฎี 

ทีเกียวขอ้งกบัการแกปั้ญหา ขนัตอนการแกปั้ญหา บทบาทของผูส้อนแกปั้ญหา และบทบาทของ            

ผูแ้กปั้ญหา   (5) งานวิจยัทีเกียวขอ้ง แบ่งเป็นงานวิจยัในประเทศและงานวิจยัต่างประเทศ     
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บทที  3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

 การวิจยั เรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบแผนการวิจยัแบบ

หนึงกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลงั (One Group Pretest Posttest Design) มีนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5  

โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) มีรายละเอียดและขนัตอนในการดาํเนินการ

วิจยั  ดงันี 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย 
 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจัยครังนีคือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี            

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8  ทีกาํลงัศึกษาอยู่

ในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2554  จาํนวน 8 หอ้งเรียน รวมจาํนวนนกัเรียนทงัหมด  350  คน 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี          

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8  ทีกาํลงัศึกษา              

อยู่ในภาคเรียนที 1   ปีการศึกษา 2554   จาํนวน 44 คน  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random 

Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม   
 

ตวัแปรทใีช้ในการวจิัย 
 

 1. ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

.          2.1 ผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

       2.2 พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน      

       2.3 ความสามารถในการทาํโครงงาน  

       2.4 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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เนือหาในการวจิัย 
 

      เนือหาในการวิจัยเป็นเนือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม             

สาระที 3 : เศรษฐศาสตร์ ในหน่วยการเรียนรู้ที 2 เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ  มาตรฐาน ส 3.1  เขา้ใจและสามารถจัดการบริหารทรัพยากรในการผลิตและ                  

การบริโภค การใช้ทรัพยากรทีมีอยู่จาํกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทงัเขา้ใจหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพือการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  ตวัชีวดัช่วงชนั ม.4-6 ขอ้ 2 ตระหนกัถึงความสาํคญัของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  ขอ้ 3 ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบ

สหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ และขอ้ 4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจใน

ชุมชนและเสนอแนวทางแกไ้ข 
 

 

ระยะเวลาในการวิจัย 
 

     ระยะเวลาในการทดลองอยูใ่นภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2554   ใชเ้วลารวม 13 ชวัโมง 
  

แบบแผนการวจิัย 
 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลอง

ตามแบบแผนการวิจยัแบบหนึงกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลัง (One  Group  Pretest  Posttest  Design )              

(มาเรียม นิลพนัธุ์  2549 : 144)   ดงัแผนภูมิที 3 
 

 

 

T1 
 

 

X 

 

T2 

 

แผนภูมิที 3   แบบแผนการวิจยัแบบหนึงกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลงั (One Group Pretest Posttest Design)  
 

สัญลกัษณ์ทีใชใ้นแบบแผนการวิจยัมีความหมาย  ดงันี 

 T1    หมายถึง      การทดสอบก่อนเรียน 

 X    หมายถึง การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน     

 T2    หมายถึง      การทดสอบหลงัเรียน 
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เครืองมอืทใีช้ในการวจิยั 
 

 เครืองมอืทีใชใ้นการวิจยัจาํแนกได ้2 ประเภทคือ  เครืองมือทีใชใ้นการทดลอง และ เครืองมือ

ทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดดงันี  
 

 1. เครืองมือทีใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ทีผูวิ้จยัสร้างขึนจาํนวน 4 แผน    

2. เครืองมอืทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย   

       2.1 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตวัเลือก จํานวน 40 ขอ้  กาํหนดการให้ค่าคะแนน      

คือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบได ้0 คะแนน 

      2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงาน  มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 3 ระดบั คือ 3 หมายถึง สูง  2 หมายถึง ปานกลาง                  

1 หมายถึง ตาํ  ใชส้ังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทีแสดงออกให้เห็นถึงความสามารถในการแกไ้ขปัญหา

ตามขนัตอนการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานขณะเรียนรู้เป็นรายบุคคลโดยพิจารณาระดบัพฤติกรรมแกไ้ข

ปัญหา 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการกาํหนดปัญหา  (2) ดา้นการวางแผนการทาํงาน  (3) ดา้นการสืบคน้และ       

จดักระทาํขอ้มูล (4) ดา้นการลงมือปฏิบติั และ (5) ดา้นการนาํเสนอขอ้มูล   

       2.3 แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน  มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า             

3 ระดบั คือ  3 หมายถึง สูง   2  หมายถึง ปานกลาง  1  หมายถึง ตาํ  ใชป้ระเมินความสามารถในการทาํ

โครงงานของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม โดยพิจารณาระดบัพฤติกรรมใน 3 ดา้น คือ (1) ดา้นการวางแผน                

การทาํงาน  (2)  ดา้นกระบวนการทาํงาน และ (3) ดา้นผลงานและการนาํเสนอ     

      2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มี

ลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั คือ  5 หมายถึง เห็นดว้ยมากทีสุด  4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก   

3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง   2  หมายถึง เห็นดว้ยน้อย  และ 1 หมายถึง  เห็นดว้ยน้อยทีสุด  โดย

พิจารณาความคิดเห็นของนกัเรียนใน 3 ดา้นคือ (1) ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้  (2) ดา้นการจดัการเรียนรู้

และ (3) ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ 
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การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมอืทใีช้ในการวจิัย 
 

 ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั มีรายละเอียดดงันี 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีขนัตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ 

ดงันี 

   1.1 ศึกษา เอกสาร  ตาํราและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ การจดั

กิจกรรมโครงงานและกระบวนการเรียนการสอน  

   1.2 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในสาระที 3 :     

เศรษฐศาสตร์ ของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีที 4- 6) และเอกสารทีเกียวขอ้ง  

    1.3 วิเคราะห์และเลือกเนือหาสาระเพือนาํมาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทีมีขนัตอนการจดั                     

การเรียนรู้แบบโครงงาน   

    1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทีจัดการเรียนรู้แบบโครงงานรูปแบบ Backward Design   

มีหวัขอ้ต่างๆดงันี มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีวดั  ความคิดรวบยอด  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  

การวดัและประเมินผล  กิจกรรมการเรียนรูต้ามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  สือการเรียนรู้ และ

แหล่งเรียนรู้  โดยแผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึนมีจาํนวน 4 แผน  ดงันี 

  1.4.1 แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการประ ยกุต์

ใชเ้พือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ  ใชเ้วลา 3 ชวัโมง 

  1.4.2 แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์  

ใชเ้วลา  4  ชวัโมง 

  1.4.3 แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการแกปั้ญหา

เศรษฐกิจในชุมชน  ใชเ้วลา 4 ชวัโมง 

  1.4.4 แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 เรือง การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ใชเ้วลา   2 ชวัโมง 
 

สําหรับในขนักิจกรรมการเรียนรู้  ผูวิ้จยักาํหนดขนัตอนการจดัการเรียนรู้ 5 ขนัแบบโครงงาน 

คือ (1) ขนัการกาํหนดปัญหา (2) ขนัการวางแผนการทาํงาน  (3) ขนัการสืบคน้และจัดกระทาํขอ้มูล                   

(4) ขนัการลงมือปฏิบติัและตรวจสอบผลงาน  และ (5) ขนัการนาํเสนอขอ้มูล   
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    1.5  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนําดงันี  ปรับวิธีการสอน

ของแผนการจัดการเรียนรู้ในขนัตอนการกาํหนดปัญหาใหม่โดยระบุให้ครูตรวจสอบความถูกตอ้งของ        

การกาํหนดปัญหาในเรืองทีศึกษาของนกัเรียน  

    1.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน   

5 คน ไดแ้ก่   ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 2 คน ดา้นการจดัการเรียนรู้ 2 คนและด้านการวดัและประเมินผล              

1 คน เพือตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษาและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) แล้วนําผล                  

การประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of  Item Objective Congruence 

: IOC) ซึงค่าทีคาํนวณไดต้งัแต่ 0.50 ขึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได ้  มีเกณฑ ์           

ในการพิจารณาดงันี (มาเรียม นิลพนัธุ์ 2549  : 177) 
 

        +1    หมายถึง   แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

               0    หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

          -1    หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้ไมส่อดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

จากสูตร 

 IOC  =  
N
R   

 

 IOC      แทน   ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

 R    แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

 N          แทน    จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 
 

จากการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญได้ค่าเฉลียเท่ากับ 1.00  (ดงัแสดงในตาราง            

ที 10 ภาคผนวก ข หนา้ 134-135)   ผูวิ้จยันําขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนําไป

ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ดงันี  (1) ระบุกิจกรรมทีครูและนักเรียนตอ้งปฏิบติัในขนัตอนการสอนให้

ชดัเจน (2) กาํหนดเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ใหช้ดัเจน 

     1.7 นําแผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทีปรับปรุงแล้วไปใชเ้ป็น

เครืองมือในการวิจยัโดยใชท้ดลองกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3  โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี   อาํเภอ

โพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน  44 คน ซึงเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครังนี 
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 สรุปขนัตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน   รายละเอียดดงัแผนภูมิท ี4 

 

ศึกษา เอกสาร ตาํราและงานวิจยั ทีเกียวขอ้งกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและกระบวนการเรียนการสอน 

 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  หลกัสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ในสาระ

เศรษฐศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและเอกสารทีเกียวขอ้ง    

 

วิเคราะห์และเลือกเนือหาสาระเพือนาํมาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

ทีจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานจาํนวน 4 แผน 
 
 

 

นาํแผนการจัดการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์                 

เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
 

 

 
 

นาํแผนการจัดการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเสนอต่อผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งทางภาษาและความเทียงตรงเชิงเนือหา แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
 

 

นาํแผนการจัดการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทีปรับปรุงแลว้ 

ไปใชท้ดลองกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3 ซึงเป็นกลุ่มทดลองในการวิจัยครังนี   
 

 

 

แผนภูมิที 4  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  เพือใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  มีขนัตอนการสร้าง  ดงันี  

     2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม หลกัสูตรสถาน ศึกษาโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี เกียวกบัเนือหาสาระ

และตวัชีวดัในสาระที 3 : เศรษฐศาสตร์ ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีที 4- 6)  การวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ และเอกสารทีเกียวขอ้งกบัวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนยั   

 2.2 วิเคราะห์เนือหาสาระ  ตวัชีวดั  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เพือพิจารณาระดบัพฤติกรรมและ

ทกัษะทีสัมพนัธ์กบัเนือหาและกิจกรรมแลว้สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ (Test Blueprint) ทีวดัพฤติกรรม

การเรียนรู้ 5 ระดับ คือ วัดความรู้ความจํา ความเขา้ใจ การนําไปใช ้การวิเคราะห์ และการประเมินค่า  

รายละเอียด  ดงัตารางที  4 
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ตารางที 4     การวิเคราะห์ขอ้สอบของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู ้

 

 

มาตรฐาน  
ตวัชีวัด           

ช่วงชัน ม. 4-6 
เนือหา รู้จาํ เข้าใจ นําไปใช้ วเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมนิค่า รวม 

มา ต รฐ าน  ส  3.1    

เขา้ใจและสามารถ

จั ด ก า ร บ ริ ห า ร

ทรัพยากร ใน การ

ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร

บริโภค    การใ ช้

ทรัพ ย ากร ที มีอ ยู่

จ ํ า ก ัด ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพและ

คุม้ค่ารวมทงัเข้าใจ

ห ลั ก ก า ร ข อ ง

เศรษฐกิจพอเพียง

เพือการดาํรงชีวิต

อยา่งมีดุลยภาพ      

ขอ้ 2  ตระหนัก

ถึงความสําคญั

ของปรัชญา

ของเศรษฐกจิ

พอเพียงทีมีตอ่

เศรษฐกจิสังคม

ของประเทศ 

1. การนาํหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง

ไปประยกุตใ์ชใ้น              

การดาํเนินชีวิตของ

ตนเองและครอบครัว

และการพฒันาประเทศ               

(ภาคเกษตร

อุตสาหกรรม   การคา้

และบริการ) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

- 

 

1 

 

10 

ขอ้ 3  ตระหนัก

ถึงความสําคญั

ของระบบ

สหกรณ์ใน           

การพฒันา

เศรษฐกจิ           

ในระดบัชุมชน

และประเทศ 

2. การนาํหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง

ไปประยกุตใ์ชก้บั                

การสหกรณ์ 

 

 

2 

 

3 

 

1 

 

3 

 

- 

 

1 

 

10 

ขอ้ 4  วิเคราะห์

ปัญหาทาง

เศรษฐกจิใน

ชุมชนและ

เสนอแนว

ทางแกไ้ข     

3. การวเิคราะห์ปัญหา

ทางเศรษฐกจิในชุมชน

และแนวทางแกไ้ข

ปัญหาตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5 

 

- 

 

1 

 

10 

4. การพฒันาเศรษฐกจิ

สังคมของประเทศ 

ตามแนวทางของ

แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 

 

5 

 

3 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

10 

รวม 11 9 4 13 - 3 40 

อันดบัความสําคัญ  2 3 4 1  5  
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 2.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบ จาํนวน 80 ขอ้ ใหค้รอบคลุมตามตวัชีวดั

โดยคาํถามในแต่ละขอ้ม ี4 ตวัเลือกและมีตวัเลือกทีถูกตอ้งทีสุดเพียง 1 ตวัเลือก  กาํหนดเกณฑ์การให้

คะแนน คือ ตอบถูกได ้1 คะแนน  ตอบผิดหรือไม่ตอบได ้0 คะแนน 

 2.4 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา 

เศรษฐกิจของประเทศเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้

ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํ   

 2.5 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา 

เศรษฐกิจของประเทศ เสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 คน ได้แก่  ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 2 คน  ดา้นการจดั         

การเรียนรู้ 2 คนและด้านการวัดและประเมินผล 1 คน เพือตรวจสอบความเทียวตรงเชิงเนือหาของ

แบบทดสอบ แลว้นาํผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC)  เป็นรายขอ้   ขอ้สอบทีมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 ขึนไปถือว่า            

มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท์ียอมรับได ้(มาเรียม นิลพนัธุ์ 2549 : 177)  ใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาดงันี    
 

  + 1   หมายถึง  แน่ใจว่า       ขอ้สอบวดัไดต้รงตวัชีวดั 

                  0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่า   ขอ้สอบวดัไดต้รงตวัชีวดัหรือไม่ 

               - 1   หมายถึง  แน่ใจว่า        ขอ้สอบวดัไม่ตรงกบัตวัชีวดั 

 

จากการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญไดค้่าเฉลียเท่ากบั 1.00  ซึงถือว่าแบบทดสอบ              

มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ (ดังแสดงในตารางที 11 ภาคผนวก ข หน้า 136-137)  ผูวิ้จ ัยได้นํา

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  ดงันี  (1) ปรับปรุง

รูปแบบการพิมพต์วัเลือกขอ้สอบใหถู้กตอ้งตามหลกัการพิมพข์อ้สอบ  (2) ปรับปรุงภาษาในขอ้คาํถาม          

ให้สือความชดัเจน  
 

 2.6 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศไปทดลองใช้ (Tryout) เพือตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือกับนักเรียน                       

ชนัมธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ทีเคยเรียนในรายวิชานี     

มาก่อนจาํนวน 45 คน 
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 2.7 นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้เพือหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยตรวจสอบหา              

ค่าความยากง่าย (p) ตามเกณฑร์ะหว่าง 0.20 – 0.80  ค่าอาํนาจจําแนก (r) ตามเกณฑ์ตงัแต่ 0.20 ขึนไป 

(พวงรัตน ์ทวีรัตน์ 2543 : 137-145)  แลว้คดัเลือกขอ้สอบไว ้40 ขอ้โดยใชเ้กณฑ ์ดงันี (1) เลือกขอ้สอบ

กระจายใหค้รอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (2) เลือกขอ้สอบทีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ซึงขอ้สอบทีเลือกไว้

มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.25 – 0.65 และมีค่าอาํนาจจาํแนก (r) ระหว่าง 0.23 - 0.86 (ดงัแสดงใน

ตารางที 15 ภาคผนวก ข หนา้ 142)     

 2.8 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา 

เศรษฐกิจของประเทศ จาํนวน 40 ขอ้ไปหาค่าความเชือมนั (Reliability) โดยการตรวจสอบผลการวดั            

ทีสมาํเสมอและคงทีใชว้ิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน จากสูตร (KR – 20) (มาเรียม นิลพนัธุ์ 2549 : 182)   

ซึงแบบทดสอบมีค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.92   

 2.9 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3 โรงเรียน

โพธาวฒันาเสนี อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี  ซึงเป็นกลุ่มทดลองในการวิจยัครังนี   
 

 สรุปขนัตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  มีขนัตอนรายละเอียดดงัแผนภูมิที  5 
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ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม หลกัสูตรสถานศึกษาเกียวกบัเนือหาสาระและตวัชีวดัในสาระเศรษฐศาสตร์ ระดบัชนั

มธัยมศึกษาตอนปลาย การวดัและประเมินผลและเอกสารทีเกียวขอ้งกบัวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนยั   

 

วิเคราะห์เนือหา ตวัชีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู ้เพือพิจารณาระดบัพฤติกรรมและทกัษะทีสัมพนัธก์บัเนือหา              

และกิจกรรมแลว้สรา้งตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ ทีวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 5 ระดบั คือ  

ความรูค้วามจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ และการประเมินค่า   

 

สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ   

เป็นขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบจาํนวน 80 ขอ้ 4 ตวัเลือก   

 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ    

เสนอตอ่อาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสม  

      แลว้ปรบัปรุงแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํ   

 
 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู ้เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ            

เสนอต่อผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความเทียวตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ 

 แลว้นาํผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่า IOC ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ                 

ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ทีเคยเรียนในรายวิชานีมาก่อนจาํนวน 45 คน   

 

นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้เพือหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  

แลว้คดัเลือกขอ้สอบไว ้40 ขอ้  

 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

จาํนวน 40 ขอ้ทีคดัเลือกไวไ้ปหาค่าความเชือมนั (Reliability) ใชว้ิธีการของคูเดอร-์ริชาร์ดสันจากสูตร (KR – 20)  

 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรือง หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ                        

ทีปรบัปรุงแกไ้ขแล้วไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3 ซึงเป็นกลุ่มทดลองในการวจิยัครงันี   
 

แผนภูมิที 5   ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู ้เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                     กบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ   
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3. แบบสังเกตพฤตกิรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน ใชป้ระเมินพฤติกรรมของนกัเรียนทแีสดงออกใหเ้ห็นถึงความสามารถในการแกไ้ขปัญหา

ตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในแผนการจดัการเรียนรู้ที 1-4 เป็นรายบุคคล มีขนัตอน 

การสร้าง  ดงันี 

3.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ  ทฤษฎี  รูปแบบ วิธีการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมจากหนงัสือ  

เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

  3.2 นําขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามาสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา

ตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน กาํหนดประเด็นในการสังเกตเป็น 5 ดา้นได้แก่                 

(1) ความสามารถดา้นการกาํหนดปัญหา (2) ความสามารถดา้นการวางแผนการทาํงาน (3) ความสามารถดา้น

การสืบคน้และจัดกระทาํข้อมูล (4) ความสามารถด้านการลงมือปฏิบติั และ (5) ความสามารถด้าน                       

การนาํเสนอขอ้มูล    

       3.3 กาํหนดเกณฑข์องแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอน

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานแบบรูบริกส์ (Rubrics) ประเภทแยกองคป์ระกอบ (Analytic Score) โดย

ใชแ้บบมาตรประเมินค่า 3 ระดบั คือ  3 หมายถึง สูง   2  หมายถึง ปานกลาง  และ 1  หมายถึง ตาํ ใช้

เกณฑก์ารแปลความหมาย  ดงันี   

              ค่าเฉลีย   2.50 – 3.00   หมายถึง  ความสามารถในการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัสูง 

                           ค่าเฉลีย   1.50 – 2.49  หมายถึง  ความสามารถในการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

              ค่าเฉลีย   1.00 – 1.49  หมายถึง  ความสามารถในการแกปั้ญหาในระดบัตาํ 

        3.4 ร่างคาํอธิบายคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตาม 

ขนัตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพือใช้ตัดสินพฤติกรรมความสามารถของนักเรียนเป็น

รายบุคคลในทุกขนัตอนของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานตามแผนการจดัการเรียนรู้ที 1-4   

 3.5 นาํแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุง

แกไ้ขตามคาํแนะนาํ ดงันี  ปรับปรุงการใชภ้าษาใหสื้อความหมายชดัเจน  

 3.6 นาํแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจัดการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 คนไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา 2 คน ดา้นการจดัการเรียนรู้          

2 คน และดา้นการวดัและประเมินผล 1 คน เพือตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity) ภาษา
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และเกณฑ์การให้คะแนน แลว้นําผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC)     ซึงค่าทีคาํนวณได้ตงัแต่ 0.50 ขึนไปถือว่ามี                           

ความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑที์ยอมรับได ้ ใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาดงันี  (มาเรียม นิลพนัธุ์ 2549 : 177) 

 +1   หมายถึง แน่ใจว่าสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม  

       0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 

   -1    หมายถึง แน่ใจว่าไม่สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 

จากการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญไดค้่าเฉลียเท่ากบั  1.00  (ดงัแสดงในตารางที 12  

ภาคผนวก ข  หนา้ 138)  ผูวิ้จยัไดน้าํขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปทดลองใชก้บั

กลุ่มตวัอยา่ง ดงันี (1) ปรับภาษาทีใชใ้นแบบสังเกตใหสื้อความหมายชดัเจน (2) ปรับปรุงรูปแบบการพิมพ์

เพือใหง่้ายต่อการนาํไปใชส้ังเกตพฤติกรรมนกัเรียน  

 3.7 นาํแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานทีปรับปรุงแล้วไปจดัทําให้เป็นฉบบัทีสมบูรณ์และนําไปทดลองใช้จริงกับนักเรียน                      

ชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ซึงเป็นกลุ่มทดลอง              

ในการวิจยัครังนี   
 

 โดยสรุปขนัตอนในการสรา้งแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอน

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน รายละเอียดดงัแผนภูมิที  6 
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ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  รูปแบบ วิธีการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหา 

ตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน จากหนงัสือ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน             

กาํหนดประเดน็ในการสังเกต 5  ดา้นไดแ้ก่ การกาํหนดปัญหา การวางแผนการทํางาน การสืบคน้และ

จดักระทาํขอ้มูล การลงมือปฏิบติั และการนาํเสนอขอ้มูล    

 

กาํหนดเกณฑแ์บบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานแบบรูบริกส์ ประเภทแยกองคป์ระกอบ โดยใชแ้บบมาตรประเมินค่า 3 ระดบั 

คือ  3 หมายถึง สูง  2 หมายถึง ปานกลาง  1  หมายถึง ตาํ 

 

ร่างคาํอธิบายคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอน                

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพือใชต้ดัสินพฤติกรรมความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

นาํแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้                       

แบบโครงงานเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 

แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

 

นาํแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้                           

แบบโครงงานเสนอต่อผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความตรงของเนือหา ภาษา และเกณฑก์ารใหค้ะแนน                                   

นาํผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่า IOC ปรับปรุงแกไ้ขตามคําแนะนําของผูเ้ชียวชาญ 

 

นาํแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้                   

แบบโครงงานทีปรับปรุงแลว้ไปจดัทาํให้เป็นฉบบัทีสมบูรณ์และไปทดลองใช้จริง 

กบันกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5/3  ซึงเป็นกลุ่มทดลองในการวิจยัครังนี 
 

 

แผนภูมิที 6    ขนัตอนการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอน 

                      การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

 

   ส
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4. แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน  ใชป้ระเมินความสามารถในการทาํโครงงาน

ของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม  มีขนัตอนการสร้าง  ดงันี 

4.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสร้างแบบประเมินจากหนงัสือ เอกสาร

และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

4.2 นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามาสร้างแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน กาํหนด 

ประเด็นในการประเมินเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความสามารถดา้นการวางแผนการทาํงาน (2) ความสามารถ

ดา้นกระบวนการทาํงาน และ (3) ความสามารถดา้นผลงานและการนาํเสนอ 

       4.3 กาํหนดเกณฑข์องแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานแบบรูบริกส์(Rubrics) 

ประเภทแยกองคป์ระกอบ  (Analytic Score)   โดยใช้แบบมาตรประเมินค่า 3 ระดบั  คือ  3  หมายถึง  สูง                     

2  หมายถึง  ปานกลาง  และ  1  หมายถึง  ตาํ   ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย ดงันี   

                 ค่าเฉลีย  2.50–3.00  หมายถึง ความสามารถในการทาํโครงงานอยู่ในระดบัสูง 

                              ค่าเฉลีย  1.50–2.49  หมายถึง ความสามารถในการทาํโครงงานอยู่ในระดบัปานกลาง 

                 ค่าเฉลีย  1.00–1.49  หมายถึง ความสามารถในการทาํโครงงานอยู่ในระดบัตาํ 

 4.4 ร่างคาํอธิบายคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานทสีร้างขนึเพือ

ใชต้ดัสินความสามารถของนกัเรียนเป็นรายกลุ่มหลังจากทีนักเรียนทาํกิจกรรมต่างๆตามทีกาํหนดไว้

เฉพาะในแผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เสร็จสินลง 

 4.5 นาํแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนํา 

        4.6 นาํแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานทีสร้างขึนเสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน           

5 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 2 คน ดา้นการจดัการเรียนรู้ 2 คน และดา้นการวดัและประเมินผล 1 คน 

เพือตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity) ภาษา และเกณฑก์ารใหค้ะแนนของรายการประเมิน   

แล้วนําผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC)  ซึงค่าทีคาํนวณไดต้งัแต่  0.50  ขึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได ้ 

ใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาดงันี (มาเรียม นิลพนัธุ์ 2549  : 177) 

    +1      หมายถึง       แน่ใจว่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤตกิรรม  

          0      หมายถึง       ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 

      -1       หมายถึง       แน่ใจว่าไม่สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 
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จากการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence : IOC)  ของผูเ้ชียวชาญได้

ค่าเฉลียเท่ากบั 1.00 (ดังแสดงในตารางที 13  ภาคผนวก ข  หน้า 139) ผูวิ้จัยไดน้ําขอ้เสนอแนะของ

ผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขในเรืองการใชภ้าษาและปรับเปลียนหวัขอ้บางรายการทีไม่เหมาะสมใหม่ก่อน

นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง   

 4.7  นาํแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานทีปรับปรุงแลว้ไปจัดทาํใหเ้ป็นฉบบั

ทีสมบูรณ์และไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5/3  โรงเรียนโพธาว ัฒนาเสนี               

อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี ซึงเป็นกลุ่มทดลองในการวิจยัครังนี   
 

 โดยสรุปขนัตอนในการสรา้งแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน รายละเอียด            

ดงัแผนภูมิที  7 
 

ศึกษาแนวคิด หลกัการ  ทฤษฎี  รูปแบบ วิธีการสร้างแบบประเมินความสามารถ 

ในการทาํโครงงานจากหนงัสือ  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

สร้างแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน  กาํหนดประเด็นในการประเมินเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่                        

การวางแผนการทาํงาน  กระบวนการทาํงาน  และผลงานและการนาํเสนอ 

 

กาํหนดเกณฑข์องแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานแบบรูบริกส์  ประเภทแยกองค์ประกอบ                        

โดยใชแ้บบมาตรประเมินค่า 3  ระดบั  คือ  3 หมายถึง สูง   2 หมายถึง ปานกลาง   1  หมายถึง ตาํ 

 

ร่างคาํอธิบายคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 

เพือใชต้ดัสินความสามารถของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม 

 

นาํแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์                                                   

เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

 

นาํแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานเสนอต่อผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความตรงของเนือหา ภาษา                   

และเกณฑก์ารใหค้ะแนน นาํผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคํานวณหาค่า IOC  

ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

 

นาํแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานทีปรับปรุงแลว้ไปจดัทาํใหเ้ป็นฉบบัทีสมบูรณ์                   

และไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3  ซึงเป็นกลุ่มทดลองในการวจิยัครงันี 
  

แผนภูมิที 7    ขนัตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน      
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5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ใชส้อบถาม

ความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัจบการทดลอง  มีขนัตอนการสร้าง ดงันี 

      5.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี รูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจาก 

หนงัสือ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

     5.2 นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากทีสุด   

4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  3  หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  2  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  และ  1 หมายถึง เห็นดว้ย

นอ้ยทีสุด  ซึงสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในดา้นบรรยากาศ

การเรียนรู้  ดา้นการจดัการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้  โดยใช้เกณฑ์การแปลระดบั

ความคิดเห็นของเบสท ์(Best 1981 : 147 อา้งถึงใน กาญจนา วฒัาย ุ2544 : 99)  ดงันี 

  ค่าเฉลีย    4.50– 5.00   หมายถึง เห็นดว้ยมากทีสุด 

  ค่าเฉลีย    3.50– 4.49   หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

  ค่าเฉลีย    2.50– 3.49   หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

  ค่าเฉลีย    1.50– 2.49   หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

  ค่าเฉลีย    1.00– 1.49   หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

 5.3 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแก้ไขตาม

คาํแนะนาํ   

  5.4 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   

เสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 คนไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา 2 คน ดา้นการจดัการเรียนรู้ 2 คน  และ             

ดา้นการวดัและประเมินผล 1 คนเพือตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity)  ภาษาและเกณฑ์

การให้คะแนนของรายการประเมิน แล้วนําผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนี                          

ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึงค่าทีคาํนวณได้ตงัแต่ 0.50 ขึนไปถือว่า             

มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท์ียอมรับได ้ ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงันี (มาเรียม นิลพนัธุ์  2549 : 177) 

 +1    หมายถึง แน่ใจว่าสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม  

       0    หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 

   -1     หมายถึง แน่ใจว่าไม่สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 

   ส
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จากการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญไดค้่าเฉลียเท่ากับ 1.00  (ดงัแสดงในตารางที 14  

ภาคผนวก ข  หนา้ 140-141)  

 5.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไป  

จดัทาํเป็นฉบบัสมบูรณ์และนาํไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี 

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ซึงเป็นกลุ่มทดลองในการวิจยัครังนี   
 

 

 สรุปขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรูแ้บบ

โครงงาน รายละเอียดดงัแผนภูมิที  8 
 

 

ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

จากหนงัสือ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

 

 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เสนอต่อผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความตรงของเนือหา ภาษาและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

              แลว้นําผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่า  IOC  

 
 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 ไปจดัทาํให้เป็นฉบบัทีสมบูรณ์และไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5/3  

ซึงเป็นกลุ่มทดลองในการวิจยัครังนี 
 

 

 

 

แผนภูมิที 8    ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

                      แบบโครงงาน 
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การดําเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการทดลองกบันกัเรียนกลุ่มทดลองดว้ยตนเอง ตามขนัตอน ดงันี 
 

 1. ขนัก่อนการทดลอง   เป็นขนัทีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ดงันี 

     1.1 สร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

  1.1.1 แผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   

  1.1.2 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ 

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

  1.1.3 แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการ 

เรียนรู้แบบโครงงาน 

  1.1.4 แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน    

              1.1.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

    1.2 ผูวิ้จยัชีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยัและอธิบายวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน บทบาท 

หนา้ทีของนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมแก่นกัเรียนกลุ่มทดลอง  

 1.3 ทดสอบก่อนเรียน(Pre-test)โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง หลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 2. ขนัทดลอง การวิจยัครังนีใชเ้วลาทดลองในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2554 รวม  13 ชวัโมง 

โดยผูวิ้จัยสอนนักเรียนกลุ่มทดลองดว้ยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ทีสร้างขึนจํานวน 4 แผน 

สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขนัตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของ

นกัเรียนเป็นรายบุคคล  และประเมินความสามารถในการทาํโครงงานของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 

 3. ขนัหลงัการทดลอง หลงัจดัการเรียนรู้ครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ทงั 4 แผน ผูวิ้จยัได้

ดาํเนินการ  ดงันี 

 3.1 ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรือง หลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 3.2 นกัเรียนทาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน             
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การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือสําหรับการวิจยั   มีรายละเอียดดงันี 
 

     1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ไดแ้ก่           

ความเทียงตรงเชิงเนือหา  (Validity)  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง   (Index of Item Objective Congruence : 

IOC)   โดยผูเ้ชียวชาญ  

 1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได้แก่  ความเทียงตรงเชิงเนือหา(Validity)    ค่าดัชนี              

ความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence : IOC)โดยผูเ้ชียวชาญ ค่าความยากง่าย (p) และ

ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ค่าความเชือมนั (Reliability)โดยใชว้ิธีการของคูเดอร์- ริชาร์ดสัน จากสูตร KR – 20 

          1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตาม 

ขันตอนการจัดกา รเรียนรู้แ บบโครงงา น ได้แก่ ความเทียงตรงเชิงเนือหา(Validity) ค่า ดัชนี                 

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยผูเ้ชียวชาญ 

            1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานไดแ้ก่ ความเทียงตรง

เชิงเนือหา (Validity) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยผูเ้ชียวชาญ 

1.5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงาน ได้แก่ ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Validity) ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยผูเ้ชียวชาญ 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป มีรายละเอียดดงันี 

 2.1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศก่อนและหลงัเรียนโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (x̄) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และทดสอบค่าที (t–test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent)   

 2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (x̄) และคา่ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

 2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลความสามารถในการทาํโครงงานโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (x̄)               

และคา่เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

     2.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (x̄) และ ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตารางที  5    สรุปวิธีดาํเนินการวิจยั 
 
 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการ เครืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  เพือเปรียบเทียบผล 

     การเรียนรู้ เรือง หลกั 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

     พอเพียงกบัการพฒันา 

     เศรษฐกิจของประเทศ  

     ของนักเรียน 

     ชนัมธัยมศึกษาปีที  5  

     ก่อนและหลงัการจดั 

     การเรียนรู้แบบโครงงาน 

ทดสอบวดัผลการเรียนรู้           

ก่อนและหลงั  

การจดัการเรียนรู้                   

แบบโครงงาน 

 

แบบทดสอบ                        

วดัผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

ค่าเฉลีย (x̄)   

ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

การทดสอบค่าที (t–test)                  

แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั

(Dependent) 

2.  เพือศึกษาพฤติกรรม 

     ความสามารถในการ 

     แกปั้ญหาตามขนัตอนของ 

     การจดัการเรียนรู้แบบ 

     โครงงานของนกัเรียน 

     ชนัมธัยมศึกษาปีที 5   

สังเกตพฤติกรรม

ความสามารถในการ

แกปั้ญหาตามขนัตอนของ                    

การจดัการเรียนรู้                       

แบบโครงงานของ

นกัเรียนเป็นรายบุคคล  

แบบสังเกตพฤติกรรม

ความสามารถในการ

แกปั้ญหาตามขนัตอน

ของการจดัการเรียนรู้                      

แบบโครงงาน 

ค่าเฉลีย (x̄) 

ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และนาํขอ้มูลทีไดไ้ป

เปรียบเทียบกบัเกณฑ์การ

แปลความหมาย 

3.  เพือศึกษาความสามารถ 

     ในการทาํโครงงานของ 

     นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 

     ปีที 5 

ประเมินความสามารถ              

ในการทําโครงงาน            

ของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 

แบบประเมิน

ความสามารถ               

ในการทาํโครงงาน 

ค่าเฉลีย (x̄)  

ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และนาํขอ้มูลทีไดไ้ป

เปรียบเทียบกบัเกณฑ์การ

แปลความหมาย 

4.  เพือศึกษาความคิดเห็น 

     ของนักเรียน 

     ชนัมธัยมศึกษาปีที  5 

     ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

     แบบโครงงาน 

 

สอบถามความคิดเห็น

ของนักเรียนหลัง                 

การจดัการเรียนรู้               

แบบโครงงาน 

แบบสอบถาม 

ความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย (x̄)  

ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  โดยนาํขอ้มูลทีได้

ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์

ระดบัความคิดเห็นของ

เบสท์ 
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บทที 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ                

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  Research)  

แบบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั (The One Group  Pretest–Posttest Design)  

วตัถุประสงคข์องการวิจยัมี ดงันี  (1) เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ก่อนและหลงัการจดั        

การเรียนรู้แบบโครงงาน  (2) ศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนของการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  (3) ศึกษาความสามารถในการทาํ

โครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  และ (4) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา

ปีที 5 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้  

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้   แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอน

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน  และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญ             

5 คนแลว้นาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3  โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี  อาํเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุรี สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ทีเป็นกลุ่มทดลอง จาํนวน 44 คน  

เริมจากทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้  สงัเกต

พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน

เป็นรายบุคคล  ประเมินความสามารถในการทาํโครงงานของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม  ทดสอบหลงัเรียน

และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 4 ตอน

ตามลาํดบั  ดงันี   
 

 ตอนที 1  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบั

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงาน 

 ตอนที 2   ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดั 

การเรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  
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 ตอนที 3   ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ปีที 5  

 ตอนที 4  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีมีต่อ 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 สาํหรับรายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้มลูในแต่ละตอน มีดงันี 
 

 ตอนที 1  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับ

การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน  
 

 

 ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ปรากฏผลดงัตารางที 6 
 
 

ตารางที 6   ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา 

                  เศรษฐกิจของประเทศ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 

                  แบบโครงงาน   
 

 

 

การทดสอบ คะแนนเตม็ x̄ S.D. t P 

ก่อนเรียน 40 13.52 2.87 
- 57.21 .00 

หลงัเรียน 40 33.59 2.34 
 

 
 

 

      จากตารางที 6  พบว่า ผลการเรียนรู้เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ                  

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน          

หลงัเรียน (x̄ = 33.59, S.D. = 2.34) สูงกว่าก่อนเรียน (x̄ = 13.52, S.D. = 2.87) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั 0.05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัทีตงัไว ้ 
 
 

 ตอนที 2  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอน 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5  
 

 

 

 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลตาม

แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 - 4 ใน 5 ดา้นไดแ้ก่  ดา้นการกาํหนดปัญหา  ดา้นการวางแผนการทาํงาน   

ดา้นการสืบคน้และจดักระทาํขอ้มูล  ดา้นการลงมือปฏิบติัและดา้นการนาํเสนอขอ้มูล  ปรากฏผล              

ดงัตารางที 7 

   ส
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ตารางที  7    แสดงพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5  

 

รายการ 

พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ รวมเฉลยี 

4 แผนฯ 

รวมเฉลยี 
แยกรายด้าน 

ระดับ

คณุภาพ 
ลาํดับท ีแผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. ความสามารถด้านการกาํหนดปัญหา 

   1.1 เสนอเงือนไขจําเป็นของการเกดิปัญหาได้ 

 

1.52 

 

0.51 

 

2.57 

 

0.50 

 

2.77 

 

0.42 

 

2.82 

 

0.39 

 

2.42 

 

0.39 
2.37 0.38 ปานกลาง 2 

   1.2 สรุปสิงทเีป็นปัญหาได้ 1.59 0.70 2.43 0.50 2.68 0.47 2.75 0.44 2.36 0.44 

   1.3 อธิบายสาเหตุของปัญหาได้มากกว่าหนึงแนวคดิ 1.48 0.51 2.43 0.50 2.64 0.49 2.73 0.45 2.32 0.41 

2. ความสามารถด้านการวางแผนการทาํงาน  

   2.1 ร่วมปรึกษาหารือกบัเพือนในกลุ่ม 

 

1.55 

 

0.50 

 

2.41 

 

0.62 

 

2.57 

 

0.50 

 

2.73 

 

0.45 

 

2.31 

 

 0.41 
2.34 0.35 ปานกลาง 3 

   2.2 มีข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการวางแผนการทาํงาน 1.55 0.50 2.48 0.51 2.66 0.48 2.70 0.46 2.35 0.40 

   2.3 กาํหนดวธีิการรวบรวมข้อมูลได้ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 1.52 0.55 2.45 0.55 2.73 0.45 2.75 0.44 2.37 0.31 

3. ความสามารถด้านการสืบค้นและจัดกระทาํข้อมูล 

   3.1 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง 

 

1.73 

 

0.59 

 

2.66 

 

0.48 

 

2.91 

 

0.29 

 

2.93 

 

0.26 

 

2.56 

 

0.31 
2.39 0.37 ปานกลาง 1 

   3.2 จัดระบบข้อมูลเป็นกลุ่มให้เข้าใจง่าย 1.43 0.50 2.45 0.66 2.66 0.48 2.70 0.46 2.32 0.45 

   3.3 โยงความสัมพันธ์ของเหตุและผลของข้อมูลในเรืองทสืีบค้นได้ 1.52 0.63 2.41 0.62 2.55 0.50 2.73 0.45 2.30 0.47 

4. ความสามารถด้านการลงมือปฏิบัติ 

   4.1 บันทกึผลความรู้โดยใช้ภาษาทถูีกต้องตามหลกัภาษา 

 

1.36 

 

0.49 

 

2.02 

 

0.79 

 

2.55 

 

0.50 

 

2.75 

 

0.44 

 

2.18 

 

0.41 
2.26 0.40 ปานกลาง 4 

   4.2 ลาํดับข้อมูลได้ดีและไม่สับสน 1.52 0.55 2.39 0.58 2.50 0.51 2.70 0.46 2.28 0.44 

   4.3 ประเมินผลงานของตนเองว่าบรรลผุลตามเป้าหมายของกลุ่มหรือไม่ 1.50 0.59 2.45 0.63 2.59 0.50 2.77 0.42 2.33 0.44 

5. ความสามารถด้านการนําเสนอข้อมูล 

   5.1 ถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อนืเข้าใจได้ง่ายและกระจ่างชัด 

 

1.50 

 

0.51 

 

2.36 

 

0.49 

 

2.45 

 

0.50 

 

2.59 

 

0.50 

 

2.23 

 

0.43 
2.24 0.42 ปานกลาง 5 

   5.2 ตอบคาํถาม/ข้อสงสัยของเพือนในเรืองทสืีบค้นมาได้ชัดเจน 1.39 0.58 2.48 0.63 2.64 0.49 2.70 0.46 2.30 0.47 

   5.3 มีความคดิสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อนืชวนติดตาม 1.41 0.62 2.32 0.47 2.45 0.50 2.57 0.50 2.19 0.44 

รวมเฉลยีรายแผน 1.50 0.55 2.42 0.58 2.62 0.47 2.73 0.44 x̄ = 2.32,  S.D. = 0.37 ปานกลาง  

ระดับคณุภาพ ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 7   พบว่าพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยภาพรวมในทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง  (x̄ = 2.32, 

S.D.= 0.37)    เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ความสามารถดา้นการสืบคน้และจัดกระทาํขอ้มูล                  

(x̄ = 2.39, S.D. = 0.37)  ความสามารถดา้นการกาํหนดปัญหา  (x̄ = 2.37, S.D. = 0.38)  ความสามารถดา้น

การวางแผนการทาํงาน (x̄ = 2.34, S.D. = 0.35)   ความสามารถดา้นการลงมือปฏิบติั (x̄ = 2.26, S.D. = 0.40)  

และความสามารถดา้นการนาํเสนอขอ้มูล (x̄ = 2.24, S.D. = 0.42) เป็นลาํดบัสุดทา้ย  และเมือพิจารณา

รายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียตามรายแผนการจดัการเรียนรู้ปรากฏผล  ดงันี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 1   พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัด             

การเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยภาพรวมในทุกด้านพบว่าอยู่ในระดับ             

ปานกลาง (x̄ = 1.50, S.D. = 0.55)  เมือพิจารณารายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียในแต่ละขนัตอน  ปรากฏผล  

ดงันี 

 ขนัตอนที 1  ความสามารถดา้นการกาํหนดปัญหา รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจากมากไป

หาน้อย ไดแ้ก่ สรุปสิงทีเป็นปัญหาได ้(x̄ = 1.59, S.D. = 0.70)  รองลงมาไดแ้ก่ เสนอเงือนไขจาํเป็นของ 

การเกิดปัญหาได ้(x̄ = 1.52, S.D. = 0.51) และอธิบายสาเหตุของปัญหาไดม้ากกว่าหนึงแนวคิด (x̄ = 1.48, 

S.D. = 0.51) เป็นลาํดบัสุดทา้ย  

 ขนัตอนที 2  ความสามารถดา้นการวางแผนการทาํงาน รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจาก

มากไปหาน้อย ได้แก่  ร่วมปรึกษาหารือกบัเพือนในกลุ่ม กับ  มีขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ใน            

การวางแผนการทาํงานมีค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากนั (x̄ = 1.55,  S.D. =  0.50) รองลงมา

ไดแ้ก่ กาํหนดวิธีการรวบรวมขอ้มลูไดต้ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (x̄ = 1.52, S.D. = 0.55)  

 ขนัตอนที 3 ความสามารถดา้นการสืบคน้และจดักระทาํขอ้มลู  รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบั

จากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ สืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่ง (x̄ = 1.73, S.D. = 0.59) รองลงมาไดแ้ก่

โยงความสมัพนัธข์องเหตุและผลของขอ้มลูในเรืองทีสืบคน้ได ้(x̄ = 1.52, S.D. = 0.63) และจดัระบบขอ้มูล

เป็นกลุ่มใหเ้ขา้ใจง่าย (x̄ = 1.43, S.D. = 0.50) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 ขนัตอนที 4  ความสามารถดา้นการลงมือปฏิบติั  รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ย ไดแ้ก่ ลาํดบัขอ้มลูไดดี้และไม่สับสน (x̄ = 1.52, S.D. = 0.55)  รองลงมาไดแ้ก่ ประเมินผลงาน

ของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้าหมายของกลุ่มหรือไม่ (x̄ = 1.50, S.D. = 0.59)  และบนัทึกผลความรู้โดย

ใชภ้าษาทีถกูตอ้งตามหลกัภาษา (x̄ = 1.36, S.D. = 0.49) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

   ส
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 ขนัตอนที 5  ความสามารถดา้นการนาํเสนอขอ้มูล รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ย ไดแ้ก่  ถ่ายทอดขอ้มลูให้ผูอื้นเขา้ใจไดง่้ายและกระจ่างชดั (x̄ = 1.50, S.D. = 0.51) รองลงมาไดแ้ก่ 

มีความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดขอ้มูลให้ผูอื้นชวนติดตาม (x̄ = 1.41, S.D. = 0.62) และตอบคาํถาม/

ขอ้สงสยัของเพือนในเรืองทีสืบคน้มาไดช้ดัเจน (x̄ = 1.39, S.D. = 0.58) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 2  พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัด                

การเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5 โดยภาพรวมในทุกด้านพบว่าอยู่ในระดับ          

ปานกลาง (x̄ = 2.42, S.D. = 0.58) เมือพิจารณารายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียในแต่ละขนัตอนปรากฏผล 

ดงันี 

ขนัตอนที 1  ความสามารถดา้นการกาํหนดปัญหา    รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจาก      

มากไปหานอ้ยไดแ้ก่  เสนอเงือนไขจาํเป็นของการเกิดปัญหาได ้(x̄ = 2.57, S.D. = 0.50) รองลงมาไดแ้ก่ 

สรุปสิงทีเป็นปัญหาได ้(x̄ = 2.43, S.D. = 0.50) กบั อธิบายสาเหตุของปัญหาไดม้ากกว่าหนึงแนวคิดมี

ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากนั (x̄ = 2.43, S.D. = 0.50)   

 ขนัตอนที 2   ความสามารถดา้นการวางแผนการทาํงาน  รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจาก

มากไปหาน้อยไดแ้ก่ มีขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการวางแผนการทาํงาน (x̄ = 2.48, S.D. = 0.51)  

รองลงมาไดแ้ก่ กาํหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลไดต้ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (x̄ = 2.45, S.D. = 0.55) 

และร่วมปรึกษาหารือกบัเพือนในกลุ่ม (x̄ = 2.41, S.D. = 0.62) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 ขนัตอนที 3  ความสามารถด้านการสืบคน้และจดักระทาํข้อมูล  รายละเอียดตามรายข้อ

เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่  สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง (x̄ = 2.66, S.D. = 0.48) 

รองลงมาไดแ้ก่  จดัระบบขอ้มูลเป็นกลุ่มให้เขา้ใจง่าย (x̄ = 2.45, S.D. = 0.66) และโยงความสัมพนัธ์ของ

เหตุและผลของขอ้มลูในเรืองทีสืบคน้ได ้(x̄ = 2.41, S.D. = 0.62) เป็นลาํดบัสุดทา้ย   

 ขนัตอนที 4  ความสามารถดา้นการลงมือปฏิบติั  รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ย ไดแ้ก่ ประเมินผลงานของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้าหมายของกลุ่มหรือไม่ (x̄ = 2.45, S.D. = 0.63)  

รองลงมาไดแ้ก่ ลาํดบัขอ้มลูไดดี้และไม่สับสน (x̄ = 2.39, S.D. = 0.58)  และบนัทึกผลความรู้โดยใชภ้าษา

ทีถกูตอ้งตามหลกัภาษา (x̄ = 2.02, S.D. = 0.79) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 ขนัตอนที 5  ความสามารถดา้นการนาํเสนอขอ้มูล  รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจากมาก

ไปหาน้อยไดแ้ก่  ตอบคาํถาม/ขอ้สงสัยของเพือนในเรืองทีสืบคน้มาไดช้ดัเจน (x̄ = 2.48, S.D. = 0.63) 

รองลงมาไดแ้ก่ ถ่ายทอดขอ้มลูใหผู้อื้นเขา้ใจไดง่้ายและกระจ่างชดั (x̄ = 2.36, S.D. = 0.49)  และมีความคิด

สร้างสรรคใ์นการถ่ายทอดขอ้มลูใหผู้อื้นชวนติดตาม (x̄ = 2.32, S.D. = 0.47)  เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 3 พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจัด              

การเรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  โดยภาพรวมในทุกดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัสูง 

(x̄ = 2.62, S.D. = 0.47)  เมือพิจารณารายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียในแต่ละขนัตอน ปรากฎผลดงันี 

ขนัตอนที 1  ความสามารถดา้นการกาํหนดปัญหา   รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจากมาก

ไปหานอ้ยไดแ้ก่  เสนอเงือนไขจาํเป็นของการเกิดปัญหาได ้(x̄ = 2.77, S.D. = 0.42) รองลงมาไดแ้ก่ สรุป

สิงทีเป็นปัญหาได ้ (x̄ = 2.68, S.D. = 0.47)     และอธิบายสาเหตุของปัญหาไดม้ากกว่าหนึงแนวคิด                  

(x̄ = 2.64, S.D. = 0.49) เป็นลาํดบัสุดทา้ย  

ขนัตอนที 2  ความสามารถดา้นการวางแผนการทาํงาน  รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ยไดแ้ก่  กาํหนดวิธีการรวบรวมขอ้มลูไดต้ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (x̄ = 2.73, S.D. 

= 0.45)  รองลงมาไดแ้ก่ มีขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการวางแผนการทาํงาน (x̄ = 2.66, S.D. = 0.48) 

และร่วมปรึกษาหารือกบัเพือนในกลุ่ม (x̄ = 2.57, S.D. = 0.50) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

ขันตอนที 3 ความสามารถด้านการสืบค้นและจัดกระทาํข้อมูล รายละเอียดตามรายข้อ

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่  สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่ง (x̄ = 2.91, S.D. = 0.29)  

รองลงมาไดแ้ก่ จดัระบบขอ้มลูเป็นกลุ่มใหเ้ขา้ใจง่าย (x̄ = 2.66, S.D. = 0.48)  และโยงความสมัพนัธข์อง

เหตุและผลของขอ้มลูในเรืองทีสืบคน้ได ้(x̄ = 2.55, S.D. = 0.50) เป็นลาํดบัสุดทา้ย   

ขนัตอนที 4  ความสามารถดา้นการลงมือปฏิบติั รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจากมาก        

ไปหานอ้ย ไดแ้ก่  ประเมินผลงานของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้าหมายของกลุ่มหรือไม่ (x̄ = 2.59, S.D. = 

0.50) รองลงมาไดแ้ก่ บนัทึกผลความรู้โดยใชภ้าษาทีถกูตอ้งตามหลกัภาษา (x̄ = 2.55, S.D. = 0.50)  และ

ลาํดบัขอ้มลูไดดี้และไม่สบัสน (x̄ = 2.50, S.D. = 0.51) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

ขนัตอนที 5  ความสามารถดา้นการนาํเสนอขอ้มูล   รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจากมาก

ไปหาน้อยไดแ้ก่  ตอบคาํถาม/ขอ้สงสัยของเพือนในเรืองทีสืบคน้มาไดช้ดัเจน (x̄ = 2.64, S.D. = 0.49)  

รองลงมาได้แก่ ถ่ายทอดข้อมูลให้ผูอื้นเข้าใจได้ง่ายและกระจ่างชัด กับ ความคิดสร้างสรรค์ในการ

ถ่ายทอดขอ้มลูใหผู้อื้นชวนติดตาม มีค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากนั (x̄ = 2.45, S.D. = 0.50)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที 4  พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขันตอนการจัด            

การเรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยภาพรวมในทุกดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัสูง            

(x̄ = 2.73, S.D. = 0.44)   เมือพิจารณารายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียในแต่ละขนัตอน ปรากฏ ผลดงันี 
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ขนัตอนที 1  ความสามารถดา้นการกาํหนดปัญหา  รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจากมาก

ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ เสนอเงือนไขจาํเป็นของการเกิดปัญหาได ้ (x̄ =2.82, S.D. = 0.39)    รองลงมาไดแ้ก่ 

สรุปสิงทีเป็นปัญหาได ้(x̄ = 2.75, S.D. = 0.44)  และอธิบายสาเหตุของปัญหาไดม้ากกว่าหนึงแนวคิด    

(x̄ = 2.73, S.D. = 0.45) เป็นลาํดบัสุดทา้ย  

 ขนัตอนที 2  ความสามารถดา้นการวางแผนการทาํงาน  รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ กาํหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลไดต้ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (x̄ = 2.75, S.D.= 

0.44) รองลงมาไดแ้ก่ ร่วมปรึกษาหารือกบัเพือนในกลุ่ม (x̄ = 2.73, S.D. = 0.45) และมีขอ้เสนอแนะทีเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนการทาํงาน (x̄ = 2.70, S.D. = 0.46) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 ขนัตอนที 3  ความสามารถดา้นการสืบค้นและจดักระทาํขอ้มูล    รายละเอียดตามรายข้อ

เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่  สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่ง  (x̄ = 2.93, S.D. = 0.26) 

รองลงมาไดแ้ก่ โยงความสัมพนัธ์ของเหตุและผลของขอ้มูลในเรืองทีสืบคน้ได ้ (x̄ = 2.73, S.D. = 0.45) 

และจดัระบบขอ้มลูเป็นกลุ่มใหเ้ขา้ใจง่าย (x̄ = 2.70, S.D. = 0.46) เป็นลาํดบัสุดทา้ย   

 ขนัตอนที 4   ความสามารถดา้นการลงมือปฏิบติั  รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ย ไดแ้ก่  ประเมินผลงานของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้าหมายของกลุ่มหรือไม่ (x̄ = 2.77, S.D. = 0.42)  

รองลงมาไดแ้ก่ บนัทึกผลความรู้โดยใชภ้าษาทีถูกตอ้งตามหลกัภาษา (x̄ = 2.75, S.D. = 0.44) และลาํดบั

ขอ้มลูไดดี้และไม่สบัสน (x̄ = 2.70, S.D. = 0.46)  เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 ขนัตอนที 5   ความสามารถดา้นการนาํเสนอขอ้มูล รายละเอียดตามรายขอ้เรียงลาํดบัจากมาก

ไปหาน้อย ไดแ้ก่  ตอบคาํถาม/ขอ้สงสัยของเพือนในเรืองทีสืบคน้มาไดช้ดัเจน  (x̄ = 2.70, S.D. = 0.46) 

รองลงมาไดแ้ก่  ถ่ายทอดขอ้มลูใหผู้อื้นเขา้ใจไดง่้ายและกระจ่างชดั (x̄ = 2.59, S.D. = 0.50) และมีความคิด

สร้างสรรคใ์นการถ่ายทอดขอ้มลูใหผู้อื้นชวนติดตาม (x̄ = 2.57, S.D. = 0.50) อยูใ่นลาํดบัสุดทา้ย 

 ตอนที 3  ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5  
 

 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ความสามารถในการทาํโครงงานของนักเรียนเป็นรายกลุ่มใน 3 ดา้น  

ไดแ้ก่  (1) ดา้นการวางแผนการทาํงาน  (2) ดา้นกระบวนการทาํงาน  และ (3) ดา้นผลงานและ               

การนาํเสนอ  ปรากฏผลดงัตารางที  8 
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ตารางที 8   แสดงความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5   
 

 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับ ลําดับที 

1. ความสามารถด้านการวางแผนการทํางาน 

    1.1 การกาํหนดเรืองทีศึกษา 

 

3.00 

 

0.00 

 

สูง 

 

(1) 

    1.2 การกาํหนดปัญหาและตงัสมมติฐาน 2.60 0.55 สูง (4) 

    1.3 การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน 2.60 0.55 สูง (4) 

    1.4 การกาํหนดวสัดุอุปกรณ์และเครืองมือในการสืบคน้ 3.00 0.00 สูง (1) 

    1.5 การแบ่งภาระหนา้ทีใหส้มาชิก 2.80 0.45 สูง (3) 

รวมเฉลีย 2.80 0.25 สูง 1 
2. ความสามารถด้านกระบวนการทํางาน 

    2.1 การกาํหนดวิธีการและขนัตอนการดาํเนินงาน 

 

3.00 

 

0.00 

 

สูง 
 

(1) 

    2.2 การปฏิบติัตามวิธีการและขนัตอนทีกาํหนด 2.60 0.55 สูง (2) 

    2.3 การใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือในการทาํงาน                         2.60 0.55 สูง (2) 
    2.4 ขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงประกอบการทาํโครงงาน 2.60 0.55 สูง (2) 
    2.5 การบนัทึกขอ้มูลและจดักระทาํขอ้มูล 2.60 0.55 สูง (2) 
    2.6 การสรุปและเรียบเรียงขอ้มูล 2.60 0.55 สูง (2) 
    2.7 การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 2.60 0.55 สูง (2) 
    2.8 การแสดงบทบาทตามทีไดรั้บมอบหมายของสมาชิก 2.60 0.55 สูง (2) 
    2.9 ความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังาน 2.60 0.55 สูง (2) 
    2.10 ทาํงานเสร็จตรงเวลา 2.60 0.55 สูง (2) 

รวมเฉลีย 2.64 0.38 สูง 2 
3. ความสามารถด้านผลงานและการนําเสนอ 

    3.1 การจดัทาํรูปเล่มรายงาน   

 

2.40 

 

0.55 

 

ปานกลาง 

 

(5) 

    3.2 ขอ้มูลทีนาํมาจดัแสดงผลงาน 2.60 0.55 สูง (2) 

    3.3 ความคิดสร้างสรรคข์องผลงาน 2.80 0.45 สูง (1) 

    3.4 ความพร้อมในการนาํเสนอโครงงาน 2.60 0.55 สูง (2) 

    3.5 การตอบขอ้ซักถามในการนาํเสนอผลงาน 2.60 0.55 สูง (2) 

รวมเฉลีย 2.60 0.42 สูง 3 

รวมเฉลีย 3 ด้าน 2.68 0.33 สูง  
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จากตารางที 8   พบว่าความสามารถในการทาํโครงงานของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  โดย

ภาพรวมในทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 2.68, S.D. = 0.33) เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความสามารถ

ดา้นการวางแผนการทาํงาน (x̄ = 2.80, S.D. = 0.25)  ความสามารถดา้นกระบวนการทาํงาน  (x̄ = 2.64, S.D. = 

0.38) และ ความสามารถดา้นผลงานและการนาํเสนอ (x̄ = 2.60, S.D. = 0.42)  เป็นลาํดบัสุดทา้ย  เมือพิจารณา

รายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียในแต่ละดา้นปรากฏผล ดงันี 

ความสามารถดา้นการวางแผนการทาํงานของนกัเรียนอยู่ในระดบัสูง (x̄ = 2.80, S.D. = 0.25) ใน

ทุกประเด็น เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การกาํหนดเรืองทีศึกษา กบั การกาํหนดวสัดุอุปกรณ์

และเครืองมือในการสืบค้น มีค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากัน (x̄ = 3.00, S.D. = 0.00 )  

รองลงมาไดแ้ก่ การแบ่งภาระหนา้ทีใหส้มาชิก (x̄ =2.80, S.D. =0.45) และถดัมาเป็นการกาํหนดปัญหาและ

ตงัสมมติฐาน กับ การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากนั (x̄  =  2.60, S.D. = 0.55)  

 ความสามารถดา้นกระบวนการทาํงานของนักเรียนอยู่ในระดบัสูง (x̄ = 2.64, S.D. = 0.38) ใน         

ทุกประเด็น เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การกาํหนดวิธีการและขนัตอนการดาํเนินงาน (x̄ = 3.00, 

S.D. = 0.00)  รองลงมาไดแ้ก่  การปฏิบติัตามวิธีการและขนัตอนทีกาํหนด,การใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือ

ในการทาํงาน, ข้อมูล/ข้อเท็จจริงประกอบการทาํโครงงาน, การบันทึกข้อมูลและจัดกระทาํข้อมูล,         

การสรุปและเรียบเรียงข้อมูล, การแกปั้ญหาเฉพาะหน้า, การแสดงบทบาทตามทีได้รับมอบหมายของ

สมาชิก, ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบติังาน และ ทาํงานเสร็จตรงเวลา มีค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากนั (x̄ = 2.60, S.D. = 0.55)  

 ความสามารถดา้นผลงานและการนาํเสนอของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง (x̄ = 2.60, 

S.D. = 0.42)  แบ่งเป็นอยู่ในระดบัสูง 4 ประเด็น เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ความคิดสร้างสรรค์

ของผลงาน (x̄ = 2.80, S.D. = 0.45)  รองลงมาได้แก่ ขอ้มูลทีนาํมาจดัแสดงผลงาน, ความพร้อมในการ

นาํเสนอโครงงานและการตอบขอ้ซกัถามในการนาํเสนอผลงาน  มีค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากนั (x̄ = 2.60, S.D. = 0.55)  และความสามารถอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ประเด็นไดแ้ก่ การจดัทาํรูปเล่ม

รายงาน (x̄ = 2.40, S.D. = 0.55)  
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ตอนที 4  ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมต่ีอการจดัการเรียนรู้ 

               แบบโครงงาน 
 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานใน 3 ดา้นไดแ้ก่ (1) ดา้นบรรยากาศ  (2) ดา้นการจดัการเรียนรู้และ (3) ดา้นประโยชน์         

ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ ปรากฏผลดงัตารางที 9 

ตารางที 9   ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 

 

ความคดิเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน x̄ S.D. 
ระดับ        

ความคดิเห็น 
ลําดับ 

ที 

1. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

    1.1 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานน่าสนใจทาํใหน้กัเรียน 

          อยากเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

4.73 

 

0.45 

 

เห็นดว้ย           

มากทีสุด 

 

(3) 

    1.2 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหบ้รรยากาศใน 

          การเรียนรู้สนุกสนานเป็นกนัเองระหว่างเพือนในหอ้งเรียน 

4.84 0.43 เห็นดว้ย         

มากทีสุด 

(1) 

    1.3 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนมีอิสระ 

         ในการเรียนรู้ 

4.32 0.47 เห็นดว้ยมาก (5) 

    1.4 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้ 

          อยา่งมีความสุข 

4.75 0.44 เห็นดว้ย          

มากทีสุด 

(2) 

    1.5 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนกลา้ 

          แลกเปลียนความรู้/ความคิดเห็นกบัเพือน  

4.55 0.50 เห็นดว้ย            

มากทีสุด 

(4) 

รวมเฉลีย 4.64 0.18 เห็นด้วย           

มากทีสุด 

2 

2. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

    2.1 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรมการเรียนการสอน 

          ทีฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม 

 

5.00 

 

0.00 

 

เห็นดว้ย        

มากทีสุด 

 

(1) 

    2.2 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนกลา้คิด  

          กลา้ตอบคาํถามและกลา้แสดงความคิดเห็น 

4.82 0.39 เห็นดว้ย         

มากทีสุด 

(2) 

    2.3 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ช่วยใหน้กัเรียนไดค้น้พบ 

          ความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

4.59 0.69 เห็นดว้ย          

มากทีสุด 

(3) 

    2.4 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหฝึ้กปฏิบติักิจกรรม 

          ทีตนเองไม่ถนดัไปพร้อมกบัการเรียนเนือหาสาระ 

4.52 0.51 เห็นดว้ย           

มากทีสุด 

(5) 

    2.5 นกัเรียนตอ้งการให้ครูจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนรู้ 

          แบบโครงงานอีกในเนือหาสาระอืนๆ 

4.57 0.55 เห็นดว้ย           

มากทีสุด 

(4) 

รวมเฉลีย 4.70 0.24 เห็นด้วย          

มากทีสุด 
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ตารางที 9  (ต่อ) 
 

ความคดิเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน x̄ S.D. 
ระดับ        

ความคดิเห็น 
ลําดับ 

ที 

3. ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้ 

    3.1 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนสามารถ 

          นาํความรู้ทีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

4.61 

 

0.54 

 

เห็นดว้ย         

มากทีสุด 

 

(2) 

    3.2 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียน 

          เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้กบัเพือน 

4.66 0.48 เห็นดว้ย          

มากทีสุด 

(1) 

    3.3 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนช่วยเหลือผูอื้น 

          มากขึน 

4.45 0.55 เห็นดว้ยมาก (5) 

    3.4 นกัเรียนมีความรู้สึกว่าการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

          ช่วยใหน้กัเรียนทาํงานได ้อยา่งเป็นระบบและรอบคอบ 

4.48 0.51 เห็นดว้ยมาก (4) 

    3.5 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือหา 

         ไดง้่ายและชดัเจน 

4.50 0.70 เห็นดว้ย         

มากทีสุด 

(3) 

รวมเฉลีย 4.54 0.21 เห็นด้วย        

มากทีสุด 

3 

รวมเฉลีย 3 ด้าน 4.63 0.13 เห็นด้วย           

มากทีสุด 

 

 

จากตารางที  9  พบว่ าความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  5 ที มีต่อการ                            

จดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด (x̄ = 4.63, S.D. = 0.13)   

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่  ดา้นการจดัการเรียนรู้ (x̄ = 4.70, S.D. = 0.24)  รองลงมาไดแ้ก่  ดา้น

บรรยากาศการเรียนรู้ (x̄ = 4.64, S.D. = 0.18)  และ ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ (x̄ = 4.54, S.D. = 

0.21)  เป็นลาํดบัสุดทา้ย  เมือพิจารณารายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียในแต่ละดา้นปรากฏผล ดงันี 

    ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้  ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย              

มากทีสุด (x̄ = 4.64, S.D. = 0.18)   แบ่งเป็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุดใน 4 ประเด็น เรียงลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานเป็น

กนัเองระหว่างเพือนในหอ้งเรียน (x̄ = 4.84, S.D. = 0.43) รองลงมาไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน

ช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข (x̄ = 4.75, S.D. = 0.44)  ถดัมาเป็น การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน

น่าสนใจทาํใหน้กัเรียนอยากเขา้ร่วมกิจกรรม (x̄ = 4.73, S.D. = 0.45) และการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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ช่วยใหน้กัเรียนกลา้แลกเปลียนความรู้/ความคิดเห็นกบัเพือน (x̄ = 4.55, S.D. = 0.50)  และความคิดเห็น

ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากใน 1 ประเด็นไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้นักเรียน

มีอิสระในการเรียนรู้ (x̄ = 4.32, S.D. = 0.47) 

 ดา้นการจดัการเรียนรู้  ความคิดเห็นของนกัเรียนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด (x̄ = 4.70, S.D. = 

0.24)  ในทุกประเด็น เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรม         

การเรียนการสอนทีฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม (x̄ = 5.00, S.D. = 0.00)  รองลงมาไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนกลา้คิดกลา้ตอบคาํถามและกลา้แสดงความคิดเห็น (x̄ = 4.82, S.D. = 0.39)

ถดัมาเป็น การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ (x̄ = 4.59, S.D. = 0.69)  นกัเรียนตอ้งการใหค้รูจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานอีกใน

เนือหาสาระอืนๆ (x̄ = 4.57, S.D. = 0.55) และ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหฝึ้กปฏิบติักิจกรรม

ทีตนเองไม่ถนดัไปพร้อมกบัการเรียนเนือหาสาระ (x̄ = 4.52, S.D. = 0.51)  ตามลาํดบั  

   ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้  ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ           

เห็นดว้ยมากทีสุด (x̄ = 4.54, S.D. = 0.21) แบ่งเป็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุดใน 3 ประเด็น เรียงลาํดบั

จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนเกิดการแลกเปลียนเรียนรู้กบั

เพือน (x̄ = 4.66, S.D. = 0.48)  รองลงมาไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนสามารถนาํ

ความรู้ทีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั (x̄ = 4.61, S.D. = 0.54)  ถดัมาเป็น การจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือหาไดง่้ายและชดัเจน (x̄ = 4.50, S.D. = 0.70 )  ความคิดเห็นของนักเรียน

อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ นักเรียนมีความรู้สึกว่าการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน         

ช่วยใหน้กัเรียนทาํงานไดอ้ย่างเป็นระบบและรอบคอบ (x̄ = 4.48, S.D. = 0.51) และการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานช่วยใหน้กัเรียนช่วยเหลือผูอื้นมากขึน (x̄ =4.45, S.D. = 0.55) เป็นลาํดบัสุดทา้ย  
 

     ผลการวิเคราะห์เนือหาจากแบบสอบถามปลายเปิดพบว่า ปัญหาทีนักเรียนพบมากทีสุด           

ในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน คือ  สมาชิกกลุ่มไม่ช่วยกันแสดงความคิดเห็นมีจาํนวน 18 คน                  

คิดเป็นร้อยละ 40.91  และการทาํงานทีไดรั้บมอบหมายไม่เสร็จตามเวลาทีกาํหนด  มีจาํนวน 14 คน             

คิดเป็นร้อยละ 31.82  ตามลาํดบั 
 

      ด้านข้อเสนอแนะของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า  

นกัเรียนมีขอ้เสนอแนะมากทีสุดในเรือง  ควรเพิมระยะเวลาในการทาํกิจกรรมเพราะ การทาํงานกลุ่ม

ตอ้งใชเ้วลาคิดและปรึกษากนัในการทาํงานมากกว่าการเรียนรู้แบบรายบุคคลจาํนวน 25 คนคิดเป็น         

ร้อยละ 56.82    
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บทที 5 
 

สรุปผล  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ                

การพฒันา เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  Research)  

แบบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั (The One Group  Pretest–Posttest Design)  

วตัถุประสงคข์องการวิจยัมีดงันี  (1) เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5 ก่อนและหลงั                   

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  (2) ศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอน

ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  (3) ศึกษาความสามารถใน

การทําโครงงานของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 และ(4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน               

ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือ  

นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 จาํนวน 44 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling)  โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ ดงันี 
 

 

สรุปผลการวจิยั  
 

 การวิจัย เรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ              

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  สรุปผลการวิจยัไดด้งันี 

1. ผลการเรียนรู้เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานหลงัเรียน (x̄ = 33.59, S.D. = 2.34)          

สูงกว่าก่อนเรียน (x̄ = 13.52, S.D. = 2.87) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  ซึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานการวิจยัทีตงัไว ้  

 2. พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยภาพรวมในทุกดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 2.32, S.D. = 0.37)  

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นการสืบคน้และจดักระทาํขอ้มลู (x̄ = 2.39, S.D. = 
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0.37)  ความสามารถดา้นการกาํหนดปัญหา(x̄ = 2.37, S.D. = 0.38)   ความสามารถดา้นการวางแผน              

การทาํงาน(x̄ = 2.34, S.D. = 0.35)  ความสามารถดา้นการลงมือปฏิบติั (x̄ = 2.26, S.D. = 0.40)  และ

ความสามารถดา้นการนาํเสนอขอ้มลู (x̄ = 2.24, S.D. = 0.42)  เป็นลาํดบัสุดทา้ย  

3. ความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยภาพรวมในทุกดา้น

พบว่าอยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 2.68, S.D. = 0.33)   เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความสามารถดา้น                   

การวางแผนการทาํงาน (x̄ = 2.80, S.D. = 0.25)   ความสามารถดา้นกระบวนการทาํงาน (x̄= 2.64, S.D. = 

0.38)   และ ความสามารถดา้นผลงานและการนาํเสนอ (x̄ = 2.60, S.D. = 0.42)  เป็นลาํดบัสุดทา้ย   

 4. ความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน             

โดยภาพรวมในทุกดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด (x̄ = 4.63, S.D. = 0.13)  เรียงลาํดบัจากมาก

ไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนรู้ (x̄ = 4.70, S.D. = 0.24)  ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ (x̄= 4.64, 

S.D.= 0.18)  และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ (x̄ = 4.54, S.D. = 0.21)  เป็นลาํดบัสุดทา้ย                     

 

อภิปรายผลการวจิยั   

 

 การวิจยั เรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  สามารถอภิปรายผลจากขอ้คน้พบในการวิจยัได ้ ดงันี 

1. ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน หลงัเรียน                 

(x̄ = 33.59, S.D. = 2.34) สูงกว่าก่อนเรียน (x̄ = 13.52, S.D. = 2.87)  อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัทีตงัไว ้ ทงันีอาจเป็นเพราะว่า  

       (1) ลกัษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคือ การจัดกิจกรรมการเรียน          

การสอนทีใหน้กัเรียนเป็นผูต้งัประเด็นปัญหาซึงปัญหานนัมาจากความสนใจใคร่รู้ของตวันกัเรียนเอง

และลงมือคน้ควา้หาคาํตอบในสิงทีตนเองอยากรู้   มีการวางแผนการทาํงานอย่างเป็นระบบตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเรียนรู้ด้วยตนเองในลกัษณะของการสาํรวจคน้ควา้ขอ้มูลจาก

แหล่งเรียนรู้ทีหลากหลายแลว้นาํขอ้มลูมาอภิปราย วิเคราะห์  สงัเคราะห์ โดยใชเ้หตุผลประกอบจน

ไดข้อ้สรุปทีเป็นคาํตอบในเรืองนันๆและนําเสนอผลการศึกษาค้นควา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม   

ผูว้ิจยัพบขอ้สงัเกตขณะทีดาํเนินการทดลองว่า  การทีนกัเรียนตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการเรียน
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ว่าจะต้องเรียนรู้สิงใดเพืออะไรและโดยวิธีการอย่างไร  ทาํให้นักเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรง                

เกิดการเรียนรู้  สามารถสะทอ้นความรู้และทกัษะผา่นการปฏิบติังานจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ไดด้ว้ย

ตนเองโดยองคค์วามรู้ทีเกิดขึนนียอ่มมีความคงทนถาวรสามารถจดจาํไดน้าน  ซึงการทีนักเรียนได้

แสวงหาความรู้อย่างมีระเบียบแบบแผนด้วยตนเองเช่นนีจึงเป็นการเรียนรู้ทีมีความหมายต่อ

นักเรียนอย่างแทจ้ริง  ผลการวิจยันีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของลดัดา ภู่เกียรติ (2544 : 19-20) และ

พจนา ทรัพยส์มาน (2549 : 6-7) ทีไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไวส้อดคลอ้งกนัว่าเป็น

การจดัการเรียนรู้ทีเน้นให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบติัดว้ยตนเองโดยเชือมนัในศกัยภาพการเรียนรู้

ของตนทาํใหเ้กิดการพฒันาความคิดอยา่งอิสระ  ดงันนัองคค์วามรู้ทีถกูสร้างขึนจึงมีความหมายต่อ

นกัเรียนจะอยูค่งทนไม่ลืมง่ายและเป็นรากฐานให้สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆไดอ้ย่างไม่มีทีสินสุด   

จากลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานดังทีกล่าวมาย่อมส่งผลให้นัก เรียน                       

ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีเป็นกลุ่มทดลองไดรั้บการพฒันาสติปัญญาและเกิดความรู้ความเขา้ใจใน

บทเรียนจึงทาํใหมี้ผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึนสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สิริมา วชัรากร(2546 : 

74-75)  เรือง ผลของการเรียนแบบโครงงานเรือง ปัญหาสังคมในวิถีชีวิตในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีพบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนของ

นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01    

   (2) นกัเรียนทีผา่นการเรียนรู้แบบโครงงานจะไดรั้บการฝึกคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

ควบคู่ไปกบัการสร้างองค์ความรู้ เช่น  การทาํงานอย่างมีระบบ  การมีความรับผิดชอบต่องานที

ได้รับมอบหมาย  การตังใจทาํงานและพยายามเอาชนะอุปสรรคทังปวงทีอาจเกิดขึนขณะทํา

กิจกรรมเพือให้ผลงานของตนออกมาดีทีสุดเท่าทีจะทาํได้  และประการสาํคญัคือ การฝึกให้รู้จัก

กาํกบัตนเอง  กาํกบัความตอ้งการในการเรียนและความเขา้ใจในบทเรียนดว้ยตวัของนักเรียนเอง ฯลฯ 

หลงัการทดลองสินสุดลงผูว้ิจยัพบขอ้สังเกตว่า นักเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์เหล่านีเพิมขึน

โดยสงัเกตไดจ้ากคาํพดูของนกัเรียนคนหนึงในชนัทีกล่าวว่า  “...รู้สึกว่าการเรียนแบบนีฝึกให้เรามี

ความรับผดิชอบมากขึน  ไดฝึ้กทกัษะและนาํความรู้ทีเรียนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์...”  รวมทงัสงัเกต

จากพฤติกรรมของนักเรียนและผลงานทีได้จากการปฏิบัติว่ามีพัฒนาการดีขึน  จึงมีผลให ้                  

นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 ทีเป็นกลุ่มทดลองมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

ผลการวิจยันีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเพชรา วงศป์ระไพโรจน์ (2545 : 2-7)  ทีกล่าวถึงจุดประสงค์

ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไวว้่า  เพือให้นักเรียนมีเจตคติทีดีต่อการปฏิบัติงานอนัเป็น           

การสร้างลกัษณะนิสยัและจิตพิสยัใหเ้กิดกบันกัเรียนและยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุชาติ วงศสุ์วรรณ

(2542 : 5)  ทีกล่าวถึงบทบาทของนักเรียนทีเรียนรู้แบบโครงงานไวว้่า  โครงงานเป็นการเรียนรู้

ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม เพราะถือว่า ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหา คําตอบ                    
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หาความหมายตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา  ทาํให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  การแลกเปลียน

ประสบการณ์และความรู้ระหว่างนักเรียนดว้ยกนั  รวมทังการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมทงัหลายใหเ้กิดมีขึนในตวันกัเรียนดว้ยอีกเช่นกนั  นอกจากนันยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของณัฐพร เลิศพิทยภูมิ (2549 : 59) เรือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในกลุ่มสาระ          

การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมทีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาและพฤติกรรม

ในการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนทีเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมีระดบัการเกิด

พฤติกรรมการอนุรักษ์สิงแวดล้อมสูงขึนหลังจากการทดลองและมีระดับการเกิดพฤติกรรม          

การอนุรักษสิ์งแวดลอ้มสูงกว่ากลุ่มทีเรียนแบบปกติ  

    2. ผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยภาพรวมในทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

(x̄ = 2.32, S.D. = 0.37)  ทงันีอาจมีสาเหตุมาจาก 

       (1) นักเรียนไม่คุ้นเคยกับวิธีการเรียนการสอนแบบมีนักเรียนเป็นศูนยก์ลางทีต้อง

เผชิญและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง  ทาํใหข้าดการพฒันาทกัษะการแกไ้ขปัญหา  เนืองจากทีผ่านมา

พบแต่ระบบการเรียนการสอนแบบเดิมทีเน้นการท่องจาํหรือเน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติและ           

ทาํการบา้นเท่าทีมีในหนังสือเรียน  การไม่เคยมีประสบการณ์ทีตนตอ้งเป็นผูแ้สวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองเช่นนีทาํใหน้กัเรียนขาดการเผชิญปัญหา  ขาดการพิจารณาสาเหตุแห่งปัญหา  ขาดการคิดหา

แนวทางการแกไ้ขปัญหาและขาดโอกาสในการปฏิบติังานเพือแกไ้ขปัญหา  ซึงเท่ากบัว่านักเรียน

ขาดการพฒันาทกัษะแกไ้ขปัญหาดว้ยเช่นกนั โดยผูว้ิจยัพบขอ้สงัเกตว่าในแผนการจดัการเรียนรู้ที 1 

การทาํกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มนักเรียนในเวลา 3 ชวัโมงเกิดความขลุกขลกั ไม่ราบรืนและทาํงาน

เกินกาํหนดเวลาถึงแมว้่าสมาชิกกลุ่มจะร่วมมือกันทาํงานเป็นอย่างดีแลว้ก็ตาม อาจเป็นเพราะว่า

นกัเรียนแต่ละคนไม่คุน้เคยกบัวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน  ขาดประสบการณ์การแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเองในการทาํงาน  ขาดการวางแผน/การประสานงานทีดีรวมทงัขาดทกัษะการแกไ้ขปัญหา

โดยดูไดจ้ากค่าเฉลียของคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียนได้เพียง 1.50 จาก

คะแนนเต็ม 3.00  แสดงให้เห็นว่าเมือนักเรียนตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติัจริงตาม

ขันตอนของการเรียนรู้แบบโครงงานผิดแปลกไปจากการเรียนรู้แบบเดิมทีคุ้นเคย  ทาํให้เกิด              

ความกงัวลว่าจะตอ้งเริมตน้อยา่งไรและหากพบกบัปัญหาขึนในระหว่างทาํกิจกรรมตนเองจะแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งหรือไม่  เมือเป็นเช่นนีจึงเป็นหนา้ทีของครูทีควรใชว้ิธีการเรียนการสอนแบบ

มีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางพร้อมกบัฝึกให้นักเรียนแกปั้ญหาดว้ยวิธีสอนทีเหมาะสมอย่างสมาํเสมอ

เพือพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้และคุณลกัษณะดงักล่าวของนกัเรียนเพือให้เป็นไปตามจุดหมายของ
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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  โดยเฉพาะในเรืองของการแกปั้ญหาที

นักเรียนต้องฝึกฝนเรียนรู้อย่างต่อเนือง  เพราะการแก้ปัญหาเป็นความสามารถทีประกอบด้วย

หลายๆ ทกัษะทีมีความซบัซอ้นเขา้ดว้ยกนั  เนืองจากเป็นกระบวนการของการประยุกต์ใชค้วามรู้          

ทีไดรั้บมาก่อนเพือมาปรับใชก้บัสถานการณ์ใหม่ทีไม่คุน้เคย  เป็นการประสานกนัระหว่างความรู้ 

ความเขา้ใจ ประสบการณ์เดิม  เจตคติ ความเชือและความสามารถต่างๆ รวมถึงการมีความมนัใจใน

ตนเอง (อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย ์2532 : 208-210 ; อาชวินี ไชยสุนทร 2535 : 11) จึงจะทาํให้ประสบ

ความสาํเร็จในการแกปั้ญหาได ้ 

    (2) ขอ้จาํกดัดา้นเวลา  เนืองจากนักเรียนมีภาระงานในรายวิชาอืนเป็นจาํนวนมาก

รวมทงัยงัตอ้งเขา้ร่วมกบักิจกรรมเสริมทีโรงเรียนจดัให้นอกเหนือจากงานทีตอ้งปฏิบติัในระหว่าง

การทดลองของผูว้ิจยั   ประกอบกบัการทีสมาชิกในชนัมธัยมศึกษาปีที 5/3 ส่วนหนึงมีตาํแหน่งเป็น

คณะกรรมการนักเรียนทีตอ้งอุทิศเวลาเพือทาํกิจกรรมกบัโรงเรียนอยู่เสมอโดยหลีกเลียงไม่ได ้          

การทีนักเรียนมีภาระงานทีต้องปฏิบติัและรับผิดชอบมากมายเช่นนีส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้            

ผลการปฏิบติัในบางกิจกรรมของนกัเรียนทีผูว้ิจยัคาดหวงัว่าน่าจะปฏิบติัไดดี้แต่กลบัไม่เป็นอย่างที

คาดหวงั  อาจเป็นเพราะนักเรียนเกิดความกงัวลเนืองจากตอ้งจดัสรรเวลาให้กบักิจกรรมอืนดว้ย 

นอกจากนันยงัอาจเป็นเพราะขอ้จาํกดัด้านการจดัตารางสอนของโรงเรียนทีกาํหนดให้กลุ่มวิชา

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมจดัชวัโมงเรียนแบบคาบเดียว แต่ทว่าทุกกิจกรรมของการทดลอง

ครังนีตอ้งใชเ้วลาเรียนติดต่อกันมากกว่านันเพือให้เกิดความต่อเนือง  เพราะการมีเวลาเรียนที          

ไม่ต่อเนืองจะส่งผลต่อการปรับตวั  ปรับความรู้สึกของนักเรียน  ทาํให้นักเรียนตอ้งเสียเวลาไปกบั

การทบทวนว่าในชวัโมงเรียนทีผา่นมาตนเองทาํกิจกรรมใดคา้งไว ้  (ในการทดลองครังนีผูว้ิจยัได้

แกปั้ญหานีโดยการขอสบัเปลียนชวัโมงเรียนกบัครูท่านอืนเพือให้ไดเ้วลาเรียนสาํหรับทาํกิจกรรม

ติดต่อกนัอยา่งนอ้ย  2 ชวัโมงจึงทาํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาในเรืองนีได)้ 

 (3) ปัญหาดา้นบุคลิกภาพส่วนตวัของนกัเรียน   ผูว้ิจยัพบขอ้สงัเกตว่ามีนกัเรียนจาํนวน 

11 คนในชนัเรียนทีมีบุคลิกภาพเงียบขรึม  ไม่แสดงลกัษณะความเป็นผูน้าํ  ขาดความเชือมนัและ        

ไม่กลา้แสดงออกโดยกลวัว่าจะทาํสิงทีผิดพลาดหรือกลวัเพือนหัวเราะเยาะ  ทาํให้ไม่กลา้ซกัถาม             

ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นและไม่แสดงบทบาท  ซึงในการแกไ้ขอาจตอ้งใช้เวลานานทีจะปรับ 

เปลียนความคิดเดิมทีมีอยู ่ จึงเป็นภาระหนา้ทีสาํคญัของครูทีจะตอ้งแกไ้ขให้นักเรียนเปลียนแปลง

พฤติกรรมเสียใหม่  ดงัที ฉันทนา ภาคบงกช (2528  : 51,55)  ไดก้ล่าวไวว้่า  การสอนให้นักเรียน

รู้จกัแกปั้ญหาบรรลุจุดมุ่งหมายถึงขนันาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดว้่ามิใช่สิงทีทาํไดง่้าย  ๆควรตอ้ง

ใชว้ิธีการฝึกฝนทางดา้นความคิดหรือการอภิปรายโดยใชค้วามคิดระดบัสูง  ดงันันครูจึงมีบทบาท
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สาํคญัในการเสริมสร้างให้นักเรียนไดมี้โอกาสฝึกคิดอยู่เสมอเพือจะทาํให้เด็กมีความสามารถใน 

การแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

อนึงเมือผูว้ิจัยวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนเป็นรายแผนการจัด          

การเรียนรู้พบว่า  ค่าคะแนนเฉลียความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนในแผนการจัด                 

การเรียนรู้ที 1 (x̄ =1.50, S.D. = 0.55)    และแผนการจดัการเรียนรู้ที 2 (x̄ = 2.42, S.D. = 0.58) อยู่ใน

ระดบัปานกลาง และพฒันาสูงขึนอยู่ในระดบัสูงในแผนการจดัการเรียนรู้ที 3 (x̄ = 2.62, S.D. = 0.47) 

และแผนการจดัการเรียนรู้ที 4 (x̄ = 2.73, S.D. = 0.44) อยา่งต่อเนือง  แสดงใหเ้ห็นว่าหลงัจากทีนักเรียน

ไดเ้รียนรู้ดว้ยวิธีแบบโครงงานทาํใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกฝน  ฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้มากขึน  

ส่งผลให้ความสามารถแกปั้ญหาของนักเรียนไดพ้ฒันาสูงขึนดว้ยเช่นกนั ผลทีไดจ้ากการวิจยัครังนี

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Dewey (1976 : 130) ทีกล่าวว่าวิธีสอนทีดีจะตอ้งรู้จกัฝึกคนโดยให้ลงมือ

ปฏิบติัและเผชิญสถานการณ์จริงซึงจะทาํให้เกิดขอ้คน้พบดว้ยตนเองและไดพ้ฒันาความสามารถใน

การแก้ปัญหาให้สูงขึน นอกจากนันยงัสอดคลอ้งกับแนวคิดของ นฤมล ยุตาคม (2543 : 37-38) ;             

สุพิน ดิษฐสกุล (2543 : 52) และสมประสงค์ น่วมบุญลือ (http://my.opera.com/ somprasong/blog/)  ที

กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ดว้ยโครงงานว่าช่วยพฒันานักเรียนให้เป็นนักทีคิดเป็น ทาํเป็นและ

สามารถแก้ปัญหาต่างๆทีอาจเกิดขึนได้ในทุกขันตอนของการเรียนรู้    สอดคลอ้งกบัผลการวิจัย

ของณัฐพร เลิศพิทยภูมิ(2549 : 59) เรือง  ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมทีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาและพฤติกรรมในการ

อนุรักษ์สิงแวดลอ้มของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร ทีพบว่า 

นกัเรียนทีเรียนวิชาสงัคมศึกษาโดยผา่นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานไดค่้ามชัฌิมเลขคณิต

ของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึนหลงัจากการทดลอง และงานวิจัยของวูดินเกอร์ 

(Wurdinger  2011 : Abstract) ทีไดท้าํวิจยัเชิงสาํรวจแบบออนไลน์เกียวกบัการพฒันาทกัษะชีวิตของ

นกัเรียนทีใชก้ารเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  ผลการวิจยัพบว่าการเรียนรู้ดว้ยโครงงานสามารถพฒันาทกัษะ 

การแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรคแ์ละการจดัการเวลาของนกัเรียนใหสู้งขึนได ้

3. ผลการวิจยัพบว่า  ความสามารถในการทาํโครงงานของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5   

โดยภาพรวมในทุกดา้นอยู่ในระดบัสูง (x̄ = 2.68, S.D. = 0.33)  ทงันีอาจเป็นเพราะว่าการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานใชก้ระบวนการกลุ่มเป็นกิจกรรมหลกัในการเรียนรู้ของนักเรียนซึงเป็นไป

ตามแนวคิดทฤษฎีการทาํงานกลุ่มทีว่า การทาํงานกลุ่มให้ประสบความสาํเร็จไดน้ันสมาชิกตอ้งมี

ปฏิสมัพนัธร่์วมกนัทงัในดา้นการกระทาํ  ความรู้สึก  ความคิด  ร่วมกนัตดัสินใจ การติดต่อสือสาร 

สนับสนุนและส่งเสริมกนัในทางบวกโดยถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในผลงานของกลุ่ม 
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ผูว้ิจยัพบขอ้สงัเกตว่าการทาํโครงงานของนกัเรียนในแผนการจดัการเรียนรู้ที 3  สมาชิกกลุ่มทุกคน

รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของกลุ่มตนเป็นอย่างมากเนืองจากเป็นผลงานทีทุกคนมีส่วนร่วม

สร้างสรรค ์ ถือเป็นประสบการณ์ทีหาไม่ไดจ้ากตาํราเรียนหรือจากการบอกเล่าของผูอื้น  สร้างความ

ประทบัใจและมีคุณค่าต่อความทรงจาํของนักเรียนเป็นอย่างมาก  ดงัช่วงหนึงทีตวัแทนกลุ่มของ

นกัเรียนไดก้ล่าวขอบคุณกบัวิทยากรทอ้งถินเมือการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลเสร็จสินลงว่า “...หนูรู้สึก

ว่าวนันีเป็นวนัทีหนูไดใ้ช้เวลาอย่างคุ้มค่าจากการเรียนเพราะไดรั้บความรู้ ความสนุกสนานและ

ประสบการณ์มากมาย หนูและเพือนๆไดท้าํในสิงทีไม่เคยทาํมาก่อน ไดแ้สดงความสามารถและ

ความคิดเห็นอยา่งเต็มที หนูคงจดจาํวนัดีๆอยา่งนีตลอดไปมนัเป็นประสบการณ์ทีดีในชีวิตของหนู

...”   ขอ้สงัเกตอีกประการหนึงทีผูว้ิจยัคน้พบคือ  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเน้นกระบวนการ

มากกว่าเนน้เนือหาสาระของการเรียนการสอน  ทาํใหน้กัเรียนมีอิสระในการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงโดย

สามารถกาํหนดกระบวนการทาํงานเพือการคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง  ตงัแต่ขนัการกาํหนด

ปัญหาซึงเป็นขันตอนแรกไปจนถึงขันนําเสนอข้อมูลเพือพิสูจน์เหตุและผลของปัญหาซึงเป็น

ขนัตอนสุดท้ายรวมถึงยงัสามารถประเมินผลการทาํงานของตนเอง   สิงเหล่านีทาํให้นักเรียน              

เกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้  ฝึกใหก้ลา้แสดงออกทางความคิด ฝึกการยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอื้น มีการระดมความคิดเห็นและแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั  ส่งผลให้

นกัเรียนเกิดการพฒันาตนเองในดา้นการแสวงหาความรู้  การปรับตวัใหอ้ยูไ่ดใ้นสงัคม  การทาํงาน

ร่วมกับผูอื้นเพราะการทาํงานร่วมกันจะทาํให้ทุกคนรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อกลุ่มเท่าๆกัน               

เกิดความเชือมนัในตวัเองและช่วยใหเ้กิดแนวคิดหลากหลาย  การมีบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเป็น

กนัเองเช่นนียอ่มทาํใหน้กัเรียนรู้สึกสบายใจและไม่เคร่งเครียด (Young 1972 : 634) สอดคลอ้งกบั

คาํกล่าวของดนั (Dunn 1972 : 154)  ทีว่าการสร้างกลุ่มเล็กๆ ทีมีความสัมพนัธ์ต่อกนัในการเรียน       

จะเป็นการป้องกนัไม่ให้เด็กมีความรู้สึกโดดเดียวหรืออยู่คนเดียวเนืองจากมีการทาํงานร่วมกัน            

และช่วยกนัรับผิดชอบในงานดว้ยความเชือมนัในตนเอง   และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ           

วิไล เดชตุม้ (2552 : 111) ทีทาํการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงานโดยใช้

แหล่งเรียนรู้ในวดัโพธิของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3  ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมิน

ความสามารถในการทาํโครงงานโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในวดัโพธิของนักเรียนมีค่ามชัฌิมเลขคณิต

เท่ากบั 51.58  จากคะแนนเต็ม 60  คิดเป็นร้อยละ 85.96  สูงว่าเกณฑ์ทีกาํหนดคือร้อยละ 70  อย่าง           

มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  และผลการวิจยัของโธมสั  (Thomas  2000 : Abstract) ทีทาํวิจยั

เกียวกบัการสอนแบบโครงงานในช่วงปี ค.ศ.1990-2000 พบว่าการสอนแบบโครงงานช่วยเพิมทกัษะ

กระบวนการดา้นต่างๆของนกัเรียนรวมทงัความสามารถทางภาษาและผลสมัฤทธิทางการเรียน 
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   4. ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานโดยภาพรวมในทุกดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด (x̄ = 4.63, S.D. = 0.13)  เรียงลาํดบั

จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่  ดา้นการจดัการเรียนรู้ (x̄= 4.70, S.D. = 0.24)     ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้             

(x̄ = 4.64, S.D. = 0.18) และ  ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้(x̄ = 4.54, S.D. = 0.21) เป็นลาํดบั

สุดทา้ย  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นเริมจากดา้นการจดัการเรียนรู้พบว่า นักเรียนเห็นดว้ย

มากทีสุดในขอ้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานเป็น

กนัเองระหว่างเพือนในหอ้งเรียนเป็นลาํดบัที 1  และการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียน

มีอิสระในการเรียนรู้เป็นลาํดับสุดท้าย   ทังนีอาจเป็นเพราะว่านักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้

เนืองจากได้ศึกษาคน้ควา้เรืองทีตนเองเป็นผูเ้ลือกจากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ได้ทาํกิจกรรมที

ตอบสนองต่อการเรียนรู้แบบมีนกัเรียนเป็นสาํคญัในบรรยากาศการเรียนทีเป็นกนัเอง   ทาํให้รู้สึก

สบายใจโดยเฉพาะกิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ที 3 ทีนักเรียนมีกิจกรรมทาํโครงงานสาํรวจ

ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน  ผูว้ิจยัพบขอ้สงัเกตว่านกัเรียนชืนชอบมากทีไดไ้ปสมัภาษณ์เก็บขอ้มลูกบั

ผูรู้้ตามแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้าน  ทาํให้เกิดประสบการณ์ตรงและไดรั้บรู้ขอ้มูลจริงทีไม่ได้มาจาก       

แค่เพียงในหนงัสือเรียน  ไดรู้้จกัการปรับตวัให้มีมรรยาททีเหมาะสม  มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีกบัผูอื้น 

ได้ใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าทีเกิดขึนในระหว่างการเรียนรู้เป็นไปตาม

แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองทีว่าการจัดการเรียนรู้ควรมีบรรยากาศทีมีทางเลือก

หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ ให้นักเรียนทีมีความถนัดความสามารถและประสบการณ์

แตกต่างกนัได้ช่วยเหลือซึงกันและกันสร้างสรรค์ความรู้และผลงานและพฒันาทักษะทางสังคม

ภายใตบ้รรยากาศทีอบอุ่นเป็นมิตรและมีความสุข (พจนา ทรัพยส์มาน 2549 : 6-7) ในดา้นบรรยากาศ

การเรียนรู้พบว่า  นกัเรียนเห็นดว้ยมากทีสุดในขอ้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรมการเรียน

การสอนทีฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มเป็นลาํดับที 1  และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้         

ฝึกปฏิบติักิจกรรมทีตนเองไม่ถนัดไปพร้อมกบัการเรียนเนือหาสาระ เป็นลาํดบัสุดทา้ย  ทงันีอาจ

เป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเน้นการนําระบบการทาํงานกลุ่มมาใช้จดักิจกรรม

ใหก้บันักเรียน  สมาชิกภายในกลุ่มจะมีระดบัความสามารถแตกต่างกนั ทุกคนร่วมมือกนัทาํงาน

อย่างมีลาํดบัขนัตอน  มีการช่วยกนัแกปั้ญหาสรุปอภิปรายและนาํเสนอผลงาน การไดช่้วยเหลือ

แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างกนัในกลุ่มเช่นนีส่งผลให้การจดัการเรียนรู้บรรลุผลตามความมุ่งหวงั          

ในดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้พบว่านกัเรียนเห็นดว้ยมากทีสุดในขอ้การจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานช่วยให้นักเรียนเกิดการแลกเปลียนเรียนรู้กบัเพือนเป็นลาํดบัที 1 และการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานช่วยให้นักเรียนช่วยเหลือผูอื้นมากขึนเป็นลาํดับสุดท้าย  ทังนีอาจเป็นเพราะว่า 

โครงงานเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มเพราะถือว่าทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน        
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การคน้หาคาํตอบหาความหมายตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหานาํสู่การแลกเปลียนประสบการณ์

และพืนฐานความรู้ระหว่างนกัเรียนดว้ยกนั  ความสามารถดา้นต่างๆทีมีอยูใ่นตวัของนักเรียนจะถูก

กระตุน้ให้ไดแ้สดงออกมาอย่างเต็มทีขณะทีปฏิบัติกิจกรรม  เช่นเดียวกบัทกัษะต่างๆ  ทีจาํเป็น

สาํหรับชีวิต เช่น ทกัษะการทาํงาน ทกัษะการอยูร่่วมกนั ทกัษะการจดัการฯลฯ จะถูกนาํมาใชอ้ย่าง

เต็มศกัยภาพในขณะทีร่วมกันแก้ปัญหาทีเกิดขึนระหว่างการทาํโครงงาน  รวมทงัมีการปลูกฝัง 

ความเป็นประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทงัหลายขณะทีทุกคนร่วมกนัทาํงานทาํให้

การเรียนรู้มีความหมายต่อนักเรียนอย่างแทจ้ริง(สุชาติ วงศสุ์วรรณ 2542 : 5)  ดงัที ไฮนส์ (Haines 

2002 : 3-4 อา้งถึงในอติกานต์ ทองมาก 2552 : 20)ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ทีนักเรียนจะไดรั้บจาก      

การทาํโครงงานไวว้่า โครงงานเปิดโอกาสให้นักเรียนผูมี้ความรู้ความสามารถต่างกนัไดท้าํงาน

ร่วมกนัและไดแ้สดงออกอยา่งเท่าเทียมกนั  นกัเรียนซึงอ่อนในดา้นใดดา้นหนึงอาจใชค้วามสามารถ

พิเศษดา้นอืนของตนช่วยใหง้านสาํเร็จไดไ้ม่แพผู้อื้น 

 ผลจากการวิเคราะห์เนือหาจากแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิดเกียวกบัปัญหาสรุป

ไดว้่าในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มมีนกัเรียนจาํนวน 11 คนในชนัเรียนทีค่อนขา้งเงียบขรึมและเขา้ร่วม

แสดงความคิดเห็นกบักลุ่มค่อนขา้งนอ้ยทงันีอาจเป็นเพราะว่า  นกัเรียนไม่เขา้ใจบทบาทของตนทีมี

ต่อกลุ่มว่าโครงงานเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม จึงเป็นหน้าทีของครูทีต้องให้

คาํปรึกษาและแนะนาํใหน้กัเรียนปฏิบติัตนในบทบาททีถูกตอ้งเพือให้เป็นไปตามแนวทางการนาํ

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ทีให้ความสาํคญักบัวิธีการเรียนรู้ของ

บุคคลและกระบวนการเรียนรู้ โดยเชือว่าการเรียนรู้เป็นเรืองเฉพาะตวัของบุคคลและการสร้าง

ความรู้เป็นกระบวนการทีเกิดจากความรู้ความเขา้ใจจากประสบการณ์ทงัดา้นสติปัญญาและสังคม 

(พจนา ทรัพยส์มาน 2549 : 6) นอกจากนีกลุ่มนกัเรียนยงัพบปัญหาดา้นเวลาในการปฏิบติักิจกรรม 

ไม่เพียงพอทงันีอาจเกิดจากนกัเรียนขาดประสบการณ์เรืองการแบ่งงานภายในกลุ่มและการจดัสรร

เวลาไม่เหมาะสมกบักิจกรรมซึงลว้นตอ้งใชเ้วลาในการคิด พิจารณา วิเคราะห์คาํถาม หาคาํตอบและ

ตรวจสอบคาํตอบดงันนัครูทีปรึกษาจะตอ้งเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการใหค้วามช่วยเหลือนักเรียน 

ดงัที โพลยา (Po1ya 1957  อา้งถึงใน สิริพร ทิพยค์งและคณะ 2544 : 70-72) ไดก้ล่าวว่า งานทีสาํคญั

ทีสุดของครูคือการให้ความช่วยเหลือในกรณีทีนักเรียนมีปัญหาทาํไม่ได้และต้องการความ

ช่วยเหลือดว้ยการเสนอแนะวิธีแกปั้ญหาและช่วยกระตุน้ใหใ้ชว้ิธีการคิดทีแตกต่างจากวิธีเดิมทีเคย

ใชเ้พือใหน้กัเรียนประสบกบัความสาํเร็จในการแกปั้ญหา 
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ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทีเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้

และการศึกษาครังต่อไปซึงประกอบด้วย ข้อเสนอแนะทั วไป และ ข้อเสนอแนะเพือการวิจัย               

ครังต่อไปโดยมีรายละเอียด ดงันี 
 

ข้อเสนอแนะทัวไป 
 

ขอ้เสนอแนะเพือการนาํผลไปใช ้

 1. ครูควรใหค้วามสาํคญักบัการปฐมนิเทศเพือเตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนการทดลอง

ดว้ยการให้ความรู้ความเข้าใจในเรืองรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ขันตอนการเรียนรู้ 

บทบาทของนกัเรียนและครูในการทาํกิจกรรม การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพือใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจ

กระบวนการเรียนการสอนชดัเจน 

 2. ในหอ้งเรียนทีไม่คุน้เคยกบัการจดัเรียนรู้แบบโครงงาน  ครูควรใชกิ้จกรรมทีศึกษาภายใน

หอ้งเรียนก่อนเพือสร้างความคุน้เคยและมีประสบการณ์ในการปฏิบติักิจกรรมให้กบันักเรียนก่อนที

จะตอ้งออกไปปฏิบติักิจกรรมในแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 

 3. ครูควรเตรียมแหล่งขอ้มลู สือ/อุปกรณ์ทีทนัสมยัอย่างเพียงพอต่อการใชเ้ป็นแหล่งศึกษา

คน้ควา้ของนกัเรียนเพือไม่ใหเ้สียเวลาในการทาํกิจกรรม 

 4. ควรเชิญบุคคลภายนอกทีเกียวขอ้งกบัการเรียนรู้มาร่วมประเมินโครงงานนอกเหนือ จาก

การประเมินจากครูฝ่ายเดียวเช่น วิทยากรของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพือทาํให้ผลการประเมินมีความ

เทียงตรงมากขึน 
 

ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยัครังต่อไป 
 

1. ควรนาํการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไปใชจ้ดัการเรียนรู้เพือศึกษาและพฒันา      

คุณลกัษณะอืนๆนอกเหนือจากความสามารถในการแกปั้ญหา เช่น การคิด การสือสาร เป็นตน้  

              2. ควรมีการเก็บขอ้มลูพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนทงัในดา้น

ปริมาณและคุณภาพร่วมดว้ยเพือใหไ้ดข้อ้มลูทีมีประสิทธิภาพยงิขึน 
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2. ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้โดยผูเ้ชียวชาญ 

3. ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหา                   

ตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยผูเ้ชียวชาญ 

4. ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานโดยผูเ้ชียวชาญ 

5. ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานโดยผูเ้ชียวชาญ 

6. ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ค่าความเชือมนั(Reliability) ของแบบทดสอบ

วดัผลการเรียนรู้ 
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ตารางที  10   ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผู้เชียวชาญ 

∑R IOC 
คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5 

1. องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้(ภาพรวม)        

    1.1 การกาํหนดองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 

          ครบตามรูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    1.2 แผนการจดัการเรียนรู้มีลาํดบัขนัตอนอย่างเป็นระบบ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

2. ความคิดรวบยอด        

    2.1 แสดงความคิดรวบยอดของเนือหาหรือแกน่ของเรือง + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5  

    2.2 สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

          และสาระการเรียนรู้ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้        

     3.1 สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

     3.2 มีความถูกตอ้งตามหลกัการเขียน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

     3.3 มีความชดัเจนสามารถวดัพฤติกรรมได ้ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

4. สาระการเรียนรู้        

    4.1 สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    4.2 ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและทนัสมยั + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    4.3 ครบถว้นเพียงพอทีจะเป็นพืนฐานในการสร้าง 

          องคค์วามรู้ใหม่หรือพฤติกรรมหรือทกัษะทีตอ้งการ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

5.  การวัดและประเมินผล        

     5.1 วิธีวดัและเครืองมือวดัสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม 

           ทีกาํหนดในจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

     5.2 วิธีวดัและเครืองมือวดัสอดคลอ้งกบัขนัตอนและ 

           กระบวนการในกจิกรรมการเรียนรู้ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

     5.3 ใชวิ้ธีวดัและประเมินผลหลายๆวิธี 

           ตามสภาพความเป็นจริง 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

     5.4 เกณฑก์ารประเมินมีความสอดคลอ้งกบั 

           ระดบัความสามารถของนกัเรียน 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
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ตารางที  10 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผู้เชียวชาญ 

∑R IOC 
คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5 

6. กิจกรรมการเรียนรู้        

    6.1 สอดคลอ้งกบัตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    6.2 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสามารถ 

          และวยัของนกัเรียน 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    6.3 ขนัตอนการจดักจิกรรมการเรียนรู้มีความชดัเจน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    6.4 ขนัตอนการจดักจิกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลา 

          สถานทีและสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน 

          และแหล่งเรียนรู้ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    6.5 ขนัตอนการจดักจิกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ  จูงใจให ้

          กระตือรือร้นทีจะเรียนรู้และเขา้ร่วมกจิกรรม 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    6.6 ขนัตอนการจดักจิกรรมการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียน 

          เป็นสําคญั 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    6.7 ขนัตอนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ใชวิ้ธีการสืบคน้ 

          ความรู้ไดห้ลายวิธี 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    6.8 ขนัตอนการจดักจิกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม 

          หลกัวิธีสอนแบบโครงงาน 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

7. สือการเรียนรู้        

    7.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    7.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    7.3 สอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    7.4 เหมาะสมกบัวยั  ความสนใจ ความสามารถ 

          ของนกัเรียน 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

ค่าเฉลียรวม 1.00 
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ตารางที  11   ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์ ข้อ ประเภท 
ผู้เชียวชาญ 

∑R IOC คนที 

1 

คนที 

2 

คนที 

3 

คนที 

4 

คนที 

5 

อธิบายหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงได ้

 

1 ความรู้ความจาํ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

2 ความรู้-ความจาํ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

3 ความเขา้ใจ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

4 วิเคราะห ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

เสนอแนะแนวทางการนาํปรัชญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตของ 

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได ้

5 นาํไปใช ้ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

6 นาํไปใช ้ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

7 ความเขา้ใจ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

อธิบายแนวทางการประยุกตใ์ชป้รัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพียงในการพฒันาเศรษฐกจิของ 

ประเทศภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม  การคา้ 

และบริการได ้

8 วิเคราะห ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

9 วิเคราะห ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

10 ประเมินค่า + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

สรุปความรู้เกยีวกบัระบบสหกรณ์ได ้

 

11 ความเขา้ใจ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

12 ความรู้ความจาํ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

13 ความรู้ความจาํ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

วิ เคราะห์ปั จ จัยที มี ส่ว นส่ง เส ริมหรือ เ ป็ น

อุปสรรคต่อการดาํเนินการของระบบสหกรณ์

ในชุมชนได ้

14 วิเคราะห ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

15 วิเคราะห ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

16 วิเคราะห ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

สํารวจ อภิปรายแนวทางการบริหารจัดการ

ระบ บ สหก รณ์ในชุมชนตามหลักป รัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงได ้

17 ความเขา้ใจ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

18 นาํไปใช ้ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

19 ประเมินค่า + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

อธิบายประโยชนข์องระบบสหกรณ์ทีมีผลต่อ 

การพฒันาเศรษฐกจิในชุมชนและประเทศได ้

20 ความเขา้ใจ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

สรุปความรู้เกยีวกบัเศรษฐกจิชุมชน ได ้

 

21 ความรู้ความจาํ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

22 ความรู้ความจาํ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

อธิบายแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนให ้

เขม้แข็งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงได ้

 

23 นาํไปใช ้ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

24 วิเคราะห ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

25 ความเขา้ใจ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

สาํรวจและวิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุของปัญหา  

แนวทางทีใช้ในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ              

ทีเกดิขึนในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงได ้  

26 วิเคราะห ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

27 วิเคราะห ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

28 วิเคราะห ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

29 วิเคราะห ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
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ตารางที  11  (ต่อ) 

 

จุดประสงค์ ข้อ ประเภท 
ผู้เชียวชาญ 

∑R IOC คนที 

1 

คนที 

2 

คนที 

3 

คนที 

4 

คนที 

5 

อภิปรายความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงได ้

30 ประเมินค่า + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

บอกเป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศได ้ 

31 ความเขา้ใจ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

อธิบายความสาํคญัของแผนพฒันาเศรษฐกจิ 

และสังคมแห่งชาติได ้

32 ความรู้ความจาํ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

อธิบายสาระสาํคญั ผลดีและผลเสียทีเกดิจาก 

การใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

ของประเทศไทยฉบบัที 1 - 10 ได ้

 

33 ความรู้ความจาํ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

34 ความรู้ความจาํ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

35 ความเขา้ใจ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

36 วิเคราะห ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

37 วิเคราะห ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

อธิบายวิสัยทศัน ์ พนัธกจิ  วตัถุประสงค ์ 

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ของแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบบัที 11 ได ้

38 ความรู้ความจาํ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

39 ความเขา้ใจ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

40 ความรู้ความจาํ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

ค่าเฉลียรวม 1.00 
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ตารางที  12     ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหา 

                       ตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผู้เชียวชาญ 

∑R IOC 
คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5 

1.ความสามารถด้านการกําหนดปัญหา        

    1.1 เสนอเงือนไขจาํเป็นของการเกดิปัญหาได ้ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    1.2 สรุปสิงทีเป็นปัญหาได ้ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    1.3 อธิบายสาเหตุของปัญหาไดม้ากกว่าหนึงแนวคิด + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

2. ความสามารถด้านการวางแผนการทํางาน         

     2.1 ร่วมปรึกษาหารือกบัเพือนในกลุ่ม + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    2.2 มีขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการวางแผนการทาํงาน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    2.3 กาํหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลไดต้ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

3. ความสามารถด้านการสืบค้นและจดักระทําข้อมูล        

    3.1 สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่ง + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    3.2 จดัระบบขอ้มูลเป็นกลุ่มใหเ้ขา้ใจง่าย + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    3.3 โยงความสัมพนัธ์ของเหตุและผลของขอ้มูลในเรืองทีสืบคน้ได ้ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

4. ความสามารถด้านการลงมือปฏิบตั ิ        

    4.1 บนัทึกผลความรู้โดยใชภ้าษาทีถูกตอ้งตามหลกัภาษา + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    4.2 ลาํดบัขอ้มูลไดดี้และไม่สับสน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    4.3 ประเมินผลงานของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้าหมายของกลุ่มหรือไม่ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

5. ความสามารถด้านการนําเสนอข้อมูล        

    5.1 ถ่ายทอดขอ้มูลใหผู้อื้นเขา้ใจไดง่้ายและกระจ่างชดั + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    5.2 ตอบคาํถาม/ขอ้สงสัยของเพือนในเรืองทีสืบคน้มาไดช้ดัเจน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    5.3 มีความคิดสร้างสรรคใ์นการถ่ายทอดขอ้มูลใหผู้อื้นชวนติดตาม + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

ค่าเฉลยีรวม 1.00 

   ส
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ตารางที  13    ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 

รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผู้เชียวชาญ 

∑R IOC 
คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5 

1. ความสามารถด้านการวางแผนการทํางาน        

    1.1 การกาํหนดเรืองทีศึกษา + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    1.2 การกาํหนดปัญหาและตงัสมมติฐาน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    1.3 การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    1.4 การกาํหนดวสัดุอุปกรณ์และเครืองมือ 

         ในการสืบคน้ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    1.5 การแบ่งภาระหนา้ทีใหส้มาชิก + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

2. ความสามารถด้านกระบวนการทํางาน        

    2.1 การกาํหนดวิธีการและขนัตอนการดาํเนินงาน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
    2.2 การปฏิบติัตามวิธีการและขนัตอนทีกาํหนด + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
    2.3 การใชว้สัดุอุปกรณ์และเครืองมือในการทาํงาน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
    2.4 ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงประกอบการทาํโครงงาน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
    2.5 การบนัทึกขอ้มูลและจดักระทาํขอ้มูล + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
    2.6 การสรุปและเรียบเรียงขอ้มูล + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
    2.7 การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
    2.8 การแสดงบทบาทตามทีไดรั้บมอบหมาย 

          ของสมาชิก 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    2.9 ความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังาน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    2.10 ทาํงานเสร็จตรงเวลา + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

3. ความสามารถด้านผลงานและการนําเสนอ        

    3.1 การจดัทาํรูปเล่มรายงาน   + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.oo 

    3.2 ขอ้มูลทีนาํมาจดัแสดง + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    3.3 ความคิดสร้างสรรคข์องผลงาน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    3.4 ความพร้อมในการนาํเสนอโครงงาน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

    3.5 การตอบขอ้ซักถามในการนาํเสนอผลงาน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

ค่าเฉลียรวม 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 14    ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 

        ปีที 5  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผู้เชียวชาญ 

∑R IOC 
คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5 

1. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้        

1.1 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานน่าสนใจ 

      ทาํใหน้กัเรียนอยากเขา้ร่วมกิจกรรม 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

1.2 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

      บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานเป็น 

      กนัเองระหว่างเพือนในหอ้งเรียน 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

1.3 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

      นกัเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

1.4 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

      นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

1.5 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียน 

       กลา้แลกเปลียนความรู้/ความคิดเห็นกบัเพือน  

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

2. ด้านการจัดการเรียนรู้        
2.1 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรม 

      การเรียนการสอนทีฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

2.2 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

      นกัเรียนกลา้คิด กลา้ตอบคาํถามและ 

      กลา้แสดงความคิดเห็น 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

2.3 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

      นกัเรียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเองจาก 

      แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

2.4 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

      ฝึกปฏิบติักิจกรรมทีตนเองไม่ถนดัไป 

      พร้อมกบัการเรียนเนือหาสาระ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

2.5 นกัเรียนตอ้งการใหค้รูจดัการเรียนรู้ดว้ย 

      วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานอีกในเนือหา 

      สาระอืนๆ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



141 

 

ตารางที  14  (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผู้เชียวชาญ 

∑R IOC 
คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5 

3. ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้        

3.1 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

      นกัเรียนสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไป 

      ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

3.2 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

      นกัเรียนเกิดการแลกเปลียนเรียนรู้กบัเพือน 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

3.3 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

      นกัเรียนช่วยเหลือผูอ้ืนมากขึน 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

3.4 นกัเรียนมีความรู้สึกว่าการจดัการเรียนรู้ 

      แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนทาํงานได ้

      อยา่งเป็นระบบและรอบคอบ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

3.5 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

      นกัเรียนเขา้ใจเนือหาไดง่้ายและชดัเจน 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 

ค่าเฉลียรวม 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 15       ค่าความยากง่าย  (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  รายขอ้ของขอ้สอบและค่าความเชือมนั 

                         (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

 

ข้อ p r  ข้อ p r 

1 0.43 0.74  21 0.54 0.58 

2 0.50 0.75  22 0.45 0.34 

3 0.53 0.43  23 0.50 0.53 

4 0.63 0.36  24 0.28 0.58 

5 0.40 0.53  25 0.48 0.39 

6 0.40 0.52  26 0.43 0.58 

7 0.53 0.45  27 0.50 0.40 

8 0.50 0.40  28 0.55 0.40 

9 0.40 0.85  29 0.45 0.58 

10 0.28 0.58  30 0.25 0.56 

11 0.50 0.40  31 0.38 0.85 

12 0.43 0.58  32 0.45 0.56 

13 0.43 0.56  33 0.43 0.85 

14 0.60 0.33  34 0.53 0.43 

15 0.48 0.38  35 0.55 0.44 

16 0.45 0.62  36 0.50 0.47 

17 0.58 0.35  37 0.43 0.85 

18 0.38 0.86  38 0.30 0.53 

19 0.30 0.61  39 0.55 0.33 

20 0.65 0.23  40 0.33 0.62 

แบบทดสอบมีค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.92   

 

หมายเหต ุ  

1. ขอ้สอบทงัหมด 40 ขอ้จะมีความยากง่าย (p) ตามเกณฑร์ะหว่าง 0.20 – 0.80                       

ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  ตามเกณฑต์งัแต่ 0.20 ขึนไป 

2. ขอ้สอบมีความยากง่าย (p) ระหว่าง  0.25 – 0.65  และ 

มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) ระหว่าง  0.23 - 0.86   

3. แบบทดสอบมีค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.92   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16     การปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา 

                       วิทยานิพนธแ์ละผูเ้ชียวชาญ 
 

แผนการสอน

ที 

รายการทีถูกปรับปรุง รายการทีปรับปรุง 

1 ปรับสถานการณ์ทีใชก้าํหนดปัญหา

ใหม่  จากเดิม 

สถานการณ์ : วิทยากรพิเศษ 

   เมือนกัเรียนไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวิทยากร

พิเศษไปบรรยายใหค้วามรู้กบันกัเรียน 

ชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน

แห่งหนึงในสปัดาห์หนา้  ในหวัขอ้

ต่อไปนี 

1. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงกบัการนาํมาประยกุตใ์ชใ้น 

การดาํเนินชีวิตของ ตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน     

    2.การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ

ในภาคการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

การคา้และบริการ ตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
 

     นกัเรียนจะนาํเสนอขอ้มลูใดเพือใช้

ในการบรรยายครังนี 

 

 

 

แกไ้ขเป็น 
 

สถานการณ์ :  เหตุเกิดทีหมู่ 5 ชุมชนคลองตาคด    
 

         ผลจากการประชุมสภาชาวบา้นของหมู่ 5  

ชุมชนคลองตาคดในสามเดือนทีผ่านมา  ทาํให้

ผูใ้หญ่แกว้ทราบว่าขณะนีชาวบา้นกาํลงัมีปัญหา

ทางการเงิน หลายครอบครัวทีกูเ้งินของกองทุน

หมู่บา้นขอผดัผ่อนการส่งเงินค่างวดคืนโดยต่าง

ใหเ้หตุผลเดียวกนัว่ารายไดจ้ากการประกอบ

อาชีพไม่เพียงพอกบัภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัว

ทีเพิมสูงขึน  ผูใ้หญ่แกว้คิดว่าทางออกทีดีทีสุด

สาํหรับการแกปั้ญหานีคือการนาํหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ ซึงควรแนะนาํให้

ชาวบา้นมีความรู้ตามหวัขอ้ต่อไปนี 

       1. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ

อะไร 

       2. การนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน เพือแกปั้ญหาทาง

เศรษฐกิจทาํไดอ้ยา่งไร   

       3. การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศภาค

การเกษตร  อุตสาหกรรม  การคา้และบริการทาํ

ไดอ้ยา่งไร 

          แต่ผูใ้หญ่แกว้ไม่มีขอ้มูลในเรืองเหล่านี            

อยูเ่ลย  จึงมาขอความช่วยเหลือจากนกัเรียนให้

ช่วยสืบคน้ขอ้มูลให้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16  (ต่อ) 

 

แผนการสอน

ที 

รายการทีถูกปรับปรุง รายการทีปรับปรุง 

 ใหใ้ส่เกณฑก์ารประเมิน                 
แผนผงัความคิด  

 

 

แกไ้ขเป็น   
 

4 หมายถึง นาํเสนอขอ้มลูโดยการอธิบาย             

ใหเ้ห็นความสมัพนัธเ์ป็นภาพรวมและ

เชือมโยงอยา่งเป็นระบบ               

3 หมายถึง  นาํเสนอขอ้มลูโดยการ

อธิบายใหเ้ห็นความสมัพนัธบ์างดา้น        

มีการเชือมโยงแต่ไม่เป็นระบบ 

2 หมายถึง นาํเสนอขอ้มลูโดยการอธิบาย              

ใหเ้ห็นความสมัพนัธแ์ต่ขาดการ

เชือมโยงใหเ้ป็นระบบ 

1 หมายถึง นาํเสนอขอ้มลูเฉพาะสิงที         

พบเห็นและมีอยูใ่นเนือหา 

 

ใหป้รับขนัตอนการสอนใน 

ขนัที 1 การกาํหนดปัญหาใหช้ดัเจน 

จากเดิม 

         ขันที 1 การกําหนดปัญหา  

สมาชิกกลุ่มร่วมกนัทาํความเขา้ใจ 

สถา น ก า ร ณ์ ที ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  

จากนนักาํหนดปัญหาให้ถูกตอ้งและ

ชัดเจน โดยมีครูตรวจสอบความ

ถกูตอ้งหวัขอ้ปัญหา   

 

 

 

แกไ้ขเป็น 

ขันที 1  การกาํหนดปัญหา   

สมาชิกกลุ่มร่วมกนัทาํความเขา้ใจ 

สถานการณ์ทีไดรั้บมอบหมาย  จากนนั

กาํหนดปัญหาใหถ้กูตอ้งและชดัเจน โดยมี

ครูตรวจสอบความถกูตอ้งหวัขอ้ปัญหา   

ไดแ้ก่ 
1. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             

คืออะไร  มีแนวคิดอยา่งไร   

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16  (ต่อ) 

 

แผนการสอน

ที 

รายการทีถูกปรับปรุง รายการทีปรับปรุง 

  2. แนวทางการนาํหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการ

ดาํเนินชีวติของตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน เพือแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ไดอ้ยา่งไร 

3. การประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม  

การคา้และบริการ สามารถทาํไดอ้ยา่งไร 
 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จากเดิม 
 

1. สรุปความรู้เกียวกบัระบบสหกรณ์

ได ้

 

 

 

แกไ้ขเป็น 
 

1. สรุปสาระสําคัญเกียวกับระบบ

สห ก รณ์ ในเ รื อง ป ระ วัติค ว าม เ ป็น ม า  

ความหมาย ประเภท  อุดมการณ์  หลกัการ  

วิธีการ  ขนัตอนการจดัตงั  และประโยชน์

ของสหกรณ์ ได ้
 

กจิกรรมทัศนศึกษา 

จากเดิม 

       สําหรับการตรวจสอบพฤติกรรม

ของนกัเรียนในขนัที 3 การสืบคน้และ

จดักระทาํขอ้มูล    และขนัที 4 การลง

มือปฏิบติั  ครูใชว้ิธีการประเมินสภาพ

จริง   

 

 

 

 

แกไ้ขเป็น 

      สําหรั บการ ตรวจสอบพฤติกร รมของ

นกัเรียนในขนัที 3 การสืบคน้และจดักระทาํ

ขอ้มูล และขนัที 4การลงมือปฏิบติัซึงครูไม่ได้

ร่วมอยู่ในกิจกรรมจะใช้วิธีการซักถามให้

นักเรียนตอบคําถามของครูรวมทงัซักถาม

ข้อมูลเพิ มเติมจากประธานของแต่ละกลุ่ม            

ตา มป ร ะ เ ด็นใ น แ บ บสั ง เ ก ต พฤ ติ กร ร ม

ความสามารถในการแก้ปัญหาตามขนัตอน

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16  (ต่อ) 

 

 

แผนการสอน

ที 

รายการทีถูกปรับปรุง รายการทีปรับปรุง 

3 จุดประสงค์การเรียนรู้  ในขอ้ 1 

จากเดิม 

1. สรุปความรู้เกียวกบัเศรษฐกิจชุมชน 

ได ้

 

แกไ้ขเป็น 

1. สรุปความหมายและลกัษณะของ 

เศรษฐกิจชุมชนได ้

4 ใบงานที  2 

จากเดิม     ไม่มีขอ้คาํถามในทีวดั

ความรู้ในจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที 2 

(อธิบายสาระสาํคญั ผลดีและผลเสียที

เกิดจากการใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติของประเทศไทย

ฉบบัที 1 - 10 ได)้ 

 

แกไ้ขเป็น    เพิมเติมขอ้คาํถามทีวดัความรู้

ในจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที 2   

ขอ้คาํถาม ไดแ้ก่    

จงอธิบายสาระสาํคญั ผลดี ผลเสีย ทีเกิดจาก

การใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติฉบบัที 1-10  มาพอสงัเขป 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17     การปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา 

                       วิทยานิพนธแ์ละผูเ้ชียวชาญ 
 

ข้อท ี รายการทีถูกปรับปรุง รายการทีปรับปรุง 

9 ตวัเลอืกข้อ ก-ง 

จากเดิม 

ก. ประเทศไทยเป็นครัวของโลก 

ข. ทาํตามกาํลงัและฐานะของตน 

ค. รู้เขา  รู้เรา  กา้วใหท้นัโลก 

ง. เรียนรู้สิงใหม่ๆจากโลกภายนอก 

 

 

 

แกไ้ขเป็น 

  ก. เรียนรู้สิงใหม่ๆจากโลกภายนอก 

  ข. การใชป้ระโยชน์จากกระแสโลกาภิวตัน ์ 

   ค. รู้เขา รู้เรา และกา้วใหท้นัโลก 

      ยคุโลกาภิวฒัน ์

   ง. ดาํรงชีพอยา่งสมดุลภายใตก้ระแส 

      โลกาภิวฒัน ์

10 ตวัเลอืกข้อ ค 

จากเดิม 

ค. นาํเงินไปลงทุนเปิดร้านขายของชาํ 

    ในหมู่บา้น 

 

แกไ้ขเป็น 

  ค.  นาํเงินไปลงทุนทาํไร่นาสวนผสมใน 

        ทีนาของตนเอง 

19 ตวัเลอืกข้อ ค 

จากเดิม 

ไม่เห็นดว้ย  เพราะทีผา่นมาการดาํเนินธุรกิจ

ของสหกรณ์ใหไ้ดผ้ลดีภาครัฐตอ้งเขา้มาให้

ความดูแลช่วยเหลือ 

 

แกไ้ขเป็น 

ไม่เห็นดว้ย  เพราะทีผา่นมาการดาํเนินธุรกิจ

ของสหกรณ์ไม่ประสบความสาํเร็จ  ภาครัฐ 

จึงตอ้งเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ 

28 ตวัเลอืกข้อ  ก-ง 

จากเดิม 

ก. ทาํกิจกรรมเสริมรายไดโ้ดยร่วมกนั 

จดัตงัเป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

ข. ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

ในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 

ค. จดัสรรเวลาในการทาํงานบา้นของ 

กลุ่มแม่บา้นใหม่ใหถู้กตอ้ง 

ง. ไปศึกษาดูงานการทาํลูกประคบ 

สมุนไพรที จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 

แกไ้ขเป็น 

ก. จดัสรรเวลาในการทาํงานบา้นของ 

กลุ่มแม่บา้นใหม่ใหถู้กตอ้ง 

ข. ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

ในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 

ค. ทาํกิจกรรมเสริมรายไดโ้ดยร่วมกนั 

จดัตงัเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ง. ไปศึกษาดูงานการทาํลูกประคบ 

สมุนไพรที จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 18     การปรับปรุงแกไ้ขแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอน 

                      การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ ์

                      และผูเ้ชียวชาญ 
 

รายการทีถูกปรับปรุง รายการทีปรับปรุง 

ปรับการใช้ภาษา 

ขนัตอนที 1  ความสามารถดา้นการกาํหนดปัญหา   

จากเดิม 

1.1 มีการแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลในการกาํหนด 

      ปัญหา 
 

 

 

แกไ้ขเป็น 

1.1 เสนอเงือนไขจาํเป็นของการเกิดปัญหาได ้

ปรับการใช้ภาษา 

ขนัตอนที 3    ความสามารถดา้นการสืบคน้และ 

                       จดักระทาํขอ้มูล   

จากเดิม 

3.2 จดัรวบรวมขอ้มูลเป็นกลุ่มใหเ้ขา้ใจง่าย 
 

 

 

 

 

แกไ้ขเป็น 

3.2 จดัระบบขอ้มูลเป็นกลุ่มใหเ้ขา้ใจง่าย 

ปรับการใช้ภาษา 
 

ขนัตอนที 3    ความสามารถดา้นการลงมือปฏิบติั 

จากเดิม 

4.1 บนัทึกผลความรู้โดยใชภ้าษาทีถูกตอ้งตามหลกัวิชา 

 

 

 

แกไ้ขเป็น 
 

4.1 บนัทึกผลความรู้โดยใชภ้าษาทีถูกตอ้งตาม 

      หลกัภาษา 
 

ปรับการใช้ภาษา 

ขนัตอนที 5    ความสามารถดา้นการนาํเสนอขอ้มูล 

จากเดิม 

5.2 ตอบขอ้สงสัยของเพือนในเรืองทีสืบคน้มาได ้

 

 

แกไ้ขเป็น 

5.2 ตอบคาํถาม/ขอ้สงสัยของเพือนในเรืองทีสืบคน้ 

      มาไดช้ดัเจน 
 

ปรับการใช้ภาษา 

ขนัตอนที 5    ความสามารถดา้นการนาํเสนอขอ้มูล 

จากเดิม 

5.3 รูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลน่าสนใจ 

 

 

แกไ้ขเป็น 

5.3 มีความคิดสร้างสรรคใ์นการถ่ายทอดขอ้มูล 

     ใหผู้อ้ืนชวนติดตาม 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  19    การปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานตามคาํแนะนาํของ 

          อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละผูเ้ชียวชาญ 

 
 

รายการทีถูกปรับปรุง รายการทีปรับปรุง 

ปรับการใช้ภาษา 
 

ขนัตอนที 2    ความสามารถดา้นกระบวนการ 

                       ทาํงาน 

จากเดิม 

2.1 การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 

 
 

จากเดิม 

2.7 การแกปั้ญหาทีเกิดขึนโดยไม่คาดคิด 

 

 

 

แกไ้ขเป็น 

2.1 การกาํหนดวิธีการและขนัตอน 

      การดาํเนินงาน 
 

แกไ้ขเป็น 

2.7 การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

 

ปรับการใช้ภาษา 
 

ขนัตอนที  3    ความสามารถดา้นผลงาน 

                       และการนาํเสนอ 

จากเดิม 

3.4 ความพร้อมในการนาํเสนอโครงงาน  เช่น  

      พดูดว้ยความมนัใจและมีนาํเสียงทีหนกัแน่น 

 

 

 

 

แกไ้ขเป็น 

3.4 ความพร้อมในการนาํเสนอโครงงาน 

 

ปรับเปลยีนหัวข้อบางรายการทไีม่เหมาะสม 
 

ขนัตอนที 2    ความสามารถดา้นกระบวนการ 

                       ทาํงาน 

จากเดิม 

2.9 ความขยนัหมนัเพียรในการทาํงาน 

      ตามทีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 
 

แกไ้ขเป็น 

2.9 ความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังาน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก  ค 
 

ข้อมูล/คะแนน 

 

1. คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   

2. คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  

3. คะแนนความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 20    คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบั 

                      การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีจดัการเรียนรู้ 

                      แบบโครงงาน   
 

 

คนที 

การจัดการเรียนรู้ 
แบบโครงงาน 

 

คะแนน

ผลต่าง 

  

คนที 

การจัดการเรียนรู้ 
แบบโครงงาน 

 

คะแนน

ผลต่าง 
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 12 30 18  23 19 37 18 

2 15 37 22  24 13 33 20 

3 22 38 16  25 12 35 23 

4 13 33 20  26 14 37 23 

5 14 33 19  27 15 35 20 

6 12 32 20  28 13 35 22 

7 13 33 20  29 12 34 22 

8 11 33 22  30 22 38 16 

9 15 32 17  31 12 33 21 

10 10 33 23  32 11 37 26 

11 13 37 24  33 12 32 20 

12 10 34 24  34 13 33 20 

13 15 32 17  35 12 32 20 

14 13 33 20  36 16 35 19 

15 14 35 21  37 10 31 21 

16 12 30 18  38 20 38 18 

17 11 30 19  39 12 32 20 

18 10 30 20  40 15 35 20 

19 12 31 19  41 14 33 19 

20 15 30 15  42 12 32 20 

21 13 35 22  43 15 32 17 

22 16 35 19  44 10 33 23 

     รวม 595 1478  

     X  13.52 33.59  

     S.D 2.87 2.34  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 21    คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้ 

                      แบบโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5   

 

 Descriptive Statistics 

 
 

พฤติกรรมความสามารถ 

ในการแกปั้ญหาตามขนัตอน 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

44 1.67 2.78 2.3211 .36553 

 

 

 

 

ตารางที 22    คะแนนความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5   

 

 Descriptive Statistics 

 
  

ความสามารถในการทาํ

โครงงานของนกัเรียน                

ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 
 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

5 2.17 3.00 2.68 .32711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ภาคผนวก  ง 

 

เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ    

3. แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานของนกัเรียน   

4. แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียน 

5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หน่วยการเรียนรู้ เรือง  

หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

กบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ

จาํนวน 13 ชัวโมง 

1. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบั                     

การประยกุตใ์ชเ้พือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ               

(ส 3.1 ม. 4-6/2)   จาํนวน  3  ชวัโมง 

จาํนวน  3 ชวัโมง 

3. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กบัการแกปั้ญหาเศรษฐกิจในชุมชน                          

(ส 3.1 ม. 4-6/4)    จาํนวน  4 ชวัโมง 

1 

2. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกบัระบบสหกรณ์               

(ส 3.1 ม. 4-6/3)  จาํนวน 4 ชวัโมง 

4. การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ    

(ส 3.1 ม. 4-6/2)  จาํนวน  2 ชวัโมง 4 

2 

3 

ผงัมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 

หน่วยการเรียนรู้  เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

รหัส ส 32101   รายวิชา  เศรษฐศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

           เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการประยุกตใ์ชเ้พือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

                  ชัน มธัยมศึกษาปีที  5   ภาคเรียนที  1      ปีการศึกษา   2554     เวลา   3   ชัวโมง 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้   
 

 ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้

ทรัพยากรทีมีอยู่จาํกัดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทังเข้าใจหลกัการของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพือการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  
 

ตวัชีวดั  
 

 ขอ้ 2. ตระหนกัถึงความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อเศรษฐกิจสงัคมของ

ประเทศ  (ส 3.1 ม. 4-6/2)  

 

ด้านความรู้ (K) 
 

 หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว  

และแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ 
 

ด้านกระบวนการ (P) 
 

 ทกัษะการแกปั้ญหาและการจดัการความรู้ 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
 

 

 มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง 
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ความคดิรวบยอด 
 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัปรัชญาทียึดทางสายกลางบนพืนฐานของความสมดุลพอดี          

ความพอประมาณ และความมีเหตุผล เน้นการพึงพาตนเองและลดการพึงพาจากปัจจัยภายนอก              
เหมาะสมกับการนําไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับและทุกองค์กร เพือการแก้ปัญหาและพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้เท่าทนักบัภาวะการเปลียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ

ในโลกปัจจุบนั 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1. อธิบายหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้

 2. บอกแนวทางการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต

ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนเพือแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจได ้

 3. อธิบายแนวทางการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม  การคา้และบริการได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 

 1. หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. การนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน เพือแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ 

 3. การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ                 

ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม  การคา้และบริการ 
 

ภาระงาน/ชินงาน 
 
 

 1. แผนผงัความคิด  (Mind Mapping)  เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ 
ประยกุตใ์ชใ้นระดบับุคคลและระดบัประเทศ     
 2. เรียงความ เรือง ตามรอยพ่ออยา่งพอเพียง 
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การวดัและประเมนิผล 
 

 

วิธีวัด/                      

สิงทีต้องการวัด 

ชินงาน/ 

ภาระงาน 

วิธี 

การวัด 

เครืองมือ 

ทีใช้ ในการวัด 

เกณฑ์ 

การวัด 

ด้านความรู้  (K) 

หลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจ

พอเพียง กบัการ

ประยกุตใ์ช ้

ในการดาํเนิน

ชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว  

และการ

แกปั้ญหา 

ทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศชาติ 

 

1. แผนผงัความคิด  

(Mind Mapping)  

เรือง หลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง กบัการ

ประยกุต ์ใชใ้น

ระดบับุคคลและ

ระดบั ประเทศ   

 

1. ตรวจแผนผงั

ความคิด  (Mind 

Mapping) 

 

 

 

 

 

1. แบบประเมิน

แผนผงัความคิด  

(Mind Mapping) 

 

 

 

 

 
 

1. ผ่าน 

   ระดบั 

   ร้อยละ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. เรียงความ   

เรือง ตามรอยพ่อ          

อยา่งพอเพียง 

2. ตรวจเรียงความ 

เรือง ตามรอยพ่อ          

อยา่งพอเพียง 

2. แบบประเมิน                    

การเขียนเรียงความ 

2. ผ่าน 

   ระดบั 

   ร้อยละ 70 

  ด้าน 

ทักษะพิสัย (P) 

พฤติกรรม

ความสามารถ            

ในการแกปั้ญหา 

ตามขนัตอน             

การจดัการเรียนรู้

แบบโครงงาน    

 

 

- 

 

 

สังเกตพฤติกรรม

ความสามารถ          

ในการแกปั้ญหา

ตามขนัตอน            

การจดัการเรียนรู้           

แบบโครงงาน 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม

ความสามารถใน               

การแกปั้ญหาตาม

ขนัตอนการจดั                  

การเรียนรู้แบบ

โครงงาน 

 

 
 

ผ่านระดบั 

ร้อยละ70 

ด้านเจตคติ (A) 
 

การทาํงานกลุ่ม 

 
- 

 

สังเกตพฤติกรรม               

การทาํงานกลุ่ม         

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

การทาํงานกลุ่ม      

     

 
ผ่านระดบั 

ร้อยละ70 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ชัวโมงที 1 - 2 
 

ขันนํา   
 

         1. ครูนาํภาพพระอิริยาบถการทรงงานต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯมาให้

นกัเรียนดูจากนนัซกัถามนกัเรียนว่า  จากภาพการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ           

สอนหรือใหข้อ้คิดอะไรกบันกัเรียนไดบ้า้ง  ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น  

 2. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้    

3. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่มตามความสมคัรใจทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม   

และทาํกิจกรรมต่อไปนี 
 

ขันสอน 

 4. ครูแจกบตัรสถานการณ์  : เหตุเกิดที หมู่ 5  ของชุมชนคลองตาคดใหน้กัเรียนทุกกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์  : เหตุเกดิที หมู่ 5  ของชุมชนคลองตาคด    
 

 ผลจากการประชุมสภาชาวบา้นของหมู่ 5  ชุมชนคลองตาคด ในสามเดือนทีผา่นมา 

  ทาํใหผู้ใ้หญ่แกว้ทราบว่าขณะนีชาวบา้นกาํลงัมีปัญหาทางการเงิน หลายครอบครัวทีกูเ้งิน 

  ของกองทุนหมู่บา้นขอผอ่นผนัการส่งเงินค่างวดคืน โดยต่างใหเ้หตุผลเดียวกนัว่า  รายได ้ 

  จากการประกอบอาชีพไม่เพียงพอกบัภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัวทีเพิมสูงขึน    

 ผูใ้หญ่แกว้คิดว่าทางออกทีดีทีสุดสาํหรับการแกปั้ญหานีคือการนาํหลกัปรัชญา 

  ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ ซึงควรแนะนาํใหช้าวบา้นมีความรู้ตามหวัขอ้ต่อไปนี 

 1. หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 

 2. การนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติของตนเอง  

  ครอบครัว และชุมชน เพือแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจทาํไดอ้ยา่งไร   และ 

 3. การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาเศรษฐกิจของ 

  ประเทศภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม  การคา้และบริการทาํไดอ้ยา่งไร 

 แต่ผูใ้หญ่แกว้ไม่มีขอ้มลูในเรืองเหล่านีอยูเ่ลย  จึงมาขอความช่วยเหลือจากนกัเรียน 

  ใหช่้วยสืบคน้ขอ้มลูให ้
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 5. นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน                    

5  ขนัตอน  ดงันี  

ขันที 1  การกาํหนดปัญหา  สมาชิกกลุ่มร่วมกนัทาํความเขา้ใจสถานการณ์ทีไดรั้บ 

มอบหมาย  จากนนักาํหนดปัญหาใหถ้กูตอ้งและชดัเจน โดยมีครูตรวจสอบความถกูตอ้งหวัขอ้

ปัญหา ไดแ้ก่ 
1. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร  มีแนวคิดอยา่งไร 

2. แนวทางการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการ 

ดาํเนินชีวติของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพือแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจไดอ้ยา่งไร 

3. การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาเศรษฐกิจ 

ของประเทศภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา้ และบริการสามารถทาํไดอ้ยา่งไร 

ขันที 2  การวางแผนการทํางาน สมาชิกกลุ่มร่วมกนัวางแผนการทาํงาน เช่น  

การกาํหนดขนัตอนการทาํงาน  การวางแผนเรืองการใชเ้วลา  การแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบสืบคน้

ขอ้มลูในแต่ละหวัขอ้ปัญหาของขนัที 1  โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ทีดูแลและประสานงานเพือให้

งานของกลุ่มสาํเร็จผลตามแผนการทีวางไว ้
 

ขันที 3  การสืบค้นและจดักระทําข้อมูล   

การสืบคน้ขอ้มลู  :  สมาชิกกลุ่มแยกยา้ยกนัสืบคน้ขอ้มลูในหวัขอ้ทีตน 

ไดรั้บมอบหมาย ในการสืบคน้ขอ้มลูนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้ไดท้งัจากเวบ็ไซตใ์นอินเทอร์เนต

ทีครูแนะนาํให ้(หรือเวบ็ไซตอื์นๆทีเกียวขอ้ง) และ/หรือ สืบคน้จากหนงัสือทีครูจดัเตรียมมา 

ต่อไปนี 

   1. หนงัสือเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ของช่วงชนัที 4-6 สาํนกัพิมพ ์

วฒันาพานิช    

2. หนงัสือเรือง เสน้ทางสู่ความพอเพียง  ของสาํนกังานคณะกรรมการ 
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

   3. หนงัสือ เรือง  การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของ

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

   4. หนงัสือเรือง ตามรอยพ่อ...ชีวิตพอเพียงสู่การพฒันาทียงัยนื ของ                  

ดร.จิราย ุอิศรางกรู ฯ และคณะ 

          การจดักระทาํขอ้มลู  :  หลงัจากสืบคน้ขอ้มลูไดค้รบถว้น สมาชิกแต่ละคน 

นาํขอ้มลูทีสืบคน้ไดม้านาํเสนอในทีประชุมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายตรวจสอบความถกูตอ้ง 

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มลู ตามลาํดบั 
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ขันที 4  การลงมอืปฏิบัต ิสมาชิกกลุ่มนาํขอ้มลูทีไดส้งัเคราะห์แลว้มาเขียนสรุป 

สาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆ เป็นแผนผงัความคิด (Mind Mapping)ลงในกระดาษทีครูแจกให ้  
 

ชัวโมงที 3 
 

 ครูซกัถามเกียวกบัความพร้อมของนกัเรียนในการนาํเสนอขอ้มลูของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
 

ขันที 5  การนําเสนอข้อมูล    ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอสาระสาํคญัตามประเด็น 

ต่างๆ ในแผนผงัความคิด (Mind Mapping)  หน้าชนัเรียนตามลาํดบั กาํหนดเวลาในการนาํเสนอ

กลุ่มละประมาณ  10 นาที  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่มอืนซกัถามปัญหาและครูอธิบายเพิมเติมให้

สมบูรณ์        

 ขณะนกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมในแต่ละขนัตอน ครูใหค้าํปรึกษาแนะนาํ

กบันกัเรียนกลุ่มทีมีปัญหา  และสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบสงัเกตพฤติกรรม

ความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

ขันสรุป 

 6. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุป เกียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การประยกุตใ์ช้

ในการดาํเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพือแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ และการพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา้และบริการ ครูเนน้ว่าหากประชาชนเห็นความสาํคญั

ของการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัจะช่วยแกปั้ญหาและพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศชาติใหเ้จริญรุ่งเรืองได ้  

 7. มอบหมายใหน้กัเรียนทุกคนเขียนเรียงความ เรือง  ตามรอยพ่ออยา่งพอเพียง กาํหนด           

ความยาวไม่ตาํกว่า 1 หนา้กระดาษ A4  เป็นการบา้นและใหน้าํส่งครูในครังต่อไป    
 

สือการเรียนรู้   
 

         1. ภาพพระอิริยาบถการทรงงานต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 

 2. บตัรสถานการณ์ “ เหตุเกิดที หมู่ 5  ของชุมชนคลองตาคด ” 

 3. หนงัสือเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ของช่วงชนัที 4-6 สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช  

 4. หนงัสือเรือง เสน้ทางสู่ความพอเพียง  ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ           

และสงัคมแห่งชาติ 

 5. หนงัสือ เรือง การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของสาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

 6. หนงัสือเรือง ตามรอยพ่อ...ชีวิตพอเพียงสู่การพฒันาทียงัยนื  ของ ดร.จิราย ุอิศรางกรู ฯ  

และคณะ 
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แหล่งเรียนรู้   
 

 1. หอ้งสมุดโรงเรียน 

 2. เวบ็ไซตข์องสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ     

 3. เวบ็ไซต ์http//www.sufficiencyeconomy.org หรือเวบ็ไซตอื์นๆทีเกียวขอ้งกบั        

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

   
 

ภาพพระอริิยาบถการทรงงานต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทีใช้เป็นสือการเรียนรู้ 
 

พระอริิยาบถการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีมา : ภาพโปสเตอร์ 
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เกณฑ์การประเมนิแผนผงัความคดิ     
 

รายวิชา .............................. เรือง.......................................................................................ชนั........ 
 

กลุ่มที ....... 
 

ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

นาํเสนอขอ้มลู            

โดยการอธิบาย             

ใหเ้ห็น

ความสมัพนัธ ์              

เป็นภาพรวม              

และเชือมโยง 

อยา่งเป็นระบบ              

นาํเสนอขอ้มลู        

โดยการอธิบายใหเ้ห็น 

ความสมัพนัธ ์

บางดา้น    

มีการเชือมโยง 

แต่ไม่เป็นระบบ 

นาํเสนอขอ้มลู              

โดยการอธิบาย              

ใหเ้ห็นความสมัพนัธ์

แต่ขาดการเชือมโยง 

ใหเ้ป็นระบบ 

นาํเสนอขอ้มลู           

เฉพาะสิงทีพบเห็น                

และมีอยูใ่นเนือหา 

 
 

 
ระดับคะแนน 

คะแนน    4    ดีมาก 

คะแนน    3     ดี 

คะแนน    2      พอใช ้

คะแนน    1       ปรับปรุง 
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แบบประเมนิการเขียนเรียงความ 
 

รายวิชา ………………………….เรือง  ………………….………………………. ชนั.............. 
 

 
 

 

 

 

 

ชือ - สกลุ 

 

 

 

 

รูปแบบ 

และ

องค์ประกอบ 

เนือหาสาระ

ครบถ้วน                       

ตรงตามประเด็น 

การใช้ 

ภาษา 

 

ความสะอาด 

เรียบร้อย 

 

รวม 

4 4 4 4 16 

1. ………………….      

2. ………………….      

3. ………………….      

4. ………………….      

5. ………………….      

6. ………………….      

7. ………………….      

8. ………………….      

9. ………………….      

10. ………………….      

..................................      

..................................      
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รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. รูปแบบและ 
    องค์ประกอบ 

รูปแบบการเขียน

เรียงความถูกตอ้ง  
มีบทนาํ เนือหา 
และบทสรุป

ครบถว้น             

สอดคลอ้งกนั 

รูปแบบการเขียน

เรียงความถูกตอ้ง 
แต่บทนาํหรือบทสรุป

ไม่สอดคลอ้ง          

กบัเรือง  

รูปแบบการเขียน 

เรียงความถูกตอ้ง

บางส่วน แต่บทนาํ

และบทสรุป                      

ไม่สอดคลอ้ง           

กบัเรือง 

ผิดรูปแบบการเขียน

เรียงความ                   

ไม่มีบทนาํและ

บทสรุป 

2. เนือหาสาระ 

    ครบถ้วน 

    ตรงตาม 

    ประเด็น 

เนือหาสาระมี

ประเดน็หลกัและ

ส่วนขยายครบถว้น 

เนือหาสาระ                 

มีประเดน็หลกั

ครบถว้น                         

แต่ส่วนขยาย                

ขาด 1 ประเดน็ 

เนือหาสาระ                

ประเดน็หลกั            

ขาด 1 ประเดน็              

และส่วนขยาย 

ขาด 2 ประเดน็ 

เนือหาสาระ                

ประเดน็หลกั            

และส่วนขยาย          

ขาดเกิน                        

2 ประเดน็ 

3. การใช้ภาษา ใชภ้าษาถูกตอ้ง          

สือความหมาย

ชดัเจนเขา้ใจง่าย  

และเชือมโยงภาษา              

ไดอ้ยา่งสละสลวย  

ใชภ้าษาถูกตอ้ง                 

สือความหมายได ้

เขา้ใจและสามารถ

เชือมโยงภาษาไดดี้ 

ใชภ้าษาถูกตอ้ง 

และสามารถ               

สือความหมาย           

ไดพ้อใช ้

ใชภ้าษา               

ผิดพลาดมาก               

และสือความหมาย            

ไดไ้ม่ชดัเจน 

4. ความสะอาด 

    เรียบร้อย 

 

สะอาดเรียบร้อย  

ไม่มีรอยขีดฆ่า                     

มีการตกแต่งสีสัน

สวยงาม  

สะอาดเรียบร้อย              

ไม่มีรอยขีดฆ่า             

แต่ไม่ตกแต่งสีสัน

สวยงาม  

มีรอยขีดฆ่า                  

1-2 แห่ง และ               

ไม่ตกแต่งสีสัน           

ใหส้วยงาม  

มีรอยขีดฆ่ามากกว่า 

2 แห่ง สกปรก และ       

ไม่ตกแต่งสีสัน          

ใหส้วยงาม 

 

 
 
 

ระดับคะแนน 
คะแนน    14   –   16   ดีมาก 

คะแนน    11   –   13   ดี 

คะแนน      8   –   10   พอใช ้

คะแนน      4   –    7    ปรับปรุง 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 

หน่วยการเรียนรู้  เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

รหัส ส 32101  รายวชิา  เศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบสหกรณ์    ชัน มธัยมศึกษาปีที  5    

ภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา  2554   เวลา   4   ชัวโมง 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้    
 

 ส.3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้

ทรัพยากรทีมีอยู่จาํกัดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทังเข้าใจหลกัการของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพือการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  
 

ตวัชีวดั  
 

 ขอ้ 3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชน

และประเทศ  (ส 3.1 ม. 4-6/3) 

 

ด้านความรู้ (K) 
 

 การดาํเนินงานของระบบสหกรณ์บนพืนฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ                 

การพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชน 

 

ด้านกระบวนการ (P) 
 

 ทกัษะการแกปั้ญหาและการจดัการความรู้ 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
 

 

 มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง 
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ความคดิรวบยอด 
 

ระบบสหกรณ์เป็นองค์กรซึงเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกด้วยความสมคัรใจ  มีการ

บริหารงานตามแนวทางประชาธิปไตยทีเน้นการพึงพาตนเองและพึงพาอาศัยซึงกันและกัน                  

บนพืนฐานการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ของสมาชิกโดยการร่วมคิด             

ร่วมตัดสินใจ  ร่วมลงมือปฏิบติั  เพือสร้างองค์กรให้มีความเขม้แข็งมนัคงและยงัยืนภายใตก้ระแส              

โลกาภิวตัน์และความเปลียนแปลงต่างๆในปัจจุบนั  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. สรุปสาระสาํคญัเกียวกบัระบบสหกรณ์ในเรืองประวติัความเป็นมา  ความหมาย  ประเภท  

อุดมการณ์  หลกัการ  วิธีการ  ขนัตอนการจดัตงัและประโยชน์ของสหกรณ์ได ้

 2. วิเคราะห์ปัจจยัทีมีส่วนส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินการของระบบสหกรณ์         

ในชุมชนได ้

 3. สาํรวจ อภิปรายแนวทางการบริหารจดัการระบบสหกรณ์ในชุมชนตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได ้

 4. อธิบายประโยชน์ของระบบสหกรณ์ทีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจในชุมชนได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 

1. สาระสาํคญัเกียวกบัระบบสหกรณ์ในเรืองประวติัความเป็นมา  ความหมาย  ประเภท  

อุดมการณ์  หลกัการ  วิธีการ  ขนัตอนการจดัตงั  และประโยชน์ของสหกรณ์ 

 2. ปัจจยัทีมีส่วนส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินการของระบบสหกรณ์ในชุมชน 

 3. แนวทางการบริหารจดัการระบบสหกรณ์ในชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 4.  ประโยชนข์องระบบสหกรณ์ทีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจในชุมชน 
 

ภาระงาน/ชินงาน/ 
 

             1. แผนผงัความคิด (Mind Mapping) เรือง ความรู้เกียวกับระบบสหกรณ์และปัจจัย                      

ทีมีส่วนส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินการของระบบสหกรณ์ในชุมชน 

 2. รายงาน เรือง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีฯ ในพระบรมราชูปถมัป์   
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การวดัและประเมนิผล 
 
 

วิธีวัด/ 

สิงทต้ีองการวัด 

ชินงาน/ 

ภาระงาน 

วิธี 

การวัด 

เครืองมือทใีช้                  

ในการวัด 

เกณฑ์ 

การวัด 

ด้านความรู้  (K 

 

1. สาระสาํคญัเกยีวกบั  

    ระบบสหกรณ ์(ใน 

    เรือง ประวติัความ 

    เป็นมา  ความหมาย 

    ประเภท  อุดมการณ์   

    หลกัการ  วิธีการ   

    ขนัตอนการ จดัตงั   

    และประโยชน ์ของ 

    สหกรณ์ )  กบั 

    การพฒันาเศรษฐกจิ  

   ในระดบัชุมชน 

    และประเทศ  

 

2. ความรู้เกยีวกบั 

    สหกรณ์โคนม 

    หนองโพราชบุรีฯ 

    ในพระบรม 

    ราชูปถมัป์   

 

 
1. แผนผงัความคิด 

    (Mind Mapping)  

    สาระสาํคญัเกยีวกบั 

    ระบบสหกรณ ์(ใน 

    เรือง ประวติัความ 

    เป็นมา  ความหมาย 

    ประเภท  อุดมการณ์   

    หลกัการ  วิธีการ   

    ขนัตอนการ จดัตงั   

    และประโยชน ์ของ 

    สหกรณ์ )   

 

 

2. รายงาน เรือง สหกรณ์ 

    โคนมหนองโพ 

     ราชบุรีฯ ในพระบรม 

     ราชูปถมัป์ 

 

 
1. ตรวจแผนผงั 

    ความคิด  (Mind  

    Mapping)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ตรวจรายงาน 

    เรือง สหกรณ์โคนม 

    หนองโพราชบุรีฯ 

    ในพระบรม 

    ราชูปถมัป์  

 

 
1. แบบประเมิน 

    แผนผงัความคิด 

    (Mind Mapping)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบบประเมิน 

    รายงาน 

 

 

1.ผ่านระดบั 

   ร้อยละ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ผ่านระดบั 

   ร้อยละ 70 

 

ด้านทกัษะพิสัย (P) 
 

พฤติกรรม

ความสามารถ            

ในการแกปั้ญหาตาม

ขนัตอนการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงาน 

 

 

- 

 

 

สังเกตพฤติกรรม

ความสามารถในการ

แกปั้ญหาตามขนัตอน              

การจดัการเรียนรู้           

แบบโครงงาน 

 

 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

ความสามารถ            

ในการแกปั้ญหาตาม

ขนัตอน               

การจดัการเรียนรู้        

แบบโครงงาน 

 

 

ผ่านระดบั             

ร้อยละ70 

ด้านเจตคติ (A) 

การทาํงานกลุ่ม 

 
- 

 
 

สังเกตพฤติกรรม               

การทาํงานกลุ่ม         

 
 

แบบสังเกต

พฤติกรรม           

การทาํงานกลุ่ม  

        

 
 

ผ่านระดบั 

ร้อยละ70 
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สถานการณ์  :  สหกรณ์แห่งใหม่ 
 

          ในเชา้วนัหยดุทีหมู่บา้นดงไก่ดี ผูใ้หญ่สมควรกาํลงัประชุมปรึกษาหารือกบัชาวบา้น

ว่าหมู่บา้นไดรั้บงบสนบัสนุนจากทาง อบต. ใหด้าํเนินการจดัตงัสหกรณ์ขึนในหมู่บา้น  

ขณะกาํลงัประชุมพวกชาวบา้นพากนัซกัถามผูใ้หญ่สมควรว่า ... 
 

ชาวบา้นคนที 1  :   พวกฉนัยงัไม่มีความรู้เรืองสหกรณ์อะไรนีเลย แลว้จะทาํไดห้รือ 
 

ชาวบา้นคนที 2  :   นนัน่ะซิ  ฉนัก็เหมือนกนัแต่เรืองนีน่าสนใจอยูน่ะเพราะฉนัรู้มาว่า 

                  หมู่บา้นอืนๆ เขาก็มีการจดัตงัสหกรณ์ขึนกนัเยอะแยะไปหมด   

                               แต่นนัแหละนะ  บางหมู่บา้นก็ทาํไดดี้มีคนมาขอศึกษาดูงานกนั 

                               ใหพ้รึบไปแบบหวับนัไดไม่แหง้เชียว  แต่บางหมู่บา้นก็ล่มแลว้ล่มอีก   

   ลม้ลุกคลุกคลานไม่เห็นไปถึงไหน  ฉนัเองก็สงสยัเหมือนกนัว่า 

   มนัอะไรกนันกักนัหนาเชียว 
 

ชาวบา้นคนที 3  :   ถามทีละคนซีพวกเรา  ผูใ้หญ่เขาจะไดต้อบขอ้สงสยัใหเ้ราฟังกนั 
 

ผูใ้หญ่สมควร     :     ? 
 

 ถา้นกัเรียนเป็นผูใ้หญ่สมควร  นกัเรียนจะใหข้อ้มลูในเรืองนีกบัชาวบา้นอยา่งไร 
 

******************************** 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ชัวโมงที 1-2 
 

ขันนํา    
 

 1. ครูสนทนาซกัถามนกัเรียนเกียวกบั สหกรณ์ในพืนทีทีนกัเรียนอาศยัอยูว่่า มีการจดัตงั

สหกรณ์หรือไม่  หากมีเป็นสหกรณ์ประเภทใดบา้ง และสหกรณ์นนัๆมีการดาํเนินงานอยา่งไร  

 2. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้    

3. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม (กลุ่มเดิม)  ทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 

และทาํกิจกรรมดงัต่อไปนี 
 

ขันสอน 
 

 4. ครูแจกบตัรสถานการณ์ “ สหกรณ์แห่งใหม่ ”  ใหน้กัเรียนทุกกลุ่ม   
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 5. นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน                    

5  ขนัตอน  ดงันี  

ขันที 1  การกาํหนดปัญหา  สมาชิกกลุ่มปรึกษาหารือร่วมกนัเพือกาํหนดหวัขอ้ปัญหา 
โดยครูเป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์  ซึงหากนกัเรียนกาํหนดหวัขอ้ปัญหาไม่ถกูตอ้งสมบูรณ์

ครูใหค้าํแนะนาํเพิมเติม (หวัขอ้ปัญหาของการศึกษาครังนี  คือ การสรุปสาระสาํคญัเกียวกบัสหกรณ์

ในเรือง ประวติัความเป็นมา  ความหมาย  ประเภท  อุดมการณ์  หลกัการ  วิธีการ  ขนัตอนการจดัตงั  

และประโยชน์ของสหกรณ์ )  

ขันที 2  การวางแผนการทํางาน สมาชิกกลุ่มร่วมกนัวางแผนการทาํงาน เช่น  

การกาํหนดขนัตอนการทาํงาน  การวางแผนเรืองการใชเ้วลา การแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบสืบคน้

ขอ้มลูตามประเด็นปัญหาของขนัที 1 โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ทีดูแลและประสานงานเพือใหง้าน

ของกลุ่มสาํเร็จผลตามแผนการทีวางไว ้

ขันที 3  การสืบค้นและจดักระทําข้อมูล   

การสืบคน้ขอ้มลู  :  สมาชิกกลุ่มแยกยา้ยกนัสืบคน้ขอ้มลูในหวัขอ้ทีตน 

ไดรั้บมอบหมาย ในการสืบคน้ขอ้มลูนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้ไดท้งัจากเวบ็ไซตใ์นอินเทอร์เนต

ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ http://www.cpd.go.th  (หรือเวบ็ไซตอื์นๆทีเกียวขอ้ง)   และสืบคน้จาก           

หนงัสือเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์  ของช่วงชนัที 4-6  ของสาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช หรือจากหนงัสือ

เรืองพฒันาการของขบวนการสหกรณ์ไทย :อดีตปัจจุบนัและแนวทางการพฒันาของเชิญ บาํรุงวงศ,์ 

หนงัสือ เรือง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ของประพนัธ ์เศวตนนัท ์ ทีครูจดัเตรียมมาให ้

การจดักระทาํขอ้มลู  :  หลงัจากสืบคน้ขอ้มลูไดค้รบถว้น สมาชิกแต่ละคน 

นาํขอ้มลูทีสืบคน้ไดม้านาํเสนอในทีประชุมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายตรวจสอบความถกูตอ้ง 

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มลู ตามลาํดบั 

 ขันที 4  การลงมอืปฏิบัต ิสมาชิกกลุ่มนาํขอ้มลูทีไดส้งัเคราะห์แลว้มาเขียน 

สรุปสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆเป็นแผนผงัความคิด (Mind Mapping)ลงในกระดาษทีครูแจกให ้  

 ขันที 5  การนําเสนอข้อมูล   ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอสาระสาํคญั 

ตามประเด็นต่างๆในแผนผงัความคิด (Mind Mapping) หนา้ชนัเรียนตามลาํดบั กาํหนดเวลาในการ

นาํเสนอกลุ่มละประมาณ 10 นาที  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มอืนซกัถามปัญหาและครูอธิบาย

เพิมเติมใหส้มบูรณ์        

ขณะนกัเรียนทุกกลุ่มปฏิบติักิจกรรมในแต่ละขนัตอนครูใหค้าํปรึกษา 

แนะนาํกบันกัเรียนกลุ่มทีมีปัญหา  และสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบสงัเกต

พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



170 

 

ขันสรุป 
 

 6. นักเรียนและครูร่วมกนัสรุปสาระสาํคญัเกียวกบัสหกรณ์ในเรือง ประวติัความเป็นมา 

ความหมาย  ประเภท  อุดมการณ์  หลกัการ  วิธีการ  ขนัตอนการจดัตงั  และประโยชน์ของสหกรณ์  

หลงัจากหมดเวลาเรียนใหน้กัเรียนทุกกลุ่มนาํแผนผงัความคิด (Mind Mapping) ของกลุ่มตนไปติด

ไวที้ฝาผนงัหอ้งหลงัชนัเรียนเพือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้แลกเปลียนเนือหาสาระกบักลุ่มอืนเพิมเติม   
 

ชัวโมงที 3  

 7. ครูกล่าวทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนเกียวกบัเรือง สหกรณ์ 

 8. แจง้ใหน้กัเรียนทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป  คือ  การไปศึกษานอกสถานที   

ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี ในพระบรมราชูปถมัป์  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   

สหกรณ์แห่งนีเป็นประเภทสหกรณ์การเกษตรและใหบ้ริการกบัสมาชิกในหลายรูปแบบ เช่น                 

การดาํเนินธุรกิจสินเชือ  จดัหาสินคา้มาจาํหน่าย  รวบรวมผลิตผล ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์ 

ใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตร  รวบรวมผลิตผล (โรงสี)  แปรรูปนาํนมดิบ ซึงจะทาํใหน้กัเรียน

ไดรั้บความรู้เกียวกบัสหกรณ์อยา่งกวา้งขวาง  

 9. โดยครูนดัหมายกบันกัเรียนเพือเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษานอกสถานทีในเรือง

ต่อไปนี   

       9.1  แจง้ใหน้กัเรียนทราบว่า กิจกรรมครังนีนอกเหนือจะมีครูผูส้อนเป็นผูน้าํนกัเรียน 

ไปทศันศึกษาแลว้ ยงัมีครูผูช่้วยร่วมทาํหนา้ทีควบคุมดูแลและสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนดว้ย 

     9.2  นดัหมาย วนั-เวลาและการแต่งกายสาํหรับการไปทศันศึกษาและแจกใบขออนุญาต

ผูป้กครองในการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียน   

       9.3  กาํหนดแนวทางปฏิบติัในการไปศึกษานอกสถานที  โดยครูกาํหนดขนัตอน                

การทาํงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่มใหใ้ช ้ 5 ขนัตอนตามวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน และในขนัที 1 - 

3  ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมใหเ้รียบร้อยก่อนไปทศันศึกษาเพือความสะดวกในการทาํกิจกรรม                     

ขนัต่อไป  ตามรายละเอียด ดงันี  

ขันที 1  การกาํหนดปัญหา  สมาชิกกลุ่มปรึกษาหารือร่วมกนัเพือกาํหนดหวัขอ้ 

ปัญหาโดยครูเป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์  ซึงหากนกัเรียนกาํหนดหวัขอ้ปัญหาไม่ถกูตอ้ง

สมบูรณ์ครูใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  (หวัขอ้ปัญหาของการทศันศึกษาครังนี  คือ  ประวติัความเป็นมา  

วตัถุประสงคข์องการจดัตงั  วิธีดาํเนินงาน  การบริหารจดัการสหกรณ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  ผลการดาํเนินงาน  ปัญหา/อุปสรรคของการดาํเนินงาน  และประโยชน์ทีสมาชิกไดรั้บจาก

สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรีฯ  )   
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ขันที 2  การวางแผนการทํางาน สมาชิกกลุ่มร่วมกนัวางแผนการทาํงาน  เช่น  

การกาํหนดขนัตอนการทาํงาน การกาํหนดหัวขอ้คาํถามตามประเด็นปัญหาของขนัที 1 การแบ่ง

หน้าทีความรับผิดชอบ เช่น กาํหนดตัวผูส้ัมภาษณ์วิทยากร  ผูจ้ดบันทึกข้อมูล ผูบ้ันทึกภาพ                      

วางแผนการใชเ้วลา  โดยมีประธานกลุ่มทาํหน้าทีดูแลและประสานงานเพือให้งานของกลุ่มสาํเร็จ

ผลตามแผนการทีวางไว ้

ขันที 3  การสืบค้นและจดักระทําข้อมูล   

การสืบคน้ขอ้มลู  :  ในขนันีจะแบ่งกิจกรรมทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติัเป็น 2 ช่วง   

คือ  ก่อนทศันศึกษา กบั กิจกรรมทศันศึกษา 

ก่อนทศันศึกษา     สืบคน้ขอ้มลูโดยใหน้กัเรียนทุกกลุ่มศึกษาขอ้มลูของ 

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถมัป์    จากเวบ็ไซด ์http://www.nongpho.com/   

เพือจะไดมี้พืนความรู้ก่อนออกไปศึกษาจริง  หลงัจากนกัเรียนทุกกลุ่มศึกษาขอ้มลูของสหกรณ์จาก

เวบ็ไซตจ์บลง  ครูสนทนาซกัถามความรู้ทีนกัเรียนไดรั้บการจากสืบคน้ 

           กิจกรรมทศันศึกษา (ใชน้อกเวลาเรียน)    ครูและนกัเรียนไปทศันศึกษา        

ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถมัป์  ตามวนั เวลา ทีกาํหนด โดยทีนกัเรียน              

ทุกกลุ่มฟังการบรรยายความรู้เกียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์จากวิทยากรของสหกรณ์เพือเก็บ

รวบรวมขอ้มลูและซกัถามขอ้สงสยัพร้อมกบัเยยีมชมกิจการ  กิจกรรมนีใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง                  

ขณะนกัเรียนทาํกิจกรรมครูและครูผูช่้วยสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบสงัเกต

พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน                         

                           การจดักระทาํขอ้มลู : หลงักลบัจากทศันศึกษา ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํ

ขอ้มลูทีไดจ้ากการคน้ควา้มาร่วมกนัอภิปราย วิเคราะห์ สงัเคราะห์และสรุปขอ้มลูภายในกลุ่ม              

ของตน   

ขันที 4  การลงมอืปฏิบัต ิ ใหส้มาชิกกลุ่มนดัหมายกนันอกเวลาเพือนาํขอ้มลูทีไดจ้าก 

การศึกษามาสรุปผลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาแลว้จดัทาํเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์  เพือเตรียม

นาํเสนอผลงานหนา้ชนัเรียนต่อไป 

           สาํหรับการตรวจสอบพฤติกรรมของนกัเรียนในขนัที 3 การสืบคน้และจดักระทาํ

ขอ้มลู  และขนัที 4  การลงมือปฏิบติั  ทีครูไม่ไดร่้วมอยูใ่นกิจกรรมจะใชว้ิธีการซกัถามใหน้กัเรียน

ตอบคาํถามของครูรวมทงัซกัถามขอ้มลูเพิมเติมจากประธานของแต่ละกลุ่มตามประเด็นของ                  

แบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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ชัวโมงที 4  
 

 ครูซกัถามนกัเรียนเกียวกบัความรู้สึกและความรู้ทีไดรั้บจากการไปทศันศึกษา ณ สหกรณ์            

โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถมัป์        
 

ขันที  5  การนําเสนอข้อมูล   นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัจดัโต๊ะเรียนในลกัษณะนงัลอ้ม 

เป็นวงกลมรอบหอ้งเรียน  จากนนัครูจบัสลากแบ่งหวัขอ้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอรายงานตาม

หวัขอ้นนัๆเวียนกนัไปจนครบหวัขอ้ปัญหาทุกกลุ่ม  เมือกลุ่มของนักเรียนทีไดรั้บมอบหมายในแต่

ละหวัขอ้รายงานจบลง  ครูเปิดโอกาสใหก้ลุ่มอืนๆเสนอแนะเพิมเติม ขณะนักเรียนนาํเสนอผลงาน

ครูสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนตามแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอน

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน       
 

 10. หลงัจากเสร็จสินการรายงาน  ครูใหน้กัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายและสรุปปัจจยั                

ทีมีส่วนส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงานของระบบสหกรณ์ในชุมชน การบริหารจดัการ

ระบบสหกรณ์ในชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประโยชน์ของระบบสหกรณ์            

ทีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจในชุมชนตามประสบการณ์ ทีนกัเรียนไดรั้บ  ครูอธิบายความรู้เพิมเติม

ใหส้มบูรณ์ยงิขึน        

 

ขันสรุป 
 

 

  11. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปเกียวกบั ปัจจยัทีมีส่วนส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการ

ดาํเนินงานของระบบสหกรณ์ในชุมชน    การบริหารจดัการระบบสหกรณ์ในชุมชนตาม หลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และประโยชน์ของระบบสหกรณ์ทีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจในชุมชน     
 

สือการเรียนรู้   
 

 1. บตัรสถานการณ์  “ สหกรณ์แห่งใหม่ ”  

  2. หนงัสือเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์  ของช่วงชนัที 4-6 สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช 

 3. หนงัสือเรือง พฒันาการของขบวนการสหกรณ์ไทย : อดีต ปัจจุบนั และแนวทางการ

พฒันา ของ เชิญ บาํรุงวงศ ์

 4. หนงัสือเรือง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  ของ ประพนัธ ์เศวตนนัท ์    
 

แหล่งเรียนรู้   

 1. หอ้งสมุดโรงเรียน 

 2. เวบ็ไซต ์http://www.cpd.go.th  , เวบ็ไซต ์ http://www.nongpho.com 

 4. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถมัป์        
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เกณฑ์การประเมนิแผนผงัความคดิ     
 

รายวิชา .............................. เรือง.......................................................................................ชนั........ 
 

กลุ่มที ....... 
 

ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

นาํเสนอขอ้มลู            

โดยการอธิบาย             

ใหเ้ห็น

ความสมัพนัธ ์              

เป็นภาพรวม              

และเชือมโยง 

อยา่งเป็นระบบ              

นาํเสนอขอ้มลู        

โดยการอธิบายใหเ้ห็น 

ความสมัพนัธ ์

บางดา้น    

มีการเชือมโยง 

แต่ไม่เป็นระบบ 

นาํเสนอขอ้มลู              

โดยการอธิบาย              

ใหเ้ห็นความสมัพนัธ์

แต่ขาดการเชือมโยง 

ใหเ้ป็นระบบ 

นาํเสนอขอ้มลู           

เฉพาะสิงทีพบเห็น                

และมีอยูใ่นเนือหา 

 
 

 
ระดับคะแนน 

คะแนน    4    ดีมาก 

คะแนน    3     ดี 

คะแนน    2      พอใช ้

คะแนน    1       ปรับปรุง 
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แบบประเมนิรายงาน 

 

รายวิชา ………………………….เรือง  ………………….………………………. ชนั.............. 
 

กลุ่มที ........ 

 

 

           

 

 

กลุ่มที 

 

รายการประเมิน 
เนื

อห
าส

าร
ะ 

คร
บ

ถ้ว
น

ตร
ง

ตา
มป

ระ
เด

็น
 

ภา
ษ

าถู
กต้

อง
เห

มา
ะส

ม
 

ค้น
คว้

าจ
าก

แห
ล่ง

เรี
ยน

รู้

ห
ลา

กห
ลา

ย 

รูป
แบ

บ
นํ

าเ
สน

อน่
าส

น
ใจ

 

กา
รป

รับ
ป

รุง
แล

ะแ
สด

ง

คว
าม

รู้สึ
กต่

อชิ
น

งา
น

 

 

 

 

 

 

รวม 

4 4 4 4 4 20 

1. …………………. 

     

 

2. …………………. 

     
 

3. …………………. 

     

 

4. …………………. 

     

 

5. …………………. 

     

 

6. …………………. 

     

 

7. …………………. 

     

 

8. …………………. 

     

 

9. …………………. 
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รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. เนือหาสาระ 

    ครบถ้วนตรงตาม 

   ประเด็น 

เนือหาสาระมีประเด็น

หลกัและส่วนขยาย

ครบถว้น 

เนือหาสาระ มีประเด็น

หลกัครบถว้น  แต่           

ส่วนขยายขาด 

1 ประเด็น 

เนือหาสาระประเด็น

หลกัขาด 1 ประเด็น             

และส่วนขยาย               

ขาด 2 ประเด็น 

เนือหาสาระ                

ประเด็นหลกั            

และส่วนขยาย          

ขาดเกนิ 2 ประเด็น 

2. ภาษาถูกต้อง 

    เหมาะสม 

 

ใชถ้อ้ยคาํสาํนวน 

สะกดการันตถ์ูกตอ้ง

ทุกคาํ 

ใชถ้อ้ยคาํ สาํนวน 

สะกดการันตผ์ิด 2-3 คาํ 

ใชถ้อ้ยคาํ สาํนวน 

สะกดการันตผ์ิด   

4-5 คาํ 

ใชถ้อ้ยคาํสาํนวน 

สะกดการันต ์              

ผิดมากกว่า 5 คาํ 

3. ค้นคว้าจาก 

    แหล่งความรู้ 

   หลากหลาย 

คน้ควา้จากแหล่ง

ความรู้หลากหลาย

ตงัแต่ 4 แหล่งขึนไป 

คน้ควา้จากแหล่ง

ความรู้ครบ 3  แหล่ง 

คน้ควา้จากแหล่ง

ความรู้ครบ  2  แหล่ง 

คน้ควา้จากแหล่ง

ความรู้เพียงแหล่ง

เดียว 

4. รูปแบบการนําเสนอ 

     และการลาํดับความ  

รูปแบบ                         

การนาํเสนองาน  

แปลกใหม่ น่าสนใจ

และลาํดบัความ 

ไดดี้มาก 

รูปแบบการนาํเสนอ

งานน่าสนใจ                 

และลาํดบัความไดดี้ 

 

รูปแบบการนาํเสนอ

งานน่าสนใจพอใช ้   

รูปแบบการนาํเสนอ

งานไม่น่าสนใจ      

5. การปรับปรุง 

   และแสดง 

   ความรู้สึก 

   ต่อชินงาน 

วิเคราะหข์อ้ดี  ขอ้เสีย

ของงานไดช้ดัเจน  

ปรับปรุงพฒันางาน 

ไดเ้หมาะสม  และ              

แสดงความรู้สึก          

ต่องานทงัดา้น

กระบวนการทาํงาน

และผลงานไดช้ดัเจน 

วิเคราะหข์อ้ดี  ขอ้เสีย

ของงานไดบ้างส่วน  

ปรับปรุงพฒันางานได ้ 

แสดงความรู้สึกต่องาน

ทงัดา้นกระบวนการ

ทาํงานและผลงานได ้

วิเคราะหข์อ้ดี  ขอ้เสีย

ของงานไดเ้ล็กนอ้ย  

ปรับปรุงพฒันางาน

ดว้ยตนเองไม่ไดต้อ้ง

ไดรั้บคาํแนะนาํจาก

ผูอื้น  แสดงความรู้สึก   

ต่องานทงักระบวนการ

ทาํงานและผลงาน             

ไดเ้ล็กนอ้ย 

วิเคราะหข์อ้ดี  

ขอ้เสียของงานไม่ได ้ 

ไม่ปรับปรุง               

พฒันางาน และ             

ไม่แสดงความรู้สึก

ต่องาน 

 
ระดับคะแนน 

คะแนน 18  –  20    ดีมาก 

คะแนน 14  –  17    ดี 

คะแนน 10  – 13     พอใช ้

คะแนน   5  –  9      ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม 
 

รายวิชา ………………………….เรือง  ………………….………………………. ชนั.............. 
 

 
พฤติกรรม

ประเมิน 

 

 

กลุ่มที 

การร่วมกัน

วางแผน          

การทํางาน 

ทํางาน 

ตามหน้าที         

ทีได้รับ

มอบหมาย 

เป็นผู้พูด             

และผู้ฟัง 

ทีดี 

แสดง             

ความคดิเห็น

อย่างมี

เหตุผล 

ยอมรับ

ข้อสรุปและ

ผลงานของ

กลุ่มและร่วม

ปรับปรุงงาน 

รวม 

4 4 4 4 4 20 

1………….       

2………….       

3………….       

4………….       

5………….       

6………….       

7………….       

8………….       

9………….       
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รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การร่วมกนั  
    วางแผน 
    การทาํงาน 

ร่วมมือวางแผน             

การทาํงานครบ           

ทุกขนัตอน                    

มีขอ้เสนอทีเป็น

ประโยชนใ์นการ 
วางแผนงานดีมาก 

ร่วมมือวางแผน             

การทาํงานครบทุก

ขนัตอน มีขอ้เสนอที

เป็นประโยชนใ์น 

การวางแผนงานดี 

ร่วมมือวางแผน         

การทาํงานบา้ง              

แต่ไม่ครบทุก

ขนัตอนมีขอ้เสนอ          

ทีเป็นประโยชน ์                

ในวางแผนพอควร 

ร่วมมือวางแผน               

การทาํงานนอ้ย  

และไม่มี

ขอ้เสนอแนะ             

ทีเป็นประโยชน ์
ในการวางแผน 

2. ทาํงานตาม  
   หน้าทีทไีด้รับ  
   มอบหมาย 

ทาํงานในหนา้ที              

ทีไดรั้บมอบหมาย

ครบถว้น                     

เต็มความสามารถ  

พยายามแกปั้ญหา

การทาํงานดว้ย

ตนเองและมุ่งมนั        

จนงานสาํเร็จ 

ทาํงานในหนา้ที             

ทีไดรั้บมอบหมาย

ครบถว้น  พยายาม

แกปั้ญหาการทาํงาน

ดว้ยตนเอง 
เป็นบางครัง                

จนงานสาํเร็จ 

ทาํงานทีไดรั้บ

มอบหมายแต่                

ไม่ครบถว้น  

แกปั้ญหาการทาํงาน

รับผิดชอบเองไม่ได ้

ตอ้งไดรั้บความ

ช่วยเหลือ จึงจะ

ทาํงานไดส้าํเร็จ 

รับผิดชอบ           

ในงานทีไดรั้บ

มอบหมาย           

นอ้ยมาก              

ตอ้งควบคุมและ

กระตุน้ บ่อยๆ 

และงานไม่สาํเร็จ 

3. เป็นผู้พูดและ 

    ผู้ฟังทดี ี

มีมารยาทใน การพดู 

ใชค้าํพดูและนาํเสียง        

ไดเ้หมาะสม ดีมาก 

และยอมรับฟัง           

ความคิดเห็น            

ของผูอื้นเสมอ   

มีมารยาทใน           

การพดู ใชค้าํพดูและ

นาํเสียง ไดเ้หมาะสม 

และยอมรับฟัง         

ความคิดเห็น           

ของผูอื้นบ่อยครัง    

มีมารยาทใน            

การพดู ใชค้าํพดูและ

นาํเสียงไดพ้อใช ้

และยอมรับฟัง           

ความคิดเห็นของ

ผูอื้นเป็นบางครัง       

ขาดมารยาทใน 

การพดูและฟัง  

ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผูอื้น

นอ้ยมาก  

4. แสดง 
   ความคดิเห็น   
  อย่างมีเหตุผล 

ใชเ้หตุผลใน             

การแสดงความ

คิดเห็นไดดี้มาก  

และ มุ่งประโยชน์

เพือการพฒันา     

คุณภาพงาน              

เป็นสาํคญั 

ใชเ้หตุผลใน               

การแสดงความ

คิดเห็นไดดี้ 

ใชเ้หตุผล                   

ในการแสดง            

ความคิดเห็นไดบ้า้ง

พอสมควร 

ใชค้วามรู้สึก

ส่วนตวัใน                 

การแสดง                 

ความคิดเห็น

มากกว่าใชเ้หตุผล 

5. ยอมรับข้อสรุป 

    และผลงานของ 

    กลุ่มและร่วม 

    ปรับปรุงงาน 

มีส่วนร่วมใน            

การสรุป  ยอมรับ

ขอ้สรุปของกลุ่ม  

ร่วมรับผิดชอบ

ปรับปรุงแกไ้ขงาน

ของกลุ่มทงัหมด  

ดว้ยความเต็มใจ 

มีส่วนร่วมใน                 

การสรุป  ยอมรับ

ขอ้สรุปของกลุ่ม  

ร่วมรับผิดชอบ

ปรับปรุงแกไ้ขงาน

ส่วนใหญ่ของกลุ่ม 
 

มีส่วนร่วมใน                 

การสรุปเป็นบางครัง  

ยอมรับขอ้สรุปของ

กลุ่ม  ร่วมรับผิดชอบ

และปรับปรุงแกไ้ข

ผลงานของกลุ่ม

พอสมควร 

มีส่วนร่วมใน            

การสรุปขอ้สรุป                

ของกลุ่ม                  

มีการรับผิดชอบ

และปรับปรุงแกไ้ข

งานของกลุ่ม          

เพียงเล็กนอ้ย 
 

 

   เกณฑ์การประเมิน 
    18 – 20   ดีมาก 14  -  17    ดี      10 – 13  พอใช ้         5 – 9   ปรับปรุง 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที  3 

หน่วยการเรียนรู้ เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

รหัส ส 32101  รายวชิา  เศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการแกปั้ญหาเศรษฐกิจในชุมชน  

 ชัน มธัยมศึกษาปีที  5   ภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา   2554    เวลา  4   ชัวโมง 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้        
 

 ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้

ทรัพยากรทีมีอยู่จาํกัดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทังเข้าใจหลกัการของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพือการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  
 

ตวัชีวดั  
 

 ขอ้ 4. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนะแนวทางแกไ้ข (ส 3.1 ม. 4-6/4) 
 

ด้านความรู้ (K) 
 

 ความรู้เกียวกบัปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแกไ้ข 
 

ด้านกระบวนการ (P) 
 

 ทกัษะการแกปั้ญหาและการจดัการความรู้ 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
 

 มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง 
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ความคดิรวบยอด 

 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีพืนฐานมาจากแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   

ดว้ยการสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจรากฐาน  แกไ้ขปัญหาของชุมชน  แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่าง

ชุมชน ทงันีเพือความอยูร่อดและประโยชน์สุขของสมาชิกในชุมชนเป็นหลกั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. สรุปความหมายและลกัษณะของเศรษฐกิจชุมชนได ้

2. อธิบายแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แข็งตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได ้

3. สาํรวจและวิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุของปัญหา  แนวทางทีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทาง

เศรษฐกิจทีเกิดขึนในชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้  

4. อภิปรายความสาํคญัของการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แข็งตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
 

1. ความหมายและลกัษณะของเศรษฐกิจชุมชน 

2. แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แข็งตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยการรวมกลุ่มทีเกิดขึน

ในชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

4. ความสาํคญัของการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แข็งตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

ภาระงาน/ชินงาน 
 

 1. ใบงาน  เรือง  เศรษฐกิจชุมชนเพือชุมชนเขม้แข็ง 

 2. โครงงาน เรือง การศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนของเรา 
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การวดัและประเมนิผล 
 

วธิีวดั/                      

สิงทีต้องการวดั 

ชินงาน/ 

ภาระงาน 

วธิ ี

การวดั 

เครืองมอืทีใช้                  

ในการวดั 

เกณฑ์ 

การวดั 

ด้านความรู้  (K 

1. ความรู้ เรือง   

เศรษฐกิจในชุมชน 

ปัญหาและ            

แนวทางแกไ้ข  

 

1. ใบงาน  เรือง 

     เศรษฐกิจชุมชน 

     เพือชุมชน 

     เขม้แข็ง 

 

 

1. ตรวจใบงาน 

    เรือง เศรษฐกิจ 

    ชุมชนเพือชุมชน 

    เขม้แข็ง 

 

1. แบบประเมิน 

    ใบงาน 

 

 

 

 

1.ผา่นระดบั 

   ร้อยละ 70 

 

 

2. โครงงาน 

     การศึกษาสภาพ 

    ปัญหาเศรษฐกิจ   

    ในชุมชน 

    (โพธาราม) 

 

2. ตรวจผลการทาํ 

    โครงงาน  

 

2. แบบประเมิน 

    ความสามารถ 

    ในการทาํ 

    โครงงาน 

 

 

2.ผา่นระดบั 

   ร้อยละ 70  

 

 

 

ด้านทักษะพิสัย (P) 

 

พฤติกรรม

ความสามารถ            

ในการแกปั้ญหา 

ตามขนัตอน             

การจดัการเรียนรู้

แบบโครงงาน 

 

 

- 

 

 

สงัเกตพฤติกรรม

ความสามารถ          

ในการแกปั้ญหา

ตามขนัตอน         

การจดัการเรียนรู้           

แบบโครงงาน 

 

 

แบบสงัเกต

พฤติกรรม

ความสามารถ         

ในการแกปั้ญหา

ตามขนัตอนการ

จดัการเรียนรู้

แบบโครงงาน 

 

 

ผา่นระดบั

ร้อยละ70 

ด้านเจตคต ิ(A) 
 

การทาํงานกลุ่ม 

 

- 

 
สงัเกตพฤติกรรม               

การทาํงานกลุ่ม         

 

แบบสงัเกต           

พฤติกรรม               

การทาํงานกลุ่ม   

        

 

ผา่นระดบั

ร้อยละ70 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ชัวโมงที 1 
 

ขันนํา 
 

 1. ครูแสดงแถบขอ้ความ “ไม่มีประเทศใดเขม้แข็งไดห้ากทอ้งถินอ่อนแอ” แลว้ซกัถาม

นกัเรียนเกียวกบัความหมายของขอ้ความนี  

 2. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้    

 3. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม (กลุ่มเดิม)  นกัเรียนทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ

กลุ่ม และทาํกิจกรรมดงัต่อไปนี 
 

ขันสอน 

4.  ครูแจกบตัรสถานการณ์  “ เรือง ปัญหาของปัทมา”  ใหน้กัเรียนทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

สถานการณ์  :  ปัญหาของปัทมา 
 

                       ปัทมาเดินมาหาปัณรัตน์ผูเ้ป็นพีสาวดว้ยสีหนา้กงัวล  เธอเล่าใหปั้ณรัตน ์

       ฟังว่าพรุ่งนีเธอจะตอ้งส่งการบา้น เรือง การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามหลกัปรัชญา 

       ของเศรษฐกิจพอเพียงในหวัขอ้ ความหมาย ลกัษณะของเศรษฐกิจชุมชนและแนวทาง 
       ในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แข็งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่เธอ 

       ตอบคาํถามในใบงานไม่ไดเ้พราะไม่มีความรู้ในเรืองนีเลย   จึงขอใหปั้ณรัตน ์

       ช่วยอธิบายใหเ้ธอฟัง 
 

          ถา้นกัเรียนเป็นปัณรัตน์  นกัเรียนจะอธิบายเรืองนีแก่นอ้งสาวอยา่งไร 
 

******************************** 
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 5. นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน                 

5  ขนัตอน  ดงันี  

ขันที 1  การกาํหนดปัญหา  สมาชิกกลุ่มปรึกษาหารือร่วมกนัเพือกาํหนดหวัขอ้ 

ปัญหาโดยครูเป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์  ซึงหากนกัเรียนกาํหนดหวัขอ้ปัญหาไม่ถกูตอ้ง

สมบูรณ์ครูใหค้าํแนะนาํเพิมเติม (หวัขอ้ปัญหาของการศึกษาครังนี  คือ เศรษฐกิจชุมชนหมายความ

ว่าอยา่งไร  เศรษฐกิจชุมชนมีลกัษณะอยา่งไร และแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แข็ง

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถกระทาํไดอ้ยา่งไร) 

ขันที 2  การวางแผนการทํางาน สมาชิกกลุ่มร่วมกนัวางแผนการทาํงาน เช่น  

การกาํหนดขนัตอนการทาํงาน  การวางแผนเรืองการใชเ้วลา   การแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบ

สืบคน้ขอ้มลูตามประเดน็ปัญหาของขนัที 1 โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ทีดูแลและประสานงาน

เพือใหง้านของกลุ่มสาํเร็จผลตามแผนการทีวางไว ้

ขันที 3  การสืบค้นและจดักระทําข้อมูล   

การสืบคน้ขอ้มลู  : สมาชิกกลุ่มแยกยา้ยกนัสืบคน้ขอ้มลูในหวัขอ้ทีตน 

ไดรั้บมอบหมาย ในการสืบคน้ขอ้มลูนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้ไดท้งัจากเวบ็ไซตใ์นอินเทอร์เนต

ทีครูแนะนําให้ http://www.polsci.chula.ac.th/initiatives/book13_intro.htm  (หรือเว็บไซต์อืนๆ                  

ทีเกียวขอ้ง)    สืบคน้จากหนังสือเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ ของช่วงชนัที 4-6 ของสาํนักพิมพว์ฒันา

พานิช หนงัสือเรือง แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ของฉตัรทิพย ์นาถสุภา หรือจากหนงัสือ เรือง แผนชีวิต

เศรษฐกิจชุมชน ของ ดร.เสรี พ่วงพิศ ซึงครูจดัเตรียมไวใ้ห ้ 

การจดักระทาํขอ้มลู : หลงัจากสืบคน้ขอ้มลูไดค้รบถว้น สมาชิกแต่ละคน 

นาํขอ้มลูทีสืบคน้ไดม้านาํเสนอในทีประชุมกลุ่ม   สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายตรวจสอบ                      

ความถกูตอ้ง วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มลู ตามลาํดบั 

ขันที 4  การลงมอืปฏิบัต ิ  สมาชิกกลุ่มนาํขอ้มลูทีไดส้งัเคราะห์แลว้มาตอบคาํถาม 

ตามใบงานเรือง เศรษฐกิจชุมชนเพือชุมชนเขม้แข็ง   

ขันที 5  การนําเสนอข้อมูล   ครูจบัสลากแบ่งหวัขอ้จากทงัหมด 3 ขอ้ปัญหา  

ในใบงาน เรือง เศรษฐกิจชุมชนเพือชุมชนเขม้แข็งเพือกาํหนดใหน้กัเรียนทุกกลุ่มตอบคาํถามดงันี 

      กลุ่มที  1      ตอบคาํถามขอ้ 1  เศรษฐกิจชุมชนหมายความว่าอยา่งไร 

                                 กลุ่มที  2      ตอบคาํถามขอ้ 2  เศรษฐกิจชุมชนมีลกัษณะอยา่งไร 

                                       กลุ่มที  3 -5    ตอบคาํถามขอ้ 3 : แนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนให้ 

                                                               เขม้แข็งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถกระทาํไดอ้ยา่งไร 
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เมือกลุ่มของนกัเรียนทีไดรั้บมอบหมายใหต้อบคาํถามในแต่ละหวัขอ้นาํเสนอจบลง   ครูเปิดโอกาส

ใหก้ลุ่มอืนๆเสนอแนะเพิมเติมและครูอธิบายเพิมเติมใหส้มบูรณ์ยงิขึน       
   

   ขณะนกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมในแต่ละขนัตอน ครูใหค้าํปรึกษาแนะนาํกบั

นกัเรียนกลุ่มทีมีปัญหา  และสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบสงัเกตพฤติกรรม

ความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
   

 ขันสรุป 
 

 

 

 6. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปเกียวกบั  ความหมาย  ลกัษณะของเศรษฐกิจชุมชน และ 

แนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แข็งตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. มอบหมายภาระงานใหส้มาชิกแต่ละคนในกลุ่มไปสาํรวจชุมชนทีตนเองอาศยัอยูใ่น           

ดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของประชาชนว่าพวกเขามีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจหรือไม่  

และใหบ้นัทึกขอ้มลูไวแ้ลว้กลบัมานาํเสนอในทีประชุมของกลุ่มในชวัโมงต่อไป เพือใหก้ลุ่ม

ตดัสินใจเลือกเป็นหวัขอ้เรืองทีจะใชศึ้กษาและทาํโครงงานเกียวกบัปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน                 

ซึงเป็นประเภทโครงงานสาํรวจ 
 

ชัวโมงที  2 
 

ขันนํา    

 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และซกัถามภาระงานเกียวกบัการสาํรวจปัญหาเศรษฐกิจ             

ในชุมชน   

 8. แจง้ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มทราบว่า กิจกรรมทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติัต่อไป คือ  การทาํ

โครงงานสาํรวจเกียวกบัการศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 
 

ขันสอน 
 

9. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนาํเสนอหัวขอ้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนของตนเองทีต่างไป

สาํรวจมา  เพือใหที้ประชุมกลุ่มพิจารณาเลือกหวัขอ้ปัญหาทีจะนาํไปทาํโครงงานกลุ่มละ  1 เรือง   

10. ครูแจง้จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของการทาํโครงงานครังนีแก่นกัเรียนว่าเป็น การศึกษา

สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชน  (เน้นเฉพาะดา้นการประกอบอาชีพ)  สาเหตุของปัญหา 

และแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยการรวมกลุ่มตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีเกิดขึนจริงใน

ชุมชนต่างๆของ  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี   
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11. ครูอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมโครงงานพร้อมกบัยกตวัอยา่งประกอบ  และเนน้ให้

นกัเรียนนาํขนัตอน 5 ขนัตอนของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไปใชใ้นการปฏิบติักิจกรรม   

จากนนัใหแ้ต่ละกลุ่มปรึกษาหารือและร่วมกนัวางแผนการทาํงานกนัภายในกลุ่มและใหทุ้กกลุ่ม           

เขียนแผนการปฏิบติังานส่งครูตรวจดูความเป็นไปไดก่้อนลงมือทาํโครงงาน   ครูแนะนาํเพิมเติม   

 ขนัตอนการทาํงาน 5 ขนัตอนตามวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียนมีดงันี 

ขันที 1  การกาํหนดปัญหา  สมาชิกกลุ่มร่วมกนักาํหนด ชือโครงงาน ทีมาและ 

ความสาํคญัของปัญหา  จุดมุ่งหมายของการศึกษา  สมมติฐานของการศึกษา (ถา้มี)  ตวัแปรทีเกียวขอ้ง 

(ถา้มี) ขอบข่ายและระยะเวลาการศึกษา   

ขันที 2  การวางแผนการทํางาน สมาชิกกลุ่มกาํหนด วิธีดาํเนินการ พาหนะทีใชใ้น 

การเดินทาง  ตารางเวลาการทาํงานของกลุ่ม หวัขอ้คาํถามทีจะใชส้มัภาษณ์ผูเ้กียวขอ้งขณะออก

ศึกษาในพืนที การแบ่งหนา้ทีรับผดิชอบใหส้มาชิกแต่ละคนเช่น  ฝ่ายติดต่อผูใ้หข้อ้มลู ฝ่ายเทคนิค/

อุปกรณ์ ฝ่ายสมัภาษณ์  ฝ่ายจดบนัทึก ฯลฯ   โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ทีดูแลและประสานงาน

เพือใหง้านของกลุ่มสาํเร็จผลตามแผนการทีวางไว ้
 

ขันที 3  การสืบค้นและจดักระทําข้อมูล   (ใชน้อกเวลา ในวนัเสาร์/อาทิตย)์ 

   การสืบคน้ขอ้มลู  :  สมาชิกกลุ่มร่วมกนัออกสาํรวจเพือสืบคน้เก็บขอ้มลูในพืนที 

ชุมชนทีกลุ่มเลือกทาํโครงงานตามแผนการทีวางไว ้มีครูเป็นผูร่้วมเดินทางและดูแลใหค้าํแนะนาํ  

ขณะนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม   

   การจดักระทาํขอ้มลู  :  หลงัจากสืบคน้ขอ้มลูไดค้รบถว้น สมาชิกกลุ่มร่วมกนั 

อภิปรายตรวจสอบ  ความถกูตอ้ง วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มลู ตามลาํดบั 
 

ขันที 4   การลงมอืปฏิบตั ิ  สมาชิกกลุ่มนาํผลสรุปขอ้มลูทีไดม้าจดัทาํเป็นรายงาน 

ฉบบัสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานและใหน้กัเรียนทุกกลุ่มเตรียมจดัแสดง

ผลงานโครงงานเพือนาํเสนอผลการศึกษา 

              สาํหรับการตรวจสอบพฤติกรรมของนกัเรียนในขนัที 3 การสืบคน้และจดักระทาํ

ขอ้มลู  และขนัที 4  การลงมือปฏิบติั  ทีครูไม่ไดร่้วมอยูใ่นกิจกรรมจะใชว้ิธีการซกัถามใหน้กัเรียน

ตอบคาํถามของครูรวมทงัซกัถามขอ้มลูเพิมเติมจากประธานของแต่ละกลุ่มตามประเด็นในแบบ

สงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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ชัวโมงที  3-4  
 

 ครูซกัถามนกัเรียนเรืองความสาํเร็จของการทาํโครงงานของนกัเรียนว่าเป็นอยา่งไร 

ขันที 5  การนําเสนอข้อมูล  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัจดัแสดงผลงาน 

โครงงานเพือนาํเสนอผลการศึกษาของกลุ่มตน นักเรียนแยกยา้ยกนัศึกษาโครงงานของกลุ่มอืนๆ            

จนครบทุกกลุ่ม   ครูประเมินผลการทาํโครงงานของนกัเรียนตามแบบประเมินความสามารถในการ

ทาํโครงงาน    

 12. หลงัจบการนาํเสนอโครงงาน  ครูซกัถามความคิดเห็นของนกัเรียนว่า   

12.1 นกัเรียนคิดว่าการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แข็งตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงมีความสาํคญัเกียวขอ้งกบัการพฒันาประเทศอยา่งไร   

12.2 นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการทาํงานครังนี   

12.3 ความรู้ทีไดรั้บจากการทาํโครงงานครังนีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร 

ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นและร่วมกนัสรุป  ครูสรุปเพิมเติมและเนน้ถึง

ความสาํคญัของการร่วมมือกนัพฒันาใหชุ้มชนเกิดความเขม้แข็งทียงัยนื 
 

ขันสรุป 
 

 13. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปเกียวกบัสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สาเหตุ และแนวทาง

แกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยการรวมกลุ่มตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโดย

ผา่นการทาํโครงงาน  
 

สือการเรียนรู้   
 

 1. แถบขอ้ความ  “ ไม่มีประเทศใดเขม้แข็งไดห้ากทอ้งถินอ่อนแอ ”   

 2. บตัรสถานการณ์  เรือง  “ ปัญหาของปัทมา ”   

 3. ใบงานที 1 เรือง  เศรษฐกิจชุมชนเพือชุมชนเขม้แข็ง 

 4. หนงัสือเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ของช่วงชนัที 4-6 สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช  

 5. หนงัสือ เรือง แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน   ของฉตัรทิพย ์นาถสุภา 

 6. หนงัสือ เรือง แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน ของ ดร.เสรี พ่วงพิศ   
 

แหล่งเรียนรู้   
 

 1. หอ้งสมุดโรงเรียน 

 2. เวบ็ไซต ์http://www.polsci.chula.ac.th/initiatives/book13_intro.htm และเวบ็ไซตอื์นๆ 

ทีเกียวขอ้ง 

 3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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แถบข้อความ 

 
 
 
 
 
 
           
           
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มปีระเทศใดเข้มแขง็ได้ 
หากท้องถินอ่อนแอ 
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                                                                       ใบงานที 1                              ชือ ......................... 

      เรือง  เศรษฐกจิชุมชนเพอืชุมชนเข้มแข็ง         นามสกุล.................. 

                              

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. สรุปความรู้เกียวกบัเศรษฐกิจชุมชน ได ้

2. อธิบายแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนให้เขม้แข็งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้
  

 คาํชีแจง    ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนีในถกูตอ้งสมบูรณ์ทีสุด 

 1. เศรษฐกจิชุมชนหมายถึงอะไร 
 

 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 2. เศรษฐกจิชุมชนมลีกัษณะอย่างไร 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 
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 3. นักเรียนคดิว่าแนวทางในการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนให้เข้มแข็งตามหลกัปรัชญาของ 

                  เศรษฐกจิพอเพยีงสามารถกระทําได้อย่างไร 
 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 
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แบบประเมนิใบงาน 
 

รายวิชา ………………………….เรือง  …………………………………. ชนั.......... 

 

รายการประเมิน 
 
 
ชือ-สกลุ 

เนือหาสาระ 

ครบถ้วน 

ตรงตามประเด็น 
การใช้ภาษา ตรงต่อเวลา 

 

ความสะอาด 

เรียบร้อย 

 

รวม 

4 4 4 4 16 

1………….      
2………….      
3………….      
4………….      
5………….      
6………….      
7………….      
8………….      
9………….      

10………….      

11………….      

12………….      
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รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. เนือหาสาระ 

   ครบถ้วน        

   ตรงตามประเด็น 

เนือหาสาระ               

มีประเดน็หลกั และ

ส่วนขยายครบถว้น 

เนือหาสาระ                 

มีประเดน็หลกั

ครบถว้น                  

แต่ขาดส่วนขยาย                

1 ประเดน็ 

เนือหาสาระ                

ขาดประเดน็หลกั            

1 ประเดน็              

ส่วนขยาย                  

ขาด 2 ประเดน็ 

 

เนือหาสาระ                

ประเดน็หลกั            

และส่วนขยาย          

ขาดเกิน                        

2 ประเดน็ 

2. การใช้ภาษา ใชภ้าษาถูกตอ้ง        

สือความหมาย

ชดัเจนเขา้ใจง่าย                 

และเชือมโยงภาษา              

ไดอ้ยา่งสละสลวย 

  

ใชภ้าษาถูกตอ้ง                 

สือความหมาย            

ไดเ้ขา้ใจและ

สามารถเชือมโยง

ภาษาไดดี้ 

ใชภ้าษาถูกตอ้ง 

และสือความหมาย           

ไดพ้อใช ้

ใชภ้าษา               

ผิดพลาดมาก               

และ                            

สือความหมาย            

ไม่ชดัเจน 

3. ตรงต่อเวลา ส่งภาระงานภายใน

เวลาทีกาํหนด 

ส่งภาระงานชา้กว่า

เวลาทีกาํหนด 1 วนั  

ส่งภาระงานชา้กว่า

เวลาทีกาํหนด  2 วนั 

ส่งภาระงานชา้

กว่าเวลาทีกาํหนด 

3 วนั  

4. ความสะอาด 

    เรียบร้อย 

 

สะอาดเรียบร้อย           

ไม่มีรอยขีดฆ่า                    

มีการตกแต่งสีสัน

สวยงาม  

สะอาดเรียบร้อย            

ไม่มีรอยขีดฆ่า            

แต่ไม่ตกแต่งสีสัน

สวยงาม  

มีรอยขีดฆ่า                  

1-2 แห่ง และ               

ไม่ตกแต่งสีสัน             

ใหส้วยงาม  

มีรอยขีดฆ่า

มากกว่า  2 แห่ง 

สกปรก              

และไม่ตกแต่ง

สีสันใหส้วยงาม 
 

 

 

ระดับคะแนน 
คะแนน 14   –   16    ดีมาก 

คะแนน 11   –   13     ดี 

คะแนน   8   –  10      พอใช ้

คะแนน   4   –    7       ปรับปรุง 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที  4 

หน่วยการเรียนรู้  เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

รหัส ส 32101  รายวชิา  เศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

เรือง การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ   ชัน มธัยมศึกษาปีที  5         

ภาคเรียนที  1   ปีการศึกษา   2554     เวลา   2    ชัวโมง 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้  
 

 ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้

ทรัพยากรทีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทงัเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง

เพือการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  
 

ตวัชีวดั  
 

 ขอ้ 2. ตระหนกัถึงความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อเศรษฐกิจสงัคมของ

ประเทศ (ส 3.1 ม. 4-6/2)  
 

ด้านความรู้ (K) 
 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 1-11 
 

ด้านกระบวนการ (P) 
 

 ทกัษะการแกปั้ญหาและการจดัการความรู้ 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
 

 มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง 
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ความคดิรวบยอด 
 

 เป้าหมายสูงสุดของภาครัฐในการพฒันาเศรษฐกิจ คือ การยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน

ใหดี้ขึน โดยกรอบแนวทางการพฒันาประเทศของไทยมีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติมาตงัแต่ พ.ศ. 2504  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตงัแต่ฉบบัที 1 - 8  มีแนวทาง         

การพฒันาแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์สงัคม สถานการณ์ประเทศ และสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั 

โดยคาํนึงถึงปัญหาเร่งด่วนทีตอ้งแกไ้ขก่อนเป็นสาํคญัทงัดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม สิงแวดลอ้ม  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 9 - 10 นาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นหลกัในการ

พฒันาและบริหารประเทศเพือใหป้ระเทศรอดพน้จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสามารถดาํรงอยู่ได้

อย่างมนัคง  สําหรับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 มุ่งพฒันา ประเทศให้มี              

ความมนัคงเป็นธรรมและมีภูมิคุม้กนัต่อการเปลียนแปลง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1. บอกเป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได ้  

 2. อธิบายความสาํคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได ้

 3. อธิบายสาระสาํคญั ผลดีและผลเสียทีเกิดจากการใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติของประเทศไทยฉบบัที 1 - 10 ได ้

 4. อธิบายวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ เป้าหมายและยทุธศาสตร์ ของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11 ได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 

 1. เป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

 2. ความสาํคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 3. สาระสาํคญั  ผลดีและผลเสียทีเกิดจากการใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ          

ฉบบัที 1 - 10  

 4. วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ เป้าหมายและยทุธศาสตร์ ของแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11  
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ภาระงาน/ชินงาน 
 

 1. แผนผงัความคิด (Mind  Mapping)   แสดงสาระสาํคญั  ผลดีและผลเสียทีเกิดจากการใช้

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติของประเทศไทยฉบบัที 1 – 10 และแผนผงัความคิด (Mind  

Mapping)   แสดงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์เป้าหมายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11 

 2. ใบงาน  เรือง  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติของประเทศไทย  
 

การวดัและประเมนิผล 
 

วธิีวดั/                      

สิงทีต้องการวดั 

ภาระงาน/ 

ชินงาน 

วธิ ี

การวดั 

เครืองมอืทีใช้                  

ในการวดั 

เกณฑ์ 

การวดั 

ดา้นความรู้  (K) 

1. แผนพฒันา 

    เศรษฐกิจและ 

    สงัคมแห่งชาติ 

    ฉบบัที 1 – 11  

 

 

 

 

 

 

1.แผนผงัความคดิ 

   (Mind  Mapping) 

   แสดงสาระสําคญั 

   ผลดีและผลเสียที 

   เกิดจากการใช ้

   แผนพฒันา 

   เศรษฐกิจและ 

   สังคมแห่งชาต ิ 

   ฉบบัที 1 – 10 และ 

   แผนผงัความคดิ  

   (Mind  Mapping)  

   แสดงวสิัยทศัน์  

   พนัธกิจ  

   วตัถุประสงค ์

   เป้าหมายและ 

   ยทุธศาสตร์ 

   การพฒันาประเทศ 

   แผนพฒันา 

   เศรษฐกิจและสังคม 

   แห่งชาติฉบบัที 11 

 

1. ตรวจ แผนผงั 

    ความคิด (Mind 

    Mapping)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แบบประเมิน 

    แผนผงั 

    ความคิด 

    (Mind   

     Mapping) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผา่นระดบั 

    ร้อยละ 70 
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วธิีวดั/                      

สิงทีต้องการวดั 

ภาระงาน/ 

ชินงาน 

วธิ ี

การวดั 

เครืองมอืทีใช้                  

ในการวดั 

เกณฑ์ 

การวดั 

 2.ใบงาน   เรือง   

   แผนพฒันา 

   เศรษฐกิจและ 

   สงัคมแห่งชาติ 

   ของประเทศ 

   ไทย 

2. ตรวจใบงาน  

 

2. แบบประเมิน 

    ใบงาน 

 

2. ผา่นระดบั 

    ร้อยละ 70 

 

ด้าน 

ทักษะพสัิย (P) 

พฤติกรรม

ความสามารถ            

ในการแกปั้ญหา 

ตามขนัตอน             

การจดัการเรียนรู้

แบบโครงงาน 

 

 

- 

 

 

สงัเกตพฤติกรรม

ความสามารถ          

ในการแกปั้ญหา

ตามขนัตอน         

การจดัการเรียนรู้           

แบบโครงงาน 

 

 

แบบสงัเกต

พฤติกรรม

ความสามารถ      

ในการแกปั้ญหา

ตามขนัตอน            

การจดัการเรียนรู้ 

แบบโครงงาน 

 

 

ผา่นระดบั 

ร้อยละ70 

ด้านเจตคต ิ(A) 
 

การทาํงานกลุ่ม 

- สงัเกต           

พฤติกรรม               

การทาํงานกลุ่ม 

แบบสงัเกต           

พฤติกรรม               

การทาํงานกลุ่ม    

ผา่นระดบั 

ร้อยละ70 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ชัวโมงที 1-2 
 

ขันนํา   
 

 1. นกัเรียนและครูร่วมกนัสนทนาเกียวกบัสภาพเศรษฐกิจในอดีต-ปัจจุบนั โดยครูใชค้าํถาม ดงันี  

 นกัเรียนคิดว่าสภาพเศรษฐกิจในอดีตและปัจจุบนัแตกต่างกนัอยา่งไร 

 ทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตเป็นอยา่งไร 

 ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น   จากนนัครูกล่าวเชือมโยงคาํตอบเขา้สู่  

เรือง การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน 

 2. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้    
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  3. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม (กลุ่มเดิม)  สมาชิกสบัเปลียนหนา้ทีการทาํงานกนั ทุกกลุ่ม 

เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม  
 

ขันสอน 
 

4. ครูสนทนากบันกัเรียนเรือง  เป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและ

ความสาํคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

5. หลงัจากนนัครูแจกบตัรสถานการณ์ เรือง  “งานใหญ่”   ใหน้กัเรียนทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 5. นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการเรียนรู้แบบโครงงาน 5  ขนัตอน  

ดงันี  

ขันที 1  การกาํหนดปัญหา  สมาชิกกลุ่มปรึกษาหารือร่วมกนัเพือกาํหนดหวัขอ้ 

ปัญหาโดยครูเป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์  ซึงหากนกัเรียนกาํหนดหวัขอ้ปัญหาไม่ถกูตอ้ง

สมบูรณ์ครูใหค้าํแนะนาํเพิมเติม (หวัขอ้ปัญหาของการศึกษาครังนี คือ ขอ้สรุปของสาระสาํคญัของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติแต่ละฉบบั (ฉบบัที 1 – 10) มีอะไรบา้ง ผลดีและผลเสียที

เกิดจากการใชแ้ผนฯแต่ละฉบบั (ฉบบัที 1 – 10)  เป็นอยา่งไร  และวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ 

เป้าหมายและยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11 (2555-2559)  มี

สาระสาํคญัในเรืองใดบา้ง 

 

 

 

 

สถานการณ์ 

เรือง  งานใหญ่ 
 

 ชชัพงศต์อ้งการทาํ “บนัทึกความจาํ” เกียวกบัเรืองแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติของประเทศไทยฉบบัที 1-11 ซึงมีขอ้มลูเป็นจาํนวนมาก  นกัเรียนจะช่วยเหลือ 

ชชัพงศไ์ดอ้ยา่งไร 
 

***************************** 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



196 

 

ขันท ี2  การวางแผนการทํางาน สมาชิกกลุ่มร่วมกนัวางแผนการทาํงาน  เช่น  

การกาํหนดขนัตอนการทาํงาน  การวางแผนเรืองการใชเ้วลา  การแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบสืบคน้

ขอ้มลูตามประเด็นปัญหาของขนัที 1 โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ทีดูแลและประสานงานเพือใหง้าน

ของกลุ่มสาํเร็จผลตามแผนการทีวางไว ้

ขันที 3  การสืบค้นและจดักระทําข้อมูล   

การสืบคน้ขอ้มลู :  สมาชิกกลุ่มแยกยา้ยกนัสืบคน้ขอ้มลูในหวัขอ้ทีตนไดรั้บ 

มอบหมาย ในการสืบคน้ขอ้มลูนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้ไดท้งัจากเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  (หรือเวบ็ไซตอื์นๆทีเกียวขอ้ง)   สืบคน้จาก

หนงัสือเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์  ของช่วงชนัที 4-6  ของสาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช หรือจากเอกสาร

เกียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 1 – 11 ทีครูจดัเตรียมมาให ้

การจดักระทาํขอ้มลู : หลงัจากสืบคน้ขอ้มลูไดค้รบถว้น สมาชิกแต่ละคน 

นาํขอ้มลูทีสืบคน้ไดม้านาํเสนอในทีประชุมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายตรวจสอบความถกูตอ้ง 

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มลูตามลาํดบั 

ขันที  4  การลงมอืปฏิบัต ิ สมาชิกกลุ่มนาํขอ้มลูทีไดส้งัเคราะห์แลว้มาเขียน 

สรุปสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆ เป็นแผนผงัความคิด(Mind Mapping) ลงในกระดาษทีครูแจกให ้  

ขันที 5  การนําเสนอข้อมูล ครูจบัสลากแบ่งหวัขอ้ใหแ้ต่ละกลุ่มนาํเสนอ ดงันี  

กลุ่มที 1 นาํเสนอเกียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 1-3 

     กลุ่มที 2 นาํเสนอเกียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 4-6 

     กลุ่มที 3 นาํเสนอเกียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 7-8 

     กลุ่มที 4 นาํเสนอเกียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 9-10 

     กลุ่มที 5  นาํเสนอเกียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11 

          ขณะนกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมในแต่ละขนัตอน ครูใหค้าํปรึกษาแนะนาํ

กบันกัเรียนกลุ่มทีมีปัญหา  และสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบสงัเกตพฤติกรรม

ความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
 

ขันสรุป 
 

 

 6. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปเกียวกบั  เป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ความสาํคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  สาระสาํคญั  ผลดีและผลเสียทีเกิดจาก 

การ ใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 1-10 และวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์ 

เป้าหมายและยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11 (2555-2559)  
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หลงัจากหมดเวลาเรียนใหน้กัเรียนทุกกลุ่มนาํแผนผงัความคิด (Mind Mapping) ของกลุ่มตนไป           

ติดไวที้ฝาผนงัหอ้งหลงัชนัเรียนเพือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้แลกเปลียนเนือหาสาระกบักลุ่มอืนเพิมเติม   

 7. มอบหมายใหน้กัเรียนทุกคนทาํใบงาน  เรือง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ของประเทศไทย เป็นการบา้น  และส่งใหค้รูตรวจในวนัรุ่งขึน   ครูตรวจผลงานตามแบบประเมิน

ใบงาน  
 

สือการเรียนรู้   
 

1. บตัรสถานการณ์    “งานใหญ่”    

2. หนงัสือเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์  ของช่วงชนัที 4-6  ของสาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช 

3. เอกสารเกียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 1 – 11 

 4. ใบงานเรือง  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติของประเทศไทย    

 

แหล่งเรียนรู้   
 

 1. หอ้งสมุดโรงเรียน 

 2. เวบ็ไซต ์http://www.nesdb.go.th/ 

 3. เวบ็ไซตอื์นๆทีเกียวขอ้ง   

 

กจิกรรมหลงัจบการทดลอง  (ใชน้อกเวลา) 

 นกัเรียนทุกคนทดสอบหลงัเรียนโดยทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง  หลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  จาํนวน 40 ขอ้  ครูนาํคะแนนของ

นกัเรียนทีไดไ้ปทดสอบหาค่าทางสถิติต่อไป 
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                                                                       ใบงาน                                     ชือ .......................... 

                เรือง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย         นามสกุล.................. 
 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. บอกเป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได ้  

 2. อธิบายความสาํคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได ้

 3. อธิบายสาระสาํคญั ผลดีและผลเสียทีเกิดจากการใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติของประเทศไทยฉบบัที 1 - 10 ได ้

 4. อธิบายวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ เป้าหมายและยทุธศาสตร์ ของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11 ได ้
  

 คาํชีแจง    จงตอบคาํถามต่อไปนีในถกูตอ้งสมบูรณ์ 
 

 1. เป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศมอีะไรบ้าง 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 2. เหตุใดจงึต้องให้ความสําคญัต่อแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 
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3. จงอธบิายสาระสําคญั ผลดี ผลเสีย ทีเกดิจากการใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 

                  แห่งชาตฉิบบัที 1-10  มาพอสังเขป 
  

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที 1 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที 2 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที 3 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที 4 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 
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 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที 5 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับท ี6 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที 7 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที 8 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 
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 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที 9 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที 10 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 
 

 4. จงอธบิายว่าแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสอดคล้องกบัแผนพฒันา 

                  เศรษฐกจิและสังคม แห่งชาตฉิบับที  9 – 10 อย่างไร 

 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 
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 5. จงอธบิายรายละเอยีดของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที 11 

                  (2555-2559) มาพอสังเขป  

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 
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แบบประเมนิใบงาน 
 

รายวิชา ………………………….เรือง  …………………………………. ชนั.......... 

 

รายการประเมิน 
 
 
ชือ-สกลุ 

เนือหาสาระ 

ครบถ้วน 

ตรงตามประเด็น 
การใช้ภาษา ตรงต่อเวลา 

 

ความสะอาด 

เรียบร้อย 

 

รวม 

4 4 4 4 16 

1………….      
2………….      
3………….      
4………….      
5………….      
6………….      
7………….      
8………….      
9………….      

10………….      

11………….      

12………….      
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รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. เนือหาสาระ 

   ครบถ้วน        

   ตรงตามประเด็น 

เนือหาสาระ               

มีประเดน็หลกั และ

ส่วนขยายครบถว้น 

เนือหาสาระ                 

มีประเดน็หลกั

ครบถว้น                  

แต่ส่วนขยาย                

ขาด 1 ประเดน็ 

เนือหาสาระ                

ขาดประเดน็หลกั            

1 ประเดน็              

และส่วนขยาย                  

ขาด 2 ประเดน็ 

 

เนือหาสาระ                

ประเดน็หลกั            

และส่วนขยาย          

ขาดเกิน                        

2 ประเดน็ 

2. การใช้ภาษา ใชภ้าษาถูกตอ้ง        

สือความหมาย

ชดัเจนเขา้ใจง่าย                 

และเชือมโยงภาษา              

ไดอ้ยา่งสละสลวย 

  

ใชภ้าษาถูกตอ้ง                 

สือความหมายได ้

เขา้ใจและสามารถ

เชือมโยงภาษาไดดี้ 

ใชภ้าษาถูกตอ้ง 

และสามารถ           

สือความหมาย           

ไดพ้อใช ้

ใชภ้าษา               

ผิดพลาดมาก               

และสือ

ความหมาย            

ไดไ้ม่ชดัเจน 

3. ตรงต่อเวลา ส่งภาระงานภายใน

เวลาทีกาํหนด 

ส่งภาระงานชา้กว่า

เวลาทีกาํหนด 1 วนั  

ส่งภาระงานชา้กว่า

เวลาทีกาํหนด  2 วนั 

ส่งภาระงานชา้

กว่าเวลาทีกาํหนด 

3 วนั  

4. ความสะอาด 

    เรียบร้อย 

 

สะอาดเรียบร้อย         

ไม่มีรอยขีดฆ่า                    

และมีการตกแต่ง

สีสันสวยงาม  

สะอาดเรียบร้อย          

ไม่มีรอยขีดฆ่า            

แต่ไม่ตกแต่งสีสัน

ใหส้วยงาม  

มีรอยขีดฆ่า                  

1-2 แห่ง และ               

ไม่ตกแต่งสีสัน             

ใหส้วยงาม  

มีรอยขีดฆ่า

มากกว่า  2 แห่ง 

สกปรก              

และไม่ตกแต่ง

สีสันใหส้วยงาม 
 

 

 

 

ระดับคะแนน 
คะแนน 14   –   16    ดีมาก 

คะแนน 11   –   13     ดี 

คะแนน   8   –  10      พอใช ้

คะแนน   4   –    7       ปรับปรุง 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 
 

รหสัวิชา  ส 32101   รายวิชาเศรษฐศาสตร์  ชนัมธัยมศึกษาปีที 5    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 
 

คาํชีแจง 
 

1. แบบทดสอบฉบบันีเป็นแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ มีจาํนวน 40  ขอ้ๆ ละ 1 คะแนน      

รวม  40  คะแนน  ใชเ้วลา  60  นาที 

2. ใหน้กัเรียนพิจารณาเลือกคาํตอบทีถกูทีสุดเพียงขอ้เดียวจากตวัเลือก ก  ข  ค  ง  แลว้ทาํ

เครืองหมาย   ลงในช่องว่างของกระดาษคาํตอบใหต้รงกบัตวัเลือกทีตอ้งการ  เช่น                 

ถา้ตอ้งการตอบขอ้  ก   ใหท้าํดงันี 
 

 

 

 

หรือถา้ตอ้งการเปลียนคาํตอบ ก เป็น ข ใหขี้ดทบัรอยคาํตอบเดิมแลว้เลือกใหม่  ดงันี 

 

 

 

 

3. นกัเรียนอยา่ขีดเขียนเครืองหมายใดๆ  ลงในแบบทดสอบ 

4. หลงัจากทาํขอ้สอบเสร็จแลว้/หมดเวลา ใหส่้งแบบทดสอบฉบบันีแก่ครู 

 

 

 

 

 

ก ข ค ง 

(   ) (     ) (     ) (     ) 

ก ข ค ง 

(   ) (  ) (     ) (     ) 
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1 ขอ้ความใดกล่าวถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดส้มบูรณ์ทีสุด  

 ก. แนวทางในการดาํเนินชีวติอยา่ง พอกินพอใช ้ มีเงินออม  มีความรู้ 

 ข. แนวทางในการดาํเนินชีวิตอยา่งประหยดั ใชข้องคุม้ค่า  มีหลกัประกนัและความเพียร 

 ค. แนวทางในการดาํเนินชีวิตอยา่งประมาณตน ไม่เสียง  มีวินยั  ใชค้วามคิด 

                  และ รู้จกัป้องกนัตนเอง   

              ง. แนวทางในการดาํเนินชีวิตอยา่งพออยู ่พอกิน เตรียมพร้อมรับความเสียง 

                   โดยใชส้ติปัญญาและมีคุณธรรม 
 

 2.  ความพอประมาณตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงกบัขอ้ใด    

 ก. การใชชี้วติโดยพึงพาตนเองเป็นสาํคญั 

 ข. การตดัสินใจและดาํเนินการบนพืนฐานความเป็นจริง 

 ค. การใชชี้วติเต็มศกัยภาพและพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 

 ง. การทาํอะไรทีไม่เบียดเบียนตนเอง  ผูอื้นและสิงแวดลอ้ม 
 

3.  “ การดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียงจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจยัทีเกียวขอ้ง  

     ตลอดจนคาํนึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการกระทาํนนั ๆ อยา่งรอบคอบ ” ขอ้ความนีตรงกบั 

     คุณลกัษณะของเศรษฐกิจพอเพียงในขอ้ใด        

ก. ความมีเหตุผล 

ข. ความพอประมาณ 

ค. การมีภูมิคุม้กนัทีดี 

ง. การมีความรู้ความสามารถ 

4. หลกัการสาํคญัทีสุดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือขอ้ใด      

ก. มีเหตุผล 

ข. มีความรู้ 

ค. มีคุณธรรม 

ง. พอประมาณ 
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5. พฤติกรรมของบุคคลใดสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

ก. นายเจียมลดรายจ่ายไดม้าก  เพราะงดการดืมสุราตามคาํแนะนาํของแพทย ์

ข. นางสุขขายไก่สดในตลาดโดยไม่มีวนัหยดุเพือใหมี้เงินพอชาํระค่าผอ่นรถจกัรยานยนต ์

  ทีซือใหล้กูชายขีไปโรงเรียน 

ค. นางจนัชวนเพือนบา้นทีมีเวลาว่างมารวมกลุ่มกนัสานกระบุงไมไ้ผส่่งขายร้านคา้            

ในเมืองและนาํรายไดม้าแบ่งปันกนั 

ง. นายเอกประกาศขายบา้นทีอยูอ่าศยัมานาน 25 ปี เพือรวบรวมเงินไวรั้กษาพยาบาลมารดา

ทีป่วยเป็นโรคไตทีตอ้งเสียค่าฟอกไตทุกสปัดาห์ 

6. นายสมศกัดิถกูบริษทัใหเ้งินมาจาํนวนหนึงเพือจา้งใหอ้อกจากงาน  ถา้นกัเรียนเป็นนายสมศกัดิ 

    จะทาํอยา่งไรจึงจะไดชื้อว่าดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

 ก. นาํเงินไปฝากธนาคารเพือกินดอกเบีย 

 ข. นาํเงินไปลงทุนในตลาดหุน้อสงัหาริมทรัพย ์

 ค. นาํเงินไปลงทุนทาํไร่นาสวนผสมในทีนาของตนเอง 

ง. ตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้นและใชชี้วิตอยา่งสมถะ 
 

7. ในการพฒันาประเทศตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน้การพึงพาตนเอง เป็น 

      พืนฐานของการพฒันา   ขอ้ความทีขีดเสน้ใตมี้ความหมายตรงกบัในขอ้ใด   

 ก. ความพอมี พอกิน พอใช ้

 ข. การอยูอ่ยา่งมีเกียรติและศกัดิศรีของตนเองไม่พึงพาใคร 

 ค. วางรากฐานดา้นการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใหเ้ขม้แข็ง 

 ง. การหมนัหาความรู้เพือประกอบการวางแผนการใชใ้นขนัปฏิบติั       
 

8. เหตุใดภาคเกษตรกรรมจึงไดรั้บความสนใจในเรืองการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้

    มากกว่าสาขาอืน            

 ก. เพราะเกษตรทฤษฏีใหม่เป็นทฤษฏีปฏิบติัทีไม่ซบัซอ้นเขา้ใจง่าย 
ข. เพราะเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาเป็นกระดกูสนัหลงัของชาติจึงมีความสาํคญัมากกว่า 

ค. เพราะนโยบายของรัฐบาลทีผา่นมาจะใหค้วามสาํคญัในการพฒันาดา้นการเกษตร 
                  มากกว่าสาขาอืน 
 ง. เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเนน้การส่งเสริมภาคเกษตรกรรมเป็นหลกั                   
                  ส่วนสาขาอืนนนันาํไปปฏิบติัไดย้าก 
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9. การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

    สอนใหเ้รามีจิตสาํนึกอยา่งไร        

 ก. เรียนรู้สิงใหม่ๆจากโลกภายนอก      

 ข. การใชป้ระโยชน์จากกระแสโลกาภิวตัน์  

 ค. รู้เขา  รู้เรา และกา้วใหท้นัโลกยคุโลกาภิวฒัน ์

 ง. ดาํรงชีพอยา่งสมดุลภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน ์

10. นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่กบัคาํกล่าวทีว่า  “ ความสาํเร็จของการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญา 

       เศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศทงัภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม   

      การคา้และบริการ ทุกภาคส่วนควรเริมจากตนเองเพราะความสาํเร็จจะอยูที่ใจตนเป็นสาํคญั 

      แลว้จึงไปสู่สงัคม ชุมชน และประเทศชาติ  

 ก. เห็นดว้ย เพราะการเห็นความสาํคญัของตวัเองจะทาํใหเ้กิดความเชือมนัในการทาํงาน 

  ข. เห็นดว้ย  เพราะการสร้างจิตสาํนึกใหบุ้คคลมีความรักในงานทีทาํและรับผดิชอบ 

                   ต่อหนา้ทีของตนยอ่มทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในงานทีทาํ   

 ค. ไม่เห็นดว้ย  เพราะในการทาํงานกบัคนหมู่มากเรืองกฎระเบียบขอ้บงัคบัจะมีความสาํคญั 

                   มากทีสุด   

 ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะความสาํเร็จในการทาํงานใดๆน่าจะมาจากการบริหารงานของ 

                   ผูน้าํองคก์รทีมีประสิทธิภาพ 
 

11. คาํว่า  “สหกรณ์”  เป็นการรวมกลุ่มทีสอดคลอ้งกบัขอ้ใด        

 ก. ตอ้งการรวมทุน 

 ข. ตอ้งการรวมคน 

 ค. ตอ้งการรวมใจ 

 ง. ตอ้งการรวมอาํนาจ 
 

12. ขอ้ความใดต่อไปนีกล่าวถึงสถานภาพของสมาชิกสหกรณ์ถกูตอ้งทีสุด  

 ก. เป็นลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการสหกรณ์ 

 ข. เป็นทงัลกูคา้สหกรณ์และเจา้ของสหกรณ์ 

 ค. เป็นเจา้ของสหกรณ์ และผูล้งทุนในสหกรณ์  

 ง. เป็นผูข้อความช่วยเหลือและผูบ้ริจาคใหก้บัสหกรณ์ 
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13. สหกรณ์จาํกดั  มีความหมายอยา่งไร      

 ก. สหกรณ์ทีจดัตงัขึนมีความแตกต่างกนัในเรืองประเภทของบริการทีใหแ้ก่สมาชิก 

 ข. สมาชิกของสหกรณ์ทุกคนมีความรับผดิชอบร่วมกนัเพือหนีทงัปวงของสหกรณ์ 

                  โดยไม่จาํกดั 

 ค. สมาชิกของสหกรณ์ทุกคนมีความรับผดิชอบจาํกดัเพียงไม่เกินจาํนวนค่าหุน้ 

                  ทียงัใชไ้ม่ครบมลูค่าหุน้ทีตนถือ 

 ง. สมาชิกของสหกรณ์ทุกคนมีความรับผดิชองจาํกดัเกินจาํนวนค่าหุน้ทียงัใชไ้ม่ครบ 

                  มลูค่าหุน้ทีตนถือ 
 

14.  การดาํเนินการของระบบสหกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพควรใหค้วามสาํคญัในเรืองใดมากทีสุด 

 ก. รับสมาชิกเพิมมากขึนจะทาํใหพ้ฒันาธุรกิจไดม้ากยงิขึน 

 ข. การพฒันาความสมัพนัธข์องสมาชิกใหเ้ป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั 

 ค. การพฒันาสิงก่อสร้างและเครืองอาํนวยความสะดวกใหมี้ประสิทธิภาพ 

 ง. การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของสมาชิกใหช้ดัเจนและทวัถึง 
 

จงอ่านขอ้ความต่อไปนีจากนนัไปตอบคาํถามขอ้ที  15-16 
 

 สหกรณ์การเกษตรโพธารามจาํกดั  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เป็นอีกหนึงสหกรณ์ที

ประสบความสาํเร็จ  ความสาํเร็จของสหกรณ์แห่งนีเป็นผลมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการและ

ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ทีมีความคิดริเริมทีทนัสมยั  มุ่งเน้นให้บริการสมาชิกดว้ยการจดัทาํโครงการ

ต่างๆมากกว่า 10 โครงการ   หากพิจารณาถึงความมนัคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์แลว้ในรอบ 

3 ปีทีผา่นมา  สหกรณ์สามารถดาํเนินธุรกิจประสบความสาํเร็จมีกาํไรทุกปี ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ที

ทาํกบัสมาชิกเพิมมากขึนโดยสหกรณ์ไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรอง ทุนสะสมเพิมขึนและจ่ายเงิน

ปันผลและเฉลียคืนให้กับสมาชิกทุกคนและส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินในรูปของเงินฝากสัจจะ               

ออมทรัพย ์  นบัว่าเป็นสหกรณ์แทที้อยูเ่คียงขา้งสมาชิกดว้ยความมุ่งมนัทีตอ้งการใหส้มาชิกมีความกินดี

อยูดี่และสหกรณ์มีความมนัคงและยงัยนื 
 

15. นกัเรียนคิดว่าเหตุผลสาํคญัทีสุดทีทาํใหก้ารดาํเนินงานของสหกรณ์แห่งนีประสบความสาํเร็จ 

 ก. การบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ทีมีประสิทธิภาพ 

 ข. การจดัทาํโครงการต่างๆมากกว่า 10 โครงการเพือใหบ้ริการสมาชิก 

 ค. สมาชิกต่างมีอุดมการณ์เดียวกนัและความเขา้ใจในระบบการดาํเนินงานขององคก์ร 

 ง. สหกรณ์ดาํเนินธุรกิจประสบความสาํเร็จมีกาํไรทุกปีทาํใหมี้เงินทุนหมุนเวียนมากขึน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



210 

 

16. ใครบา้งทีมีส่วนร่วมในการสร้างความสาํเร็จของสหกรณ์แห่งนี 

 ก. ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ 

 ข. สมาชิกสหกรณ์ทงัหมด 

 ค. คณะกรรมการสหกรณ์ 

 ง. สหกรณ์ต่างๆในโพธาราม 

17. ชาวบา้นในหมู่บา้นดงรังมีอาชีพทาํนาและกาํลงัมีปัญหาเดือดร้อนเรืองไม่มีทีทาํกิน   

      นกัเรียนคิดว่าควรจดัตงัสหกรณ์ประเภทใดขึนในหมู่บา้นจึงจะเหมาะสมทีสุด  

 ก. สหกรณ์ออมทรัพย ์ เพราะสมาชิกสามารถกูย้มืเงินไดเ้มือถึงคราวจาํเป็น   

 ข. สหกรณ์การเกษตร  เพราะชาวบา้นมีอาชีพทาํนาซึงถือว่าเป็นเกษตรกรโดยตรง 

 ค. สหกรณ์นิคม เพราะดาํเนินการจดัสรรทีดินทาํกินใหแ้ก่ราษฎรทีทาํอาชีพเกษตรกรรม 

 ง. สหกรณ์บริการ เพราะมีชาวบา้นไม่นอ้ยกว่า 10 รายทีมีอาชีพอยา่งเดียวกนัหรือ 

                  ทีไดรั้บความเดือดร้อนในเรืองเดียวกนัเพือช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

18. ขอ้ใดเป็นการนาํหลกัความมีเหตุผลในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นระบบสหกรณ์ 

ก. การส่งเสริมภาคการผลิตของสหกรณ์ใหมี้ความสอดรับกบัความตอ้งการของตลาด 

 ข. การสร้างความร่วมมือกนัในการทาํงานระหว่างสหกรณ์กบัสมาชิก สหกรณ์กบัสหกรณ์  

 ค. การสร้างองคค์วามรู้โดยนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาประยกุตเ์ขา้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

                  เพือนาํมาใชป้ระโยชน์กบัสหกรณ์ 

 ง. การสร้างความสมดุลระหว่างรายได ้ ความชาํนาญการผลิต ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม                 

                   การจดัระบบขอ้มลูต่างๆเพือกาํหนดรูปแบบของการพฒันาสหกรณ์ใหช้ดัเจน 

19. จากคาํกล่าวทีวา่ “ การพฒันาระบบสหกรณ์ตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทาํให ้

      องคก์รมีการพฒันาทีสมดุลและยงัยืน พร้อมรับต่อการเปลยีนแปลงในทุกดา้น ทงัดา้นเศรษฐกิจ 

      สังคม สิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลยี ”   นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ อย่างไร   

 ก. เห็นดว้ยอย่างยิง  เพราะ แมแ้ต่ในต่างประเทศยงัใหก้ารยกยอ่งแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ       

                   พอเพียงวา่กา้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน ์ 

 ข. เห็นดว้ยอยา่งยิง  เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัการของสหกรณ์        

                   มีความสอดคลอ้งกนัเนืองจากยึดหลกัการของการพึงพาตนเองเป็นสําคญั 

 ค.  ไม่เห็นดว้ยเพราะ ทีผ่านมาการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ไม่ประสบความสําเร็จ  ภาครัฐ 

                   จึงตอ้งเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ 

 ง.   ไม่เห็นดว้ย เพราะปัจจุบนัสังคมไทยมีการเปลียนแปลงเขา้สู่ระบบทุนนิยมทีเงินตรา   มีความสําคญัมากกวา่ 

                                ศีลธรรมจริยธรรม  
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20. ระบบสหกรณ์มีประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในขอ้ใดมากทีสุด   

 ก. เพือขยายสินคา้ทอ้งถินสู่ตลาดต่างประเทศ 

 ข. เพือพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

 ค. เพือสร้างอาํนาจการต่อรองและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

 ง. เพือแกปั้ญหาการว่างงานในชนบทและลดความแออดัของเมือง 

21. เศรษฐกิจชุมชนมีความหมายตรงกบัขอ้ใด     

ก. การพฒันาบทบาทชาวบา้นในการทาํธุรกิจของชุมชน 

ข. การทีประชาชนพึงตนเองไดแ้ละครอบครัว มีคุณภาพชีวิตทีดี 

ค. การทีประชาชนสาํนึกร่วมกนัในความเป็นเจา้ของเศรษฐกิจในชุมชน 

 ง. การทีคนในชุมชนรวมกลุ่มกนัเพือร่วมกนัทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน 

22. ทุนในชุมชนประกอบดว้ยทุนประเภทใดบา้ง     

 ก. ทุนทางกายภาพ  ทุนมนุษย ์ ทุนธรรมชาติ  ทุนสงัคม  และทุนเงิน 

 ข. ทุนความรู้  ทุนธรรมชาติ  ทุนสงัคม ทุนเงิน  และทุนวฒันธรรม 

 ค. ทุนมนุษย ์ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนสงัคม ทุนวฒันธรรม และทุนเงิน 

 ง. ทุนสงัคม  ทุนมนุษย ์ ทุนความคิด  ทุนทรัพยากรธรรมชาติ  และทุนเศรษฐกิจ 

23. แนวทางใดทีควรนาํมาใชส้าํหรับพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนใหเ้ขม้แขง็อยา่งยงัยนื  

            ก.  การผลิตเพือการบริโภคอยา่งพอเพียงภายในชุมชน 

        ข.  การส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วม 

   ค.  กระบวนการจดัการองคค์วามรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชน 

ง.  กระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน 

24.  หากตอ้งการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็นกัเรียนคดิว่าควรเริมตน้ในขนัตอนใดก่อน 

 ก. มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

 ข. สํานึกร่วมในความเป็นเจา้ของชุมชน 

 ค. การไดรั้บความสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

 ง. การพฒันาทกัษะ/ความสามารถในการจดัการทีหลากหลายของชุมชน 

25. ในการสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนในขอ้ใดทีก่อใหเ้กิดความยงัยนืมากทีสุด 

 ก. การแกปั้ญหาในชุมชนทีเป็นจุดเล็กๆก่อนไปแกปั้ญหาใหญ่ 

  ข. การใหค้นในชุมชนกูย้มืเงินโดยไม่เสียดอกเบียเพือนาํไปใชจ่้ายในการลงทุนสร้างอาชีพ 

  ค. การปลุกจิตสาํนึกใหค้นในชุมชนเห็นความสาํคญัของการมีความร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชน 

  ง. การสร้างความเขม้แขง็ใหค้นในชุมชนมีสภาพพร้อมรับการพฒันาเสียก่อน แลว้จึงค่อยออกมาสู่ 

                     สังคมภายนอก 
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อ่านบทความและตอบคาํถามขอ้ 26-27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  ปัญหาทีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหนองรีพฒันาประสบคืออะไร    

 ก. ชาวบา้นในชุมชนไม่มีความรู้ในเรืองพืชสมุนไพร 

 ข. การมีเวลาว่างมากเกินไปหลงัจากการทาํงานบา้นแลว้ 

 ค. รายไดข้องครอบครัวไม่เพียงพอกบัรายจ่ายทีเพิมสูงขึน 

 ง. เศรษฐกิจชุมชนในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธดี์กว่าทีจงัหวดัราชบุรี 
 

27. สาเหตุสาํคญัของปัญหา ตามขอ้  26  คืออะไร      

 ก. ภาวะค่าครองชีพทีเพิมสูงขึน 

.  ข. ขาดความสนบัสนุนในการพฒันาเศรษฐกิจจากภาครัฐ 

 ค. การจดัสรรเวลาในการทาํงานบา้นของกลุ่มแม่บา้นไม่ถกูตอ้ง 

 ง. การขาดปราชญภ์ูมิปัญญาชาวบา้นทีมีความรู้ในเรืองสมุนไพรไทย 

กลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองรีพฒันา 
 

            กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนีตงัอยู่ที 116 หมู่ 8 ตาํบลบา้นเลือก อาํเภอโพธาราม 

จังหวดัราชบุรี เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหมู่ที 8   เนืองจากต้องการทํา

กิจกรรมในช่วงเวลาว่างจากการทํางานบ้านเพือเสริมรายได้เป็นการจุนเจือ

ครอบครัวในภาวะทีค่าครองชีพสูงทาํให้รายไดข้องครอบครัวไม่พอกับรายจ่าย  

กลุ่มแม่บา้นไดป้ระชุมปรึกษาหารือและมีขอ้สรุปว่าจะทาํลกูประคบสมุนไทยแบบ

ดงัเดิมซึงใชก้นัมานานและไดผ้ลดี โดยจะใชว้ตัถุดิบทีมีในหมู่บา้นและเชิญปราชญ์

ภูมิปัญญาชาวบา้นทีรู้จกัสูตรตวัยาผสมการทาํลูกประคบสมุนไทยมาเป็นวิทยากร  

นอก จา กนันย ังไ ด้ไ ปศึ กษ าดู งา นก ารทําลูกป ระ คบ สมุ นไ พร ที  จัง หวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ เมือกิจการของกลุ่มฯ เริมดีขึนมีการส่งจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ทงัใน

และต่างจงัหวดั จึงตอ้งใชว้ตัถุดิบในการผลิตเพิมมากขึน  ทางกลุ่มฯ จึงส่งเสริมให้

สมาชิกปลูกพืชสมุนไพรและนํามาส่งขายให้แก่กลุ่มฯ ตามราคาทีตกลงกนัในที

ประชุม นอกจากนีกลุ่มฯยงัไดจ้ัดให้มีบริการนวดแผนโบราณ การอบสมุนไพร

ควบคู่กบัการใชลู้กประคบสมุนไพร และถา้สมาชิกคนใดร่วมกนัทาํการผลิตก็ได้

ค่าแรงงานเพิมเป็นค่าตอบแทนตามความสามารถของแต่ละคนอีกทางหนึง  
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28.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหนองรีพฒันามีแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งไร   

 ก. จดัสรรเวลาในการทาํงานบา้นของกลุ่มแม่บา้นใหม่ใหถู้กตอ้ง 

 ข. ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 

 ค. ทาํกิจกรรมเสริมรายไดโ้ดยร่วมกนัจดัตงัเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ง. ไปศึกษาดูงานการทาํลกูประคบสมุนไพรที จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
 

29. นกัเรียนคิดว่าการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหนองรีพฒันาสอดคลอ้งกบั  

      หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร         

 ก. ชาวบา้นทุกคนในชุมชนมีความสมคัรสมานสามคัคีในการทาํงานร่วมกนั 

 ข. สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหนองรีพฒันายดึถือความประหยดั ไม่ฟุ่มเฟือย 

 ค. ทาํงานโดยยดึหลกั “ยนือยูบ่นลาํแขง้ของตวัเอง หรือ ไม่พึงพาจมกูคนอืนหายใจ” 

 ง. มีการร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาโดยยดึหลกัการพึงพาตนเอง  ใชค้วามรู้และภูมิปัญญา 

                 ทอ้งถินเพือสร้างความเขม้แข็งใหก้บักลุ่มฯ ซึงเป็นส่วนหนึงการสร้างภูมิคุม้กนัทีดี 
 

30.  นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่กบัคาํกล่าวทีว่า  “ ชุมชนทีเขม้แข็งจะสามารถพึงพาตนเองได ้

      และพึงพากนัเองได ้”        

 ก. เห็นดว้ย เพราะ ไม่มีบุคคลใดทีจะสร้างความเขม้แข็งใหเ้กิดขึนในชุมชนไดดี้และยงัยนื 

                  เท่ากบัคนในชุมชนเอง 

 ข. เห็นดว้ย เพราะการพึงพาตนเองแสดงถึงการเป็นคนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค ส่วนการพึงพา 

                  กนัเองแสดงถึงความสามคัคี ซึงลว้นเป็นเรืองสาํคญัต่อการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แข็ง 

 ค. ไม่เห็นดว้ย  เพราะชุมชนทีเขม้แข็งสามารถพึงพาตนเองไดแ้ลว้ไม่จาํเป็นตอ้งอาศยั 

                  พึงพาชุมชนอืนใดอีก 

 ง. ไม่เห็นดว้ย  เพราะการทีชุมชนจะมีความเขม้แข็งตอ้งประกอบดว้ยทงัปัจจยัภายในคือ 

                 คนในชุมชนทีเขม้แข็งและปัจจยัภายนอกคือการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 

31. ประเทศทีมีการพฒันาเศรษฐกิจแสดงว่ามีการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจอยา่งไร      

ก. ไม่เกิดภาวะเงินเฟ้อ 

ข. มีรายไดต่้อหวัอยูใ่นระดบัสูง 

ค. ไม่ขาดดุลการคา้ต่อประเทศใด 

ง. มีการกระจายรายไดที้เท่าเทียมกนั 
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32. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจอยา่งไร    

 ก. ทาํใหก้ารวางแผนเศรษฐกิจเป็นระบบและไดผ้ลดียงิขึน 

 ข. เป็นการส่งเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจในภาครัฐและเอกชน 

 ค. ช่วยกระจายรายไดแ้ละสร้างความเป็นธรรมทางการเมืองและสงัคม 

 ง. สนบัสนุนและส่งเสริมกิจการของรัฐวิสาหกิจใหพ้ฒันาขยายตวัมากขึน 
 

33. การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 1 – 4 ส่งผลใหเ้กิดปัญหา 

     ทีสาํคญัในปัจจุบนัในขอ้ใด       

 ก. การว่างงาน 

 ข. ภาวะเงินเฟ้อ 

 ค. การขาดดุลงบประมาณ 

 ง. ความไม่เท่าเทียมกนัทางรายได ้
 

34. การพฒันาชนบทของประเทศไทยตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 5  

    กาํหนดนโยบายหลกัไวอ้ยา่งไร          

 ก. ใหค้นในชนบทมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาของตนเองมากขึน 

 ข. ใหรั้ฐลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพือใหเ้กิดผลในวงกวา้งต่อคนในชนบท 

 ค. เปลียนค่านิยมของคนในชนบทใหห้นัมาสนใจต่อการประกอบธุรกิจมากขึน 

 ง. ส่งเสริมใหค้นในชนบทใชเ้ทคนิคการผลิตใหม่ๆในการเพาะปลกูเพือเพิมผลผลิต 
 

35. การพฒันาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที  4 

    ทาํใหแ้รงงานจากภาคเกษตรกรรมเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมดว้ยเหตุผลสาํคญัทีสุดในขอ้ใด  

 ก. ผลผลิตในภาคเกษตรกรรมมีปริมาณเพียงพอสาํหรับการบริโภค 

 ข. การผลิตแบบยงัชีพในภาคเกษตรกรรมทาํใหเ้กษตรกรมีเวลาว่าง 

 ค. ระบบทุนนิยมผลกัดนัใหเ้กษตรกรละทิงการเกษตรมาขายแรงงาน 

 ง. แรงงานมีฝีมือในภาคเกษตรกรรมไดรั้บค่าจา้งในอตัราสูงเมือเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรม 
 

36. การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 1- 10  

      ยงัไม่ประสบความสาํเร็จในเรืองใดมากทีสุด      

ก. คนส่วนใหญ่อยูดี่กินดี 

ข. มลูค่าการส่งออกเพิมสูงขึน 

ค. รายไดเ้ฉลียของประชากรเพิมสูงขึน 

ง. ผลิตสินคา้อุตสาหกรรมไดม้าตรฐาน 
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37.  จากขอ้ 36 อะไรเป็นขอ้จาํกดัทีสาํคญัทีสุดในการดาํเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 

       สงัคมแห่งชาติทีผา่นมาของรัฐบาล            

 ก. ภาวการณ์ว่างงานของประชาชน 

 ข. การแข่งขนัและกีดกนัทางการคา้ในตลาดโลก 

 ค. ความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  

 ง. ขีดความสามารถทางดา้นการบริหารและขีดจาํกดัทางการคลงั  
 

38. กรอบแนวคิดหลกัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11  ตรงกบัขอ้ใด 

ก. มีการกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรมควบคู่กบัการสร้างสงัคมคุณธรรม 

ข. การพฒันาประเทศเป็นไปอยา่งสมดุลบนพืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค. ประชาชนมีความสุข มีความเสมอภาคและมีภูมิคุม้กนัต่อการเปลียนแปลงใดๆทีเกิดขึน 

ง. การพฒันาฐานการผลิตและบริการของประเทศใหเ้ขม้แข็งบนพืนฐานความรู้และ    

    ความสร้างสรรคข์องคนไทย 

39.  “สงัคมคุณธรรม”  ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11  มีลกัษณะอยา่งไร 

 ก. ประชาชนมีค่านิยมในการยดึมนัในความดี ความสุจริตและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 ข. รายไดข้องประชาชนมีความเท่าเทียมกนัและคนในสงัคมมีความเป็นนาํหนึงใจเดียวกนั 

 ค. ประชาชนของประเทศมีคุณภาพชีวิตทีดีมีความสุขและคนในสงัคมอยูร่วมกนัอยา่งสนัติ  

 ง.  การสร้างโอกาสใหก้ลุ่มดอ้ยโอกาสเขา้ถึงบริการทางสงัคมอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 

40. การปรับโครงสร้างสงัคมไทยใหมี้คุณภาพและมีภูมิคุม้กนัแข็งแกร่ง ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

       และสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11 มีวิธีการอยา่งไร             

 ก. การพฒันาโครงสร้างพืนฐานและสภาพแวดลอ้มภายในประเทศ 

ข. พฒันาสงัคมทีฐานราก ชุมชนเขม้แข็งจดัการตนเองไดดี้ 

 ค. การฟืนฟดููแลทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีเสือมโทรม  

ง. การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคค์วบคู่กบัการพฒันาเศรษฐกิจฐานความรู้ 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

เรือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  ง (21)  ง 

(2)  ง (22)  ก 

(3)  ก (23)  ค 

(4)  ง (24)  ข 

(5)  ค (25)  ค 

(6)  ค (26)  ค 

(7)  ก (27)  ก 

(8)  ก (28)  ค 

(9)  ง (29)  ง 

(10)  ข (30)  ข 

(11)  ข (31)  ง 

(12)  ข (32)  ข 

(13)  ค (33)  ง 

(14)  ข (34)  ก 

(15)  ก (35)  ค 

(16)  ข (36)  ก 

(17)  ค (37)  ง 

(18)  ง (38)  ข 

(19)  ข (39)  ค 

(20)  ข (40)  ข 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 
 
 
 
 

คาํชีแจง 
 

 1. แบบสงัเกตฉบบันีสร้างขึนเพือตอ้งการวดัพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตาม

ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานนกัเรียน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 3 ระดบั   ไดแ้ก่     

3  หมายถึง  สูง 

2  หมายถึง  ปานกลาง     

1  หมายถึง  ตาํ    

 2. ผูส้อนศึกษาและทาํความเขา้ใจในการใชแ้บบสงัเกตและพฤติกรรมทีสงัเกตโดย

ละเอียด  โดยทาํการสงัเกตทงัการพดูและการกระทาํขณะทีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมทุกครัง 

 3. บนัทึกชือและนามสกุลของนกัเรียน  วนั/เดือน/ปี ทีสงัเกต แลว้ใส่เครืองหมาย √ ใน

ช่องพฤติกรรมในแต่ละขอ้ยอ่ยใหต้รงกบัความจริงมากทีสุด  

 4. ความสามารถของนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ตามขนัตอนการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงาน  ประกอบดว้ย 5 ดา้น  มีรายละเอียดของพฤติกรรมบ่งชี ดงันี 

 4.1 ความสามารถดา้นการกาํหนดปัญหา  หมายถึง ระดบัพฤติกรรมทีแสดงถึง 

 4.1.1 ความสามารถในการเสนอเงือนไขจาํเป็นของการเกิดปัญหาได ้

 4.1.2 สรุปสิงทีเป็นปัญหาได ้

 4.1.3 การอธิบายสาเหตุของปัญหาไดม้ากกว่าหนึงแนวคิด 

 4.2 ความสามารถดา้นการวางแผนการทาํงาน  หมายถึง  ระดบัพฤติกรรมทีแสดงถึง 

 4.2.1 ความสามารถในการร่วมปรึกษาหารือกบัเพือนในกลุ่ม 

 4.2.2 มีขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการวางแผนการทาํงาน 

 4.2.3 กาํหนดวิธีการรวบรวมขอ้มลูไดต้ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 4.3 ความสามารถดา้นการสืบคน้และจดักระทาํขอ้มลูหมายถึงระดบัพฤติกรรมทีแสดงถึง 

 4.3.1 ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูหลายแหล่ง  

 4.3.2 จดัระบบขอ้มลูเป็นกลุ่มใหเ้ขา้ใจง่าย 

 4.3.3 โยงความสมัพนัธข์องเหตุและผลของขอ้มลูในเรืองทีสืบคน้ได ้  
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 4.4 ความสามารถดา้นการลงมือปฏิบติั  หมายถึง  ระดบัพฤติกรรมทีแสดงถึง 

 4.4.1 ความสามารถในการบนัทึกผลความรู้โดยใชภ้าษาทีถกูตอ้งตามหลกัภาษา 

 4.4.2 ลาํดบัขอ้มลูไดดี้และไม่สบัสน 

 4.4.3 ประเมินผลงานของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้าหมายของกลุ่มหรือไม่ 

 4.5 ความสามารถดา้นการนาํเสนอขอ้มลู  หมายถึง  ระดบัพฤติกรรมทีแสดงถึง 

 4.5.1 ความสามารถในการถ่ายทอดขอ้มลูใหผู้อื้นเขา้ใจไดง่้ายและกระจ่างชดั  

 4.5.2 ตอบคาํถาม/ขอ้สงสยัของเพือนในเรืองทีสืบคน้มาไดช้ดัเจน 

 4.5.3 มีความคิดสร้างสรรคใ์นการถ่ายทอดขอ้มลูใหผู้อื้นชวนติดตาม 

 5.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

3 คะแนน หมายถึง ไดป้ฏิบติัเป็นประจาํ 

2 คะแนน หมายถึง ไดป้ฏิบติับ่อยครัง 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติับางครัง 
 

เกณฑต์ดัสินคุณภาพ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลีย 2.51 – 3.00 สูง 

ค่าเฉลีย 1.50– 2.49 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย 1.00– 1.49 ตาํ 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน 
                                                                                                                                              ครังท ี.............วนั............... เดอืน................................... ปี............ 

ชือ-นามสกุล 

(กลุ่มที..........) 

 

พฤตกิรรมความสามารถในการแก้ปัญหา  
 
 
 
 
 
 
รวม 

ความสามารถ 

ด้านการกาํหนดปัญหา 

ความสามารถ 

การวางแผนการทาํงาน 

ความสามารถ 

ด้านการสืบค้นและจดักระทําข้อมูล 

ความสามารถ 

ด้านการลงมือปฏิบัติ 

ความสามารถ 

ด้านการนําเสนอข้อมูล 

เสนอ

เงือนไข

จาํเป็น

ของ

การเกดิ

ปัญหา

ได ้

สรุป         

สิงที

เป็น

ปัญหา

ได ้

อธิบาย

สาเหตุ

ของ

ปัญหา

ได้

มากกว่า

หนึง

แนวคิด 

ร่วม

ปรึกษา      

หารือ    

กบั

เพือนใน

กลุ่ม 

มีขอ้ 
เสนอแนะ

ทีเป็น

ประโยชน ์ 

ในการ

วาง

แผนการ

ทาํงาน 

กาํหนด

วิธีการ

รวบรวม

ขอ้มูลได้

ตาม    

กระบวน  

การทาง

วิทยา    

ศาสตร์ 
 

สืบคน้

ขอ้มูล    

จาก           

แหล่ง 

ขอ้มูล

หลาย

แหล่ง 

จดัระบบ

ขอ้มูล

เป็นกลุ่ม

ใหเ้ขา้ใจ

ง่าย 

โยง

ความ 

สัมพนัธ์ 

ของ

เหตุ

และผล

ของ

ขอ้มลู

ในเรือง

ทีสืบคน้

ได ้

บนัทึก

ผล

ความรู้

โดยใช้

ภาษาที

ถูกตอ้ง

ตาม

หลกั

ภาษา 
 

ลาํดบั

ขอ้มูล 

ไดดี้   

และ         

ไม่

สับสน 

ประเมิน

ผลงาน

ของ

ตนเอง 

ว่าบรรลุ  

ผลตาม

เป้า    

หมาย

ของกลุ่ม

หรือไม่ 

ถ่าย    

ทอด

ขอ้มูล

ใหผู้อื้น

เขา้ใจ

ไดง่้าย 
และ

กระจ่าง

ชดั 
 

ตอบ

คาํถาม/

ขอ้

สงสัย

ของ

เพือน

ในเรือง

ที

สืบคน้

มาได้

ชดัเจน 

มี

ความคิด

สร้าง  

สรรค ์        

ในการ

ถ่ายทอด

ขอ้มูล 
ใหผู้อื้น

ชวน

ติดตาม 
 

1. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 45 

2.                                               

3.                                               

4.                                               

5.                                               

6.                                               

7.                                               

8.                                               

9.                                               

                                                                                                                                           ลงชือ  ......................................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                                                         ( .......................................................................) 

   ส
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แบบประเมนิความสามารถในการทําโครงงาน 
 

 

ชือโครงงาน  ................................................................................................          ชนั ม. 5/3 
        

 รายชือผูจ้ดัทาํ 

1. …………………………………………..  2   ……………….………………………….. 

3. …………………………………………..  4   ……………….………………………….. 

5. …………………………………………..  6   ……………….………………………….. 

7. …………………………………………..  8   ……………….………………………….. 

9. …………………………………………..   
 

คาํชีแจง   ใหผู้ป้ระเมินทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง ระดบัคุณภาพตามรายการประเมิน 

                มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน   ดงันี  

  3  หมายถึง   สูง   2   หมายถึง   ปานกลาง    1  หมายถึง  ตาํ 
 

 
 
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

1. ความสามารถด้านการวางแผนการทํางาน 

    1.1 การกาํหนดเรืองทีศึกษา 

   

    1.2 การกาํหนดปัญหาและตงัสมมติฐาน    

    1.3 การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน    

    1.4 การกาํหนดวสัดุอุปกรณ์และเครืองมือในการสืบคน้    

    1.5 การแบ่งภาระหนา้ทีใหส้มาชิก    

2. ความสามารถด้านกระบวนการทํางาน 

    2.1 การกาํหนดวิธีการและขนัตอนการดาํเนินงาน 

   

    2.2 การปฏิบติัตามวิธีการและขนัตอนทีกาํหนด    

    2.3 การใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือในการทาํงาน                            

    2.4 ขอ้มลูหรือขอ้เท็จจริงประกอบการทาํโครงงาน    

   ส
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     ลงชือ ........................................................  ผูป้ระเมิน 

                                ( .................................................................) 

         ...................../............................./.................... 

 
เกณฑต์ดัสินคุณภาพ 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

    2.5 การบนัทึกขอ้มลูและจดักระทาํขอ้มลู    

    2.6 การสรุปและเรียบเรียงขอ้มลู    

    2.7 การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้    

    2.8 การแสดงบทบาทตามทีไดรั้บมอบหมายของสมาชิก    

    2.9 ความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังาน    

    2.10 ทาํงานเสร็จตรงเวลา    

3. ความสามารถด้านผลงานและการนําเสนอ 

    3.1 การจดัทาํรูปเล่มรายงาน   

   

    3.2 ขอ้มลูทีนาํมาจดัแสดงผลงาน    

    3.3 ความคิดสร้างสรรคข์องผลงาน    

    3.4 ความพร้อมในการนาํเสนอโครงงาน    

    3.5 การตอบขอ้ซกัถามในการนาํเสนอผลงาน    

ค่าเฉลีย 2.51 – 3.00 สูง 

ค่าเฉลีย 1.50– 2.49 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย 1.00– 1.49 ตาํ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที 1    การวางแผนการทํางาน  (15 คะแนน) 
 

 
ส่วนที 2   ความสามารถด้านกระบวนการทํางาน  (30 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

สูง (3) ปานกลาง (2) ตํา (1) 

1.1 การกาํหนด 

      เรืองทีศึกษา 

ระบุความเป็นมา 

ความสําคญัของปัญหา 

วตัถุประสงคช์ดัเจน

น่าสนใจ 

ระบุความเป็นมา ความสําคญั

ของปัญหา วตัถุประสงค์

ชดัเจนบางส่วนและ                       

ไม่น่าสนใจ 

ระบุความเป็นมา ความสําคญั

ของปัญหา วตัถุประสงค ์              

ไม่ชดัเจนและไม่น่าสนใจ 

1.2 การกาํหนด 

       ปัญหาและ  

      ตงัสมมติฐาน 

ตงัสมติฐานสอดคลอ้ง กบั

ปัญหาและมีความสัมพนัธ์                

เป็นเหตุเป็นผลชดัเจน 

ตงัสมมติฐานสอดคลอ้ง            

กบัปัญหา 

ตงัสมมติฐาน                      

ไม่สอดคลอ้งกบัปัญหา 

1.3 การวิเคราะห์ 

     และวางแผน  

     การปฏิบติังาน 

 

การวิเคราะห์และ                       

วางแผนการปฏิบติังาน

เรียงลาํดบัเป็นขนัตอนและ

มีรายละเอียดครบถว้น 

การวิเคราะห์และวางแผน 

การปฏิบติังานเรียงลาํดบัเป็น

ขนัตอนแต่มีรายละเอียด                    

ไม่ครบถว้น 

การวิเคราะห์และ               

วางแผนการปฏิบติังาน               

ไม่เป็นลาํดบัขนัตอนและ    

ไม่มีรายละเอียด 

1.4 การกาํหนดวสัดุ 

     อุปกรณ์และ 

     เครืองมือ     

    ในการสืบคน้ 

กาํหนดไดถู้กตอ้ง

สอดคลอ้งกบักระบวนการ

สืบคน้ 

กาํหนดถูกตอ้งบางส่วน กาํหนดไม่ถูกตอ้ง 

1.5 การแบ่งภาระ 

     หนา้ทีใหส้มาชิก 

 

มีการกาํหนดภาระหนา้ทีให้

สมาชิกทุกคนชดัเจน 

มีการกาํหนดภาระหนา้ที             

ใหส้มาชิกไม่ครบทุกคน            

และไม่ชดัเจน 

ไม่มีการแบ่งภาระหน้าที              

ใหส้มาชิก 

รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

สูง (3) ปานกลาง (2) ตํา (1) 

2.1 การกาํหนด  

      ขนัตอน 

      การดาํเนินงาน 

กาํหนดขนัตอน              

การดาํเนินงานชดัเจน  

สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

กาํหนดขนัตอนการ                

ดาํเนินงานชดัเจนบางส่วน 

สามารถปฏิบติัไดบ้า้ง 

กาํหนดขนัตอนการ

ดาํเนินงานไม่ชดัเจน                    

ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

2.2 การปฏิบติัตาม 

     วิธีการและขนัตอน 

     ทีกาํหนด 

ปฏิบติังานตามขนัตอน           

ทีกาํหนดทุกขนัตอน 

อยา่งครบถว้น 

ปฏิบติังานตามขนัตอน              

ทีกาํหนดครบถว้นบาง

ขนัตอน 

ไม่ปฏิบติังานตามขนัตอน 

ทีกาํหนด 
 

เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการทําโครงงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



223 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

สูง (3) ปานกลาง (2) ตํา (1) 

2.3 การใชว้สัดุ 

      อุปกรณ/์ เครืองมือ 

      ในการทาํงาน     

      มีความเหมาะสม 

ใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือ 

ในการทาํงานทุกชนิด

ถูกตอ้งกบัชิ นงาน 

ใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือ        

ในการทาํงานบางชนิดถูกตอ้ง 

กบัชิ นงาน 

ใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือ         

ในการทาํงานทุกชนิด               

ไม่ถูกตอ้งกบัชิ นงาน 

2.4 ขอ้มูล/ขอ้เท็จจริง 

      ประกอบการ    

      ทาํโครงงาน 

มีการศึกษาขอ้มูลหรือ

ขอ้เท็จจริงครอบคลุม           

ทุกประเด็นทีศึกษา 

มีการศึกษาขอ้มูลหรือ

ขอ้เท็จจริงแต่ไม่ครอบคลุม

ประเด็นทีศึกษา 

มีการศึกษาขอ้มูลหรือ

ขอ้เท็จจริงแต่ไม่ตรงกบั

ประเด็นทีศึกษา 

2.5 การบนัทึกขอ้มูล 

      และจดักระทาํ 

      ขอ้มูล 

 

บนัทึกขอ้มูลตรงตาม

วตัถุประสงคค์รบถว้น           

และจดักระทาํขอ้มูล 
อยา่งเป็นระบบถูกตอ้ง

ชดัเจน  

บนัทึกขอ้มูลตรงตาม

วตัถุประสงคค์รบถว้น

บางส่วน และจดักระทาํขอ้มูล

ถูกตอ้งบางส่วน 

บนัทึกขอ้มูลไม่ตรงตาม

วตัถุประสงค ์และ                     

การจดักระทาํขอ้มูล 
ไม่ถูกตอ้ง  

2.6 การสรุปและ 

      เรียบเรียงขอ้มูล 

สรุปขอ้มูลตรงตาม

วตัถุประสงคค์รบถว้น 
มีการเรียบเรียงขอ้มูล

ตามลาํดบัขนัตอน                      

สือความหมายชดัเจน   
 

สรุปขอ้มูลตรงตาม

วตัถุประสงคค์รบถว้น

บางส่วน  มีการเรียบเรียง

ขอ้มูลตามลาํดบัขนัตอน                

แต่สือความหมายไม่ชดัเจน 

สรุปขอ้มูลไม่ตรงตาม

วตัถุประสงคแ์ละไม่ครบถว้น                   
การเรียบเรียงขอ้มูล                   

ไม่ตามลาํดบัขนัตอน               

และไม่สือความหมาย 

2.7 การแกปั้ญหา  

      เฉพาะหนา้ 

 

มีวิธีการแกปั้ญหาทีเกิดขึน

ปัจจุบนัอยา่งมีเหตุผล                   

เชิงสร้างสรรคไ์ดช้ดัเจน 

มีวิธีการแกปั้ญหาทีเกิดขึน

ปัจจุบนัอยา่งมีเหตุผล                     

เชิงสร้างสรรคไ์ดไ้ม่ชดัเจน 
 

ไม่มีวิธีการแกปั้ญหาทีเกิดขึน

ปัจจุบนัไดต้อ้งปรึกษาครู 

2.8 การแสดง 

     บทบาททีไดรั้บ 

     มอบหมายของ 

    สมาชิกกลุ่ม 
 

ทุกคนมีหน้าทีและ

รับผิดชอบต่อหนา้ที            

ของตนเองอยา่งเต็มที 

 

มีสมาชิก 1-2 คน ไม่ปฏิบติั

ตามหนา้ทีและ                        

ความรับผิดชอบของตนเอง 

 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน ขึนไป

ไม่ปฏิบติัตามหนา้ทีและ                    

ความรับผิดชอบของตนเอง 

2.9 ความมีระเบียบ 

     วินยัในการ 

     ปฏิบติังาน 

ทุกคนให้ความร่วมมือและ

ตงัใจทาํงานอยา่งดีทุกครัง 

มีสมาชิก 1-2 คน ไม่ให ้           

ความร่วมมือและไม่ตงัใจ

ทาํงาน 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน            

ขึนไปไม่ ใหค้วามร่วมมือ         

และไม่ตงัใจทาํงาน 
 

2.10 ทาํงานเสร็จ 

        ตรงเวลา 

ส่งชิ นงานภายใน             

เวลาทีกาํหนด 

ส่งชิ นงานชา้กว่าเวลา                     

ทีกาํหนด 1 วนั 

ส่งชิ นงานชา้กว่าเวลา             

ทีกาํหนดเกิน 1 วนั 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที 3   ความสามารถด้านผลงานและการนําเสนอ  ( 15 คะแนน) 
 

 
 
 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

สูง (3) ปานกลาง (2) ตํา (1) 

3.1 การจดัทาํรูปเล่ม 

      รายงาน   

การจดัองคป์ระกอบรูปเล่ม

รายงาน มีปก คาํนํา สารบญั                     

การอา้งอิงและ

บรรณานุกรม ครบถว้นและ                       

มีรูปแบบถูกตอ้ง 
  

ขาดองคป์ระกอบใด

องคป์ระกอบหนึง 

ขาดสององคป์ระกอบขึนไป 

 

3.2 ขอ้มูลทีนาํมา 

      จดัแสดงผลงาน 

มีขอ้มูลครบถว้น                 

การลาํดบัขอ้มูลถูกตอ้ง

ชดัเจนมีสืออุปกรณ์

ครบถว้น 

มีขอ้มูลครบถว้น                   

การลาํดบัขอ้มูลถูกตอ้ง               

แต่ ขาดความชดัเจนบางส่วน                          

มีสืออุปกรณ์ประกอบ 
 

มีขอ้มูลไม่ครบถว้น              

การลาํดบัขอ้มูลสับสน                

ขาดความชดัเจนและ                   

ไม่มีสืออุปกรณป์ระกอบ 

3.3 ความคิด 

     สร้างสรรค ์   

     ของผลงาน 

 

โครงงานมีแนวคิดแปลก

ใหม่ ไม่เคยมีใครปฏิบติัมา

ก่อนหรือเป็นการคิดนอก

กรอบอยา่งสร้างสรรค ์

บางส่วนของโครงงาน            

แปลกใหม่ไปจากทีมี                      

ผูท้าํอยูแ่ลว้ 

โครงงานคลา้ยคลึงกบั                    

สิงทีเคยทาํมาแลว้ 

3.4 ความพร้อม 

     ในการนาํเสนอ 

     โครงงาน 

 

 

 

นาํเสนอดว้ยท่าทาง นาํเสียง

ทีน่าสนใจมีการสบสายตา

ผูฟั้ง ดีมาก การลาํดบัขอ้มูล

ชดัเจนและมีสืออุปกรณ์

ครบถว้น  
 

นาํเสนอดว้ยท่าทาง นาํเสียง

คอ่นขา้งน่าสนใจ  มีการ                  

สบสายตาผูฟั้งดีแต่การลาํดบั

ขอ้มูลขาดความชดัเจน

บางส่วนและมีสืออุปกรณ์

ประกอบบางชิ น 

 

ท่าทาง นาํเสียง เรียบๆ                    

ไม่น่าสนใจ มีการสบสายตา

ผูฟั้งบา้งแต่การลาํดบัขอ้มูล

สับสน และไม่มีสืออุปกรณ์

ประกอบ 

3.5 การตอบขอ้ซักถาม 

     ในการนาํเสนอ 

     ผลงาน 

ตอบขอ้ซักถามไดถู้กตอ้ง

ตรงประเด็น   

 

 

ตอบขอ้ซักถามส่วนใหญ่

ถูกตอ้ง   

    

 

ตอบขอ้ซักถาม             

ถูกตอ้งบางส่วน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามความคดิเหน็ 

ของนักเรียนทีมต่ีอการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

 

      คาํชีแจง 

1.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบันีแบ่งคาํถามออกเป็น 2 ตอน  ดงันี 

      ตอนที  1       ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัเรียนรู้แบบโครงงาน 

      ตอนที  2       ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 

2. ในการตอบคาํถาม คาํตอบทุกขอ้จะไม่มีขอ้ถกูหรือขอ้ผดิ ขอใหน้กัเรียนตอบตามความ

คิดเห็นหรือสภาพทีเป็นจริงเพราะความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ 

3. คาํตอบของนกัเรียนจะไม่มีผลต่อผลการเรียนของนกัเรียน 
 

 วิธีตอบ 

1. นกัเรียนอ่านคาํอธิบายแต่ละตอนใหเ้ขา้ใจก่อนตอบคาํถาม 

2. ขอใหน้กัเรียนตอบคาํถามทุกขอ้ใหค้รบถว้น 

 
  

     คาํชีแจง        

   แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีทงัหมด 15  ขอ้  

     โดยแต่ละขอ้จะประกอบดว้ยขอ้ความเกียวกบัการจดัการเรียนรู้อยูท่างดา้นซา้ยมือ ส่วน 

     ดา้นขวามือเป็นระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั ซึงเป็นเกณฑใ์ชใ้นการพิจารณาขอ้ความ ดงันี 

      ระดบั 5    หมายถึง     นกัเรียน  เหน็ด้วยมากทีสุด   กบัขอ้ความทีกาํหนดให ้

      ระดบั 4    หมายถึง     นกัเรียน  เหน็ด้วยมาก           กบัขอ้ความทีกาํหนดให ้

      ระดบั 3    หมายถึง     นกัเรียน  เหน็ด้วยปานกลาง  กบัขอ้ความทีกาํหนดให ้

      ระดบั 2    หมายถึง     นกัเรียน  เหน็ด้วยน้อย          กบัขอ้ความทีกาํหนดให ้

      ระดบั 1    หมายถึง     นกัเรียน  เหน็ด้วยน้อยทีสุด   กบัขอ้ความทีกาํหนดให ้

 
 

 

 

   ส
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ตวัอย่าง   
 

รายการ 

ระดับความคดิเห็นของนักเรียน 

เห็นด้วย

มากทสุีด 

เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

ปานกลาง 

เห็นด้วย

น้อย 

เห็นด้วย

น้อยทสุีด 

0.   การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานน่าสนใจ 

      ทาํใหน้กัเรียนอยากเขา้ร่วมกิจกรรม 

     

00. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรม 

      การเรียนการสอนทีฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม 

     

 

ขอ้ 0.  แสดงว่า     นกัเรียนเห็นดว้ยมากกบัขอ้ความทีว่า  “การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานน่าสนใจ 

                             ทาํใหน้กัเรียนอยากเขา้ร่วมกิจกรรม”  

ขอ้ 00.  แสดงว่า   นกัเรียนเห็นดว้ยมากทีสุดกบัขอ้ความทีว่า  “การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

                              มีกิจกรรมการเรียนการสอนทีฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม”  

          

    

          

 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที  1 ความคดิเห็นของนักเรียนทีมต่ีอการจดัเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

คาํชีแจง       

อ่านขอ้ความแต่ละขอ้อยา่งละเอียดแลว้พิจารณาว่า เมือนกัเรียนเรียนเนือหาใน 

หน่วยการเรียนรู้ เรือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

จบแลว้นกัเรียนเคยปฏิบติักิจกรรมหรือมีความคิดเห็นตามขอ้ความเหล่านีในระดบัใด แลว้ 

ใส่เครืองหมาย   ลงในช่องว่างทีตรงกบัการปฏิบติัหรือความคิดเห็นทีเป็นความจริงของนกัเรียน 
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รายการ 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย

มากทสุีด 

เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

ปานกลาง 

เห็นด้วย

น้อย 

เห็นด้วย

น้อยทสุีด 

1. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

    1.1 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานน่าสนใจ 

          ทาํใหน้กัเรียนอยากเขา้ร่วมกิจกรรม 

     

    1.2 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

          บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานเป็น 

          กนัเองระหว่างเพือนในหอ้งเรียน 

     

    1.3 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

         นกัเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ 

     

    1.4 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

          นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

     

    1.5 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

          นกัเรียนกลา้แลกเปลียนความรู้/ความคิดเห็น 

          กบัเพือน  

     

2. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

    2.1 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรม 

          การเรียนการสอนทีฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม 

     

    2.2 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

          นกัเรียนกลา้คิดกลา้ตอบคาํถามและ 

          กลา้แสดงความคิดเห็น 

     

    2.3 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ช่วยให ้

          นกัเรียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเองจาก 

          แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

     

    2.4 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหฝึ้ก 

          ปฏิบติักิจกรรมทีตนเองไม่ถนดัไปพร้อมกบั 

          การเรียนเนือหาสาระ 

     

    2.5 นกัเรียนตอ้งการใหค้รูจดัการเรียนรู้ดว้ย 

          วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานอีกในเนือหา 

          สาระอืนๆ 
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รายการ 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย

มากทสุีด 

เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

ปานกลาง 

เห็นด้วย

น้อย 

เห็นด้วย

น้อยทสุีด 

3. ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้ 

    3.1 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

          นกัเรียนสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไป 

          ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

     

    3.2 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

          นกัเรียนเกิดการแลกเปลียนเรียนรู้กบัเพือน 

     

    3.3 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

          นกัเรียนช่วยเหลือผูอ้ืนมากขึน 

     

    3.4 นกัเรียนมีความรู้สึกว่าการจดัการเรียนรู้ 

          แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนทาํงาน 

         ไดอ้ยา่งเป็นระบบและรอบคอบ 

     

    3.5 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให ้

          นกัเรียนเขา้ใจเนือหาไดง่้ายและชดัเจน 

     

 

 

ตอนที  2    ให้นักเรียนเขียนแสดงความคดิเห็นจากคาํถามทีกําหนดให้ 
 

1. นกัเรียนพบปัญหาใดบา้งในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………… 

2. นกัเรียนมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้งเกียวกบักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  จ 

 

ภาพกจิกรรม 
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ภาพกจิกรรมต่างๆทีนักเรียนปฏิบัตขิณะเรียนรู้ตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

สมาชิกกลุ่มร่วมด้วยช่วยกนัเรียนรู้ 
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สมาชิกกลุ่มร่วมแรงร่วมใจกนัทํางาน 
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สมาชิกกลุ่มเรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัตจิริง 
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กจิกรรม : การศึกษาปัญหาเศรษฐกจิในชุมชนทนีักเรียนสนใจ   
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