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52262307 : สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา 
คาํสาํคญั : ความคิดสร้างสรรค/์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
         ปริญญา พวงจันทร์ : การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงาน เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
สาํหรับโรงเรียนคู่พฒันาไทย - อินโดนีเซีย.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์ , อ.ดร.
มนสันนัท ์ นาํสมบูรณ์ และ ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม. 172 หนา้. 
 
   การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวมีการสอบก่อนและสอบหลงั มี
วตัถุประสงค ์ ) เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัร
ไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) เพือ
เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ในการทําโครงงานก่อนเรียนและหลังเรียนเรืองความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

) เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี 
เป็น นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /5 จาํนวน 40 คนทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที  ปีการศึกษา 6  ของโรงเรียน
ปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ซึงไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ) แผนการจดัการเรียนรู้เรืองความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ) แบบทดสอบวดัความคิด
สร้างสรรค ์และ ) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้ค่าเฉลีย  ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) การทดสอบค่าที  (t-test)  แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(Dependent) และการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis)  
  ผลการวจิยัพบวา่ 

. ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยทีผลการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดั    
การเรียนรู้ 

. ความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ก่อนและหลงัการจัด        
การเรียนรู้แบบโครงงาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยทีความคิดสร้างสรรค์ในการทาํ
โครงงานหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 

. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวม
นกัเรียนเห็นดว้ยระดบัมาก 

 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน                                                                 บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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52262307 : MAJOR : TEACHING  SOCIAL  STUDIES 
KEY WORD : CREATIVE THINKING/ PROJECT – BASED  LEARNING   
 PARINYA  POUNGCHAN : A  STUDY  OF  CREATIVE  THINKING  IN  THE  
PROJECT  WORK  ABILITY  ON  THE  RELATIONSHIP  BETWEEN  THE  KINGDOM  OF  
THAILAND  AND  THE  REPUBLIC  OF  INDONESIA  OF  MATTAYOMSUKSA 6  STUDENTS  
BY  MEANS  OF  THE  PROJECT – BASED  LEARNING  FOR  SCHOOL  PARTNERSHIP  
PROGRAM  BETWEEN  SECONDARY  SCHOOLS  IN  THAILAND  AND  INDONESIA. THESIS 
ADVISORS: ASST. PROF. ORAPIN SIRISAMPHAN, MANASANAN NAMSOMBOON, 
Ph.D.,  AND ASST. PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 172  pp.   .    
 
  This research  is pre - experimental with one group pre - test  post - test design. 
The objectives were 1) to compare learning outcome with regards to relationship between 
The Kingdom of Thailand and The republic of Indonesia of  Mathayomsuksa 6 students 
before and after implementation of  the project – based  learning 2) to compare creative 
thinking among Mathayomsuksa 6 students by project – based learning and 3) to survey 
students’ satisfaction with the project – based learning. The sample consisted of 40 students 
from Mathayomsuksa 6/5, Pakkred Secondary School, Pakkred, Nonthaburi, second 
semester in academic year 2013, using simple random sampling technique with a classroom 
unit. The research instruments were: 1) project – based lesson plans regarding relationship 
between The Kingdom of Thailand and The republic of Indonesia; 2) an achievement test;     
3) a creative thinking test;  4) a satisfaction survey form toward project - based learning. The 
collected data were analyzed by the statistical means of mean ( x ), standard deviation 
(S.D.), t – test dependent and content analysis.  
 The findings were as follows: 
 1. The learning outcome of Mathayomsuksa 6 students gained before and after the 
participation in the learning activities organized along with the concept of project - based 
learning were found significantly different at the level of .05 whereas the learning outcome 
gained after was found to be higher.  
 2. Creative thinking in project – based learning of Mathayomsuksa 6 students gained 
before and after the participation in the learning activities organized along with the concept of 
project - based learning were found significantly different at the level of .05 whereas the 
creative thinking in project – based learning gained after was found to be higher.     
 3. The Mathayomsuksa 6 students satisfaction toward the project - based learning were 
overall at the highest level.  
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กติติกรรมประกาศ 

  วทิยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เนืองจากไดรั้บความกรุณา เอาใจใส่ ให้คาํปรึกษา 
คาํแนะนาํ จากผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.อรพิณ ศิริสัมพนัธ์ ซึงเป็นทงัทีปรึกษาวิทยานิพนธ์และที
ปรึกษาคอยช่วยเหลือให้กาํลังใจมาโดยตลอด จนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์  อาจารย์จารย  ์ดร.
มนสันนัท ์นาํสมบูรณ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม ผูที้คอยช่วยเหลือและ
ให้คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์อย่างยิงกบัผูว้ิจยั รวมทงัผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารยอ์นงค์พร สมานชาติ ผูท้รงคุณวุฒิ 
ทีกรุณาใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ แกไ้ขขอ้บกพร่อง จนทาํให้วิทยานิพนธ์มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์
ยงิขึน ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณอาจารย  ์ดร.อนนั ปันอินทร์ อาจารย ์ดร.สรัญญา จนัทร์ชูสกุล และอาจารย์
เพ็ญพนอ พ่วงแพทีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ และให้
ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ สาํหรับการทาํวทิยานิพนธ์ให้มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิงขึน ผูว้ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณ ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนปากเกร็ด ทีให้ความอนุเคราะห์ 
ส่งเสริม ให้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาตนเอง  ขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ทีให้ความช่วยเหลือ  ขอขอบใจนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนปากเกร็ดทีให้
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและทดลองใชเ้ครืองมือเป็นอยา่งดี 

 ขอบคุณพี ๆ นอ้ง ๆและเพือน ๆ ของสาขาวชิาการสอนสังคมศึกษาและสาขาหลกัสูตรและ
การนิเทศ ทีคอยช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจใหอ้ยูเ่สมอ  

 ความสําเร็จทงัหมดนี ผูว้ิจยัขอมอบตอบแทนพระคุณของบิดามารดาทีคอยส่งเสริมดา้น
การศึกษาทีถือไดว้่าเป็นสมบติัอนัลาํค่าทีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้นไดใ้นปัจจุบนั
และอนาคต อีกทงัผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิงวา่วิทยานิพนธ์ฉบบันีจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความ
พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใหก้บัเยาวชนของชาติไดอ้ยา่งสมดุล มนัคงและยงัยนืสืบต่อไป 
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