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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 
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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.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Department of Curriculum  and  Instruction                   Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature ........................................                                           Academic Year 2013 
Thesis Advisors' signature 1. .......................  2. .......................  3. ....................... 

 

จ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง 

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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             บทท ี  
บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 วกิฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกทีผา่นมาไดส่้งผลให้เกิดการปรับเปลียนกฎระเบียบใน
การบริหารจดัการเศรษฐกิจโลกทงัดา้นการคา้ การลงทุน การเงิน สิงแวดลอ้ม และสังคมเพือการจดั
ระเบียบใหม่ทีสําคญัของโลกครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบดา้นการคา้ และการลงทุนทีเนน้สร้างความ
โปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึน การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และการกาํกบัดูแลด้านการเงินทีเขม้งวดมากขึน พนัธกรณีและขอ้ตกลงเกียวกบัการ
เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการคา้ทีเกียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาโลกร้อน และกฎ 

ระเบียบดา้นสังคมมีบทบาทสําคญัมากขึน โดยเฉพาะดา้นสิทธิมนุษยชน ทีให้ความสําคญักบัการ
ส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศกัดิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนักฎ กติกา
ใหม่เหล่านีจะเป็นเครืองมือในการต่อรองทางการคา้ทีผลกัดนัผูป้ระกอบการไทยให้จาํเป็นตอ้ง
ยกระดบัการผลิตให้ไดม้าตรฐานทีกาํหนดเพือสามารถแข่งขนัได ้ ขอ้ตกลงระหว่างประเทศดา้น
สิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาลจะเป็นแรงกดดนัให้ตอ้งปรับกระบวนการผลิตที
คาํนึงถึงสิงแวดลอ้มมากขึน ให้ความสําคญักบัการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้าง
ความเป็นธรรมในการแข่งขนัให้สูงขึนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง 

เกาหลี สิงคโปร์ ไตห้วนั และกลุ่มประเทศอาเซียน ทีมีแนวโน้มเป็นศูนยก์ลางการผลิตสินคา้
อุตสาหกรรมโลก ขณะทีนโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย พลวตัการขยายตวัของบราซิลและ
อินเดีย และการเพิมขึนของชนชนักลางในภูมิภาคเอเชียจะเพิมกาํลงัซือในตลาดโลก (สํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2554 : 3 - 4)   
 จากสิงทีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้การพฒันาประเทศไทยในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 5 - 2559) ไดต้ระหนกัถึงสถานการณ์และความเสียงซึงเกิดขึน
จากการเปลียนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศโดยเฉพาะภาวะผนัผวนด้านเศรษฐกิจ
พลงังาน และภูมิอากาศ ทีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและส่งผลกระทบอยา่งชดัเจนต่อประเทศไทย ทงัเชิง
บวกและลบ ดงันนั ทิศทางการบริหารจดัการประเทศ ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
รองรับการเปลียนแปลงดงักล่าว จึงเป็นการใชจุ้ดแข็งและศกัยภาพทีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาประเทศเพือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศโดยให้
ความสําคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศทีเนน้การเสริมสร้างความเขม้แข็งของฐานการ
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ผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ขณะเดียวกัน
จาํเป็นตอ้งปรับตวัในการเชือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึงประเทศไทยมีพนัธกรณี
ภายใตก้รอบความร่วมมือต่างๆ เพือสามารถใชโ้อกาสทีเกิดขึนและเพิมภูมิคุม้กนัของทุนทีมีอยูใ่น
สังคมไทยได้อย่างเหมาะสมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  และการเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี  รวมทงักรอบความร่วมมืออืนๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย –        

แปซิฟิค จะมีผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อม
ในหลายดา้น โดยเฉพาะการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันากลไกต่างๆ ซึงการทีประเทศไทย
จะร่วมเขา้เป็นส่วนหนึงของประชาคมอาเซียนในปีพุทธศกัราช 2558 นนัเยาวชนของประเทศไทย
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัประชาคมอาเซียนใหม้ากขึน  
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of Southeast Asian Nations) 

หรืออาเซียน (ASEAN) นนัได ้ก่อตงัจากปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมือวนัที  
สิงหาคม  (พ.ศ. ) มีวตัถุประสงค์สําคญัเพือส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึง
กนัและกนัในทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ส่งเสริมสันติภาพและความมนัคงส่วนภูมิภาค 

และเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกบัประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอืน ๆ 
และองคก์ารระหวา่งประเทศ โดยมีเป้าหมายสําคญัเพือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทงั  ประเทศ
รวมเป็นประชาคมเดียวกนัในปี พ.ศ.  มีการคา้เสรีระหวา่งกนั ไม่มีการเก็บภาษีศุลกากร เปิดให้
มีการเคลือนยา้ยทุน และการลงทุนอย่างเสรี แรงงานมีฝีมือ มีอิสระในการหางานทาํ โดยใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน ซึงการทีจะก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ต่อประชาคม
อาเซียนไดเ้ป็นอยา่งดีนนั ตอ้งนาํเรืองอาเซียนเขา้สู่ระบบการศึกษา โดยความสําคญัของการศึกษา
ในการขบัเคลือนประชาคมอาเซียนปรากฏรูปธรรมอย่างชัดเจน นอกจากนีในปฏิญญาว่าด้วย
แผนงานสาํหรับประชาคมอาเซียน ไดเ้นน้ยาํความสาํคญัของการศึกษาซึงเป็นกลไกสาํคญัในการนาํ
อาเซียนบรรลุวิสัยทศัน์อาเซียน 2020 ได้กล่าวถึงความสําคญัของการพฒันามนุษย  ์ โดยให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงโอกาสในการพฒันาดา้นต่างๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
ฝึกอบรม นวตักรรม การส่งเสริมการป้องกนัคุณภาพการทาํงานและการประกอบการ รวมถึงการ
เขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ การวิจยั การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใตป้ระเด็นสําคญั
ไดแ้ก่ ความร่วมมือทางดา้นวิชาการและการพฒันาซึงจะช่วยสนบัสนุนกระบวนการรวมตวัของ
อาเซียนการเสริมสร้างขีดความสามารถและการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือลดช่องว่างการพฒันา 
ดงันนั ความสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอาเซียนจึงไดท้วีบทบาทมากขึนต่อการพฒันา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให้มีความเจริญกา้วหน้าและแข่งขนัได้ในระดบั
สากล การศึกษาจึงเป็นสิงจาํเป็นพืนฐานในการสร้างอาเซียนสู่การเป็นประชาคมทีมีความมนัคงทงั
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ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพมนุษยเ์พือสร้างอนาคตที
รุ่งเรืองของอาเซียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 4 : 7)  
  สําหรับประเทศไทยได้ดาํเนินการตาม วิสัยทศัน์อาเซียน 2020 โดยมีการให้บริการ
การศึกษาทีมีคุณภาพอยา่งต่อเนืองและทวัถึงเพือพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมทีมีความเขม้แข็งทงั
ทางดา้นเศรษฐกิจสังคม วฒันธรรม และการเมือง เป็นแนวคิดหลกัของการปฏิรูปการศึกษาและ
ยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทย ดงันนักระทรวงศึกษาธิการจึงได้
กาํหนดบทบาทการดาํเนินงานดา้นต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชบัความสัมพนัธ์และการ
ขยายความร่วมมือกับประเทศเพือนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือดา้นการศึกษา เนืองจากการศึกษาเป็นรากฐาน
สําคญั ในการขบัเคลือนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ซึงในกรอบความร่วมมือ
ดา้นการศึกษาอาเซียนนนัมีทิศทางทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน ซึงประกอบดว้ยการปรับปรุงในเชิงปริมาณโดยเฉพาะอยา่งยิงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา การยกระดบัคุณภาพการศึกษา การนาํโครงสร้างพืนฐานสิงอาํนวยความสะดวกและ
เทคโนโลยีการสือสารเขา้มารองรับการขยายโอกาสและการยกระดบัคุณภาพการศึกษาตลอดจน
การบริหารจดัการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพและการจดัทาํแผนการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ , 

4 : 10) อนึงการบริหารจดัการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพและการจดัทาํแผนการศึกษานัน 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะผูเ้รียนในศตวรรษที 21 เพือพฒันาชาติให้มีความกา้วหน้าอย่าง
ยงัยนื ซึงในวงการ การศึกษาศตวรรษที 21 ทุกประเทศไดมี้การพฒันาและใชห้ลกัสูตรการศึกษาทีมี
เป้าหมายให้ผูเ้รียนได้ Learn to know , Learn to be , Learn to do เพือให้มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์
ในฐานะพลเมืองของชาติ และ Learn to live together เพือสร้างคุณลกัษณะทีพึงประสงคใ์นฐานะ
พลโลก (มาตรฐานที 1 คุณลกัษณะของคนไทยทีพึงประสงคท์งัในฐานะพลเมืองและพลโลก) ซึง
คุณลกัษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที 21 ประกอบดว้ย 1) ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 2) มีภูมิรู้ 3) รู้จกัใช้
วิจารณญาณ 4) เป็นนกัคิด 5) สามารถสือสารได ้6) มีระเบียบวินยั 7) ใจกวา้ง 8) รอบคอบ 9) กลา้
ตดัสินใจ และ10) ยติุธรรม ซึงคุณลกัษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที 21 ขอ้ที 4 เป็นนกัคิด สอดคลอ้ง
กบัสมรรถนะสําคญั ของผูเ้รียน ขอ้ที 2 ความสามารถในการคิดและคุณภาพผูเ้รียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล ขอ้ที 3 ลาํหน้าความคิด (สํานกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 2554 : 2 - 6) และในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ. ได้ให้ความสําคญักับคุณลักษณะของผูเ้รียนใน
ศตวรรษที 21 และการส่งเสริมความคิดโดยเฉพาะความคิดริเริมสร้างสรรค์  ดงัจะเห็นไดจ้าก 
มาตรา  ทีไดร้ะบุว่า ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกทีถูกตอ้งเกียวกบัการเมืองการ
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ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หนา้ที เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทงัส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล 

ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั
พึงตนเอง มีความริเริมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเนือง ซึงสอดคลอ้งกบัหลกั 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.  ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน
ให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะสําคญัอย่างหนึงต่อความสามารถในการคิดเป็น ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็น
ระบบเพือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสังคมได้
อยา่งเหมาะสม (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551 : 3 - 4)  

  จะเห็นได้ว่าหน่วยงานของภาครัฐให้ความสําคญัต่อการพฒันาด้านการคิดค่อนขา้งมาก 
โดยเฉพาะดา้นความคิดสร้างสรรค ์มีการกล่าวถึงมากขึนในยุคปัจจุบนัเพราะความคิดสร้างสรรค์
สามารถช่วยให้ชีวิตมนุษยเ์กิดความสุขสมบูรณ์มากขึนในทุกดา้นไดเ้นืองจาก ความคิดสร้างสรรค์
เป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ในการรับรู้เรียนรู้และเกิดเชาวน์ปัญญาไหวพริบทาํให้
สามารถเชือมโยงความสัมพนัธ์ของสิงทีประทบัใจหรือจินตนาการทีพึงพอใจของตนและเกิดแรง
บนัดาลใจ ให้มีความพยายามประยุกต์สร้างสิงใหม่ โดยอาศยักระบวนการความคิด ทฤษฎี และ
หลกัการคิดพิจารณาดาํเนินการสร้างให้เกิดผลงานขึนจากความคิดนนั ทีตอ้งอาศยัความชาํนาญ 
ความรู้ เชาวน์ปัญญา ไหวพริบ จินตนาการ และแรงบนัดาลใจของมนุษยร่์วมกนั จึงจะเกิดความคิด
สร้างสรรค์ได้ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นความสามารถของมนุษยแ์ละเป็นปัจจยัจาํเป็นในการ
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของมนุษย  ์(อารี รังสินันท์,  : ) และอีกเหตุผลหนึงทีทาํให้
ความคิดสร้างสรรค์กล่าวถึงมากขึนเนืองจากมีนักจิตวิทยาในอดีตและปัจจุบนัได้ทาํการศึกษา
คน้ควา้วิจยัเกียวกบัความคิดสร้างสรรค์ อาทิ ทอแรนซ์ (Torrance, 1962, อา้งถึงในอารี พนัธ์มณี 

 :  - )  ทีได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชันอนุบาลจนถึง
ระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่า ระดับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะเพิมขึนในชัน
ประถมศึกษาปีที  ถึงชนัประถมศึกษาปีที  และจะลดลงในช่วงชันประถมศึกษาปีที  และจะ
สูงขึนอีกในชนัประถมศึกษาปีที  แลว้จะลดลงในช่วงชนัประถมศึกษาปีที  หลงัจากนนัจะเพิมขึน
เรือย ๆ จนถึงมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นตน้ เหตุผลทีมีนกัจิตวิทยา นกัวิจยั ทงัในอดีตและปัจจุบนั
ได้ศึกษาคน้ควา้และทาํวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเรืองความคิดสร้างสรรค์ไวเ้ป็นจาํนวนมากก็เนืองจาก
นกัจิตวิทยาและนกัวิจยัได้เล็งเห็นวา่ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิงจาํเป็นสําหรับการดาํเนินชีวิตของ
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มนุษยโ์ลกยุคศตวรรษที 21 และความกา้วหนา้ของสังคมโลก ซึงประชาคมอาเซียนก็เป็นส่วนหนึง
ของประชาคมโลกทีจะตอ้งเตรียมความพร้อมเยาวชนของแต่ละชาติให้เป็นคนเก่ง คนดี และ มี
ความสุข ตามปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO (สํานกับริหารงานการมธัยมศึกษา  

ตอนปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 2554 : 2)  
  การพฒันาเยาวชนไทยเพือใหเ้ตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนจาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้ง
พฒันาดา้นความคิดสร้างสรรค์ เนืองจากโลกปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วและมีความ
สลบัซบัซอ้นมากยงิขึน การแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการเดิม ๆ มกัจะใชไ้ม่ได ้ความคิดสร้างสรรคจึ์งเขา้
มามีบทบาทสําคญัเพือนาํมาใช้แกปั้ญหาต่าง ๆ และพบกบัสิงใหม่ทีดีกว่า เพราะในโลกความเป็น
จริงไม่มีรูปแบบใดอยู่ในสภาพตายตวัตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นมิติของสถานทีหรือเวลาการเรียนรู้
แบบเป็น “สูตร” จึงไม่สามารถใชไ้ดผ้ลทุกครังตอ้งเรียนรู้วิธีการยืดหยุน่เพือสามารถปรับตวัให้เขา้
กบับริบททีแตกต่างกนั ดงันนัความคิดสร้างสรรค์นบัวา่เป็นสิงจาํเป็นสําหรับการดาํเนินชีวิตของ
มนุษยแ์ละความกา้วหน้าของสังคมโลก ถ้ามีการพฒันาย่อมตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค์ทงัสิน    
จนอาจกล่าวได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้ชีวิตมนุษยเ์กิดความสุขสมบูรณ์มากขึนในทุกด้าน 
(เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ,  :  - ) สอดคลอ้งกบัอารี รังสินนัท ์(  : 1) ทีกล่าววา่การ
พฒันามนุษยใ์นยุคทีประเทศไทยกาํลงัเร่งพฒันาประเทศทงัทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การศึกษา และวฒันธรรม เพือให้ทนักบัการเปลียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และทนักบัความเจริญกา้วหน้าของนานาอารยประเทศ ซึงสิงทีสําคญัทีสุดในการ
พฒันาก็คือมนุษย ์การพฒันามนุษยใ์ห้มีความพร้อมในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือให้มี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์เลือกรับและใชข้อ้มูลข่าวสาร รู้จกัแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองจึง
จาํเป็นและสําคญัอยา่งยิง แต่ครูไม่สามารถสอนทุกอยา่งให้แก่นกัเรียนได ้นกัเรียนจะตอ้งแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง เพือนาํความรู้นนัไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั ซึงนกัเรียนทีมีความคิด
สร้างสรรคย์อ่มมีโอกาสในการใชค้วามรู้ไดดี้กวา่นกัเรียนทีไม่มีความคิดสร้างสรรค ์ดงันนัความคิด
สร้างสรรค์นบัเป็นความสามารถทีสําคญัอย่างหนึงของมนุษยซึ์งมีคุณภาพมากกว่าความสามารถ
ดา้นอืน ๆ และเป็นปัจจยัทีจาํเป็นยงิเป็นการส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติ 

  ประเทศใดก็ตามทีสามารถแสวงหา พัฒนาและดึงเอาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของ
ประเทศชาติออกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดม้ากเท่าใด ก็ยิงมีโอกาสพฒันา และเจริญกา้วหนา้ไดม้าก
เท่านนั ซึงการทีจะพฒันาชาติใหมี้ความเจริญกา้วหนา้สามารถอยูใ่นสังคมโลกและสังคมอาเซียนได้
อย่างมีความสุขได้นัน ผูที้มีส่วนเกียวข้องกับวงการการศึกษาโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ
จาํเป็นตอ้งสร้างความตระหนักถึงการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนและการส่งเสริมพฒันาด้าน
ความคิดสร้างสรรคใ์หก้บันกัเรียนเพิมมากขึนซึงในปัจจุบนัการจดัการศึกษาให้ความสําคญัอยา่งยิง
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กบัเรืองทกัษะการคิดและเรืองการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 แต่ปัญหา
ในปัจจุบนัผูเ้รียนส่วนมากขาดทกัษะความคิดสร้างสรรค์และขาดองค์ความรู้เกียวกับประชาม
อาเซียน เนืองจากระบบการจดัการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ทีไม่เอือต่อการพฒันาทกัษะการคิด
แบบต่าง ๆ ซึง เกียรติวรรณ อมาตยกุล (  : 23) ไดก้ล่าวถึงระบบการศึกษาในปัจจุบนัวา่ ระบบ
การศึกษาส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบนัยงัเนน้ระบบการเรียนการสอนทีมีครู ซึงเป็นการศึกษาทีให้
ความสาํคญัอยา่งยงิแก่ครู คาํตอบทีถูกตอ้งของปัญหาต่าง ๆ จะตอ้งมาจากครูหรือจากตาํราเรียนของ
ครูโดยไม่เปิดโอกาสใหเ้ด็กคิดอะไรทีแตกต่างไปจากคาํตอบเหล่านี การจดัการเรียนการสอนแบบนี
เอง ทาํให้เด็กเกิดความกลวัสภาวะสร้างสรรคข์องตวัเอง กลวัคาํตอบแปลก ๆ ใหม่ ๆ ทีเกิดขึนจาก
สมองของตนเองทงั ๆ ทีสิงทีเด็กคิดอาจเป็นสิงทีดีทีสุดก็ได ้คาํกล่าวนีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนของครูไทยในปัจจุบนั ในการสังเกต ผูว้ิจยัพบว่าพฤติกรรมการสอนของครูในหลาย ๆ 
โรงเรียน ปรากฏว่าครูยงัใช้ระบบการเรียนการสอนทีมีครูเป็นศูนยก์ลาง ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดคิ้ดคน้ควา้หาคาํตอบดว้ยตนเอง จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน สังเกต
วา่นกัเรียนไม่กลา้แสดงความคิดโตแ้ยง้กบัเพือนหรือครู และไม่ค่อยกลา้ตอบคาํถามว่าทาํไมหรือ
เพราะเหตุใด จึงแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนขาดการแสดงความคิดสร้างสรรค ์ 
  การแกไ้ขปัญหาการขาดการแสดงความคิดสร้างสรรค์ สามารถแกไ้ขปัญหาได้โดยการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยมีเหตุผลดงันี เหตุผลแรกคือการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถ
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และ
สามารถพฒันาส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรคใ์ห้สูงขึนได ้ดว้ยการสอน ฝึกฝน การฝึก
ทีถูกวิธี ซึงการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการสอนทีรวบรวมรูปแบบการสอนหลายอย่างมา
บูรณาการร่วมกนัเป็นการสอนทีทาํให้ผูเ้รียนไดส้ร้างผลผลิตทีมีคุณภาพจากการปฏิบติัเป็นระบบ
และใช้ความคิดสร้างสรรค์ระหว่างการเรียนรู้และเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั (เบญจมาศ อยู่เป็นแกว้, 

8 :  - ) ซึงสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (  : ) ได้กล่าวถึงโครงงานว่า เป็น
กิจกรรมการศึกษาวิชาการการงานทีเสริมสร้างสนบัสนุนให้นกัเรียนไดเ้ลือกมาศึกษาคน้ควา้ริเริม
สร้างสรรค์ผลงานทีตนเองมีความถนัด มีความพร้อม และสนใจ แล้วลงมือปฏิบัติให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้  

  เหตุผลทีสองเนืองจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันา
ความคิดสร้างสรรคด์งัทีสํานกังานการประถมศึกษา (  : ) กล่าวไวว้า่ การประเมินโครงงาน
ควรพิจารณาในประเด็นความคิดริเริมสร้างสรรค์ หมายถึง ความแปลกใหม่ของเรืองทีทาํ วิธี
การศึกษาค้นควา้ เครืองมือวสัดุอุปกรณ์ทีใช้ในการทาํโครงงาน เป็นต้น โดยความแปลกใหม่
ดงักล่าว หมายถึง ความแปลกใหม่สําหรับนกัเรียน จะเห็นไดว้่าความคิดสร้างสรรคผ์ูว้ิจยัสามารถ
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ประเมินไดจ้ากการทาํโครงงานในขนัตอนทีกล่าวขา้งตน้ อีกทงัประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนไดด้งัที  ราตรี ทองสามสี (2548 : 70)  

ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทาํโครงงานว่า ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรค์และเกิดความ
ภูมิใจทีทาํงานสําเร็จ และสุพิน  ดิษฐสกุล (2543 : 55 - 56)  กล่าววา่ประโยชน์ของการเรียนโดยใช้
กิจกรรมโครงงานจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนและครูได้พฒันาตนเองหลายด้าน ได้แก่ 
พฒันาการคิดระดบัสูง  เช่น  การคิดอย่างมีวิจารญาณ การคิดแก้ปัญหา  การคิดตดัสินใจ การคิด
สร้างสรรค์ซึงสอดคลอ้งกบัอุดม  เชยกีวงศ ์(2545 : 96)  ทีไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานว่า 
ประโยชน์ของโครงงานมิได้อยู่ทีผลิตหรือชินงานทีได้จากการทาํโครงงาน  แต่สิงทีผูเ้รียนจะได้
อย่างมาก คือเป็นการพฒันาความคิดริเริมสร้างสรรค์และเป็นการพฒันากระบวนการคิด การ
วางแผนและการทาํกิจกรรมของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและในงานวิจยัเกียวกับโครงงานยงัได้
กล่าวถึงความสอดคลอ้งระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัความคิดสร้างสรรคด์งังานวิจยั
ของราตรี ทองสามสี  (2548 : 97 - 98) ทีไดศึ้กษาการพฒันาการเรียนรู้เรืองโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 โดยวิธีสอนแบบโครงงาน โดยทีผลการเรียนรู้เรืองโจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์  โดยวิธีสอนแบบโครงงานก่อนเรียนและหลงัเรียนต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดับ 0.01  คะแนนหลังการเรียน  โดยวิธีสอนแบบโครงงานสูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนมี
ความสามารถในโครงการคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดบัคุณภาพพอใช ้ นกัเรียนสามารถตงัชือ
เรือง เขียนวตัถุประสงค์ มีการดาํเนินงานเป็นขนัตอน สรุปผล และสามารถนาํเสนอผลงานได ้ 
นักเรียนเห็นด้วยต่อวิธีสอนแบบโครงงานอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่าวิธีสอนแบบ
โครงงาน  ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกบังานวิจยัของเสาวลกัษณ์  
ประทุมศิริ  (2546 : บทคดัย่อ)  ทีได้ศึกษาการพฒันาชุดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  เรือง  
ระบบนิเวศในชุมชน  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธิทาง        

การเรียนเกียวกบัการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เรืองระบบนิเวศน์ในชุมชน โดยเห็นวา่ ชุดการเรียนรู้
ทาํให้นักเรียนได้เรียนร่วมกนั สนุกสนานกบัการเรียนรู้  และผลการประเมินด้านความสามารถ 
พบวา่  จากนกัเรียนทงัหมด 10 กลุ่ม  นกัเรียนสามารถปฏิบติัโครงงานวิทยาศาสตร์ไดใ้นระดบัดี  
จาํนวน  3  กลุ่ม และปฏิบติัอยู่ในระดบัพอใชจ้าํนวน 7  กลุ่ม โดยนกัเรียนสามารถทาํโครงงาน
วิทยาศาสตร์ไดถู้กตอ้งตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ จดันิทรรศการได้
น่าสนใจ ใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและเขียนรายงานไดถู้กตอ้ง 

 สิงทีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
กบัความคิดสร้างสรรคซึ์งทางโรงเรียนปากเกร็ดไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของความคิดสร้างสรรค์
ทีสามารถช่วยให้ชีวิตมนุษยเ์กิดความสมบูรณ์มากขึนในทุกดา้น (เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ, 2547 : 
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32 – 33) เมือชีวิตมนุษยทุ์กชีวิตเกิดความสมบูรณ์ก็จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อประเทศชาติ
และเมือแต่ละชาติในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมกนัเป็นประชาคมอาเซียน ถา้มีการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัเยาวชนอาเซียนทุก ๆ คน สิงเหล่านีจะทาํให้การรวมตวักนัเป็นประชาคม
อาเซียนมีความเจริญรุ่งเรืองมากยงิขึน แต่การทีจะรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนทีเขม้แข็งไดน้นั
จาํเป็นตอ้งรู้เขารู้เรา โดยเริมตน้ทีประเทศของตนเองก่อน โดยเฉพาะประเทศไทยทีอยูใ่นภาวะเขารู้
เรา แต่เราไม่รู้เขา ซึงหมายความวา่ ทุกประเทศในชาติสมาชิกอาเซียนมีการเรียนรู้และเตรียมพร้อม
สู่การเขา้เป็นประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี ในขณะทีประเทศไทยมีความตระหนกั รู้ในเรืองอาเซียน
ทีดอ้ยกวา่ประเทศอืน ซึงอยูใ่นลาํดบัที 8 คิดเป็นร้อยละ 67 จากสมาชิกทงัหมด 10 ประเทศ โดย
สถานศึกษาตอ้งมียุทธศาสตร์ในเชิงรุก มากกวา่รับ ตอ้งเร่งสร้างความรู้และทกัษะให้นกัเรียน โดย
สร้างความมนัใจให้กลา้เรียนรู้ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ตอ้งให้เด็กสือสารไดโ้ดยไม่ตอ้งอาย อีกทงั
ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ นาํมาสร้างเครือข่ายในการติดต่อแลกเปลียนระหวา่งประเทศ
สมาชิกดว้ยกนั นอกจากนี ตอ้งสร้างภาวะผูน้าํให้เกิดขึน และทีสําคญัตอ้งเป็นพลเมืองดี มีความ
รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม ควบคู่กบัการมีคุณธรรม จริยธรรม (จุไรรัตน์ แสงบุญนาํ, 2555)  

จากภาวะเขารู้เรา แต่เราไม่รู้เขา ดงัทีกล่าวแลว้ขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ประเทศไทยยงัขาด
ความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนจึงทาํให้ทางกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกบักรมอาเซียน 
กระทรวงการต่างประเทศ ดว้ยการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทย ในการดาํเนินบทบาทนาํ ใน
การขบัเคลือนความร่วมมือดา้นการศึกษาทุกระดบัในกรอบอาเซียน โดยอาศยักลไกการศึกษาเป็น
ตวัขบัเคลือนการสร้างประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ เสาหลกัการเมืองและความมนัคง เสา
หลกัเศรษฐกิจ และเสาหลกัสังคม วฒันธรรมอาเซียน สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดด้าํเนินโครงการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN นอกจากนียงัไดป้ระสาน
ความร่วมมือกบัศูนย ์SEAMOLEC ในการพฒันาโรงเรียนคู่พฒันาระหวา่งโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพือสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาผา่นการเรียนรู้ร่วมกนัและแลกเปลียนเรียนรู้ ดา้นวฒันธรรม และค่านิยมระหวา่งกนัดว้ย
วิธีการทีหลากหลาย มีโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานจาํนวน  
โรงเรียนเขา้ร่วม ซึงกระจายกนัไปแต่ละภูมิภาค โรงเรียนปากเกร็ดเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและ
เป็น  ใน  โรงเรียนของประเทศไทยทีไดรั้บการคดัเลือกให้อยูใ่นโครงการโรงเรียนคู่พฒันาไทย 

– อินโดนีเซีย ทางโรงเรียนปากเกร็ดจึงตอ้งมีความพร้อมทุก ๆ ด้าน ในการเชือมความสัมพนัธ์
ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียใหเ้กิดประสิทธิผลมากทีสุด 
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จากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ มนุษยทุ์กคนมี
ศกัยภาพทางความคิดสร้างสรรคท์งัในการคิดประดิษฐ์และแกไ้ขปัญหา อยูใ่นตวัทุกคนอยูแ่ลว้ แต่
จะมากหรือนอ้ยขึนอยูก่บัปัจจยัของแต่ละบุคคล หากมนุษยไ์ดรั้บการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

ย่อมสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ไดอ้ย่างไม่มีทีสินสุด ซึงโรงเรียนปากเกร็ดเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนทีมีความพร้อมทงับุคลากร
งบประมาณและสถานที ทีจะสามารถช่วยพฒันาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์ห้กบันกัเรียนได้
อยา่งต่อเนืองดงัจะเห็นไดจ้ากผลงานของโรงเรียนทีไดรั้บรางวลัระดบัโลกและระดบัประเทศอยา่ง
ต่อเนืองและในพนัธกิจ (Mission) ของโรงเรียนในขอ้ที 4 ทีกล่าววา่ส่งเสริมและสนบัสนุนผูเ้รียน
ให้มีทกัษะกระบวนการคิดและในเป้าประสงค ์(Goal) ในขอ้ที 6 ทีกล่าววา่ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวน   
การคิด (สารสนเทศโรงเรียนปากเกร็ด, 2556 : 18) จากพนัธกิจ (Mission)และเป้าประสงค ์(Goal) 
ของโรงเรียนปากเกร็ดสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการพัฒนาผู ้เ รียนในด้าน
กระบวนการคิดเป็นอย่างมากทีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตและเป็นการ  
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในโครงการโรงเรียนคู่พฒันาไทย - อินโดนีเซีย และ
เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

จากเหตุผลทีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในการทาํ
โครงงาน โดยผูว้ิจยัได้นาํการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานซึงสามารถพฒันาและก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์กบัตวัผูท้าํโครงงานได้ ตามทีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ มาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในรายวิชา
อาเซียนศึกษาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด เพือส่งเสริมและ
พฒันาความคิดสร้างสรรคใ์ห้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (Goal) ของโรงเรียนปากเกร็ดในขอ้  และขอ้ 

 ทีกล่าวว่า พฒันาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก(World Citizen)และส่งเสริม
แลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนมาตรฐานสากลทงัในและต่างประเทศ (คู่มือนกัเรียน ผูป้กครอง 
ครู, 5 : 18) อีกทงัผลการวิจยัยงัสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาดา้นการจดัการเรียนรู้
เพือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนคู่พฒันาในราชอาณาจกัรไทยและ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ เพือให้รู้เขารู้เรา  รู้จกัวิธีการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และรู้จกัการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ตลอดจนเป็นแนวทางหนึงในพฒันาเยาวชนไทยใหมี้คุณลกัษณะของผูเ้รียนในศตวรรษ
ที 21 มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกทีดีของประชาคมอาเซียนและมีความพร้อมต่อการเป็น       

พลโลกอยา่งมีคุณค่าสืบต่อไป 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
  จากการศึกษาคน้ควา้ในการวจิยัครังนีไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่าง ๆ เพือนาํมา
กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ทีเกิดขึนจาก
แนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ชินงาน (Constructionism) ทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner) ทฤษฎีของไวก๊อตสกี 
(Vygotsky) แนวคิดเหล่านีมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัและหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช  เป็นหลกัสูตรทีจดัการเรียนรู้โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ 
(Constructivism) เป็นกรอบในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  ซึงทฤษฎีทังสีทฤษฎีมีความ
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ดงัที กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( 3 : ) 
กล่าวว่า การทาํโครงงานเป็นกิจกรรมทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้และลงมือปฏิบติัดว้ย
ตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยอาศยักระบวนการวิทยาศาสตร์ หรือ
กระบวนการอืนใดไปใช้ในการศึกษาหาคาํตอบในเรืองนนัๆ โดยมีครูผูส้อนคอยกระตุน้ แนะนาํ
และให้คาํปรึกษาแก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ไดล้งมือปฏิบติัจริงเป็นการเรียนรู้ทีเสริมศกัยภาพ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน สามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง รวมทงัปลูกฝังให้มีนิสัยการเรียนรู้อนัจะ
นาํไปสู่การเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข ในลกัษณะของ
การศึกษา สาํรวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐคิ์ดคน้ โดยครูเป็นผูค้อยกระตุน้แนะนาํและให้คาํปรึกษา
อยา่งใกลชิ้ด ทงันี จิราภรณ์  ศิริทวี (  : 34) กล่าวว่า โครงงานเป็นการสอนให้นกัเรียนรู้จกัทาํ
โครงการวิจยัเล็ก ๆ ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัและสร้างผลผลิตทีมีคุณภาพ ระเบียบ วิธีดาํเนินการเป็น
ระเบียบวธีิการทางวทิยาศาสตร์  จุดประสงคห์ลกัของการสอนแบบโครงงานตอ้งรู้จกัการตงัคาํถาม  
รู้จกัการตงัสมติฐาน  รู้จกัวธีิแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเพือตอบคาํถามทีตนอยากรู้  รู้จกัสรุปและทาํ
ความเขา้ใจกบัผูอื้นและสมศกัดิ  สินธุระเวชญ ์(  : 18)  กล่าวถึงการจดักิจกรรมโครงงานวา่เป็น
การเรียนรู้อย่างหนึงทีตอ้งการให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ให้ลึก  การศึกษาคน้ควา้นีอาจเป็นรายบุคคล  
เป็นทีม  ลกัษณะทีสาํคญัของโครงงานคือการศึกษาทีมุ่งเพือหาคาํตอบให้กบัขอ้สงสัยในตนเองและ
เพือนตงัขอ้สงสัยขึนมา  เป้าหมายของโครงงานคือให้ไดเ้รียนรู้มากขึนในเรืองนนั ๆ มากกวา่ ทีจะ
คน้หาคาํตอบทีถูกตอ้งเพือตอบคาํถาม สาํหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงานตอ้งทาํ
เป็นระบบขนัตอน มีการวางแผนการทาํงาน ดงัเช่นลดัดา  ภู่เกียรติ (2544 : 22 - 23) ไดก้ล่าวถึง
ขนัตอนในการทาํโครงงานว่ามี  ขนัตอน ไดแ้ก่ ) กาํหนดจุดประสงค์ตอ้งการอะไรในการทาํ
โครงงาน ) การเลือกหวัเรืองผูเ้รียนเลือกทีสนใจและพิจารณาขอ้มูลทีจะทาํ ) การวางโครงสร้าง
และจาํกดัขอบเขตของงาน ตามระดบัความยากง่าย กาํหนดเวลา และจดัเตรียมวสัดุและเครืองมือที
ใชใ้นการทาํโครงงาน ) การวางแผนและลงมือปฏิบติัโดยสมาชิกในกลุ่มแบ่งงานในการปฏิบติังาน 
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กาํหนดการสืบคน้จากแหล่งขอ้มูล ค่าใชจ่้าย การประเมินผลเป็นระยะ ๆ ) บนัทึกและการนาํเสนอ
ผลงานเป็นขนัของการนาํเสนอหลงัจากลงมือปฏิบติัเสนอผลงานเป็นกราฟ แสดงแบบจาํลองในรูป
ของการเขียนรายงาน รายงานปากเปล่า จดันิทรรศการ ซึงโครงงานทีสมบูรณ์ควรประกอบดว้ยส่วน
ต่าง ๆ ดงันี ชือโครงงาน ผูท้าํโครงงาน โรงเรียน ปีทีจดัทาํ ชือครูทีปรึกษา บทคดัยอ่สัน ๆ ทีบอก
เคา้โครงอย่างย่อ ๆ ประกอบดว้ยเรืองวตัถุประสงค ์วิธีการศึกษา และสรุปผล กิตติกรรมประกาศ 
แสดงความขอบคุณ หรือหน่วยงานทีมีส่วนใหค้วามช่วยเหลือในการทาํโครงงาน วตัถุประสงคข์อง
การศึกษาคน้ควา้ ทีมาและความสําคญัของโครงงาน สมมติฐานของการศึกษา (ถา้มี) วิธีดาํเนินการ 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ประโยชน์ ขอ้เสนอแนะและเอกสารอา้งถึง ) การประเมินโครงงาน 
อุดม  เชยกีวงศ ์(2545 : 13 - 14)  ไดจ้ดัขนัตอนหลกัการทาํโครงงานเป็น 3 ขนัตอน คือ )  การเลือก
เนือหาทีจะนาํมาทาํเป็นโครงงาน  โดยผูเ้รียนและครูร่วมกนั ) การกาํหนดประเด็นทีจะศึกษา ) 
จดัทาํโครงงาน และวางแผนการดาํเนินงาน และกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544:1-4) ได้
กาํหนดแผนการจดัทาํโครงงานไว ้5 ขนัตอน 1) การคิดและเลือกหวัขอ้เรือง 2) การวางแผน 3) การ
ดาํเนินงาน 4) การเขียนรายงาน 5) การนําเสนอผลงาน และสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 37) กาํหนดขนัตอนการจดัการเรียนการสอนไว ้5 ขนัตอน ดงันี       

1) การเลือกโครงการ 2) การวางแผนโครงการ 3) การปฏิบติั 4) การประเมินผล 5) การเสนอผล
โครงการ 

  จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้าํมาสังเคราะห์ขนัตอนการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็น 4 ขนัตอน ไดแ้ก่ ) ขนัเลือกหวัขอ้เรืองทีนกัเรียนสนใจ ) ขนัวางแผนโครงงาน 

) ขนัลงมือปฏิบติัโครงงานและ ) ขนันาํเสนอผลงานและสรุป ซึงทงั 4 ขนัตอนของการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานสามารถก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไดใ้นเกือบทุกช่วงของการทาํโครงงาน
ดงัทีสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (  : )  กล่าววา่ การประเมินโครงงาน
ควรพิจารณาในประเด็นความคิดริเริมสร้างสรรค์ หมายถึง ความแปลกใหม่ของเรืองทีทาํวิธี
การศึกษาค้นควา้ เครืองมือวสัดุอุปกรณ์ทีใช้ในการทาํโครงงาน เป็นต้น โดยความแปลกใหม่
ดงักล่าว หมายถึง ความแปลกใหม่สําหรับนกัเรียน จะเห็นไดว้่าความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียน
ผูว้ิจยัสามารถประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนไดจ้ากการทาํโครงงานในขนัตอนทีกล่าว
ขา้งตน้ อีกทงัประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรคข์อง
ผูเ้รียนไดด้งัที ราตรี ทองสามสี (2548 : 70)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการทาํโครงงานวา่ ผูเ้รียนได้
พฒันาความคิดสร้างสรรค ์ และเกิดความภูมิใจทีทาํงานสําเร็จและสุพิน ดิษฐสกุล (2543 : 55 - 56)  
กล่าววา่ประโยชน์ของการเรียนโดยใชกิ้จกรรมโครงงานจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้นกัเรียนและ
ครูได้พฒันาตนเองหลายด้าน ไดแ้ก่ พฒันาการคิดระดบัสูงเช่น การคิดอย่างมีวิจารญาณ การคิด
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แกปั้ญหา การคิดตดัสินใจ การคิดสร้างสรรค์ซึงสอดคลอ้งกบัอุดม เชยกีวงศ์ (2545 : 96) ทีได้
กล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานว่า มิไดอ้ยู่ทีผลิตผลหรือชินงานทีไดจ้ากการทาํโครงงานแต่สิงที
ผูเ้รียนจะไดอ้ยา่งมาก คือเป็นการพฒันาความคิดริเริมสร้างสรรค์และเป็นการพฒันากระบวนการ
คิด การวางแผนและการทาํกิจกรรมของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  
  อนึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทอแรนซ์และเมเยอร์(Torance and Myers, 2505 : 3, อา้งถึง
ใน วนิช สุธารัตน์, 2547 : 231 - 232) มีความสอดคลอ้งกบัขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานที
ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ไว ้4 ขนัตอน ไดแ้ก่ 1.ขนัเลือกหวัขอ้ 2. ขนัวางแผน 3. ขนัลงมือปฏิบติั และ4. 
ขนันาํเสนอผลงานและสรุป ซึงการจะวดัความคิดสร้างสรรคจ์ากการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานได้
นนัจะตอ้งมีแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบั
ความคิดสร้างสรรค์ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์  (Torrance) 

แบบใชภ้าษา มาเป็นเครืองมือวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงาน เหตุผลทีเลือกแบบใชภ้าษา
เนืองจากเหมาะสมกับวยัของกลุ่มตัวอย่าง มีความยืดหยุ่นและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนปากเกร็ดได้ง่าย  เนืองจากโรงเรียนปากเกร็ดเป็นโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษทีมีความพร้อมในทุก ๆ ดา้นทงัอาคารสถานที สิงแวดลอ้ม งบประมาณ
และนโยบายทีส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดขนัสูงในรูปแบบต่าง ๆ ดงัทีปรากฏในวิสัยทศัน์และ
เป้าหมายของโรงเรียน   

ดงันนัผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ร่วมกบัการนาํแบบทดสอบวดัความคิด
สร้างสรรค์แบบใชภ้าษาของทอร์แรนซ์ (Torrance) มาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานและสอดคลอ้งกบัเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เพือนํามาใช้ในการส่งเสริมและศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน โดยในแบบทดสอบจะ
ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะวดัความคิดสร้างสรรค์แต่ละ
องค์ประกอบไดแ้ก่กิจกรรมการตงัคาํถาม วดัดา้นความคิดคล่องแคล่ว กิจกรรมการนึกประโยชน์ 
วดัด้านความคิดยืดหยุ่น และกิจกรรมปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึน วดัด้านความคิดริเริม โดยการ
ออกแบบกิจกรรมของแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์จะสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานและเนือเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดงัแสดง
ในแผนภมิูที  
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                    ตวัแปรตน้             ตวัแปรตาม 

แผนภูมิที  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
คําถามการวจัิย 

1. ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
หรือไม่ 

 2. ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 หลงัเรียน เรือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่
ในระดบัใด 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.   เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ด้วยการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  

2. เพือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 

ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
. ขนัเลือกหวัขอ้เรืองทีนกัเรียน
สนใจ 

. ขนัวางแผนโครงงาน 

. ขนัลงมือปฏิบติัโครงงาน 

. ขนันาํเสนอผลงานและสรุป 

. ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบั
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

. ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

. ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํ
โครงงาน 
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3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ทีเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมีผล
การเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. ความคิดสร้างสรรค์ในการทําโครงงานหลังเ รียน  เ รืองความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานสูงกวา่ก่อนเรียน 

 
ขอบเขตการวจัิย 

  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นงานวจิยั 
  ประชากรทีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 6 โรงเรียน       
ปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ทีเรียนวิชาอาเซียนศึกษา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 

จาํนวน 2 หอ้งเรียน มีนกัเรียนทงัหมด 80 คน   
  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในงานวิจัยครังนี คือ นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 6/5 
โรงเรียนปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรีทีเรียนวิชาอาเซียนศึกษา ภาคเรียนที 2 ปี
การศึกษา 2556  จาํนวน 40 คน ซึงไดม้าจากวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ย
การจบัฉลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

  2. ตวัแปรทีศึกษา 
2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
     2.2.1 ผลการเรียนรู้ เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบั
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

2.2.2 ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงาน 

    2.2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  3. เนือหาทีใชใ้นการวจิยั 

  เนือหาทีนาํมาจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ผูว้ิจยักาํหนดจากสาระการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ช่วงชนัที 4 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6  กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนปากเกร็ด ในรายวิชาเพิมเติม วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส 40211 หน่วยการเรียนรู้ที 5 

เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 6ประกอบด้วยเนือหา 1) ความสัมพนัธ์ด้านประวติัศาตร์ 2) ความสัมพนัธ์ด้านเศรษฐกิจ                   
3) ความสัมพนัธ์ดา้นสังคมและวฒันธรรม 4) ระดมสมองประลองโครงงาน และ5) การนาํเสนอ
ความสาํเร็จจากการทาํโครงงานของกลุ่มขา้พเจา้   
  4. ระยะเวลา 
    ระยะเวลา ในการทดลองใช้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ในภาคเรียนที 2 ปี
การศึกษา 2556 จาํนวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทงัหมด 15 คาบ
เรียน โดยใชเ้วลาในคาบเรียน จาํนวน 10 คาบ และนอกคาบเรียนจาํนวน 5 คาบ  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 เพือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจึงใหค้วามหมายศพัทเ์ฉพาะสาํหรับการวจิยั ดงันี 

1. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึงการจดัการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเองและไดล้งมือปฏิบติัจริง ศึกษาคน้ควา้และลงมือปฏิบติั โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จาก
แหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย  ดําเนินการค้นหาคําตอบและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ตาม
ความสามารถ ความถนดัและความสนใจ อย่างเป็นระบบเพือนาํขอ้มูลเหล่านนัไปใช้สร้างสรรค ์
โดยมีครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกแนะนาํและเป็นทีปรึกษาให้อยูใ่นขนัตอนของการทาํโครงงาน 4 

ขนัตอนซึงประกอบดว้ย ) ขนัเลือกหัวขอ้เรืองทีนกัเรียนสนใจ ) ขนัวางแผนโครงงาน ) ขนัลง
มือปฏิบติัโครงงาน และ ) ขนันาํเสนอผลงานและสรุป เพือพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์
และมีความสมดุลทงัดา้น จิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม  
 2. ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนของนักเรียนมธัยมศึกษาปีที 6 ทีได้จากการทาํ
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทย
กบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึงวดัไดจ้าก แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทีผูว้จิยัสร้างขึน 

3. ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงาน หมายถึง กระบวนการทางสมองในการคิดคน้สิง
ใหม่ เป็นตวัของตวัเองและไม่ซาํแบบใครหรือดดัแปลงสิงทีมีอยูแ่ลว้ให้แปลกไปจากเดิม โดยอาศยั
พืนฐานสิงเร้าและจากประสบการณ์เดิมก่อให้เกิดจินตนาการในการสร้างหรือดดัแปลงโครงงาน
เดิมใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มตวัเอง โดยสิงเหล่านีเกิดขึนจากขนัตอนทงั 4 ขนัตอนของการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานซึงประกอบดว้ย ) ขนัเลือกหวัขอ้เรืองทีนกัเรียนสนใจ ) ขนัวางแผนโครงงาน 

) ขนัลงมือปฏิบัติโครงงาน และ ) ขนันําเสนอผลงานและสรุป ซึงวดัได้จากแบบทดสอบ           
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วดัความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงาน แบบใช้ภาษาของ Torrance ทีผูว้ิจ ัยสร้างขึนซึง
แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานนีประกอบไปดว้ยกิจกรรมยอ่ย 3 กิจกรรม 
แต่ละกิจกรรมจะวดัความคิดสร้างสรรคแ์ต่ละองคป์ระกอบไดแ้ก่กิจกรรมขอ้ที 1 การตงัคาํถาม วดั
ดา้นความคิดคล่องแคล่ว กิจกรรมขอ้ที 2 การนึกประโยชน์ใช้สอย วดัดา้นความคิดยืดหยุน่ และ
กิจกรรมขอ้ที 3 การปรับปรุงผลผลิตใหดี้ขึน วดัดา้นความคิดริเริม 
 4. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อการจดั   
การเรียนรู้แบบโครงงาน ซึงสอบถามใน  ดา้น คือ ) ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ ) ด้าน
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ) ดา้นประโยชน์และการนาํไปประยุกต์ใช้ ซึงวดัไดจ้ากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีผูว้จิยัสร้างขึน 

5. นกัเรียน หมายถึง ผูที้กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ภาคเรียนที 2 ปี
การศึกษา 2556 

  6. โรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย หมายถึง โครงการของกระทรวงศึกษาธิการเพือ
ส่งเสริมบทบาทและพฒันาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันระหว่างสองประเทศให้มีการแลกเปลียนองค์
ความรู้ในด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวฒันธรรมร่วมกนัและมีการกาํหนด
ค่านิยมร่วม (Common Values) และความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Sensitivity) เพือให้บุคลากรทงั
สองประเทศเพิมศกัยภาพ ในการรู้เขารู้เราและร่วมกนัสร้างความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค เพือให้
สอดคล้องกบักฎบตัรอาเซียนและนโยบายของรัฐบาลทงัสองประเทศทีมุ่งพฒันาความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศเพือนบา้นในทุกมิติและทุกระดบั  โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พืนฐาน ซึงเป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบดา้นการศึกษาขนัพืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู ้
ประสานความร่วมมือระหวา่งศูนย ์SEAMOLEC กบัประเทศไทยและเลือกโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
ประเทศไทยเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 23 โรงเรียน โดยโรงเรียนปากเกร็ดเป็น 1 ใน 23 โรงเรียนที
ไดรั้บคดัเลือกให้เขา้ร่วมโครงการและทางโรงเรียนของอินโดนีเซียไดเ้ลือกโรงเรียนปากเกร็ดเป็น
โรงเรียนคู่พฒันาจาํนวน 2 โรงเรียนไดแ้ก่ โรงเรียน SMA NEGERI 1 KASIHAN, BANTUL และ
โรงเรียน SMA NEGERI 1  BANTUL YOGYAKARTA, INDONESIA  โดยไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง
ร่วมในวนัที 26 มกราคม พ.ศ.2554 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

การศึกษาความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงาน เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัร
ไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 6 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน สําหรับโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั   

ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการวจิยั ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

  1. โรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย  
2. หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรมโรงเรียนปากเกร็ดและโครงสร้างรายวิชาอาเซียนศึกษา ส 40211 ระดบัชนัมธัยมศึกษาปี
ที 6       

3. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4. ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงาน 
5. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1. ข้อมูลโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อนิโดนีเซีย  

 โรงเรียนคู่พฒันาไทย - อนิโดนีเซีย (School Partnership Program between Secondary Schools 

in Thailand and Indonesia) 
ทมีาของโครงการ 

   กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดกรอบความร่วมมือและกระชบัความสัมพนัธ์กบั
ประเทศเพือนบา้นและประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพือการพฒันาในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยงิ 
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ในดา้นการศึกษา ซึงเป็นรากฐานสําคญัในการขบัเคลือนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียนและคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการเตรียม
ความพร้อมดา้นการศึกษาเพือรองรับการ กา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยจดัประชุมเพือติดตามเรือง
ดงักล่าวอย่างต่อเนือง ศึกษาดูงานดา้นการศึกษา ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และแลกเปลียนความ
คิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้องกับผูแ้ทนศูนย์เครือข่าย ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาแบบเปิด 
(SEAMOLEC) ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และไดส้รุปเป็นแนวคิดร่วมกนัว่าจะมีการประสาน
ความร่วมมือกนัในเรืองดงักล่าวเพือส่งเสริมบทบาทและพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่ง
ประเทศอาเซียนในการสร้างทรัพยากรมนุษยใ์นอาเซียนให้มีศกัยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรือง
ร่วมกนัในภูมิภาคสอดคลอ้งกบักฎบตัรอาเซียนและนโยบายของรัฐบาลทีมุ่งพฒันาความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศเพือนบา้นในทุกมิติและทุกระดบัและไดข้อให้สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขนัพืนฐาน ซึงเป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบดา้นการศึกษาขนัพืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู ้
ประสานความร่วมมือระหวา่งศูนย ์SEAMOLEC กบัประเทศไทย  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานได้ประสานความร่วมมือกับศูนย ์

SEAMOLEC ใน การดาํเนินโครงการโรงเรียนคู่พฒันาระหวา่งโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพือสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาและพฒันาคุณภาพการศึกษา
ผ่านการเรียนรู้ ร่วมกนัด้วยอิเล็กทรอนิกส์และแลกเปลียนเรียนรู้ ความรู้ วฒันธรรม และค่านิยม
ระหว่างกนัดว้ยวิธีการทีหลากหลาย เช่น การใช้วิธีการศึกษาทางไกลในการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ 
(คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศอืน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางดา้นเกมคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ) การแลกเปลียนครูและนกัเรียน การถ่ายโอนหน่วยกิต การอบรมครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา ดงันนั เพือสนบัสนุนการดาํเนินโครงการโรงเรียนคู่พฒันาระหวา่งโรงเรียน
มธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พนืฐาน โดยสาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา จึงไดจ้ดัประชุมเชิงปฏิบติัการโครงการโรงเรียน
คู่พฒันาระหวา่งโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียขึนหลายครังเพือ
จดัเวทีให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูของทงัสองประเทศได้มีโอกาสพบปะ ปรึกษาหารือและ
แลกเปลียนเรียนรู้ เพือจดัทาํขอ้ตกลงและแผนปฏิบติัการสําหรับการดาํเนินโครงการความร่วมมือ
ของ ทงัสองประเทศใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป โดยทางโรงเรียนปากเกร็ดไดท้าํขอ้ตกลงร่วมในวนัที 
26 มกราคม พ.ศ.2554 รายชือของโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการสามารถแสดงไดด้งัตารางที  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 1 แสดงรายชือโรงเรียนทีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนวน 23 โรงเรียนของ 

     ประเทศไทย  
 

รายชือโรงเรียนในประเทศไทย รายชือโรงเรียนในประเทศอนิโดนีเซียทเีข้าร่วม 

1. Matthayomwatnairong School  

(Bangkok) 

SMP 49 Jakarta 

2. Sainumpeung School, under the Royal patronage of 

Princess Petcharat Rajsuda Srisopaphannawadee  

(Bangkok) 

SMP 2 Purwokerto 

SMP 19 Jakarta 

3. Pathumthep Witthayakarn School  

(Nongkhai) 

SMA 2 Yogyakarta 

SMA 3 Yogyakarta 

4. Chomsurang Upatham School 

(Pranakornsriayuthaya) 

SMA 2 Wates 

SMP 111 Jakarta 

5. Kanlayanawat School  

(Khonkaen) 

SMP 1 Karangmojo 

SMP 1 Wonosari Yogyakarta 

6. Kamphaengphet Pittayakom School 

(Kamphaengphet) 

SMP 11 Jakarta 

SMP 115 Jakarta 

7. Betong “Wiraratprasan” School  

(Yala) 

SMA 1 Sleman 

SMA 2 Cimahi 

8. Sirindhorn School  

(Surin) 

SMP Pakem 4 Yogyakarta 

SMP 1 Galur Yogyakarta 

9. Pibulwitthayalai School  

(Lopburi) 

SMA 2 Cimahi 

10. Rachineeburana School  

(Nakhonpatom) 

SMP 115 Jakarta 

11. Wattanothaipayap School (W.P.) (Chiangmai) SMA 2 Yogyakarta 

SMP 4 Pakem Yogyakarta 

12. Pakkred Secondary School 

(Nonthaburi) 

SMA NEGERI 1 KASIHAN, BANTUL 

SMA NEGERI 1  BANTUL YOGYAKARTA  

13. Chonkanyanukoon School 

(Chonburi)  

SMA 8 Yogyakarta 

SMA 3 Yogyakarta 

SMP 1 Piyungan 

SMP 1 Sleman  
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ตารางที 1 แสดงรายชือโรงเรียนทีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนวน 23 โรงเรียนของ 

     ประเทศไทย (ต่อ) 
 

รายชือโรงเรียนในประเทศไทย รายชือโรงเรียนในประเทศอนิโดนีเซียทเีข้าร่วม 

14. Prommanusorn Phetchaburi School (Phetchaburi) SMA BOPKRI 1 

15. Udonpittayanukoon School  

(Udonthani) 

SMA Klose De Britto 

 

16. Streephuket School  

(Phuket) 

SMA 2 Wates Yogyakarta 

SMA Stella Ducce 1 Yogyakarta 

SMP 1 Wonosari Yogyakarta 

17. Sriyanusorn School  

(Chanthaburi) 

SMA 1 Kalasan 

SMP 1 Karangmojo Yogyakarta 

18. Mahawachirawut School  

(Songkhla) 

SMA 1 Yogyakarta 

SMP 1 Galur Yogyakarta 

19. Kanchananukroh School  

(Kanchanaburi) 

SMP 45 Jakarta 

SMP 1 Jakarta 

20. Deebuk phang-nga Wittayayon School (Phang-

nga) 

SMA 1 Yogyakarta 

SMP 111 Jakarta 

21. Muangnakhon Si Thammrat School  

(Nakhon Si Thammrat) 

SMP 85 Jakarta 

22. Kanlayanee Si Thammrat School  

(Nakhon Si Thammrat) 

SMP 30 Jakarta 

23. Srinagarindra the Princess Mother School Nakhon 

Si Thammrat  

(Nakhon Si Thammrat) 

SMP 30 Jakarta 

 
โรงเรียนปากเกร็ดมีรายชืออยู่ในลาํดบัที 12 มีโรงเรียนทีประเทศอินโดนีเซียทาํบนัทึก

ขอ้ตกลงร่วมกนัในดา้นการศึกษาจาํนวน 2 โรงเรียนไดแ้ก่โรงเรียน SMA NEGERI 1 KASIHAN, 

BANTUL และโรงเรียน SMA NEGERI 1  BANTUL YOGYAKARTA, INDONESIA  โดยไดท้าํ
บนัทึกขอ้ตกลงร่วมในวนัที 26 มกราคม พ.ศ.2554 
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2. หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
โรงเรียนปากเกร็ดและโครงสร้างรายวชิาอาเซียนศึกษา  ส  ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี6  

คุณภาพผู้เรียนเมือจบชันมัธยมศึกษาปีท ี6 

1. ไดเ้รียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอยา่งกวา้งขวางและลึกซึงยงิขึน 

   2. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองทีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาทีตนนบัถือ รวมทงัมีค่านิยมอนัพึงประสงค ์สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอื้นและอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข รวมทงัมีศกัยภาพเพือการศึกษาต่อในชนัสูงตาม
ความประสงคไ์ด ้

   3. ไดเ้รียนรู้เรืองภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวติัศาสตร์ของ
ชาติไทย ยึดมนัในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 

   4. ไดรั้บการส่งเสริมใหมี้นิสัยทีดีในการบริโภค เลือกและตดัสินใจบริโภคไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีวฒันธรรมไทย และสิงแวดลอ้ม มี
ความรักทอ้งถินและประเทศชาติ มุ่งทาํประโยชน์ และสร้างสิงทีดีงามใหก้บัสังคม 

   5. เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ชีนาํตนเองได ้และ
สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมไดต้ลอดชีวติ 

 
เป้าหมาย / จุดเน้นกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม 

  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขนัพืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนใหมี้ความรู้ความสามารถในการดาํเนินชีวติตามวิถีประชาธิปไตย 

โดยเน้นให้ผูเ้รียนเก่ง ดี มีความสุขและส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนินชีวติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
รายวชิาพนืฐาน 

. ส  พระพุทธศาสนา  .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  พระพุทธศาสนา  .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  พระพุทธศาสนา  .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 



22 

 

 

. ส  พระพุทธศาสนา  .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  พระพุทธศาสนา  .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  พระพุทธศาสนา  .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  หนา้ทีพลเมือง   .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  หนา้ทีพลเมือง   .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  ภูมิศาสตร์   .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  ภูมิศาสตร์   .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  เศรษฐศาสตร์   .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  เศรษฐศาสตร์   .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  ประวติัศาสตร์   .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  ประวติัศาสตร์   .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

 

รายวชิาเพมิเติม 

. ส  ศาสนาสากล        .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  การปกครองของไทย       .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  กฎหมายทีประชาชนควรรู้     .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค 

. ส  การปกครองทอ้งถินของไทย .  หน่วยกิต   ชวัโมง / ภาค  

. ส  เศรษฐกิจพอเพียง        .  หน่วยกิต  ชวัโมง / ภาค 

. ส  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ        .  หน่วยกิต  ชวัโมง / ภาค 

. ส  การเงินการคลงัและการธนาคาร   .  หน่วยกิต  ชวัโมง / ภาค  

. ส  ประชากรศึกษา         .  หน่วยกิต  ชวัโมง / ภาค 

. ส 40211 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้        .  หน่วยกิต  ชวัโมง / ภาค 

. ส  เหตุการณ์ปัจจุบนั        .  หน่วยกิต  ชวัโมง / ภาค 

. ส  หลกัฐานประวติัศาสตร์ในไทย      .  หน่วยกิต  ชวัโมง / ภาค 

. ส  ประวติัสังคมและวฒันธรรมไทย   .  หน่วยกิต  ชวัโมง / ภาค 

.ส  พลงังานกบัสิงแวดลอ้ม         .  หน่วยกิต  ชวัโมง / ภาค 

14. ส 40211   อาเซียนศึกษา          .  หน่วยกิต  ชวัโมง / ภาค  
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คําอธิบายรายวชิาเพมิเติม 

ส 40211                                                      อาเซียนศึกษา                 ชันมัธยมศึกษาปีท ี  

1.0 หน่วยกติ          40 ชัวโมง / ภาค 

 อธิบาย  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์  ตลอดจน อิทธิพล
ของอินเดีย จีน และชาติตะวนัตก ทีมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทงัสภาพทวัไปและความสัมพนัธ์
ของประเทศต่าง ๆ ในช่วงสงครามโลกครังที  และภายหลงัได้รับเอกราช อีกทงัมีความรู้ ความ
เขา้ใจเกียวกบัอาเซียนในดา้น ความเป็นมา  เป้าหมาย  พฒันาการ  ประเทศสมาชิก  การประชุมสุด
ยอดผูน้าํอาเซียนอยา่งเป็นทางการ  สัญลกัษณ์อาเซียน   เพลงประจาํอาเซียน  ความสําคญัของการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และบทบาทของประเทศไทยกบัการเป็นประชาคม
อาเซียนและพลเมืองอาเซียนทีจะตอ้งติดต่อเชือมโยงกบัประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึน ดว้ยวิธีการ
ต่างๆ ในการจดัการเรียนรู้ไดใ้ชก้ระบวนการกลุ่ม การทาํโครงงาน การศึกษาคน้ควา้ การทาํรายงาน
และการอภิปรายถึงประวติัความเป็นมา ปัญหาความขดัแยง้ ความร่วมมือและความสัมพนัธ์ในดา้น
สามเสาหลกัของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรม  

โดยเฉพาะบทบาทของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละของโรงเรียน
ปากเกร็ดทีส่งผลต่อการพฒันาเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่า และความสําคญัของความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆโดยสันติวิธีอนันาํไปสู่ความสงบสุข และความเจริญใน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียนต่อไปในอนาคต ซึงสามารถแสดง
โครงสร้างรายวชิาอาเซียนศึกษาดงัตารางที 2 
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ตารางที 2 โครงสร้างรายวชิาอาเซียนศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด ชนัมธัยมศึกษาปีที 6 

โครงสร้างรายวชิา อาเซียนศึกษา ส  ชันมัธยมศึกษาปีท ี   เวลา 40 ชัวโมง   หน่วยกติ 

 

หน่วยท ี

ชือหน่วย
การ   
เรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 

 

สาระสําคญั 

เวลา 
ชม. 

นําหนัก 

คะแนน 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาเซียน
คืออะไร 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบั
อาเซียนในดา้น ความเป็นมา  
เป้าหมายพฒันาการประเทศสมาชิก  
การประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียน
อยา่งเป็นทางการ สญัลกัษณ์
อาเซียนและเพลงประจาํอาเซียน  
และเห็นความสาํคญัของการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน                                               

- กาํเนิดอาเซียน 
- เป้าหมายอาเซียน 

- สรุปพฒันาการอาเซียน 

- การประชุมสุดยอดผูน้าํ
อาเซียนอยา่งเป็นทางการ 

- ประเทศสมาชิกอาเซียน 

- สญัลกัษณ์ของอาเซียน 

- เพลงประจาํอาเซียน 

- ประโยชน์ของการศึกษา
อาเซียน 

7 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 อาเซียน

อยูที่ไหน 
2. วเิคราะห์สภาพทางภูมิศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตที้ส่งผลต่อ
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ รวมทงัความคลา้ยคลึงและ
ความแตกต่างของวฒันธรรมไทย
และวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตที้นาํไปสู่ความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศ 

 

- ภูมิประเทศ ภูมิอากาศของ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้

- ทรัพยากรธรรมชาติใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้

- สภาพสงัคมและวฒันธรรม 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศในภูมิภาค 

7 10 

 

 

 

3 ประเทศ
ใน
อาเซียน
เป็น
อยา่งไร 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบั
ประเทศสมาชิกอาเซียนในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นดา้น  
ทีตงั และขนาด  ลกัษณะทาง
ธรรมชาติลกัษณะของประชากร  
และการคา้ระหวา่งประเทศ   

                                                           

- ประเทศสมาชิกในสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ 

10 20 
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ตารางที 2 โครงสร้างรายวชิาอาเซียนศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด ชนัมธัยมศึกษาปีที 6 (ต่อ) 

หน่วยท ี ชือหน่วยการ   
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั สาระสําคญั เวลา 

ชม. 

นําหนัก 

คะแนน 

4 ประเทศไทยกบั
การเป็นประชาคม
อาเซียนดีหรือไม่ 

4. วเิคราะห์พฒันาการทาง
สงัคม  เศรษฐกิจ ของ
ประเทศต่างๆใน เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ ตลอดจน
บทบาทของประเทศไทยกบั
การเป็นประชาคมอาเซียน 

- กฎบตัรอาเซียน 

- บทบาทของประเทศ
ไทยกบัประชาคมความ
มนัคงอาเซียน (ASC) 
- บทบาทของประเทศ
ไทยกบัประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
- บทบาทของประเทศ
ไทยกบัประชาคมสงัคม
และวฒันธรรมอาเซียน 
(ASCC) 

6 10 

*5 ความสัมพนัธ์
ระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทย
กบัสาธารณรัฐ
อนิโดนีเซียเป็น
เช่นไร 

5. มีความรู้ ความเขา้ใจ 
เกียวกบัประวติัความเป็นมา 
ภูมิศาสตร์ ความสมัพนัธ์กนั
ในดา้นต่างๆ ทงัดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม
และวฒันธรรม ระหวา่ง
ประเทศไทยและประเทศ
อินโดนีเซียทงัใน
ระดบัประเทศและในระดบั
โรงเรียน 

- ความสมัพนัธ์ดา้น
ประวติัศาสตร์ 

- ความสมัพนัธ์ดา้น
เศรษฐกิจ 

- ความสมัพนัธ์ดา้น
สงัคมวฒันธรรม 

10 20 

สอบกลางภาคและปลายภาค  30 

รวม 40 100 
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  เนือหาทีใชใ้นการทาํวจิยั คือ หน่วยการเรียนรู้ที 5 เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัร
ไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึงนาํมาจากสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551 ซึง
เกียวขอ้งกบัสาระที 2  หน้าทีพลเมือง  วฒันธรรม  และการดาํเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.2 
สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.2 สาระที 4 ประวติัศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.2 และสาระที 5 

ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.1 ในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดงัทีแสดงในตารางต่อไปนี 

สาระที 2 หนา้ทีพลเมือง  วฒันธรรม  และการดาํเนินชีวติในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมนั  ศรัทธา  และ
ธาํรงรักษาไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   ซึง
สามารถแสดงความสอดคลอ้งระหวา่งมาตรฐาน ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระที 
2 ดงัตารางที 3 

ตารางที 3 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งมาตรฐาน ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระ 

    ที 2 

ระดับชัน ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.6 ม.6/2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครอง
ทีนาํไปสู่ความเขา้ใจและการประสาน
ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งประเทศ 

*  การประสานประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งประเทศ เช่นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัประเทศ
ต่างๆ 

* การแลกเปลียนเพือช่วยเหลือและ
ส่งเสริมดา้นวฒันธรรม การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม 

  สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.2 เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก ซึงสามารถแสดงความสอดคลอ้ง
ระหวา่งมาตรฐาน ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระที 3 ดงัตารางที 4 
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ตารางที 4 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งมาตรฐาน ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระ 

                 ที 3 

ระดับชัน ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.6 ม.6/3 วเิคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในรูปแบบต่างๆ 

*  ปัจจยัต่าง ๆ ทีนาํไปสู่การพึงพา การ
แข่งขนั การขดัแยง้และการประสาน
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจไทยกบั
ต่างประเทศ 

*  ตวัอยา่งเหตุการณ์ทีนาํไปสู่การพึงพา
ทางเศรษฐกิจ 

*  ผลกระทบจากการดาํเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

  สาระที 4 ประวตัิศาสตร์ 

มาตรฐานส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์
และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนือง ตระหนกัถึงความสาํคญัและสามารถ วเิคราะห์
ผลกระทบทีเกิดขึน ซึงสามารถแสดงความสอดคลอ้งระหวา่งมาตรฐาน ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้
แกนกลางของสาระที 4 ดงัตารางที 5 

ตารางที 5 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งมาตรฐาน ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระ 

                ที 4 

ระดับชัน ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.6 ม.6/1 วเิคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ 
และการติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกและโลก
ตะวนัตกทีมีผลต่อพฒันาการและการแปลง
ของโลก  

*  อารยธรรมของโลกยคุโบราณ 

* การติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกและ
โลกตะวนัตกและอิทธิพลของ
วฒันธรรมทีมีต่อกนัและกนั 
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ตารางที 5 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งมาตรฐาน ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระ 

     ที 4 (ต่อ) 

ระดับชัน ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ม.6/3 วเิคราะห์ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยงัทวปี
อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย 

 

* การขยาย การล่าอาณานิคมและ
ผลกระทบ 

*  ความร่วมมือและความขดัแยง้ของ
มนุษยชาติ 

 

สาระที  ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส .   เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพสิงซึงมี 

ผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการ
คน้หา วิเคราะห์ สรุป และใช้ขอ้มูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึงสามารถแสดงความ
สอดคลอ้งระหวา่งมาตรฐาน ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระที 5 ดงัตารางที 6 

ตารางที 6 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งมาตรฐาน ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระ 

        ที 5 

ระดับชัน ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.6 ม.6/2 วเิคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึง
ทาํให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของ
โลก 

 

*  ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลก 

* การเปลียนแปลงลกัษณะทางกายภาพใน
ส่วนต่างๆของโลก 
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ตารางที 6 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งมาตรฐาน ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระ 

    ที 5 (ต่อ)  

ระดับชัน ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ม.6/3 วเิคราะห์การเปลียนแปลงของพืนทีซึง
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทยและทวปีต่างๆ 

* การเปลียนแปลงของพืนทีซึงไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์ในประเทศ
ไทยและทวปีต่าง ๆ เช่น การเคลือนตวัของ
แผน่เปลือกโลก 

   

  จากการวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ในการวจิยัครังนี เนือหาและสาระการเรียนรู้ทีใชเ้กียวกบั เรืองความสัมพนัธ์
ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กาํหนดไวใ้นสาระที 2  หน้าทีพลเมือง  
วฒันธรรม  และการดาํเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.2 สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.2 

สาระที 4 ประวติัศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.2 และสาระที 5 ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.1 ในระดบัชนั
มธัยมศึกษาปีที 6  ดงักล่าวขา้งตน้ 
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3. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีผูส้อนมุ่งเนน้การพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน เนน้การเรียนรู้ทีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ซึงผูส้อนสามารถเลือกใช้
เทคนิค หรือวิธีสอนจากหลากหลายรูปแบบได ้ดงัเช่นการจดัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงาน เป็น
วธีิการทีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพได ้โดยคาํวา่ โครงงาน นกัวิชาการ ได้
ใหค้วามหมายไวด้งันี 

 แคทซ์ (Katz, 1994) กล่าวถึงความหมายของโครงงาน คือ การศึกษาปัญหาอยา่งลุ่มลึก โดย
ตวันกัเรียนกลุ่มเพือน หรือนกัเรียนทงัชนัเรียนซึงลกัษณะสาํคญัของโครงงานเป็นการคน้หา ความรู้
ดว้ยความพยามยามอยา่งรอบคอบ เพือให้ไดม้าซึงคาํตอบองปัญหาทีกาํหนดไวโ้ดยเป้าหมายของ  
โครงงานจะเป็นการเรียนรู้ทีมากกว่าเพือคน้หาคาํตอบของปัญหาทีกาํหนดไวก้ารจดัการเรียนการ
สอบโครงงาน  คือการจดัการประสบการณ์ในการปฏิบติัให้แก่เด็กเหมือนกบัการทาํงานในชีวิตจริง
เพือใหเ้ด็กมีประสบการณ์ตรงเด็กจะไดเ้รียนรู้วธีิการแกปั้ญหารู้จกัการทาํงานอยา่งมีระบบ  รู้จกัการ
วางแผนในการทาํงาน  ฝึกการคิดวเิคราะห์และเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 กรมวิชาการ (  : 46)  ไดใ้ห้แนวคิดของการสอนแบบโครงงานกล่าววา่  เป็นการสอน
เพีอใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ รู้จกัคิด ทาํและแกปั้ญหา  ผูเ้รียน
ไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกนั  ฝึกความเป็นผูน้าํและผูต้ามโดยเป็นการจดัประสบการณ์ตรงให้ผูเ้รียน
ไดน้าํไปใชใ้นการดาํรงชีวติเพือใหโ้อกาสผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง 

 กระศึกษาธิการ (  : ) ได้ให้ความหมายของโครงงานว่า เป็นกิจกรรมการศึกษา
วชิาการการงาน ทีเสริมสร้างสนบัสนุนให้นกัเรียนไดเ้ลือกมาศึกษาคน้ควา้ริเริม สร้างสรรคผ์ลงาน
ทีตนเองมีความถนัด มีความพร้อม และสนใจ แลว้ลงมือปฏิบติัให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้
โดยมีรายละเอียดของงานทีจะทาํไวล่้วงหนา้ เป็นขนัตอนพร้อมทงัคาดการณ์ผลทีจะเกิดขึน ทงันี 
โดยไดรั้บคาํแนะนาํปรึกษาจากครู อาจารยใ์นโรงเรียนของตน  

 สุวิทย์ มูลคําและอรทัย  มูลคํา (  : ) ได้กล่าวถึงความหายโครงงานว่าเป็น
กระบวนการแสดงหาความรู้หรือคน้ควา้หาคาํตอบในสิงทีผูเ้รียนอยากรู้ หรือสงสัยดว้ยวิธีการต่างๆ
อยา่งหลากหลาย 
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จากความหมายของโครงงานทีนกัวชิาการไดใ้ห้ความหมายไว ้สรุปไดว้า่โครงงาน คือ การ
จดัการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบติัจริง ศึกษาคน้ควา้และลงมือ
ปฏิบติั โดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย ดาํเนินการคน้หาคาํตอบและ
สรุปองค์ความรู้ดว้ยตนเอง ตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจ อย่างเป็นระบบเพือนาํ
ขอ้มูลเหล่านนัไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง  โดยมีครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกแนะนาํและ
เป็นทีปรึกษา เพือพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์และมีความสมดุลทงัด้าน จิตใจ ร่างกาย 
ปัญญา และสังคม  

หลกัการ แนวคิด ทฤษฏีทเีกยีวข้องกบัโครงงาน 

 การทาํโครงงานเป็นกลยุทธ์ทีให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการคิด ซึงประกอบด้วยขนัตอนเป็น
ลาํดบั เรียกวา่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Secientific  Method)  ใชก้ารสร้างความรู้หรือสิงประดิษฐ์
ด้วยตนเอง ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ (Constructive) ทังตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม 
(Constructivism)  และทฤษฏีคอนสตรัคชนันิสซึม (Constructionism) ซึงเป็นทฤษฏีการเรียนรู้ใน
กลุ่มปัญญานิยมทีเน้นเรืองปัญญา เน้นการค้นพบความรู้ด้วยวิธีการค้นพบ (Discovery) การทาํ
โครงงานจึงเป็นวธีิการพฒันาการคิด การยงิเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัเอง ไดเ้รียนรู้เอง ยิงทาํให้
เขา้ใจและรู้อยา่งลึกซึง (พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์  : ) 
 หลกัการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคชิ์นงาน (Constructionism) จดัเป็นแนวทางการ
จดัการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ร่วมสมยัทีอยูใ่นความสนใจของนกัการศึกษาและมีบทบาทสําคญั
ต่อการจดัการศึกษาในปัจจุบัน แนวคิดสําคญัและการนํามาประยุกต์ในการจดัการเรียนรู้ดังนี 
(พจนา ทรัพยส์มาน,  : 6) 

1. ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

    แนวคิดนีเชือว่า กิจกรรมทางกลไก และกล้ามเนือเป็นรากฐานของการปฏิบติัการของ
สมอง  การเจริญงอกงามทางสติปัญญา  เป็นผลมาจากการปะทะสังสรรค์ ( Interaction) กับ
สิงแวดล้อม ทาํให้การคิดพฒันาไดเ้ช่นเดียวกบัการพฒันาทางร่างกาย และจะพฒันาถึงขีดสุดใน
ระยะวยัรุ่น (กระทรวงศึกษาธิการ,  : ) ซึงวีก็อทสกี (Vygotsky) นกัจิตวิทยาชาวรัสเซีย และ
เปียเจท ์(Piaget) เป็นนกัทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธนิยม (Cognitivism) ให้ความสนใจศึกษาเรือง
พฒันาการทางเชาวปั์ญญา กระบวนการรู้คิด หรือกระบวนการทางปัญญา ซึงกระบวนการรู้คิด 
หมายถึง กระบวนการของสมองในการปรับ เปลียน ลด ตดัทอน ขยาย จดัเก็บและใชข้อ้มูลทีรับเขา้
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มาทางประสาทสัมผสั การบอกความหมายของสิงทีรับรู้ ความหมายของสิงเดียวกนั สําหรับแต่ละ
คนยอ่มต่างประสบการณ์ แนวคิดดงักล่าวเป็นรากฐานสําคญัของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
โดยให้ความสําคญัของกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ของบุคคล ในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
จากประสบการณ์ เชือวา่ การเรียนรู้เป็นเรืองเฉพาะตวั การดีความหมายของสิงทีเรียนรู้เป็นไปตาม
ประสบการณ์เดิม ความเชือ ความสนใจ ภูมิหลงั ฯลฯ การสร้างความรู้เป็นกระบวนการทงัทางดา้น
สติปัญญาและสังคม (พจนา ทรัพยส์มาน,  : 6) 

การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 การนาํทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ สามารถทาํไดด้งันี 
(พจนา ทรัพยส์มาน,  : 6 - 7) 

   1. ผลการเรียนรู้มุ่งเน้นทีกระบวนการสร้างความรู้ ผูเ้รียนตอ้งฝึกฝน การสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง 

   2. เป้าหมายของการเรียนรู้เปลียนจากการถ่ายทอดสาระความรู้ทีตายตวัเป็นวิธีการ
เรียนรู้ 

   3. ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไดจ้ดักระทาํ ศึกษาสํารวจ ลองผิดลอง
ถูกจนเกิดเป็นความรู้ความเขา้ใจ 

   4. ให้ผูเ้รียนไดใ้ชป้ฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเพือการร่วมมือในการแลกเปลียนเรียนรู้
ร่วมกนั 

   5. ผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกสิงทีตอ้งการเรียน ตงักฎระเบียบ รับผิดชอบและแกปั้ญหาการ
เรียนของตนเอง 

    6. ครูผูส้อนเปลียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดความรู้เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก
ช่วยเหลือ ผูเ้รียนในการเรียนรู้ การเรียนรู้เปลียนจากการใหค้วามรู้เป็นการใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ 

   7. การประเมินผลการเรียนรู้ใชว้ธีิการทีหลากหลาย ยดืหยุน่ 

2. ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชินงาน (Constructionism) 

  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชินงาน มีพืนฐานมาจากทฤษฎี 
พฒันาการทางสติปัญญาของเปียเจท ์(Piaget) ซึงเพเพอร์ท (Papert) แห่งสถาบนัเทคโนโลยีแมสชา
ชูเซตส์ เป็นผูพ้ฒันาขึน โดยมีแนวคิดวา่ การเรียนรู้ทีดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเอง และ
ดว้ยตนเองของผูเ้รียน หากผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้างความคิดและนาํความคิดนนัออกมาเป็นรูปธรรม
ทีชดัเจน เมือผูเ้รียนสร้างสิงใดสิงหนึงขึนมาในโลก ก็หมายถึงการสร้างความรู้ขึนในตนเองนนัเอง 
ความรู้ทีผูเ้รียนสร้างขึนในตนเองนีจะมีความหมายต่อผูเ้รียน จะอยู่คงทนไม่ลืมได้ง่าย สามารถ
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ถ่ายทอดใหผู้อื้นเขา้ใจความคิดของตนไดดี้ และเป็นฐานให้สามารถสร้างความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งไม่มีที
สินสุด (พจนา ทรัพยส์มาน,  : 6 - 7) 

การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ชินงาน มีหลกัการ
สาํคญัในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ คือ (สุชิน  เพช็รักษ,์  : 3 - 4) 

1. การเชือมโยงสิงทีรู้แลว้กบัสิงทีกาํลงัเรียน 

  2. การให้โอกาสผูเ้รียนเป็นผูริ้เริมทาํโครงการทีตนเองสนใจ การสนบัสนุนอยา่งพอเพียง
และเหมาะสมจากครู ซึงไดรั้บการฝึกฝนใหมี้ความเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้อยา่งลึกซึง 

  3. เปิดโอกาสใหมี้การแลกเปลียนความคิด นาํเสนอผลการวเิคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

4. ใหเ้วลาทาํโครงการอยา่งต่อเนือง 

  จุดเน้นของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชินงาน อยู่ทีการใช้สือ
เทคโนโลย ีวสัดุอุปกรณ์ทีเหมาะสมช่วยใหผู้เ้รียนสร้างสาระการเรียนรู้ และผลงานต่างๆดว้ยตนเอง 
ในบรรยากาศทีมีทางเลือกทีหลายหลายตามความถนัด ความสนใจ ให้ผูเ้รียนทีมีวยั ความถนัด 
ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกนัได้ช่วยเหลือ ซึงกนัและกัน สร้างสรรค์ความรู้และ
ผลงาน และพฒันาทกัษะทางสังคมภายใต้บรรยากาศทีอบอุ่นเป็นมิตรและมีความสุข (พจนา     
ทรัพยส์มาน,  : 6 - 7)  

  ในปัจจุบนัโลกมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกดา้น ความรู้กา้วไปอยา่งไม่หยุดยงัการ
ให้การศึกษา การเรียนรู้อย่างเหมาะสมจึงมีความเป็นจาํเป็นทีเด็กตอ้งไดรั้บการฝึกฝนแนวการคิด
ควบคู่กบัการปฏิบติั ดงัแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) และทฤษฎี
การสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคชิ์นงาน (Constructionism) เพือการแกปั้ญหาอย่างมี
หลกัการและมีเหตุผล เป็นระบบ เชือมโยงสัมพนัธ์กบัสรรพสิงไดอ้ย่างถูกวิธี ฝึกให้ผูเ้รียนไดคิ้ด
อย่างภาพรวมเป็นหนึงเดียวกัน หรือเป็นองค์รวมหรือบูรณาการ การจดัการเรียนรู้ด้วยการทาํ
โครงงาน เป็นวธีิทีฝึกใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะ ลงมือปฏิบติัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามความ
ถนดั ความสนใจและความตอ้งการ โดยการนาํเอาความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยม 
ในเนือหาการเรียนรู้ต่างๆ ทีไดเ้รียนมาบูรณาการ จดัทาํเป็นโครงงาน ศึกษา คน้ควา้ พิสูจน์ทดลอง
หรือประดิษฐ์  ซึงผลทีได้จะตรงกบัความตอ้งการทีจะเรียนรู้และสอดคลอ้งกบัการดาํรงชีวิตจริง
ของผูเ้รียน 
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ประเภทของโครงงาน 

 สาํหรับประเภทของโครงงาน  มีการจดัแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ โดยนกัวชิาการดงันี   

 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (  : 29)  แบ่งโครงงานเป็น  ประเภท ไดแ้ก่ 

1. โครงงานประเภทสาํรวจ (Survey  research project)  เป็นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 

เกียวกบัเรืองใดเรืองหนึงทีมีอยู่ แล้วนําขอ้มูลนันมาวิเคราะห์ นาํเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมี
ระบบ 

2.  โครงงานประเภททดลอง (Experimental  research project) เป็นการศึกษาหาคาํตอบวา่ 
ตวัแปรตน้ทีกาํหนด มีผลต่อตวัแปรตามหรือไม่อยา่งไร  โดยการควบคุมตวัแปรอืน ๆ ทีอาจจะมีผล
ต่อตวัแปรตน้ 

3. โครงงานประเภทการพฒันาหรือประดิษฐคิ์ดคน้  (Developmental  research project)   

เป็นการนาํหลกัการ  แนวคิด ทฤษฏีมาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาหรือประดิษฐ์เครืองมือเครืองใชใ้น
การพฒันาหรือประดิษฐเ์ครืองมือ  เครืองใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ เพือใชง้านหรือแกปั้ญหาใดปัญหาหนึง 

4. โครงงานประเภทสร้างหรืออธิบายทฤษฏี  (Theoretical  research  project) เป็น 

การศึกษาคน้ควา้  แนวคิด  ทฤษฏีใหม่ ๆ หรืออธิบายเรืองใดเรืองหนึง โดยมีหลกัการทฤษฏีทาง
วทิยาศาสตร์สนบัสนุน 

 สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 64)  แบ่งโครงงาน  เป็น 4  

ประเภท คือ 1) โครงงานประเภททดลอง  2) โครงงานประเภทสิงประดิษฐ์  3) โครงงานประเภท
สาํรวจขอ้มูล  4) โครงงานประเภททฤษฏีต่าง ๆ 

 อรจรีย ์ ณ ตะกวัทุ่ง  (2548 : 165)  แบ่งประเภทโครงงานไว ้ 3  ประเภท  ดงันี 

  1.โครงงานแบบมีโครงสร้าง ตอ้งมีการกาํหนดความคาดหวงัและแนวทางการทาํโครงงาน
ทีนักเรียนทุกคนร่วมกันรับรู้ นักเรียนทีทาํโครงงานจะทาํงานอย่างสร้างสรรค์ เพือให้ประสบ
ความสําเร็จนกัเรียนจะเขา้ใจในสิงทีตนทาํ และมีความเชียวชาญในทกัษะ  อาทิ ในวิชาเรขาคณิต  
นกัเรียนตอ้งทาํโครงงานการก่อสร้าง (สร้างวสัดุใหสู้งทีสุดดว้ยวสัดุทีกาํหนด)  ครูมอบหมายงานนี
ใหน้กัเรียนทาํเป็นรายบุคคล  หรือเป็นกลุ่มเล็ก 

2.โครงงานทีเกียวกบัหวัขอ้วชิา  โครงงานแบบนีใชก้นัมากในโรงเรียน นกัเรียนเลือก 

หวัขอ้ทีตนเองสนใจ และจูงใจ แลว้ลงมือผลิตผลงานทีสามารถแสดงให้ครูเห็นสิงทีตนเรียนรู้ เช่น 
นกัเรียนเลือกศึกษาบุคคลสําคญัทางการเมือง  ศึกษาเหตุการณ์ หรือสถานทีสําคญัของสงครามโลก
ครังที 2 
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.โครงงานปลายเปิด  โครงงานแบบนีจะมีแนวทางทาํโครงงานและมีเกณฑ์ตดัสินใจนอ้ย
มาก นกัเรียนตอ้งทาํดว้ยความเสียง และตอ้งสร้างสรรค์ดว้ยตนเองมากกว่าโครงงานประเภทอืน   
โครงงานนีจะท้าทายให้นักเรียนใช้ความรู้และทักษะสร้างสิงแปลกใหม่ เช่น นักเรียนสร้าง
เครืองช่วยเดินให้ผูสู้งอายุ  โดยเริมดว้ย การสร้างแบบสํารวจ และแบบสัมภาษณ์ เพือเก็บขอ้มูล
ผูสู้งอายุ  สืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  ใชห้ลกัการของเครืองจกัรและใช้ทกัษะวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  เพือออกแบบและสร้างนวฒักรรมดงักล่าว 

 ชาตรี  เกิดธรรม (2547 : 6 – 13)  ไดแ้บ่งประเภทของโครงงานตามลกัษณะของการ
ดาํเนินงานเป็น 4  ประเภท  ดงันี 

. โครงงานประเภทสํารวจขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล  จุดประสงค์เพือสํารวจขอ้มูลดา้นต่างๆ 
แลว้นาํมาจาํแนกเป็นหมวดหมู่ และนาํเสนออยา่งมีระบบ  เพือใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ในเรืองดงักล่าว
นนัไดช้ดัเจนยงิขึน  ไดผ้ลดียงิขึน  โดยการทาํโครงงานประเภทนี  ผูเ้รียนจะตอ้งใชว้ิธีการต่าง ๆ ใน
การสํารวจขอ้มูล เช่น การสัมภาษณ์ สอบถาม สํารวจ ตวัอย่างโครงงานประเภทนี เช่น การสํารวจ
สัตวใ์นทอ้งถิน การสํารวจเส้นทางเดินทพัตามประวติัศาสตร์ไทย  การสํารวจภาษาถินในชุมชน  
การสาํรวจแหล่งอารยธรรมโบราณ  การสาํรวจภูมิปัญญาทอ้งถินในดา้นต่าง ๆ ฯลฯ 

.โครงงานประเภทศึกษาคน้ควา้จุดประสงคเ์พือแสวงหาความรู้จากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ 
เช่น หอ้งสมุด สาํนกังาน  สถาบนั  เวบ็ไซตต่์าง ๆ ผูเ้ชียวชาญหรือผูรู้้ในเรืองนนั ๆ โดยตรง เป็นการ
ฝึกฝนหาแนวทางในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ในเรืองทียงัไม่มีผูใ้ดคิดมาก่อน เพือนาํมา
เทียบเคียงกบัความรู้ทีได้โดยตรงจากหนังสือเรียน  ตาํรา  หรือเอกสารทางวิชาการรวมทงัเป็น
การศึกษาคน้ควา้ทดลองเพือคน้หา หรือตรวจสอบขอ้เท็จจริง หรือทฤษฏี  ซึงผลการศึกษาคน้ควา้
ทดลองอาจคลาดเคลือนไม่ครบถว้น เช่น การศึกษาเส้นทางเดินของสุนทรภู่ตามนิราศ  การศึกษา
ค้นควา้หลักฐานทางประวติัศาสตร์เรืองเจดีย์ยุทธหัตถี  การศึกษาค้นควา้ตาํรายาแผนโบราณ  
การศึกษาคน้ควา้ของเล่นพืนบา้นภูมิปัญญาไทย ฯลฯ 

. โครงงานประเภททดลอง  ลักษณะของโครงงานประเภทนีต้องมีการออกแบบการ
ทดลองเพือศึกษาผลของตวัแปร หรือตวัแปรอิสระทีมีต่อตวัแปรตาม และมีการควบคุมตวัแปรอืน ๆ  
ทีไม่ตอ้งการศึกษาทีจะส่งผลหการศึกษาคลาดเคลือน  ขนัตอนการทาํโครงงานประเภทนีจะตอ้งมี
การกาํหนดปัญหา ตงัสมมติฐานทีตงัไว ้ แปลผล และสรุปผล  การทาํโครงงานประเภททดลองนีใน
บางครังอาจจาํเป็นตอ้งทาํการทดลองเพือศึกษาความเป็นไปไดเ้บืองตน้เสียก่อน  เพือให้ไดข้อ้มูล
บางประการมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ ในการกาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของการศึกษาคน้ควา้จริง
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ต่อไป  ตวัอย่างโครงงานประเภททดลอง เช่น การเปลียนเพศปลาหางนกยูงโดยใช้ไรแดง การใช้
เมด็โฟมป้องกนัหนอนผเีสือกินใบส้ม  ถุงเพาะชาํจากนาํตะโก  ขิงชะลอการบูด ฯลฯ 

. โครงงานสิงประดิษฐ์ จุดประสงค์เพือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการสังเกต  วิเคราะห์
เครืองมือเครืองใช้ หรือวิธีการในการจดัการต่าง ๆ แลว้พฒันาหรือสร้างขึนใหม่เพือสนองความ
ต้องการของสังคมตามความรู้ความสามารถทีมีอยู่  การพฒันาหรือสร้างชินงานนีมกัจุเกิดขึน
หลงัจากทาํโครงงานสํารวจขอ้มูล และโครงงานทดลองมาก่อน  เช่น การฟักใข่ร้าวให้เป็นตวัดว้ย
กาวบางชนิด การทาํกระดาษจากกาบกลว้ย การออกแบบท่ากายบริหารจากท่าโขน ฯลฯ 

 วมิล  ศรีวรรณรัตน์  (2542 : 23 – 25) สุชาติ  วงศสุ์วรรณ (2542 : 9-12)  และบูรชยั  ศิริมหา
สาคร (2547 : 52 – 77)  ไดแ้บ่งประเภทของโครงงานไว ้ 4  ประเภท คือ 

  1. โครงงานประเภทสํารวจ  (Survery  Research  Project)  เป็นการศึกษาและรวบรวม
ขอ้มูลเกียวกบัเรืองใดเรืองหนึงทีมีอยู่แลว้นาํขอ้มูลนนัมาวิเคราะห์และนาํเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 
อยา่งมีระบบ  การสาํรวจและเก็บขอ้มูลไม่จาํเป็นตอ้งจดัหรือกาํหนดตวัแปรทีเกียวขอ้ง ผูเ้รียนจะทาํ
โครงงาน โดยใชท้กัษะการสํารวจและรวบรวมขอ้มูลทาํไดห้ลายแบบ  เช่น การออกไปเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม โดยเก็บภาพถ่ายหรือ บนัทึกขอ้มูล หรือเก็บขอ้มูลมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัอีกครังหนึง
ก็ได ้

2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Research Project)  ลกัษณะเด่นของประเภท
การทดลอง คือ ตอ้งมีการออกแบบการทดลองเพือศึกษาผลของตวัแปรหนึงทีมีผลต่ออีกตวัแปร
หนึงทีต้องศึกษา  โดยมีการควบคุมตัวแปรอืน ๆ ทีอาจศึกษาไวห้รืออาจกล่าวได้ว่าโครงงาน
วทิยาศาสตร์ประเภททดลองจะตอ้งมีการกาํหนดตวัแปร  ซึงแบ่งเป็น 4 ตวัแปร คือ 

1.1 ตวัแปรตน้หรือตวัแปรทีตอ้งศึกษา 
1.2 ตวัแปรตาม หรือผลทีไดจ้ากการศึกษา 

   1.3 ตวัแปรควบคุมเป็นสิงทีเราตอ้งควบคุมไวใ้ห้คงที มิฉะนนัจะมีผลต่อตวัแปร
ตาม 

   1.4 ตวัแปรแทรกซ้อน  หมายถึง ตวัแปรทีเราไม่อาจคาดคิดได ้ แต่เป็นตวัแปรทีมี
ผลใหต้วัแปรตาม ผดิไปจากเดิม 

   ขนัตอนในการทาํงานของโครงงานประเภทนีจะประกอบไปด้วยการกาํหนด
ปัญหา การตงัจุดประสงคใ์นการศึกษา การตงัสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  การบนัทึกผลการทดลอง การแปลผลและการสรุปการทดลอง 
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3. โครงงานประเภทการพฒันาหรือการประดิษฐ์คิดคน้  (Development  Research  Project 

or Invention)  เป็นการนาํหลกัการ แนวคิด ทฤษฏี มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาหรือประดิษฐ์
เครืองมือ เครืองใช้ อุปกรณ์ต่าง  ๆ เพือให้งานหรือแก้ปัญหาหนึง  โดยอาศยัหลักการทาง
วทิยาศาสตร์ สิงประดิษฐด์งักล่าวอาจเป็นสิงทิคิดขึนใหม่ทงัหมด หรือ เป็นการดดัแปลงมาจากของ
ทีมีอยู่แลว้ก็ไดเ้พือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีกวา่เดิม  หรือสร้างแบบจาํลองเพืออธิบายแนวคิด
บางอยา่งในการแกปั้ญหาหนึง 

4. โครงงานประเภทการสร้างหรืออธิบายทฤษฏี (Theoritical  Research  Project)  เป็น 

การเสนอทฤษฏี  หรือหลกัการ  หรือแนวการศึกษา   คน้ควา้  แนวคิด  ทฤษฏีใหม่ ๆ หรืออธิบาย
เรืองใดเรืองหนึงโดยมีหลกัการ  ทฤษฏีทางวทิยาศาสตร์  สนบัสนุน  ผูเ้สนอจะตอ้งกาํหนดขอ้ตกลง
ขึนมาแล้วนําเสนอ หรือเป็นการขยายทฤษฏีในรูปแบบใหม่ทียงัไม่มีผูใ้ดคิดมาก่อน  การทาํ
โครงงานประเภทนี  ผูท้าํจะตอ้งเป็นผูมี้พืนฐานความรู้ในเรืองนนั ๆ เป็นอยา่งดีตอ้งศึกษาเรืองราวที
เกียวขอ้งอยา่งมากมายจึงจะสามารถคาํอธิบายหรือทฤษฏีนนัไดเ้ป็นอยา่งดีและมกัจะเป็นโครงงาน
วทิยาศาสตร์บริสุทธิมากกวา่ 
 อุดม  เชยกีวงศ ์(2545 : 13)  ไดแ้บ่งประเภทของโครงงานไว ้ 4  ประเภทดงันี 

   1.โครงงานประเภทสํารวจขอ้มูล  เป็นการสํารวจขอ้มูลแล้วนําขอ้มูลนัน ๆ มา
จาํแนกเป็นหมวดหมู่หรือจดัระบบ  เพือประโยชน์ในการวางแผน  พฒันาหรือปรับปรุงงาน 

   2.โครงงานประเภทพฒันาผลงาน  เป็นการศึกษาพฒันางานเดิมให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึน  หรือใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน 

   .โครงงานประเภทการศึกษาทดลอง  เป็นการศึกษาเปรียบเทียบเพือหาขอ้เท็จจริง
ในสิงทีตอ้งการรู้ 

   .โครงงานประเภทสิงประดิษฐ์ เป็นการศึกษาทดลองและประดิษฐ์ชินงานใหม่
ขึนมาเพือใหป้ระโยชน์ในดา้นใดดา้นหนึง 

  จากการแบ่งประเภทโครงงานของนักวิชาการและนักการศึกษา  สามารถสรุปการแบ่ง
ประเภทโครงงาน ไว ้4 ประเภท  ตามลกัษณะของการปฏิบติั ไดแ้ก่ 1) โครงงานประเภทสํารวจ
รวบรวมขอ้มูล 2) โครงงานประเภทคน้ควา้ ทดลอง 3) โครงงานประเภทศึกษา สร้างความรู้  ทฤษฏี
หลกัการ หรือแนวคิดใหม่ และ  4) โครงงานประเภทการประดิษฐ์คิดคน้ ในงานวิจยัครังนีเป็น
โครงงานประเภทสาํรวจรวบรวมขอ้มูล   
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ขนัตอนการทาํโครงงาน 

 บูธ (Booth, 1987, อา้งถึงใน วฒันา มคัคสมนั 2543 : 15) กล่าวถึงการสอนโครงงานไว ้ 3 
ขนัตอน ไดแ้ก่ 

   1. การวางแผนในหอ้งเรียน เด็กและครูอภิปรายถึงหวัขอ้เรืองและขอบเขตของการ
ทาํโครงงาน 

   2. ดาํเนินการโครงงาน เด็กจะออกจากห้องเรียนดาํเนินการโครงงานตามแผนที
เด็กวางไว ้

    3. ขนัทบทวน เป็นการอภิปรายและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัหลงัจากเสร็จสินโครงงาน
ครูแนะนาํใหข้อ้คิด เด็กวเิคราะห์ผลงานและกระบวนการทาํงาน 

 พรรณีย ์ บวัโต (2542 : 7)  ไดน้าํเสนอขนัตอนการทาํโครงงานไว ้3 ขนัดว้ยกนัคือ 

   1. ขนัเตรียมการ ครูผูส้อนจะต้องประชาสัมพนัธ์ให้รายละเอียด เพือแนะนํา
สาระสาํคญัของการทาํโครงงาน 

   2. ขนัระหว่างการจัดการเรียนการสอน ครูผูส้อนต้องบันทึกผลการเรียนรู้ใน
ระหว่างดาํเนินกิจกรรม และครูจะตอ้งมีแผนปฏิบติังานของสมาชิกทุกกลุ่ม และแผนปฏิบติังานของ
สมาชิกทุกคนของแต่ละกลุ่ม 

   3. ขนัหลงัการจดัการเรียนการสอน หลงัจากทีสมาชิกกลุ่มไดผ้ลงานชินสุดทา้ย
และแต่ละกลุ่มเสร็จสินการปฏิบติังานแลว้ ควรจดัเตรียมการนาํเสนอผลงาน และควรเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนทวัไปไดเ้ขา้ชมการนาํเสนอผลงาน 

 ลดัดา  ภู่เกียรติ (2544 : 22 - 23) ไดเ้สนอแนะขนัตอนในการจดัทาํโครงงานไว ้6 ขนัตอน 
ดงันี 

   1. กาํหนดจุดประสงค ์ตอ้งการอะไรในการทาํโครงงาน 

   2. การเลือกหวัเรือง ผูเ้รียนเลือกทีสนใจและพิจารณาขอ้มูลทีจะทาํ 

   3. การวางโครงสร้างและจํากัดขอบเขตของงาน  ตามระดับความยากง่าย 
กาํหนดเวลา และจดัเตรียมวสัดุและเครืองมือทีใชใ้นการทาํโครงงาน 

    4. การวางแผนและลงมือปฏิบัติ  โดยสมาชิกในกลุ่มงานการปฏิบัติงาน 
กาํหนดการสืบคน้จากแหล่งขอ้มูล ค่าใชจ่้าย การประเมินผลเป็นระยะ ๆ 

    5. บนัทึกและการนาํเสนอผลงาน เป็นขนัของการนาํเสนอหลงัจากลงมือปฏิบติั
เสนอผลงานเป็นกราฟ แสดงแบบจาํลองฯ ในรูปของการเขียนรายงาน รายงานปากเปล่า จัด
นิทรรศการ ซึงโครงงานทีสมบูรณ์ควรประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงันี 
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5.1 ชือโครงงาน 

5.2 ผูท้าํโครงงาน โรงเรียน ปีทีจดัทาํ 
5.3 ชือครูทีปรึกษา 

    5.4 บทคัดย่อสัน ๆ ทีบอกเค้าโครงอย่างย่อ ๆ ประกอบด้วยเรือง
วตัถุประสงค ์ 

5.5 วธีิการศึกษา และสรุปผล 

    5.6 กิตติกรรมประกาศ แสดงความขอบคุณ หรือหน่วยงานทีมีส่วนให้
ความช่วยเหลือในการทาํโครงงาน 

5.7 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ 
5.8 ทีมาและความสาํคญัของโครงงาน 

5.9 สมมติฐานของการศึกษา (ถา้มี) 
5.10 วธีิดาํเนินการ 

5.11 สรุปผลการศึกษา 
5.12 อภิปรายผล ประโยชน์ ขอ้เสนอแนะ 

5.13 เอกสารอา้งถึง 

อุดม  เชยกีวงศ ์(2545 : 13-14)  ไดจ้ดัขนัตอนหลกัการทาํโครงงานเป็น 3 ขนัตอน คือ 

1.  การเลือกเนือหาทีจะนาํมาทาํเป็นโครงงาน  โดยผูเ้รียนและครูร่วมกนั 

1.1 วเิคราะห์เนือหาวชิาทีเรียน 

1.2 ศึกษารวบรวมขอ้มูลเบืองตน้เกียวกบัหวัขอ้เนือหา 
1.3 ผูเ้รียนเลือกหัวขอ้เรืองจะทาํเป็นโครงงานตามความถนดั ความ

สนใจ 
2. การกาํหนดประเด็นทีจะศึกษา 

2.1  กาํหนดประเด็นทีจะศึกษาในเรืองอะไรในแง่มุมใด 

2.2.  จะใชว้ิธีการศึกษาอยา่งไร เป็นการสํารวจขอ้มูล ศึกษาทดลอง 
ประดิษฐสิ์งของ หรือการพฒันาผลงาน 

2.3  ตงัชือโครงงานทีจะศึกษา 
  3.   จดัทาํโครงงาน และวางแผนการดาํเนินงาน 

1.1  เขียนโครงงาน 

1.2 กาํหนดกิจกรรมและขนัตอนการดาํเนินงาน 
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1.3 กาํหนดแผนการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล หรือการประดิษฐ์
สิงของ 

1.4 เสนอโครงงาน 

อมรา รอดดาราและคณะ (2546 : 25 - 27) ไดส้รุปขนัตนในการทาํโครงงานควร
ประกอบดว้ย 

1.  การกาํหนดหวัขอ้ หรือประเด็นในการทาํโครงงาน 

2. การศึกษาข้อมูลเบืองต้น เพือกําหนดสมมติฐาน หรือขอบเขตในการทํา
โครงงาน 

3. การจดัทาํโครงร่างของโครงงานเพือเสนอพิจารณา 
4. การลงมือศึกษา หรือปฏิบติั 

5. การสรุปรวบรวมขอ้มูล 

6. การเขียนรายงานประกอบการทาํโครงงาน 

  บูรชยั  ศิริมหาสาคร  (2547 : 19 - 20)  กาํหนดขนัตอนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน มีขนัตอนดงันี 

1. ระยะเริมตน้ของโครงงาน  การเลือกเรืองทีทาํโครงงานตอ้งคาํนึงถึง 

1.1 เป็นเรืองทีผูเ้รียนมีความสนใจ 

1.2 เป็นเรืองทีผูเ้รียนสนใจศึกษา เพือแกปั้ญหาทีประสบในชีวติประจาํวนั 

1.3 เป็นเรืองทีผูเ้รียนมีความสนใจจากเหตุการณ์ ชุมชนและบทเรียน 

1.4 เป็นเรืองทีผูเ้รียนสนใจจากการกระตุน้ของครู 

2.  ระยะทาํโครงงาน ตอ้งคาํนึงถึงประเด็นดงันี 

2.1 การกาํหนดวตัถุประสงค ์

2.2 การระบุประโยชน์ 

2.3 การหาแนวโนม้ การคาดเดาคาํตอบ (สมมติฐาน) 
2.4 การคน้หาวธีิการศึกษาทีหลากหลาย 

2.5 การเลือกแนวทางศึกษา 
2.6 การลงมือศึกษา 
2.7 การเก็บรวบรวมผลทีไดจ้ากการศึกษา 

3. ระยะการเสนอผลการศึกษา ซึงเป็นขนัตอนทีผูเ้รียนค้นหาคาํตอบ ซึงเป็น
ประโชน์แก่ผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก 
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3.1 การสรุปผลการดาํเนินงาน 

3.2 การนาํเสนอผลงาน 

3.3 การเผยแพร่ 

4.  ระยะการพฒันาโครงงาน 

อรจรีย ์ ณ ตระกวัทุ่ง (2547 : 169)  สรุปขนัตอนการทาํโครงงาน 4  ขนัตอน คือ 

1.  การเลือกหวัขอ้ 

2. พฒันาแผนปฏิบติัการทีครอบคลุม กาํหนดเวลา หนา้ที 

3. ทาํตามแผน โดยเก็บข้อมูล ความคิดเห็น เขียนรายชือทรัพยากรทีต้องใช ้
ตดัสินใจเลือกรูปแบบงาน อภิปราย ประมวลความคิดเห็น เตรียมการนาํเสนอ 

4. จดัแสดงและนาํเสนอผลงาน 

 กิงแกว้  อารีรักษ ์และละเอียด  จุฑานนัท ์(2548 : 122)  สรุปขนัตอนในการทาํโครงงาน
ดงันี 

   1. ขนักระตุน้ความสนใจ เป็นการอภิปรายเบืองตน้และแลกเปลียนความคิดเห็น
เกียวกบัโครงงานทีจะทาํ รายละเอียดของโครงงาน ฯลฯ 

   2. ขนัเตรียมโครงงาน เป็นการอภิปรายและแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับ
โครงงานวา่ จะใชเ้วลาเท่าไร รายละเอียดของการทาํงานมีอะไรบา้ง ฯลฯ 

   3. ขนัฝึกทกัษะทีจาํเป็นบางโครงงานตอ้งการทกัษะทีจาํเป็น จึงตอ้งจดัให้มีการฝึก
ทกัษะเหล่านนัก่อน เช่น การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ฯลฯ 

   4. ขนัเตรียมอุปกรณ์ เป็นการเตรียมอุปกรณ์ทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการกิจกรรม 

   5. ขนัดาํเนินกิจกรรมกลุ่ม เป็นการลงมือทาํกิจกรรมตามทีไดว้างแผนไว ้

   6. ขนัเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และสรุปผลของการ
ดาํเนินการ และเตรียมทีจะนาํเสนอรายงาน 

   7. ขนันาํเสนอโครงงาน เป็นการนาํเสนอผลงานของโครงงานทีดาํเนินการเสร็จ
แลว้ 

สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2543 : 202 - 203)  เสนอแนะขนัตอนการทาํโครงงาน 6  

ขนัตอน ดงันี 

   1. กาํหนดหัวข้อทีจะศึกษา การกาํหนดหัวข้อทีจะศึกษาหรือปัญหาทีต้องการ
คน้ควา้คาํตอบนนั ๆ ควรเป็นเรืองทีใกลต้วัและเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั โดยผูเ้รียนเป็นผูก้าํหนด 
เช่น  การศึกษาเรืองการงอกของเมล็ดพืชสร้างแผนทีความคิด   เพือให้เห็นโครงงานหรือ
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งหัวขอ้ทีจะศึกษากบัหวัขอ้ยอ่ย ๆ  ซึงผูเ้รียนควรจะมีความรู้เบืองตน้เกียวกบั
เรืองการสร้างแผนทีความคิด 

   2. สร้างแผนทีความคิด  เพือใหเ้ห็นโครงงานหรือความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัขอ้ทีจะ
ศึกษากับหัวขอ้ย่อย ๆ  ซึงผูเ้รียนควรจะมีความรู้เบืองต้นเกียวกบัเรืองการสร้างแผนทีความคิด 
(Mind Mapping) 

   3. การจดัลาํดบักิจกรรมหรือวิธีการทีจะทาํการศึกษารวมทงัพิจารณาแหล่งขอ้มูล
หรือแหล่งความรู้ทีจะศึกษาโดยอาจเนน้กิจกรรมทีกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัสังเกต รู้จกัตงัคาํถาม รู้จกั
ตงัสมมติฐาน รู้จกัแสดงหาวิธีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ตลอดจนรู้จกัสรุปและทาํความเขา้ใจ
กบัสิงทีคน้พบ 

   4. ลงมือปฏิบติักิจกรรมตามทีกาํหนด  ซึงเป็นช่วงสําคญัของการเรียนรู้โดย
โครงงานเพราะผูเ้รียนจะเป็นผูศึ้กษาค้นควา้  มีการรับรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สังเกตสอบถาม
ทดลองแลว้บนัทึกสิงทีคน้พบ 

   5. การสรุป เป็นกิจกรรมทีนําข้อมูลจากการศึกษามาทําการสรุปอภิปราย 
ประเมินผล โดยผูเ้รียนตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงสิงทีคน้พบพร้อมทงัแสดงเหตุผลขอ้เสนอแนะต่างๆ  
   6. นาํเสนอ  ผูเ้รียนจะเป็นผูน้าํเสนอขอ้มูลหรือผลสรุปของการศึกษาคน้ควา้ ซึง
อาจจะนาํเสนอในรูปของรายงานการจดับอร์ดหรือการแสดงในรูปของละคร เป็นตน้ 

 สรุป การดาํเนินงานตามขนัตอนการทาํโครงงานทีกล่าวมานี  สามารถปรับให้เหมาะสมกบั
นกัเรียนในแต่ละระดบัได ้ โดยเฉพาะการสอนแบบโครงงาน  เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ
ไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียนัน  ใช้วิธีการตามขนัตอนทีเสนอขา้งตน้ซึงในแต่ละขนัตอนจะมี
การปรับกิจกรรมใหเ้หมาะสม  
 จากขนัตอนการทาํโครงงานของนกัวิชาการดงักล่าวมานี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมและสังเคราะห์
ขนัตอนการทาํโครงงาน เป็น 4 ขนัตอน เพือความชดัเจนในการกาํหนดขนัของการดาํเนินงาน  ดงันี 

. ขนัเลือกหวัขอ้เรืองทีนกัเรียนสนใจ 

. ขนัวางแผนโครงงาน 

. ขนัลงมือปฏิบติัโครงงาน 

. ขนันาํเสนอผลงานและสรุป 
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บทบาทครูและนักเรียนในการทาํโครงงาน 

 โครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้อนัเกิดจากการทีผูเ้รียนแสดงบทบาทในการลงมือปฏิบติั
ศึกษา ค้นควา้ ตามความสนใจ ความถนัดด้วยตนเอง  โดยครูหรือผูส้อนมีบทบาทในการให้
คาํปรึกษา อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รียน ดงัทีนกัวชิาการกล่าวไว ้ดงันี 

 ชาตรี  เกิดธรรม  (2547:30)  กล่าวถึงบทบาทครูกบัการสอนโครงงานวา่ 
   1. ครูมีบทบาทในการให้คาํอธิบายเพือให้นกัเรียนไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  ความหมาย ประเภทของโครงงาน  ขนัตอนการทาํโครงงาน การเขียนเคา้
โครงงานและเขียนรายงานโครงงานใหส้มบูรณ์ ก่อนทีจะใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัการ 

2. ครูมีบทบาทในการเป็นทีปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ กาํกบัติดตามการทาํงานและ 

ประเมินผลโครงงานแต่ไม่ควรเป็นผูคิ้ดขนัตอนการทาํและลงมือทาํให้นกัเรียน  นกัเรียนจะตอ้งคิด
วางแผนและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 

   3. ครูมีบทบาทในการช่วยเหลือนักเรียนในดา้นการพิจารณาเคา้โครงโครงงาน 
การจดัหาแหล่งความรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ แหล่งในการศึกษาคน้ควา้ รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
   4. ครูมีบทบาทในการกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากศึกษาคน้ควา้ 
เพือให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานทีเกิดจากโครงงานด้วยตนเอง อีกทงัให้การ
สนบัสนุนให้กาํลงัใจและฝึกให้นกัเรียนมีความอดทนต่อการทาํงาน และสามารถแกปั้ญหาให้การ
ทาํงานได ้

   5. ครูมีบทบาทในการดูแลนักเรียนระหว่างทาํโครงงาน ในเรืองความสะดวก 
ปลอดภยัในการทาํโครงงานจะตอ้งชีแจงและใหค้าํแนะนาํดว้ย 

   6.ครูมีบทบาทในการแนะนาํให้นักเรียนเขียนรายงานโครงงาน การจดักระทาํ
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 

  วฒันา  มคัคสมนั (2550 : 81 - 92)  กล่าวถึงบทบาททีสําคญัของครูในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการทาํโครงงาน ว่า บทบาทสําคญัของครูมีหน้าทีคอยสังเกต บนัทึกคาํพูด พฤติกรรม 
การกระทาํต่าง ๆ ของเด็ก เพือทีจะให้ไดข้อ้มูลความตอ้งการความสนใจของเด็ก รวมทงัไดรู้้วา่เด็ก
ประสบการณ์เกียวกบัเรืองทีกาํลงัเรียนอยูม่ากนอ้ยอยา่งไร  จากนนัครูตอ้งจดัเตรียมสิงของ สถานที
บุคคล หรือเหตุการณ์ใหเ้ด็กมีโอกาสมีประสบการณ์ตรงกบัสิงนนั ๆ 

 ธีระชยั  ปูรณโชติ (2543 : 74 - 75)  เสนอตารางแสดงการเปรียบเทียบบทบาทของนกัเรียน
และครูในขันตอนต่าง  ๆ  เพือให้เข้าใจกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนทําโครงงาน
วทิยาศาสตร์ชดัเจนยงิขึน ดงัต่อไปนี ดงัตารางที 7 
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ตารางที 7   บทบาทของนกัเรียนและครูในขนัตอนต่าง ๆ ของการทาํโครงงาน 

 

กจิกรรมในขนัตอนต่าง ๆ บทบาทของนักเรียน บทบาทของครู 

1. การคิดและเลือกหวัขอ้
เรืองหรือปัญหา 

1. สัมผสักับสถานการณ์ทีเป็น
ปัญหา 

1.กระตุ้นให้นักเรียนสนในที
จะทาํโครงงาน โดย 

1.1. ตระหนกัถึงปัญหา 1.1. จดักิจกรรมต่าง ๆทีจะช่วย
ให ้

 1.2. สนใจทีจะคน้ควา้หาคาํตอบ นกัเรียนสัมผสักบัปัญหาเพือที 
 1.3. อภิปรายและสนทนากบั นกัเรียนจะไดม้องปัญหา 
 อาจารย ์/ เพือน ๆ 1.2. แนะแนวทางให้นกัเรียนรู้

วธีิ 
  ทาํโครงงาน 

  1.3. แนะแนวทางนกัเรียนใน
การเลือกหวัขอ้ 

   
. การวางแผนการทาํ
โครงงาน 

1. กาํหนดปัญหา 
2. ตงัวตัถุประสงค ์
3. ศึกษาเอกสาร 
4.ตงัสมมติฐาน 
5. ออกแบบการทดลองและ
กาํหนด 
ตวัแปร 
6. วางแผนการทาํโครงงาน 

1.ให้คาํปรึกษาแก่นักเรียนใน
การ 
วางแผนทาํโครงงาน เช่น 
1.1. ให้ความคิดเห็นในเรือง
ความ 
เป็นไปไดข้องโครงงาน 
1.2. ชีแนะแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
1.3. ติชมแผนงานในการทาํ
โครง 
งานทงัหมดของนกัเรียน 

 

 

 

 



45 

 

 

ตารางที 7   บทบาทของนกัเรียนและครูในขนัตอนต่าง ๆ ของการทาํโครงงาน (ต่อ) 
 

กจิกรรมในขนัตอนต่าง ๆ บทบาทของนักเรียน บทบาทของครู 

3.  การลงมือทาํโครงงาน 1. สร้าง / จดัหาเครืองมือ 1. อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ 
 2. ทดลอง/รวบรวมขอ้มูล นกัเรียน 
 3. วเิคราะห์ขอ้มูลและตวัแปร 2. ติดตามการทํางานของ

นกัเรียน 
 ความหมายขอ้มูล ทุกระยะ 
  3. ใหก้าํลงัใจ 
  4. ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆเมือ

จาํเป็น 
  5. ให้ขอ้ติชม วิธีวิเคราะห์ และ

แปลของการวเิคราะห์ 
4.  การสรุปผลของการศึกษา 1. สรุปขอ้คน้พบ แนะนําและให้ข้อ ติชมการ

เขียน 

และเขียนรายงาน 2. เขียนรายงานโครงงาน รายงานโครงงานของนกัเรียน 

5.  การแสดงผลงาน 1.เสนอผลของการ ศึกษาใน
รูปแบบ 

1. จดักิจกรรมเพือใหโ้อกาส 

 ต่าง ๆ ในการแกปั้ญหา นกัเรียนไดแ้สดงผลงาน 
  2. ส่งผลงานของนักเรียนเขา้

ร่วม 
  แสดงหรือประกวด 

  3. ประเมินผลการทาํโครงงาน 
  ของนกัเรียน 

 

ประโยชน์การทาํโครงงาน 

โครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้วิธีหนึงทีส่งเสริมผูเ้รียนเรียนดว้ยการคน้ควา้ลงมือปฎิบติั
จริงในลกัษณะจริงในลกัษณะสํารวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ผูเ้รียนมีปัญหาขอ้งใจจะ
รวบรวมขอ้มูลนาํมาวเิคราะห์ ทดลองเพือแกปั้ญหาขอ้งใจ ผูเ้รียนจะนาํความรู้จากชนัเรียนมาบูรณา



46 

 

 

การในการคน้หาคาํตอบ เป็นกระบวนการคน้พบนาํไปสู่การเรียนรู้ ผูเ้รียนจะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองในหลายๆด้าน เช่นเป็นการฝึกทกัษะการทาํงานร่วมกบักบัผูอื้น ฝึกทกัษะการจดัการและ
ประโยชน์ต่างๆอีกมากมายดงัทีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานไวด้งันี 

      ราตรี   ทองสามสี  (2548 : 70)  ไดก้ล่าววา่ถึงประโยชน์ของการทาํโครงงานไดด้งันี 

1.  กิจกรรมโครงงานเหมาะสมแก่การศึกษาในยคุขอ้มูลข่าวสาร 

2. เป็นกิจกรรมทีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนไดเ้ตม็ที 

3. เกิดความรู้จริง ซึงเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการทดลองปฏิบติัคน้ควา้ 
4. เกิดปัญหาเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

5. ฝึกใหผู้เ้รียนเป็นคนคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น 

6. ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรค ์ และเกิดความภูมิใจทีทาํงานสาํเร็จ 

7. ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานจากการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ 

8. ช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเป็นนกัคน้ควา้  (นกัวทิยาศาสตร์) 
     พิสมยั  มิงฉาย (2547 : 7)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานดงันี 

1.  เป็นเรืองทีนกัเรียนจะสนใจ สงสัย ตอ้งการหาคาํตอบ 

2. เป็นการเรียนรู้ทีมีกระบวนการ  มีระบบ ครบกระบวนการ 

3. เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ 

4. นกัเรียนใชค้วามรู้หลายดา้น 

5. มีความสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง 

6. มีการศึกษาอยา่งลุ่มลึก 

7. ไดแ้สวงหาความรู้และสรุปขอ้มูลความรู้ดว้ยตนเอง 

8. ไดข้อ้คน้พบนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

  สุพิน  ดิษฐสกุล (2543 : 55 - 56)  กล่าววา่ประโยชน์ของการเรียนโดยใชกิ้จกรรมโครงงาน
จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้นกัเรียนและครูไดพ้ฒันาตนเองหลายดา้น ไดแ้ก่ 

1.  พฒันาทกัษะการคน้ควา้สารสนเทศ จากการทีนกัเรียนตอ้งใชแ้หล่งทรัพยากร 

ต่าง ๆ เช่นหนงัสือ สารานุกรม  พจนานุกรม  คอมพิวเตอร์ ดิสก ์ซีดีรอม อินเทอร์เน็ต  ซึงทาํให้
นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

2. ทาํใหมี้การแลกเปลียนขอ้มูลสารสนเทศระหวา่งผูที้ทาํงานร่วมกนั 

3. สร้างกระบวนการภายในกลุ่มและการจดัระบบภายในกลุ่ม  จากการทีนกัเรียน 
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ตอ้งเป็นผูว้างแผนในการประชุมเพือปรึกษาหารือกนั  แลกเปลียนความคิดเห็น สร้างขอ้ตกลง
ร่วมกนั แบ่งงานกนัทาํ  รับผิดชอบงานในส่วนของตนเอง  การกระทาํเหล่านีส่งเสริมการสร้าง
ระเบียบวนิยัภายในกลุ่มและพฒันาทกัษะการร่วมมือกนัระหวา่งบุคคล 

4. เพิมความสามารถในการแกปั้ญหา 
5. พฒันาการคิดระดบัสูง  เช่น  การคิดอยา่งมีวิจารญาณ การคิดแกปั้ญหา  การ 

คิดตดัสินใจ การคิดสร้างสรรค ์
6. พฒันาทกัษะการจดัการ เช่น ในเรืองการบริหารเวลา  การใชแ้หล่งทรัพยากร 

ใหคุ้ม้ค่า การใชง้บประมาณ 

7. ทาํใหเ้กิดทกัษะสังคม เช่น มีความเป็นผูน้าํ รู้จกัารเจรจาต่อรอง  รู้จกัตดัสินใจ  
รู้จกัสร้าง ความไวว้างใจ และรู้จกัการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการทาํงานร่วมกนั มีการช่วยเหลือ
พีงพากนัรู้จกัติดต่อสือสาร 

8. มีการพฒันาความสามารถภายในของตน  (Intrapersonal Intelligence)  และ 

ความสามารถในการมีสัมพนัธภาพกบับุคคลอืน (Interpersonal  Intelligence)  การพฒันาสติปัญญา 
2  ดา้นนี เป็นการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 

9. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชพ้หุปัญญาของตนเองจากการแบ่งงานกนัทาํตาม 

ความถนดั ความสามารถและความสนใจ ซึงทาํใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ 
ความสามารถ ความถนดัและความสนใจ 

10. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจทีจะมีส่วนร่วมในการทาํ 
กิจกรรมทีนกัเรียนสามารถทาํได ้

11. พฒันาทกัษะในการเรียนและการทาํงาน 

12. ทาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  ทีเป็นหนึงทีมีส่วนร่วมใน 

การสร้างชินงาน (ผลงาน/ผลผลิต)  ซึงจะเป็นการพฒันาใหน้กัเรียนมีความเชือมนัในตนเองและนบั
ถือตนเองมากขึน 

13. เพิมแรงจูงใจในการเรียนจากการทีนกัเรียนและเพือน ๆ เฝ้าดูผลงานทีนกัเรียน 

เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการสร้าง 

 

14.  ทาํใหเ้กิดความหลากหลายในบรรยากาศของการเรียนรู้จากการทีนกัเรียน 

นาํเสนอผลงานในรูปแบบทีแตกต่างกนั และทาํใหน้กัเรียนคน้พบวธีิการเรียนของตนเอง (Learning 

Style) 
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15.  ทาํใหค้รูเกิดการเรียนรู้ทีจะคน้หาและพฒันาคุณลกัษณะโครงงานทีดีที 

เหมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

16. ทาํใหค้รูเรียนรู้จะช่วยนกัเรียนใหไ้ดเ้รียนรู้การทาํงานต่าง ๆ และเรียนรู้การ 

ปฏิบติัหนา้ทีของตนเอง และตวัครูเองก็เรียนรู้ทีจะทาํงานกบันกัเรียนทีมีความสามารถและมีความ
คล่องทางเทคโนโลยมีากกวา่ตวัครู 

  อุดม  เชยกีวงศ ์(2545 : 96)  กล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานวา่ ประโยชน์ของโครงงาน
มิไดอ้ยูที่ผลิตหรือชินงานทีไดจ้ากการทาํโครงงานแต่สิงทีผูเ้รียนจะไดอ้ยา่งมาก คือ 

   1. กระบวนการเรียนรู้ทีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้และทดลอง  ตลอดจนการสรุปผล
ทีนกัเรียนเป็นผูด้าํเนินการเอง  ดว้ยการหาขอ้สรุปหรือสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

   2. ผูเ้รียนมีอิสระในการเลือกโครงงานทีสอดคลอ้งกบัเนือหาทีเรียนตามความถนดั 
ความสนใจ 

3. เป็นการพฒันาความคิดริเริมสร้างสรรค ์

   4. เนน้การศึกษาคน้ควา้ ทดลองปฏิบติัจริงทีนาํไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ ในชีวติ
จริงได ้

   5. เป็นการพฒันากระบวนการคิด การวางแผนและการทาํกิจกรรมของผูเ้รียนอยา่ง
เป็นระบบ 

  จากประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงานทีนกัวิชาการกล่าวไว ้สรุปไดว้่า
การจดัการเรียนรู้ด้วยการทาํโครงงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากการศึกษาคน้ควา้และ
ทดลอง ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง ทาํจริง ตามความถนดัความสนใจของตนเองและสมาชิกกลุ่มทีมี
การร่วมมือประสานกนัทาํงานอยา่งเป็นขนัตอน ซึงจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาการคิดระดบัสูง มี
ความเชือมนัในตนเองและนบัถือตนเองมากขึนและคน้พบวธีิการเรียนของตนเอง  
 

4. ความคิดสร้างสรรค์  
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลกัษณะและกระบวนการทางสมองทีมีอยู่ในตวัทุกคนเป็น
ความสามารถอยา่งหนึงของมนุษย ์ซึงมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่านดว้ยกนั ดงันี 

 กิลฟอร์ด (Guilford, 1959 : 39) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า หมายถึง 

ความสามารถทางสมองเป็นความสามารถทีคิดได้หลายทิศทางหรือแบบอเนกนัยและความคิด
สร้างสรรค์นีประกอบด้วย ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดทีเป็นตัวของตวัเอง 
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โดยเฉพาะคนทีมีลกัษณะดงักล่าววา่จะตอ้งเป็นคนกลา้คิด ไม่กลวัถูกวิพากษว์ิจารณ์และมีอิสระใน
การคิดดว้ย 

 วอลลาซและโคแกน (Wallace and Kogan ,  : 18) และออมรอท (Ormrod , : )   
ใหค้วามหมายของความคิดสร้างสรรคว์า่ หมายถึง ความสามารถทีจะเชือมโยง สิงใดสิงหนึงเขา้กบั
สิงอืนไดเ้สมอ เมือนึกถึงสิงใดก็จะเป็นสะพานให้ระลึกถึงสิงอืนทีสัมพนัธ์กนั ๆ ไดต่้อไปอีกโดย
การประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในสถานการณ์ใหม่ 
  ทอแรนซ์  (Torrance, 1972 : 211) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า หมายถึง 

ความรู้สึกไวต่อปัญหาหรือขอ้บกพร่องหรือสิงทีหายไป แลว้รวบรวมความคิดตงัเป็นสมมติฐาน 

ทดสอบสมมติฐาน แลว้เผยแพร่ผลผลิตทีได ้
  อารี พนัธ์มณี (2547 : 5 - 6) และ สุวิทย ์ มูลคาํ (2547 : 9) ให้ความหมายของความคิด
สร้างสรรค์ในทาํนองเดียวกันว่า  กระบวนการทางสมองทีคิดในลักษณะอเนกนัยอันนําไปสู่
ความคิดคน้พบสิงแปลกใหม่ดว้ยการคิดดดัแปลง ความคิดสร้างสรรคจ์ะเกิดขึนไดน้นัตอ้งอาศยัสิง
ทีเป็นเหตุเป็นผลควบคู่กนัไปกบัความพยายามทีจะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการทีเป็นไปได ้
ความคิดสร้างสรรค์คือพลงัทางความคิดทีเด็ก ๆ ทุกคนมีมาแต่กาํเนิด หากไดรั้บการกระตุน้การ
พฒันาพลงัแห่งการสร้างสรรคจ์ะทาํให้เป็นคนมีอิสระทางความคิด มีความคิดทีฉีกกรอบ จึงทาํให้
เกิดผลงานจากความคิดสร้างสรรคน์นัเอง 

 วนิช สุธารัตน์ ( 7 : 164) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิด             
สร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดทีเกิดขึนต่อเนืองจากจินตนาการโดยมีลกัษณะทีแตกต่างไปจาก
ความคิดของบุคคลอืน ความคิดสร้างสรรคอ์าศยัพืนฐานมาจากประสบการณ์เดิม คือ ความรู้ ขอ้มูล
ข่าวสาร การศึกษาเหตุผล และการใช้ปัญญาในการจดัสร้างรูปแบบของความคิดในรูปแบบใหม่ 
อาจแสดงออกมาเป็นรูปธรรมอยา่งประจกัษช์ดัและก่อให้เกิดการคิดคน้พบสิงใหม่ ๆ ทาํให้เกิดผล
งานทางศิลปะและวิทยาการสาขาต่าง ๆ รวมทงัผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนัเป็น
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติ 

จากคาํนิยามขา้งตน้จึงพอสรุปไดว้า่ ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง กระบวนการทางสมอง
ในการคิดคน้สิงทีแปลกใหม่ เป็นตวัของตวัเองและไม่ซาํแบบใครหรือดดัแปลงสิงทีมีอยู่แลว้ให้
แปลกไปจากเดิม  โดยอาศยัพืนฐานสิงเร้าและจากประสบการณ์เดิมก่อให้เกิดจินตนาการซึง
ประกอบดว้ยความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริม คิดละเอียดลออ ซึงในงานวิจยั



50 

 

 

ฉบบันีจะเป็นการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงาน เนืองจากการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานสามารถฝึกทกัษะความคิดสร้างสรรคไ์ดใ้นทุกองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
ทฤษฎคีวามคิดสร้างสรรค์ 

  ทฤษฎีของทอแรนซ์ 

   ทอแรนซ์ (Torrance, 1962 : 3, อา้งถึงในสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2540 : 191) มีความเชือวา่ การศึกษาทีมุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกัการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอื้น กลา้คิด กลา้แสดงออก จะช่วยใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรคข์องตนเองอยา่ง
เตม็ทีความคิดสร้างสรรคมี์ความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตมากเพราะผูส้อนไม่สามารถสอนทุกสิงทุก
อยา่งของชีวิต ให้เด็กได ้ เด็กตอ้งคิดคน้วิธีนาํความรู้และแสวงหาความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง 
ๆ ในการดาํรงชีวติ ทอแรนซ์ไดนิ้ยามความคิดสร้างสรรค ์ทีเป็นกระบวนการของการมีความรู้สึกไว
ต่อปัญหาหรือต่อขอ้มูลหรือสิงเร้าทีไม่สมบูรณ์หรือลกัษณะคลุมเครือ โดยผูคิ้ดมีความพยายามทีจะ
หาคาํตอบให้แก้ปัญหาหรือทาํความกระจ่าง หรือเติมเต็มให้แก่ขอ้มูลหรือสิงเร้าทีคลุมเครือไม่
สมบูรณ์นัน รวมทงัมีความพยายามทีจะสือความหมายให้ผูอื้นเข้าใจ อย่างไรก็ตามในส่วน
กระบวนการคิดนนั ทอแรนซ์ไม่ไดเ้นน้ทีองคป์ระกอบของการคิดดา้นใดดา้นหนึงเป็นการเฉพาะ 

หากแต่ให้ความสําคญักบัความคิดตามกระบวนการอนัเป็นธรรมชาติ ซึงทอแรนซ์เชือวา่ มีความ
ซบัซ้อนและเกียวเนืองกนัระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ มากกวา่ทีจะเกิดขึนแบบแยกส่วน เป็นกรณี
ยอ่ย ๆ ทีจาํแนกตามองคป์ระกอบ 
  ทอแรนซ์ ไดเ้สนอกระบวนการคิดความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขนัดงันี 

    1. การคน้หาขอ้เทจ็จริง (Fact  Finding)  

 2. การคน้พบปัญหา (Problem Finding)  

    3. การคน้พบแนวคิด (Idea  Finding)     

    4. การคน้พบคาํตอบ (Solution  Finding)  

 5. การยอมรับผลจากการคน้พบ(Acceptance Finding)  

ทฤษฎีของวอลแลซ และโคแกน  
  วอลแลซ และโคแกน (Wallach and Kogan, 1965 : 130 - 132 )ไดศึ้กษาคน้ควา้ และวิจยั
เกียวกับเรืองความคิดสร้างสรรค์และได้นิยามความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความสามารถใน           
การเชือมโยงสัมพนัธ์สิงหนึงไปยงัสิงอืน ๆ ได ้เขาอธิบายกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรคไ์วว้า่
เกิดจากความคิดสร้างสรรคไ์วว้า่เกิดจากความคิดในสิงใหม่ ๆ โดยใชก้ารลองผิดลองถูก วอลแลซ 
และโคแกน (Wallach and Kogan) ไดเ้สนอทฤษฎีวา่ ความคิดสร้างสรรค ์คือ กระบวนการอนัหนึง
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ซึงอยูร่ะหวา่งสิงเร้ากบัการตอบสนองอาการทีสิงเร้ากบัการตอบสนองแสดงปฏิกิริยาต่อกนั ทาํให้
เกิดการระลึกได ้ซึงถา้สิงเร้าและการตอบสนองแสดงปฏิกิริยาต่อเนืองกนัไปไดม้ากก็ยอ่มระลึกได้
มาก ผูที้มีความคิดสร้างสรรค์สูงจะระลึกได้มากหลายแง่มุม การคิดแบบอเนกนัย (Divergent 

Thinking) ผูที้มีความคิดสร้างสรรคต์าํระลึกไดน้้อยการระลึกไดม้ากย่อมจะมีโอกาสในสิงทีผูอื้น
ระลึกไม่ได ้ความสัมพนัธ์ดงักล่าวอาจเป็นไปโดยความบงัเอิญหรือจงใจก็ได ้

  ตามทฤษฎีของ วอลแลซ และโคแกน ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการโยงความสัมพนัธ์
ระหว่างมโนทัศน์ต่าง ๆ ทีบุคคลสร้างสมมาจากการเรียนรู้นันเอง การทีบุคคลจะมีความคิด
สร้างสรรคม์ากนอ้ยเพียงใด ยอ่มขึนอยูก่บัความสามารถในการเชือมโยงมโนทศัน์ของตนเขา้กบัสิง
ใหม่ใหม้ากทีสุด แสดงวา่ประสบการณ์และการเรียนรู้มีผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องมนุษย ์

ทฤษฎีของกลิฟอร์ด 

  ทฤษฎีโครงสร้างสมรรถภาพทางสมองของกิลฟอร์ด (Guilford, 1954, อา้งถึงในอารี พนัธ์
มณี 2540 : 27 - 33) กิลฟอร์ดและคณะไดศึ้กษาวิจยัเกียวกบัความมีเหตุผล การแกปั้ญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตวัประกอบ (Factor Analysis) จึงไดเ้สนอ
แบบจาํลองโครงสร้างทางสติปัญญา (The Structure of Intellect Model หรือ SI Model) ขึน ซึง
แบบจาํลองดงักล่าวใชอ้ธิบายโครงสร้างทางสติปัญญา (การคิด) ดงัแผนภาพที 1 

 

 

 

 

   

 

 

  แผนภาพที 1  แบบจาํลองโครงสร้างทางสติปัญญาตามทฤษฎีของกิลฟอร์ด (Guilford, 

1967, อา้งถึงใน อารี พนัธ์มณี 2540 : 27) 
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   ตามทฤษฎีของกิลฟอร์ด อธิบายไดว้่า ในระบบของการคิดของมนุษยน์นัมีประเด็นที
เกียวขอ้งอยู ่3 มิติ คือ มิติวา่ดว้ย “เนือหา” (หรือสิงเร้า) มิติวา่ดว้ย “วิธีคิด” และมิติวา่ดว้ย “ผลของ
การคิด” (หรือลกัษณะของคาํตอบ) แต่ละมิติ มีรายละเอียดดงันี  

   มิติท ี 1: เนือหา (Content) หมายถึง เนือหาขอ้มูลหรือสิงเร้าทีเป็นสือใหส้มอง
รับเขา้ไปคิดเนือหา โดยนยัดงักล่าวอาจเกิดจากสิงเร้าอยา่งใดอยา่งหนึง ดงัต่อไปนี 

     1. ภาพ (Figure ใชร้หสัวา่ F) หมายถึง ขอ้มูลหรือสิงเร้าทีเป็นรูปธรรม ซึง
สามารถบอกไดโ้ดยตรงวา่เป็นอะไร เช่น ภาพคน สัตว ์สิงของต่าง ๆ เป็นตน้ 

    2. สัญลกัษณ์ (Symbolic ใชร้หสัวา่ S) หมายถึง ขอ้มูลหรือสิงเร้าทีมี
ลกัษณะเป็นเครืองหมายต่าง ๆ เช่น ตวัอกัษร ตวัเลข โนต้ดนตรี ตลอดจนสัญญาณต่าง ๆ เป็นตน้ 

    3. ภาษา (Semantic ใชร้หสัวา่ M) หมายถึง ขอ้มูลหรือสิงเร้าทีมีลกัษณะ
เป็นถอ้ยคาํทีมีความหมายต่าง ๆ และใชสื้อสารกนัได ้ 

   4. พฤติกรรม (Behavior ใชร้หสัวา่ B) หมายถึง ขอ้มูลเชิงการแสดงออก 

ซึงเมือพบเห็นแลว้สามารถรู้ไดว้า่เป็นกิริยาอาการของอะไร เช่น การหวัเราะ การโตเ้ถียง 

   มิติท ี 2: วธีิคิด (Operation) หมายถึง กระบวนการคิดอยา่งใดอยา่งหนึงทีเกิดขึน
ในสมองของมนุษย ์ดงัต่อไปนี 

    1. การรู้การเขา้ใจ (Cognition ใชร้หสัวา่ C) หมายถึง ความสามารถใน 
การตีความ  

    2. การจาํ (Memory ใชร้หสัวา่ M) หมายถึง ความสามารถในการยอ้น
ระลึกไดถึ้งขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ทีเก็บสะสมไวใ้นสมองมาก่อนหนา้นนัได ้ 

    3. การคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking ใชร้หสัว่า D) หมายถึง
ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อสิงเร้าไดแ้ตกต่างกนัหลายแง่หลายมุม  

    4. การคิดแบบเอกนยั (Convergent Thinking ใชร้หสัวา่ N) หมายถึง 

ความสามารถในการคิดหาคาํตอบทีดีทีสุด  

    5. การประเมินค่า (Evaluation ใชร้หสัวา่ E) หมายถึง การคิดในเชิงสรุป
เป็นคุณค่าโดยใชเ้กณฑที์เหมาะสม  

  มิติที 3: ผลของการคิด (Product) หมายถึง ผลลพัธ์หรือคาํตอบทีได้จาก 
กระบวนการคิด ซึงเกิดขึนภายหลังจากทีได้รับข้อมูลหรือสิงเร้าจากกรณีต่าง ๆ และเกิด               
การตอบสนองต่อขอ้มูลหรือสิงเร้าเหล่านนั ผลของการคิดอาจปรากฏออกมาเป็น 6 ลกัษณะ ดงันี 
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    1. หน่วย (Units ใช้รหสัว่า U) หมายถึง สิงทีมีลกัษณะเฉพาะตวัซึงมี 
ความแตกต่างไปจากสิงอืน ๆ  

    2. จาํพวก (Classes ใชร้หสัวา่ C) หมายถึง ประเภทหรือกลุ่มของ “หน่วย” 

หลาย ๆ หน่วยทีมีลกัษณะร่วมกนั  

    3. ความสัมพนัธ์ (Relations ใชร้หสัวา่ R) หมายถึง ความเชือมโยงสิง   
ต่าง ๆ โดยมีลกัษณะร่วมบางประการ  

    4. ระบบ (Systems ใชร้หสัวา่ S) หมายถึง การเชือมโยงระหวา่งกลุ่มของ     
สิงเร้า โดยอาศยักฎเกณฑห์รือแบบแผนบางประการ  

    5. การแปลงรูป (Transformation ใชร้หสัวา่ T) หมายถึง การปรับปรุง
ดดัแปลง ขยายความ ตีความ กาํหนดความหมายใหม่ขึนมา หรือจดัองคป์ระกอบของขอ้มูลออกมา
ในรูปแบบใหม่  
     6. การแสดงนยั (Implication ใชร้หสัวา่ I) หมายถึง การคาดคะเนหรือ
ทาํนายจากขอ้มูลวา่เป็นอะไร 

  

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ (Torrance) 
  ทอแรนซ์ (Torrance, 1969, อา้งถึงใน สลิลา พนัชนะ 2546 : 10 – 11) ไดก้ล่าวถึง
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ว่า  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์นนัประกอบดว้ย
ความคิด 4 ดา้น ดว้ยกนั คือ ความคิดคล่อง (Fluency) ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) ความคิดริเริม 
(Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) โดยความคิดสร้างสรรคน์นัเป็นกระบวนการ
ของการมีความรู้สึกทีไวต่อปัญหาหรือขอ้มูลและสิงเร้าทีไม่สมบูรณ์หรือมีลกัษณะคลุมเคลือ โดย   
ผูที้คิดมีความพยายามทีจะหาคาํตอบให้แกปั้ญหาขอ้มูลและสิงเร้าทีคลุมเคลือหรือสิงทีไม่สมบูรณ์
นนั รวมทงัพยายามทีจะสือความหมายใหผู้อื้นเขา้ใจ ซึงแสดงให้เห็นวา่องคป์ระกอบทงั 4 ดา้นของ
ความคิดสร้างสรรค์นนั เป็นกระบวนการทีเกียวเนืองระหว่างกนั โดยไม่เน้นความคิดดา้นใดดา้น
หนึงโดยเฉพาะ   

 

 



54 

 

 

 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ของกลิฟอร์ด (Guilford) 
     องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์นีได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีโครงสร้าง
สติปัญญาของ กิลฟอร์ด (Guilford 1972: 62) ซึงเชือวา่ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทาง
สมองทีคิดไดอ้ยา่งซบัซ้อนกวา้งไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่าความคิดอเนกนยั ซึงประกอบดว้ย
ความคิดริเริม ความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่องตวั และความคิดละเอียดลออ กิลฟอร์ดได้ให้
รายละเอียดองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคไ์วด้งันี 

      1. ความคิดคล่องแคล่ว หมายถึงปริมาณความคิดทีไม่ซํากนัในเรือง
เดียวกนัแบ่งเป็น 

      1.1 ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยคาํ เป็นความสามารถในการ
ใชถ้อ้ยคาํ 
      1.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงความสัมพนัธ์ เป็น
ความสามารถทีคิดจะหาถอ้ยคาํทีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัไดม้ากทีสุดเท่าทีจะมากไดภ้ายในเวลาที
กาํหนด 

      1.3 ความคิดคล่องแคล่วทางการแสดงออก เป็นความสามารถใน
การใชว้ลี หรือประโยคและคาํมาเรียงกนัอยา่งรวดเร็วเพือใหไ้ดป้ระโยคทีตอ้งการ 

      1.4 ความคล่องแคล่วในการคิด เป็นความสามารถทีจะคิดในสิงที
ตอ้งการภายในเวลาทีกาํหนด เช่น ให้คิดประโยชน์ของก้อนอิฐให้ไดม้ากทีสุดภายในเวลาที
กาํหนดให ้

     2. ความคิดริเริม หมายถึง ความคิดทีแปลกใหม่และแตกต่างไปจาก
ความคิดธรรมดาหรือความคิดทีแตกต่างไปจากบุคคลอืน ความคิดริเริมอาจเกิดจากการคิดของเดิมที
มีอยู่แลว้ให้แปลกแตกต่างจากทีเคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงให้กลายเป็นสิงทีไม่เคยคาดคิด 

ความคิดริเริมอาจเป็นการนาํเอาความคิดเก่ามาปรุงแต่งผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ ความคิดริเริม
มีหลายระดบั ซึงอาจเป็นความคิดครังแรกทีเกิดขึนโดยไม่มีใครสอน แมค้วามคิดนนัจะมีผูอื้นคิดไว้
ก่อนแลว้ก็ตาม 
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     3. ความคิดยดืหยุน่ หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดแบ่งออกเป็น 

      3.1 ความคิดยืดหยุ่นทีเกิดขึนทนัที ซึงเป็นความสามารถทีจะ
พยายามคิดไดห้ลายอยา่ง อยา่งอิสระ เช่น คนทีมีความคิดยืดหยุน่ในดา้นนี จะคิดไดว้า่ประโยชน์
ของกอ้นอิฐมีอะไรบา้งและคิดไดห้ลายทิศทาง ในขณะทีคนซึงไม่มีความคิดยืดหยุน่จะคิดไดเ้พียง
ทิศทางเดียว 

      3.2 ความคิดยดืหยุน่ทางการดดัแปลง หมายถึง ความสามารถที
คิดไดไ้ม่ซาํกนั ซึงมีประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา เช่น กอ้นอิฐทาํอะไรไดบ้า้ง 

     4. ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดเกียวกบัรายละเอียดทีใชใ้นการ
ตกแต่ง เพือทาํใหค้วามคิดริเริมนนัสมบูรณ์ยงิขึน 

   จากแนวคิดของนกัการศึกษาขา้งตน้ อาจสรุปไดว้า่ ความคิดสร้างสรรคน์นัประกอบดว้ย
องคป์ระกอบสําคญั 4 องคป์ระกอบใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ความคิดริเริม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ซึงในงานวิจยัฉบบันีได้นํา 3 องค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ไดแ้ก่ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเริม มาใชเ้ป็นส่วนประกอบ
หนึงในการสร้างเครืองมือในการวจิยั   

ระดับของความคิดสร้างสรรค์ 

ประสาท อิศรปรีดา (อา้งใน ปฏิพนัธ์ อุทยานุกลู, 2545 : 8) ไดก้าํหนดกรอบของ 

ความคิดสร้างสรรคไ์วเ้ป็น 3 ระดบั คือ 

   1. ระดบับุคคล (Personal reference) เป็นระดบัตาํสุดของความคิดสร้างสรรค์
เพราะพฤติกรรมความคิดในระดบันีจะพิจารณาแต่เพียงวา่ สิงทีบุคคลใดบุคคลหนึงคิดนนั มีความ
แปลกใหม่และมีค่าสาํหรับสาํหรับบุคคลนนัหรือไม่ โดยไม่คาํนึงถึงวา่ผูอื้นจะคลอ้ยตามดว้ย ซึงทุก
คนสามารถจะเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรคไ์ดท้งัสิน ซึง Maslow กล่าวไวว้า่ การ ร่างภาพในครังแรก
เป็นการใชค้วามคิดสร้างสรรคม์ากกวา่การวาดภาพนนัในครังที 2 

   2.  ระดบักลุ่ม (Pear group reference) การพิจารณาวา่ความคิดใดจะเป็นความคิด
สร้างสรรคห์รือไม่ ก็ตอ้งพิจารณาถึงความแปลกใหม่และคุณค่าของสิงทีคิดในระดบักลุ่ม กล่าวคือ
ถ้าความคิดนันกลุ่มเพือนยอมรับว่าเป็นความคิดริเริมทีไม่เคยมีมาก่อนและมีประโยชน์ในการ
แกปั้ญหาหรือมีคุณค่าทางสุนทรียะ ความคิดนนัก็จดัไดว้่าเป็นความคิดสร้างสรรคใ์นระดบักลุ่ม
ตวัอยา่ง นกัศึกษานิเทศศาสตร์เขียนบทละครขึนเรืองหนึง ซึงไม่เคยมีเรืองแบบนีมาก่อน แลว้นาํมา
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แสดงจนเป็นทีพอใจของนกัศึกษาทงัมหาวิทยาลยั ก็จดัไดว้่าบทละครนนัเป็นความคิดสร้างสรรค์
ระดบักลุ่ม 

   3.  ระดบัสังคม (Social frame of reference) ความคิดสร้างสรรคใ์นระดบัสังคมถือ
วา่เป็นระดบัสูงสุด เพราะเป็นการยอมรับของคนทวัไป ตวัอย่างเช่น นกัวิทยาศาสตร์ท่านหนึง
สามารถคิดคน้เครืองยนตแ์บบใหม่ได ้ และความคิดนีไดรั้บการยอมรับในระดบับุคคลและระดบั
กลุ่ม วา่เป็นความคิดทีไม่มีผูใ้ดคิดมาก่อนและเป็นความคิดทีมีคุณค่ายิง พฤติกรรมนีก็จดัไดว้า่เป็น
ความสามารถในระดบักลุ่ม แต่ถา้ความคิดนีได้รับการยอมรับจากสาธารณชนทวัไป (General 

public)วา่เป็นสิงแปลกใหม่และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติแลว้ความคิดนีก็จดัไดว้่าเป็นความคิด
สร้างสรรคใ์นระดบัสังคม ซึงถือวา่มีคุณค่าและหาไดย้ากยิง ตวัอยา่งทีเห็นไดช้ดัเจนคือสิงประดิษฐ์
ต่างๆ ทีอาํนวยประโยชน์ต่อชาวโลกตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซึงพฒันามาโดยตลอด 

   สรุปวา่ ความคิดสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัตาํ เป็นความคิด
สร้างสรรคที์อาํนวยประโยชน์แก่ตนเอง ระดบักลาง เป็นความคิดสร้างสรรคที์อาํนวยประโยชน์แก่
หมู่คณะและระดบัสูง ทีอาํนวยประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม ซึงประโยชน์ทีไดอ้าจเกิดจากการ
ประดิษฐคิ์ดคน้ขึนมาใหม่ หรือดดัแปลงจากสิงประดิษฐเ์ดิมทีมีอยูแ่ลว้ก็ได ้

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

             กระบวนการคิดสร้างสรรค ์ หมายถึง วิธีการคิดหรือกระบวนการทาํงานหรือขนัตอนการ
ทาํงานของสมอง ซึง วอลลาซ (Wallach) (อา้งใน พรทิพย ์ประการแกว้, 2543 : 11-12) กล่าวถึงขนั
ต่าง ๆ ในกระบวนการคิดสร้างสรรคด์งันี 

1. ขนัการเตรียมตวั เป็นขนัของการเตรียมขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบั ปัญหา ความรู้ ทกัษะและ
ทศันะทีเรามีต่อโลกอย่างกวา้งขวาง นอกจากนียงัรวมถึงความสามารถเชือมโยงสัมพนัธ์ความคิด
หรือสิงของทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมากเขา้ดว้ยกนั 

2. ขนัฟักตวั เป็นขนัของการพยายามลืมเรืองทีตอ้งการคิดเสียให้หมดสิน กล่าวคือหลงัจาก
ทีเราไดผ้่านขนัการเตรียมตวัแลว้ บางครังตอ้งอาศยัระยะเวลาในการฟักตวัเพือให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์

3. ขนัการรู้แจง้ เป็นขนัทีเกิดขึนหลงัจากทีบุคคลลืมเรืองทีตนตอ้งการคิดหาคาํตอบระยะ
หนึง จากนนัจะเกิดการหยงัเห็นขึนเหมือนแสงสวา่งทีพลนัฉายแวบขึนมาในสมองทนัใดนนัคาํตอบ
ทีตอ้งการ หรือโคลงบทสุดทา้ยก็แจ่มชดัขึนมาในความคิด โดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามใด ๆ 

4. ขนัการตรวจสอบ เป็นขนัสุดทา้ยของกระบวนการการคิดสร้างสรรค ์คือ หลงัจากนึกได้
แลว้ก็จะทบทวน ตรวจสอบผลงานทงัหมดจนเป็นทีพอใจ 
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ทอแรนซ์และเมเยอร์ (Torance and Myers, อา้งใน วนิช สุธารัตน์, 2547 : 231 - 232) 

กล่าวถึงขนัตอนในกระบวนการคิดสร้างสรรคว์า่มี 5 ขนัตอน ดงันี 

   ขนัที 1 แสวงหาความจริง (Fact-finding) เป็นการพิจารณาหาคาํตอบอนัเกิดจาก
ความสับสนวุน่วายใจ หรือสิงเร้าภายนอก 

  ขนัที 2 ทาํความเขา้ใจปัญหา (Problem-finding) ทาํให้เกิดความกระจ่างชดัต่อ
ตวัเองวา่ปัญหาทีแทจ้ริงคืออะไร 

  ขนัที 3 ตงัสมมติฐาน (Idea-finding) เป็นขนัรวบรวมขอ้มูล และตงัสมมติฐานเพือ
กาํหนดทิศทางการทาํงานต่อไป 

  ขนัที 4 คน้พบคาํตอบ (Solution-finding) เป็นการหาคาํตอบไปทีละขนัตอนจากที
กาํหนดสมมติฐานไว ้

  ขนัที 5 ยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance-finding) เป็นการเอาคาํตอบทีได้
จากการคน้พบมาใคร่ครวญพิจารณา เพือการนาํเอาไปใช ้

แอนเดอร์สัน (Anderson, อา้งใน อารี รังสินนัท์, 2528 : 9) กล่าววา่ ความแตกต่างของ
บุคคลอยู่ทีความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์เป็นสําคญั พร้อมทงัได้แบ่งกระบวนการด้วย
ความคิดสร้างสรรคอ์อกเป็น 6 ขนัตอนคือ 

  ขนัที 1 มีความสนใจและรู้ถึงความตอ้งการของจิตใจและสมอง 

ขนัที 2 รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ทีมีความสัมพนัธ์และสิงทีน่าสนใจ 

ขนัที 3 ไตร่ตรองถึงการวางแผน โครงร่างและรูปแบบของงาน 

ขนัที 4 จากผลขอ้ 1 - 3 ทาํใหเ้กิดจินตนาการ 

ขนัที 5 สร้างจินตนาการออกมาใหเ้ป็นความจริงและแสดงผลใหเ้ห็นไดช้ดั 

ขนัที 6 รวบรวมความคิด และแสดงออกมาในรูปของผลงาน 

กระบวนการคิดสร้างสรรค ์ของแต่ละบุคคลทีนาํเสนอมานี ทาํใหเ้ราทราบวา่สมองคนเรามี
ระดบัการคิดทีคลา้ย ๆ กนั มีระดบัขนัตอนดงันีคือ เริมจากการมองเห็นปัญหาจากนนัรวบรวม
ขอ้มูลคิดพิจารณาแกปั้ญหา ประเมินค่าการตดัสินใจ และนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ดงันนั เมือ
คนเรามีความ สามารถพนืฐานทางสมองทีคลา้ยกนันีแลว้เราสามารถนาํกระบวนการคิดสร้างสรรค์
มาปรับและประยุกต์ใช้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพือเป็นการเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรคแ์ก่ผูเ้รียนใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเนือง 
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จากขอ้มูลสรุปไดว้า่กระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทาํงานของสมองในการ
คิดสร้างสรรค์ ทีเริมจากขนัพืนฐานคือการเตรียมความพร้อมในการคิดคน้หาคาํตอบในสิงต่าง ๆ 

และลงมือปฏิบติัจนเป็นผลงานทีไดรั้บการยอมรับ 

ลกัษณะของบุคคลทมีีความคิดสร้างสรรค์ 

 ชยัศกัดิ ลีลาจรัสกุล ( 2542 : 46) กล่าวถึงบุคลทีมีลกัษณะความคิดสร้างสรรคน์นัจะตอ้งมี
ลกัษณะดงันี 

1. ไม่ชอบทาํตามอยา่งผูอื้นโดยไม่มีเหตุผล 

2. มีจิตใจจดจ่อและผกูพนักบังาน และมีความอดทนอยา่งทรหด 

3. มีความคิดคาํนึงหรือจินตนาการสูง 

4. มีลกัษณะความเป็นผูน้าํ 
5. มีลกัษณะขีเล่น รืนเริง 

6. ชอบรับประสบการณ์ใหม่ ๆ 

7. นบัถือตนเองและเชือมนัในตนเองสูง 

8. มีความคิดอิสระและยดืหยุน่ 

9. ยอมรับและสนใจสิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ 

10. มีความซบัซอ้นในการรับรู้ 

11. กลา้หาญ กลา้เผชิญความจริง 

12. ไม่ค่อยเคร่งครัดกบัระเบียบแบบแผน 

13. ไม่ยดึมนั (Dogmatism) ในสิงหนึงสิงใดจนเกินไป ชอบทาํงานเพือความสุข
ความพอใจของตนเอง 

สมศกัดิ ภู่วภิาดาวรรธน์ (2544 : 25) สรุปลกัษณะของบุคคลทีมีความคิดสร้างสรรคว์า่เป็น
คนทีเป็นตวัของตวัเอง ทนความสับสน ยุง่เหยงิไดดี้ มีความมุ่งมนั มีความคิดอิสระไม่ขึนต่อกลุ่ม มี
อารมณ์ขนั มีความยดืหยุน่ ใชส้ามญัสาํนึกมากวา่ใชเ้หตุผล และมกัถูกมองวา่เป็นคนไม่มีระเบียบ 

โดยทวัไปบุคลิกเป็นคนขีเล่น เป็นคนแปลกในสายตาของสังคม ไม่ชอบประเพณีนิยม ไม่ชอบผูมี้
อาํนาจเหนือกวา่ ไม่ชอบงานทีมีระเบียบและซาํซาก อีกนยัหนึงคนทีมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นคนที
แปลกไม่เหมือนใคร 

อารี พนัธ์มณี (2545 : 75 - 76) สรุปลกัษณะของบุคคลทีมีความคิดสร้างสรรคไ์วด้งันี 

1. อยากรู้อยากเห็น มีความกระหายใคร่รู้อยูเ่ป็นนิจ 

2. ชอบเสาะแสวงหา สาํรวจ ศึกษา คน้ควา้ และทดลอง 
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3. ชอบซกัถาม และถามคาํถามแปลก ๆ 

4. ช่างสงสัย เป็นเด็กทีมีความรู้สึกแปลกประหลาดใจในสิงทีพบเห็นเสมอ 

5. ช่างสังเกต มองเห็นลกัษณะทีแปลก ผดิปกติ หรือช่องวา่งทีขาดหายไปไดง่้าย 

และเร็ว 

6. ชอบแสดงออกมากกวา่เก็บกด ถา้สงสัยสิงใดก็จะถามหรือพยายามหาคาํตอบ 

โดยไม่รังรอ 

7. อารมณ์ขนั มองสิงต่าง ๆ ในแง่มุมทีแปลก และสร้างอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ 

8. มีสมาธิในสิงทีตนเองสนใจ 

9. สนุกสนานกบัการใชค้วามคิด 

10. สนใจในสิงต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง 

11. มีความเป็นตวัของตวัเอง 

  จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้่า ลกัษณะของบุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค์นนัจะเป็นคนทีมี
ความมุ่งมนั และเชือมนัในตนเองสูง มีใจใฝ่เรียนรู้ในสิงใหม่ ๆ ตลอดเวลา มีจินตนาการและ
ความคิดกวา้งไกลในการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยตนเอง 

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ทงัในการคิดประดิษฐ์และแกไ้ขปัญหาแต่
จะมากหรือนอ้ยขึนอยูก่บัปัจจยัของแต่ละบุคคล หากมนุษยไ์ดรั้บการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

ยอ่มสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งไม่มีทีสินสุด 

อารี พนัธ์มณี (2545 : 89 - 93) กล่าววา่ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรคเ์ป็นคุณสมบติัทีอยู่
ในตวัทุกคน และสามารถส่งเสริมใหพ้ฒันาไดท้งัทางตรงและทางออ้มในทางตรง คือ การสอน 

ฝึกฝน อบรม และในทางออ้ม คือ การสร้างสภาพบรรยากาศและการจดัสิงแวดลอ้ม ส่งเสริมความ
เป็นอิสระในการเรียนรู้ โดยเสนอหลกัการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์อง Torrance และหลกัการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์อง Blaunt andklausmier ดงันี 

หลกัการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์อง Torrance 

1. ส่งเสริมใหเ้ด็กถามและใหค้วามสนใจต่อคาํถามทีแปลก ๆ ของเด็ก 

2. ตงัใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลก ๆ ของเด็กดว้ยหวัใจเป็นกลาง 

   3. กระตือรือร้นต่อคาํถามทีแปลก ๆ ดว้ยการตอบคาํถามอย่างมีชีวิตชีวา หรือ
ชีแนะใหเ้ด็กหาคาํตอบจากแหล่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
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4. แสดงให้เด็กเห็นว่าความคิดของเด็กนนัมีคุณค่าและนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ได ้

5. กระตุน้และส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ควรให้โอกาสและเตรียมการ
ใหเ้ด็กเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

6. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเรียนรู้ คน้ควา้อยา่งต่อเนืองอยูเ่สมอ 

7. พึงระลึกว่าการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นเด็กจะตอ้งใชเ้วลาในการพฒันา
อยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

8. ส่งเสริมใหเ้ด็กใชจิ้นตนาการของตนเอง และยกยอ่งชมเชยเมือเด็กมีจินตนาการ
ทีแปลกและมีคุณค่า 
 หลกัการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์อง Blaunt and klausmier 

1. สนบัสนุนและกระตุน้การแสดงความคิดหลาย ๆ ดา้น ตลอดจนการแสดงออก 

ทางอารมณ์ 

   2. เนน้สถานการณ์ทีส่งเสริมความสามารถอนัจะนาํไปสู่ความคิดสร้างสรรค ์ เช่น
ความคิดริเริม เป็นตน้ ตลอดจนไม่จาํกดัการแสดงออกของนกัเรียนใหเ้ป็นไปในรูปแบบเดียวตลอด 

   3. อย่าพยายามหล่อหลอม หรือกาํหนดแบบให้เด็กและนกัเรียนมีความคิดและมี
บุคลิกภาพเหมือนกนัไปหมดทุกคน แต่ควรสนบัสนุนและส่งเสริมการผลิตสิงทีแปลก ๆ ใหม่ ๆ 

ตลอดจนความคิดและวธีิการทีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ดว้ย 

   4. อยา่เขม้งวดกวดขนัหรือยึดมนัอยูก่บัจารีตประเพณี ซึงยอมรับการกระทาํหรือ
ผลงานอยูเ่พียง 2 หรือ 3 อยา่งเท่านนั สิงอืนใดทีนอกเหนือไปจากแบบแผนเป็นสิงทีผดิไปเสียหมด 

   5. อย่าสนบัสนุนหรือให้รางวลัแต่เฉพาะผลงานหรือการกระทาํซึงมีผูท้ดลองทาํ
เป็นทียอมรับแลว้ ผลงานแปลก ๆ ใหม่ ๆ ก็จะไดมี้โอกาสไดรั้บรางวลัหรือคาํชมเชยดว้ย 

จากขา้งตน้เกียวกบัหลกัในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคที์จะทาํใหเ้ด็กเกิดการพฒันา
ทางความคิดสร้างสรรคน์นั มีบุคคลทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ พอ่แม่ โดยเฉพาะอยา่งยงิ ครู เป็นบุคคลที
สาํคญัมากในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก 

การวดัความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะทีเป็นนามธรรม การวดัความคิดสร้างสรรค์ มีจุดมุ่งหมาย
เพือเป็นแนวทางในการส่งเสริมพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเด็กให้เจริญถึงขีดสูงสุดทาํให้ทราบ
ระดบัความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเป็นขอ้มูลให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนทาํให้
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พฒันาการความคิดสร้างสรรคไ์ดส้มบูรณ์ยงิขึน วธีิการวดัความคิดสร้างสรรค ์ไดมี้การศึกษาคน้ควา้
และพฒันามาเป็นลาํดบั ซึงมีวธีิวดัทีแตกต่างกนัหลายวธีิดงันี 

อารี พนัธ์มณี (2545 : 209 - 212) ไดค้น้ควา้และสรุปความคิดสร้างสรรค์ ทีมีผูคิ้ดและ
พฒันาขึน ซึงสรุปได ้5 วธีิ ดงันี 

1. การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลทีแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 
   2. การวาดภาพ หมายถึง การให้เด็กวาดภาพจากสิงเร้าทีกาํหนดเป็นการถ่ายทอด
ความคิดเชิงสร้างสรรคอ์อกมาเป็นรูปธรรม และสามารถสือความหมายได ้

3. รอยหยดหมึก หมายถึง การให้เด็กดูภาพรอยหยดหมึกแลว้คิดตอบจากภาพที
เด็กเห็น 

   4. การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การใหเ้ด็กเขียนเรียงความจากหวัขอ้
ทีกาํหนด และการประเมินจากงานศิลปะของนกัเรียน 

   5. แบบทดสอบ หมายถึง การใหเ้ด็กทาํแบบทดสอบความคิดสร้างสรรคม์าตรฐาน
ซึงเป็นผลมาจากการวิจยัเกียวกบัธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์มีทงัใช้ภาษาเป็นสือและทีใช้
ภาพเป็นสือ 

5.1  แบบทดสอบความคล่องแคล่วของ Guilford and Christensen  

(Guilford and Christensen fluency test) แบบทดสอบนีคิดขึนเพือวดัความคิดกระจาย (Divergent 

thinking) โดยมุ่งวดัตวัประกอบในแต่ละเซลล์ตามโครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง ซึงมี 3 มิติ คือ 

เนือหาทีคิด(Content) วิธีการคิด(Operation) และผลิตผลแห่งความคิด (Product) แบบทดสอบนี
เหมาะกบันกัเรียนระดบัมธัยมและผูใ้หญ่ 

  แบบทดสอบความคล่องแคล่วของ Guilford และ Christensen (อา้งใน สมศกัดิ ภู่วิภา
ดาวรรธน์, 2544 : 14 - 15) ลกัษณะแบบทดสอบวดัความคล่องแคล่วของ Guilford และ Christensen 

ประกอบดว้ยแบบทดสอบยอ่ย 4 ชุด 11 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็นทางดา้นภาษาเขียน 7 ฉบบั ดา้น
รูปภาพ 3 ฉบบั และโจทยปั์ญหา 1 ฉบบั ดงันี 

     1.1 ความคล่องแคล่วในการใช้คาํ (DSU) ให้เขียนคาํประกอบ
ดว้ยอกัษรทีกาํหนดให ้

     1.2 ความคล่องแคล่วทางความคิด (DMU) ให้เขียนชือสิงของ
พวกเดียวกนั 

     1.3 ความคล่องแคล่วด้านเชือมโยง (DMR) ให้เขียนคาํทีมี
ความหมายคลา้ยคลึงกนั 
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      1.4 ความคล่องแคล่วดา้นการแสดงออก (DMS) เขียนประโยค
ประกอบคาํในแต่ละคาํใหเ้ริมตน้ดว้ยอกัษรทีกาํหนดให ้

     1.5 การใชป้ระโยชน์อยา่งอืน (DMT) ให้บอกประโยชน์อยา่งอืน
ของสิงเฉพาะทีกาํหนดให ้

      1.6 การสรุปผล (DBI, DBC) ให้บอกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน
อนัเป็นผลเนืองจากเหตุการณ์สมมติฐานทีกาํหนดให ้

      1.7 ประเภทของงานอาชีพ (DMI)  บอกชือของงานอาชีพต่าง ๆ 

ทีเกียวกบัคาํทีกาํหนดให ้

     1.8 การวาดรูป (DFS) ให้วาดรูปสิงของเฉพาะโดยให้เซตของรูป
ทีกาํหนดให ้

      1.9 การสเก็ตซ์รูป (DFU) ใหต่้อเติมรูปใหส้มบูรณ์ 

     1.10 การแกปั้ญหา (DFT) แกปั้ญหาจากโจทยที์กาํหนดให ้

1.11 การตกแต่ง (DFI) ใหแ้ตกแต่งภาพทีร่างเอาไวด้ว้ยแบบที 

แตกต่างกนั 
    5.2  แบบทดสอบของ Wallach and Kogan แบบทดสอบนีประกอบดว้ย
แบบทดสอบยอ่ย 5 ฉบบั ดงันี 

     ฉบบัที 1 “ พวกเดียวกนั ” มี 4 ขอ้ ให้พยายามนึกหาคาํตอบที
แปลกใหม่ ไม่เหมือนใครมาใหม้ากทีสุดจากสิงเร้าทีกาํหนดให ้เช่น จากสีเหลียม 

     ฉบบัที 2 “ ประโยชน์ของสิงของ ” มี 8 ขอ้ เช่น ให้บอก
ประโยชน์ของกระดาษหนงัสือพิมพที์อ่านแลว้มาใหม้ากทีสุด 

ฉบบัที 3 “ ความเหมือน ” มี 10 ขอ้ เช่น เกา้อีกบัโต๊ะมีอะไร
คลา้ยกนับา้ง 

     ฉบบัที 4 “ความหมายของภาพเส้น” มี 8 ขอ้ ให้บอกออกมาให้
มากทีสุดวา่เมือดูภาพแลว้นึกถึงอะไรบา้ง 

     ฉบบัที 5 “ความหมายของเส้น” มี 8 ขอ้ ให้ดูภาพทีเป็นเส้น แลว้
บอกวา่เป็นอะไรไดบ้า้ง บอกมาใหม้ากทีสุดแบบทดสอบนีใชเ้วลาทงัหมด 55 นาที 

    5.3 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคข์อง Torrance ซึงมีทงัแบบสํารวจ 

แบบทดสอบหลายรูปแบบ สําหรับแบบทดสอบ Torrance ไดพ้ฒันาขึนภายในขอบเขตและเนือหา
ทางการศึกษาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรคข์อง Torrance มีดงัต่อไปนี 
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     1. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัรูปภาพ (Thinking 

creatively with pictures) มี 2 แบบ คือ แบบ ก. และแบบ ข. 

    แบบ ก. ประกอบดว้ย แบบทดสอบยอ่ยหรือกิจกรรม 3 กิจกรรม ใชเ้วลา
ชุดละ 10 นาที ดงันี 

      กิจกรรมชุดที 1 การวาดภาพ (Picture construction) ให้ต่อเติมภาพจาก
สิงเร้าทีกาํหนดใหไ้ดภ้าพแปลกใหม่และตงัชือภาพใหแ้ปลกทีสุด 

      กิจกรรมชุดที 2 การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ (Picture completion) ให้ต่อ
เติมภาพจากสิงเร้าทีกาํหนดเป็นเส้นในลกัษณะต่างๆ ให้ไดภ้าพทีแปลกและน่าสนใจทีสุด และตงั
ชือภาพดว้ย 

     กิจกรรมชุดที 3 การใชเ้ส้นคู่ขนาน (Parallel line) ให้ต่อเติมและตงัชือ
ภาพของเส้นคู่ขนาน จาํนวน 30 คู่ และไม่ซาํกนั 

    แบบ ข. เป็นแบบทดสอบคู่ขนานกบัแบบ ก. โดยกิจกรรมชุดที 1 และ 2

ให้สิงเร้าทีต่างจากแบบ ก. ส่วนกิจกรรมชุดที 3 การใชว้งกลม (Circles) ให้ต่อภาพสิงเร้าทีเป็น
วงกลม จาํนวน 30 วงกลม ใหเ้ป็นภาพทีแตกต่างกนัและแปลกใหม่ 
     2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัภาษา (Thinking creatively 

with words) มี 2 แบบ คือ แบบ ก. และแบบ ข. เป็นแบบทดสอบคู่ขนานเช่นเดียวกนั คือ ลกัษณะ
ของแบบทดสอบเหมือนกนั แต่สิงเร้าต่างกนัเท่านนั ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม 

ดงัต่อไปนี 

    กิจกรรมชุดที 1 การตงัคาํถาม ให้ตงัคาํถามทีไม่ธรรมดาจากภาพที
กาํหนดใหม้าใหม้ากทีสุด 

    กิจกรรมชุดที 2 การเดาสาเหตุ ให้เขียนสาเหตุเกียวกบัเหตุการณ์จากภาพ
ในกิจกรรมชุดที 1 

    กิจกรรมชุดที 3 การเดาผลทีเกิดตามมา ให้เขียนผลทีอาจเกิดขึนอนั
เนืองมาจากเหตุการณ์ในภาพทีกาํหนดใหจ้ากกิจกรรมชุดที 1 

    กิจกรรมชุดที 4 ปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึน ให้ดดัแปลงสิงทีกาํหนดให้มา
ใหไ้ดม้ากทีสุด 

    กิจกรรมชุดที 5 ประโยชน์ของสิงของ ให้บอกประโยชน์ของสิงของที
กาํหนดใหม้าใหม้ากทีสุด 

    กิจกรรมชุดที 6 ตงัคาํถามแปลกๆ จากสิงของทีกาํหนดให ้
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    กิจกรรมชุดที 7 การสมมติอยา่งมีเหตุผลให้คิด หรือเดาวา่จะเกิดอะไรขึน
จากสถานการณ์ทีกาํหนดใหที้ไม่น่าเป็นไปได ้

   3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัเสียงและภาษา  (Thinking creatively 

with sound and words, sound and images) 

   4. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัการปฏิบติัและการเคลือนไหว 

(Thinking creatively in action and movement) 

การวจิยัในครังนี ไดศึ้กษาแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคข์องทอร์แรนซ์ แบบใชภ้าษา
ซึงเหมาะสมกับวยัของกลุ่มตัวอย่างและลดความเหลือมลําในการวาดภาพ  ซึงผู ้วิจ ัยได้นํา
แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค ์แบบใชภ้าษาของทอร์แรนซ์ มาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัเรือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียและนาํมาใชใ้นการทดลอง โดย
แบบทดสอบนีประกอบไปดว้ยกิจกรรมยอ่ย 3 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะวดัความคิดสร้างสรรคแ์ต่
ละองค์ประกอบไดแ้ก่กิจกรรมขอ้ที 1 การตงัคาํถาม วดัดา้นความคิดคล่องแคล่ว กิจกรรมขอ้ที 2 

การนึกประโยชน์ใชส้อย วดัดา้นความคิดยืดหยุน่ และกิจกรรมขอ้ที 3 การปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึน 
วดัดา้นความคิดริเริม 

อุปสรรคในการคิดสร้างสรรค์ 

ไดมี้นกัการศึกษา และนกัจิตวทิยาหลายท่านไดม้องถึงอุปสรรคในการคิดสร้างสรรค ์

ไวด้งัต่อไปนี 

รอร์รินสัน (Rawlinson, 1971, อา้งถึงใน กรมวชิาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2534 : 17 - 18) 

ไดศึ้กษารวบรวมอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์ 6 ประการดงันี 

1. การตอ้งการคาํตอบทีถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว (The One Right Answer) บุคคลทวั ๆ ไป 

หรือแมแ้ต่ผูที้ชอบวิเคราะห์ จะพยายามหาคาํตอบซึงถูกตอ้งทีสุดเพียงคาํตอบเดียว และจะมีความ
พอใจเมือไดพ้บคาํตอบนนัแลว้ แต่ผูที้มีความคิดสร้างสรรคเ์มือพบคาํตอบแลว้เขาจะหาคาํตอบหรือ
ผลเพิมเติมทีนอกเหนือจากคาํตอบทีถูกตอ้งนนั 

2. การจาํกดัความคิดตนเอง (The Self-imposed Barrier) บุคคลทวั ๆ ไป จะคิดในขอบเขต
ทีจาํกดั ซึงในบางปัญหาก็จะไม่สามารถหาคาํตอบได ้แต่ผูที้มีความคิดสร้างสรรคจ์ะคิดเกินขอบเขต
ไม่อยูใ่นวงจาํกดั และเขาจะพบวธีิแกปั้ญหาในทีสุด 

3. ความเคยชิน (Conformity) บุคคลทวั ๆ ไป จะคิดเท่าทีเห็นปรากฏตามความเคยชินหรือ
ประสบการณ์ทีตนมีมา แต่ผูที้มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดในแง่มุมต่าง ๆ นอกเหนือจากทีเป็นอยู ่
เช่น อาจจะมองสิง ๆ หนึงในหลายมิติ ในขณะทีคนทวั ๆ ไป มองเห็นเพียงมิติเดียวเป็นตน้ 
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4. การไม่สนใจในสิงทีทา้ทายความคิด (Failing to Challenge the Obvious)มีการกระทาํ 
บางอยา่งทีท่าทายความสนใจและความคิด ซึงถา้พิจารณาแลว้ก็ไม่น่าเป็นไปไดแ้ต่ก็อาจเป็นไปได ้

คนทวัไปจะไม่สนใจทาํสิงเหล่านี แต่ผูที้มีความคิดสร้างสรรคจ์ะพยายามทาํสิงนนัให้เป็นจริงขึนมา
ใหไ้ด ้

5. การประเมินผลความคิดเร็วเกินไป (Evaluating Ideas too Quickly) นกัวิเคราะห์หรือคน
ทวัไปมกัจะประเมินผลความคิดของเขาเกือบจะทนัทีเมือเริมใช้ความคิดเกียวกบัสิงนัน ๆ เช่น 

อาจจะประเมินวา่ความคิดของตนเป็นความคิดโง่ ๆ หรือไม่อาจเป็นไปได ้ซึงจะทาํให้ความคิดนนั 

ๆ ไม่ไดถู้กนาํมาใช้เลย การประเมินผลยงัไม่ควรมีบทบาท ในขณะทีคนเรากาํลงัใช้ความคิด
สร้างสรรคค์วรจะรังรอพิจารณาความคิดทีเกิดขึนไวก่้อน เพราะความคิดนนัอาจจะเป็นกา้วหนึง
ของความคิดสร้างสรรค ์

6. ความกลวัจะถูกมองวา่โง่ (The Fear of Looking a Fool) บุคคลทวัไปจะไม่พยายามแสดง
ความคิดเห็นของตนเองออกมา ดว้ยกลวัจะถูกมองวา่โง่ แต่ผูที้มีความคิดสร้างสรรคจ์ะไม่คิดเช่นนี
เขาจะกลา้แสดงความคิดออกมาให้มากทีสุดทีจะมากได้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพของ
ความคิดเหล่านนั เพราะอาจจะมีความคิดใดความคิดหนึงทีเป็นความคิดสร้างสรรคที์ดีมากก็ได ้

ศรีสุรางค ์ทีนะกุล และคณะ (2542 : 23 - 24) ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค ์

ดงันี 

1. การไม่ชอบให้ซกัถาม หมายถึงการทีผูใ้หญ่ไม่ชอบและไม่สนบัสนุนให้เด็กเป็นคนช่าง
ซกัถาม หรือยบัยงัการถามและรู้สึกรําคาญ และไม่พอใจทีเด็กซกัถามบ่อย ๆ โดยเฉพาะการทีเด็ก
ถามคาํถามแปลก ๆ และผูใ้หญ่มกัจะตดับทไม่ตอบคาํถามหรือดุเด็กไม่กลา้ทีจะถามอีกต่อไป 

2. การเอาอย่างกนัหรือทาํตามอย่างกนั เป็นการกระทาํทีชอบเอาอย่างกนัคิดตามกนัคิด
เลียนแบบหรือกระทาํในสิงทีเลียนแบบของเดิม ไม่กลา้คิดแตกต่างจากคนอืน กลวัสังคมไม่ยอมรับ
หรือถูกหวัเราะเยาะ 

3. การเนน้บทบาทและความแตกต่างระหวา่งเพศ หมายถึง การทีสังคมกาํหนดบทบาทของ
เพศหญิงและเพศชายอยา่งเคร่งครัด เช่น เพศชายตอ้งเล่นปืนเล่นตุ๊กตาไม่ได ้หรือเพศหญิงจะตอ้ง
ทาํงานบา้นเป็นทุกอยา่ง 

4. วฒันธรรมทียกย่องความสําเร็จและประณามความลม้เหลว การทีสังคมมีค่านิยมต่อ
ความสาํเร็จมากเกินไป ความลม้เหลวเป็นสิงทีไม่ยอมรับ ทาํให้เด็กไม่กลา้ทดลองกระทาํสิงใหม่ ๆ
เพราะกลวัความลม้เหลว 
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5. บรรยากาศทีเคร่งเครียดและเอาจริงเอาจงัมากเกินไป หมายถึง การกระทาํหรือความคิด
ทุกอยา่งตอ้งอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด จะเบียงเบนหรือคลาดเคลือนจากสิงทีกาํหนด
ไม่ได ้ถือเป็นความผดิ บรรยากาศเช่นนีจะทาํใหเ้ด็กอึดอดั หวาดกลวั และไม่กลา้คิดสร้างสรรค ์

6. ความกลวั ความไม่กลา้คิดไม่กลา้แสดงออก ไม่กลา้กระทาํสิงใหม่ ๆ 

7. ความเคยชินหมายถึง การยอมรับหรือการยึดติดอยูก่บัรูปแบบหรือการกระทาํเดิมทีเคย
ทาํมาเป็นประจาํ 

8. ความมีอคติหรือความลาํเอียง หมายถึง ความเชือและคิดตามทศันะของตน ลาํเอียงและ
ยึดมนักบัความเขา้ใจของตนโดยไม่ยอมรับ ความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ทาํให้มีทศันะทีคบั
แคบ 

9. ความเฉือยชา อืดอาด เชืองชา้ ทงัในการริเริมทงัความคิด และการกระทาํทาํให้งาน ล่าชา้ 
ไม่ทนัการ และลา้สมยั 

10. ความเกียจคร้าน รวมทงัการหลบหลีก หลีกเลียงไม่เต็มใจ ไม่รับผิดชอบไม่หวงัใน
ผลงานทีเกิดขึนจะทาํใหไ้ม่สามารถสร้างสรรคง์านทีดีได ้

จากทีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงอุปสรรคในการคิดสร้างสรรค ์จะเห็นไดว้า่อุปสรรคทีสําคญั
คือการทีเด็กไม่กลา้ทีจะแสดงออกถึงความคิดแปลกใหม่ของตน เพราะกลวัถูกตาํหนิดุวา่และกลวั
ว่าตนจะถูกมองว่าเป็นคนโง่ในสายตาของคนอืน สิงเหล่านีเป็นอุปสรรคทีจะทาํให้บุคคลขาด
ความคิดสร้างสรรค ์

 

5. งานวจัิยทีเกียวข้อง 

5.1 งานวจัิยทีเกียวข้องกบัโครงงาน 
5.1.1 งานวจัิยภายในประเทศทเีกยีวข้องกบัโครงงาน 

 สุภาวดี  พูลผล (  :  – ) ได้พฒันาแผนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงาน เรือง
การละเล่นพืนบา้น จงัหวดัสุรินทร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชนัมธัยมศึกษาปีที 

 มีวตัถุประสงคเ์พือ พฒันาแผนการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมโครงงาน เรืองการละเล่นพืนบา้นจงัหวดั
สุรินทร์ ตามเกณฑ์ /  และเพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อแผนการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมโครงงานเรืองการละเล่นพืนบ้านจังหวดัสุรินทร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ชันมัธยมศึกษาปีที   กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่นักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที /  จาํนวน  คน ได้มาโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง ภาคเรียนที  ปีการศึกษา 



67 

 

 

 โรงเรียนตงัใจวิทยาคม จงัหวดัสุรินทร์ ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า ) แผนพฒันาการเรียนรู้
ดว้ยกิจกรรมโครงงาน เรือง การละเล่นพืนบา้น จงัหวดัสุรินทร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม ชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีผูศึ้กษาคน้ควา้พฒันาขีนมีประสิทธิภาพ . / .  ) ค่าดชันี
ประสิทธิผลของแผนพฒันาการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมโครงงาน มีค่าเท่ากบั .  แสดงวา่หลงัจากที
นกัเรียนได้ เรียนรู้จากแผนการจดัการเรียนรู้ทีผูศึ้กษาคน้ควา้ได้พฒันาขึนแลว้ นักเรียนมีความรู้
เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ .   ) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแผนพฒันาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
โครงงาน เรืองการละเล่นพืนบา้น จงัหวดัสุรินทร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ชนั
มธัยมศึกษาปีที  โดยรวมและเป็นรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยงิ 

 ณัฐพร เลิศพิทยภูมิ (  :  – )  ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ทีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาและพฤติกรรมใน
การอนุรักษ์ สิงแวดล้อมของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร 
ตวัอยา่งประชากรเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่าย
มธัยม จาํนวน  คน แบ่งเป็น  กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จาํนวนกลุ่มละ  คน 
ผลการวจิยัพบวา่  ) นกัเรียนทีเรียนวชิาสังคมศึกษาโดยผา่นกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานไดค้่า
มชัฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่ากลุ่มทีเรียนแบบปกติ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที .    ) นกัเรียนทีผา่นการจดักิจกรรมการเรียนแบบโครงงานมีระดบัการเกิด
พฤติกรรมการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มสูงขึนหลงัจากการทดลอง และนกัเรียนทีผา่นการจดักิจกรรมการ 
เรียนรู้แบบโครงงานมีระดบัการเกิดพฤติกรรมการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม สูงกว่ากลุ่มทีเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ 

 วิไล เดชตุม้  (2551 : 111 - 118)  ไดศึ้กษาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงาน 
โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในวดัโพธิ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 มีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เพือศึกษาผล
การเรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 หลงัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงาน โดยใชแ้หล่งเรียนรู้
ในวดัโพธิ 2) ศึกษาความสามารถในการทาํโครงงานโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในวดัโพธิของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 3 และ3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในวดัโพธิ  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  

โรงเรียนราชินี จงัหวดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2551  จาํนวน 38 คน ไดม้าโดย
การสุ่มอยา่งง่าย ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 หลงัการเรียนรู้
ดว้ยการทาํโครงงาน โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในวดัโพธิ มีค่าตาํกว่าเกณฑ์ทีกาํหนด อยา่งไม่มีนยัสําคญั
สถิติทีระดบั .05  2) ความสามารถในการทาํโครงงานโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในวดัโพธิของนกัเรียนชนั
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มธัยมศึกษาปีที 3 สูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดอยา่งมียยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  และ3) ความคิดเห็น
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงาน โดยใชแ้หล่งเรียนรู้
ในวดัโพธิ อยูใ่นระดบัมาก  
 ดวงพร อิมแสงจนัทร์ (2554 : 113 - 121) ไดศึ้กษาการพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการ
แก้ปัญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 2) ศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนของการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  3)  ศึกษาความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี  
จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน 44 คน ผลการวิจยัพบวา่  1) ผลการเรียนรู้ เรืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 2) พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอน
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ         
ปานกลาง และ4. ความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด 
 

5.1.2 งานวจัิยต่างประเทศทเีกยีวข้องกบัโครงงาน 
 เมเยอร์ และคณะ (Meyer and others, 1997 : 501) ไดศึ้กษาเกียวกบัความทา้ทายในชนัเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาแรงจูงใจของนกัเรียน และกลวิธีในการเรียนทีใชโ้ครงงานเป็นฐาน
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  และ  พบว่า พฤติกรรมของนกัเรียนมี  รูปแบบ คือ ลม้เหลว
ตอ้งปรับปรุง และปฏิบติัได ้โดยนกัเรียนแบ่งไดเ้ป็น  กลุ่ม คือ กลุ่มเฉือย กบักลุ่มกระตือรือร้น 
พฤติกรรมของนกัเรียนกลุ่มทีกระตือรือร้นจะสามารถยอมรับกบัความลม้เหลวได ้ทงันีผูเ้รียนมีการ
ตงัจุดประสงคใ์นการเรียนรู้สูงกว่าความสามารถของตนเอง ซึงจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลสนบัสนุนมาก 
ส่วนนกัเรียนในกลุ่มเฉือยมีพฤติกรรมไม่ยอมรับความลม้เหลว โดยตงัจุดประสงคใ์นการเรียนรู้ตาํ 
มีการวเิคราะห์และประมวลผลนอ้ย 
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 แมรี (Marry, 1999 : บทคดัย่อ)  ศึกษาเรืองการวิเคราะห์กระบวนการทีโรงเรียนมธัยม 
นาํมาใชเ้พือตีความองคป์ระกอบทีมีอยูใ่นรูปแบบและทีนาํเสนอ ผลการวิจยัพบวา่สภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ทีเกิดขึน โดยใช้รูปแบบทีสนบัสนุนการพฒันาการสอน โดยผ่านการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียน และโดยผ่านสิงทีนักเรียนเชือมโยงความรู้ของนักเรียน เกียวกบัสิงทีไดม้าจากการเป็น
ตวัแทนการใชรู้ปแบบฯ ซึงทาํให้นกัเรียนสามารถตีความงานวิจยั ทีเกียวขอ้งกบัการสอนโครงงาน
ทีไดส้อนไปนนั พบวา่ การสอนแบบโครงงานเป็นการสร้างทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที
สามารถนาํมาใชใ้นดา้นการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียน การสร้างความสามารถ
ในการแกปั้ญหา การเสริมจริยธรรมทางสังคม และการสร้างทกัษะกระบวนการคิด และยงัพบว่า
วิธีการสอนแบบโครงงาน ทาํให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึนด้วย ในการศึกษาผล
การเรียนรู้โดยการสอนโครงงาน เรือง ความรู้เบืองตน้และความสําคญัของภูมิเศรษฐศาสตร์ การ
สอนแบบโครงงานนัน นําวิธีการสอนแบบโครงงานมาใช้เป็นแนวทาง ในการเสริมสร้าง
ความสามารถของนกัเรียนในการสร้างทกัษะกระบวนการคิด การใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์ เพือ
หวงัผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนทีสูงขึน 

 ซาลี เบซ์เก (Sallee Beneke, 2000) ไดว้ิจยัเรืองการสอนโครงงานของวยัเด็กผลการวิจยั
พบว่า ในการสอนแบบโครงงานของในวยัเด็กทีไดผ้ล  ประเภท ทีแกตต่างกนั การสอนจากการ
อบรมการสอนโครงงานหลงัจากทาํการสอน  ปี การใชก้ารสอนแบบโครงงาน จดัเป็นเนือหาดงันี 
หลกัสูตร การประเมิน การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง การจดัระยะเวลา แผนการสอน คุณภาพของ
โครงงาน หลงัจากทาํการสอน  ปี ทาํให้การวิจยัแบบโครงงาน ครูมีความกระตือรือร้นขึน ในการ
จดักระบวนการสอนแบบโครงงานในระดบัปานกลาง ครูให้ความสําคญัต่อการจดัการสอนแบบ
โครงงาน โดยไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองช่วยกนัทดลอง เพือเป็นการประเมินโครงงานซึง
เป็นการท่ายทายความสามารถของนกัเรียนในการจดัหลกัสูตรเป็นอยา่งดี 

5.2 งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 

      5.2.1 งานวจัิยในประเทศไทยทีเกยีวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 
 อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์ ( 8 :  - ) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนและ
ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบซิ
นเนคติกส์กบัการสอนตามคู่มือการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์ มีจุดมุ่งหมายเพือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนทีเรียนด้วยการสอนแบบซินเนคติกส์กับ
นกัเรียนทีเรียนด้วยการสอนตามคู่มือการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามญัศึกษา และเพือ
เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนทีเรียนด้วยการสอนแบบซินเนคติกส์กบันักเรียนที
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เรียนดว้ยการสอนตามคู่มือการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามญัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งใน  การ
วิจยัครังนีเป็นนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อาํเภอท่ามะกา จงัหวดั
กาญจนบุรี จาํนวน  คนใช้แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์   ดา้น คือ ความคิดคล่องแคล่ว 
ความคิดยืดหยุน่ และความคิดริเริม ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ
นกัเรียนทีเรียนดว้ยการสอนแบบซินเนคติกส์และนักเรียนทีเรียนดว้ยการสอนตามคู่มือการสอน
ของหน่วยศึกษานิเทศก์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.  และความคิดสร้างสรรค์
ของนกัเรียนทีเรียนด้วยการสอนแบบซินเนคติกส์และนกัเรียนทีเรียนด้วยการสอนตามคู่มือการ
สอนของหน่วยศึกษานิเทศก์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.  ใช้การสอนแบบซิ
นเนคติกส์ รูปแบบที  จาก 2 รูปแบบของกอร์ดอน โดยมีขนัตอนดงันี  ) อธิบายสภาพปัจจุบนั    

) การเปรียบเทียบ .  เปรียบเทียบตรง .  เปรียบเทียบกบัตวับุคคล .  สร้างแนวคิดใหม่จาก
ความคิดทีหลากหลาย .  เปรียบเทียบตรงโดยเลือกแนวคิด และ ) ตรวจสอบปัญหาเริมแรก      
อีกครัง 

ศิริลกัษณ์ จนัทอง (2547 : 69) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดฝึกความคิดสร้างสรรค์ สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาชุดฝึกความคิดสร้างสรรคใ์ห้
ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  /  และเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  ทีได้รับการฝึกจากชุดฝึกความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่ม
ตวัอย่างสําหรับหาประสิทธิภาพชุดฝึกความคิดสร้างสรรค์เป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 

โรงเรียนบา้นเขาพริกไทย จงัหวดักาํแพงเพชร จาํนวน 20 คน และกลุ่มตวัอยา่งเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ก่อนและหลงัการทดลอง เป็นนกัเรียนโรงเรียน บา้นปางมะค่า จงัหวดักาํแพงเพชร 

จาํนวน30 คน ผลการวิจยัพบวา่ ชุดฝึกความคิดสร้างสรรคมี์ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 โดยได้
คะแนนเฉลียชุดฝึกความคิดสร้างสรรคร้์อยละ 81.81 และคะแนนแบบทดสอบ ความคิดสร้างสรรค์
หลงัการทดลองเฉลียคิดเป็น ร้อยละ 84.59 แสดงว่าชุดฝึกความคิดสร้างสรรค ์ มีประสิทธิภาพ 

81.81/84.59 และความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีไดรั้บการฝึกจากชุดฝึก
ความคิดสร้างสรรคห์ลงัการทดลองสูงขึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ทาํการทดสอบวดั
ความคิดสร้างสรรค์  ดา้นคือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริม และความคิด
ละเอียดลออ 

วิภารัตน์ ผลภิญโญ (2547 : 77) ไดศึ้กษาผลการใชชุ้ดการสอนวิชาภาษาไทย เพือพฒันา
ความคิดสร้างสรรคใ์นการเขียน ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์
เพือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชชุ้ดการสอน เพือ
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พฒันาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน และศึกษาความคงทนของความคิดสร้างสรรคใ์นการเขียน 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน ชนัประถมศึกษาปีที 2 ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2546 ของโรงเรียน
บา้นแกง้ อาํเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 20 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที  โดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เพือพฒันาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน 

หลงัการทดลองเสร็จสินลงทนัที สูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 ทีเรียน โดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เพือพฒันาความคิด
สร้างสรรคใ์นการเขียน จากหลงัการทดลอง เสร็จสินทนัที หลงัการทดลอง 4 สัปดาห์ แสดงถึง
ความคงทนของความคิดสร้างสรรคใ์นการเขียน แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนวดั
ความคิดสร้างสรรค ์  ดา้นคือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุน่ และความคิดริเริม 
  สาวิตรี ยิมชอ้ย (  : 125 - 129) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  และความคิดสร้างสรรค์ ของนกัเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 ทีจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) กบัวิธีสอนแบบปกติ       
การวิจยัครังนีมีจุดประสงค์ เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 ทีจดัการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปากับวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที5 

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2547 จาํนวน 48 คน โดยการสุ่มแบบง่าย  
แบ่งเป็นสองหอ้งเรียนผลการวจิยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) มีผล
ทาํให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

และ ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าการใช้วิธีสอนแบบปกติ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์วดั
ความคิดสร้างสรรค ์  ดา้นคือ ความคล่องแคล่วในการคิด ความคิดยดืหยุน่ และความคิดริเริม 

   ชุติมา สาลีสี ( : 68 - 69) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ สํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาเลย เขต   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที
พฒันาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 และเพือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 
2551 โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 2 จาํนวน 28 คน ผลการวิจยั
พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทีพฒันาความสามารถในการคิดสร้างสรรคที์สร้างขึน จาํนวน 12 ชุด 

จากการนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง สามารถพฒันาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของ
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นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกชุดกิจกรรม และ ความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยภาพรวมและ
รายองคป์ระกอบอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
สร้างสรรค ์  ดา้นคือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุน่ ความคิดริเริม และความคิดละเอียดลออ 

5.2.2 งานวจัิยต่างประเทศทเีกยีวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 

 ไคลแอต ชอร์ และเชอร์วดู ( Cliatt Shaw and Sherwood, 1980 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผล 
การใชค้าํถามอเนกนยักบัความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กอายุ 5 - 6 ปี 

จาํนวน 37 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 19 คน กลุ่มทดลองไดรั้บการฝึกฝนเป็นจาํนวน 8 สัปดาห์ จาก
ครูทีไดรั้บ  การอบรมถึงการถามเพือพฒันาการคิดแบบอเนกนยัมาแลว้เป็นเวลา  6 สัปดาห์ ส่วน
กลุ่มควบคุมทีไดรั้บการสอนแบบปกติจากครู ทงักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไดรั้บการทดสอบ
ก่อนและและหลงั ในดา้นความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ โดยแบบทดสอบของทอแรนซ์ ฉบบั 

Verbal Form และ Figural Form ผลการทดลองพบวา่ กลุ่มทดลองทีครูไดรั้บการฝึกการอบรมให้
ถามคาํถามให้เด็กสามารถเกิดความคิดอเนกนัย มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกบักลุ่ม
ควบคุม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติจากการวดัโดยใชแ้บบวดัความคิดสร้างสรรคฉ์บบั Verbal Form 

ส่วนฉบบั Figural Form ไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติ 

   เคลลี (Kelley, 1983 : 32 - A) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกตามแบบแผน 

สร้างเสริมประสบการณ์ทางศิลปะเพือพฒันาความคิดสร้างสรรคท์างศิลปะ  เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 

ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 การศึกษามีการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่ม
ทดลอง คือนกัเรียนทีเขา้รับการฝึกประสบการณ์ตามแบบแผนและกลุ่มควบคุม คือนกัเรียนทีไม่ได้
รับการฝึกตามแบบแผนแบบทดสอบทีใชใ้นการศึกษาของทอแรนซ์  (Torrance Figural Tests of 

Creative Thinking) ผลการศึกษาพบวา่ ค่าเฉลียและความคิดริเริมและความคิดละเอียดลออของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนความคิดคล่องแคล่วและ
ความคิดยดืหยุน่นนั กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนั 
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สรุป 
จากงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศทีกล่าวมา สรุปไดว้่า การพฒันาความสามารถใน

การเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงาน เป็นวิธีการเรียนรู้เหมาะทีจะนาํมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ทีเน้น
ผูเ้รียนเป็นสําคญัไดเ้ป็นอย่างดี เนืองจากการทาํโครงงานจะทาํให้เด็กได้พฒันาคุณลกัษณะต่างๆ 
อย่างรอบด้าน ทงัความรู้ ความคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ รวมทงัพฒันาทกัษะ
กระบวนการในการทํางานเป็นกลุ่ม และช่วยให้เกิดเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ ซึงเป็นสิงทีมี
ความสําคญัทีสุด เพราะผูเ้รียนมีโอกาสทีจะเรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพของตนเอง  รู้จกัการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง และรู้จกัคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงาน ทาํให้สามารถพฒันาตนเองเพือเตรียม
ความพร้อมของตนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนทีมีคุณภาพต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ 
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บทท ี  
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
การวิจยัเรืองการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานเรืองความสัมพนัธ์ระหว่าง

ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ด้วยการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน สําหรับโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย เป็นการวิจยัเชิงทดลอง 
(Experimental Research) แบบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียว มีการสอบก่อนและสอบหลัง             

(One Group Pretest Posttest Design) โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพือ 1) เพือเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 6 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) เพือ
เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานก่อนเรียนและหลงัเรียน เรืองความสัมพนัธ์
ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานและ 3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 6 ซึงมีรายละเอียดและขนัตอนการดาํเนินการวจิยัดงันี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

  นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ที
เรียนวิชาอาเซียนศึกษา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556  มีนกัเรียนทงัหมด 80 คน จาํนวน 2 

หอ้งเรียน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6/5 โรงเรียนปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรีที
เรียนวิชาอาเซียนศึกษา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556  จาํนวน 40 คน  ซึงไดม้าจากวิธีการสุ่ม   

อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยการจบัฉลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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รูปแบบการทดลอง 
 การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแ้บบแผนการวจิยั
แบบกลุ่มเดียวมีการสอบก่อนและสอบหลงั (One Group Pretest Posttest Design) (Tuckman 1999 : 

159 - 160) 
 

ตารางที 8 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวมีการสอบก่อนและสอบหลงั (One Group Pretest  

    Posttest Design) 
 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 
T1 X T2 

 

สัญลกัษณ์ทใีช้ในแบบแผนการวจัิย 

T1 หมายถึง การสอบก่อนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 X หมายถึงการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
 T2 หมายถึงการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี มีดงันี 

   1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัร
ไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

   2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน  เรืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

   3. แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงาน 

   4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
  . การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทย
กบัสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย มีขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ดงันี  

1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  หลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม หนังสือ 
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เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างรายวชิา หน่วยการเรียนรู้ เพือนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

  1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรืองความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จาํนวน 5 แผน ประกอบดว้ย  
         แผนการจดัการเรียนรู้ที  ความสัมพนัธ์ดา้นประวติัศาสตร์ จาํนวน 3 ชวัโมง 
         แผนการจดัการเรียนรู้ที  ความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจ  จาํนวน 3 ชวัโมง 
         แผนการจดัการเรียนรู้ที  ความสัมพนัธ์ดา้นสังคมและวฒันธรรม จาํนวน 3 ชวัโมง 
         แผนการจดัการเรียนรู้ที  ทบทวนการเขียนเคา้โครงของโครงงาน จาํนวน 3 ชวัโมง 
         แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 การดาํเนินการและการนาํเสนอโครงงาน จาํนวน 3 ชวัโมง 

  แผนการจดัการเรียนรู้ทงั 5 แผน มีองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
ดงันี 

  1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั 

  2. ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 

  3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  4. สาระการเรียนรู้ 

  5. กิจกรรมการเรียนรู้ ซึงแบ่งเป็นขนัตอนดงันี 
    1. ขนัเลือกหัวขอ้เรืองทีนกัเรียนสนใจ การเลือกหัวขอ้เรืองทีนักเรียน
สนใจ ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดปัญหา แนวคิดและวธีิการทีจะแกปั้ญหาตามความสนใจให้มีความ
เหมาะสมต่อเวลาและความรู้ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม สิงทีจะนาํมากาํหนดหัวเรือง
โครงงานจะไดม้าจากปัญหา คาํถามหรือความอยากรู้ อยากเห็นเรืองต่าง ๆ ของนกัเรียนเองซึงเป็น
ผลจากการทีนักเรียนได้เรียนรู้สาระดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  
    .  ขันวางแผนโครงงาน เป็นการแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับ
โครงงานว่าจะใช้เวลาเท่าไร รายละเอียดของการทาํงานมีอะไรบา้งเพือให้เหมาะสมกบัเวลาและ
หวัขอ้ทีจะทาํ 



77 
 

 

    . ขนัลงมือปฏิบติัโครงงาน ผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัตามแผนทีกาํหนดไวใ้น
ขอ้ 2  และถา้มีปัญหาให้ขอคาํแนะนาํ ปรึกษาครูหรืออาจารยที์ปรึกษา  โดยระหวา่งการปฏิบติังาน
นกัเรียนตอ้งปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบมีการจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ไว ้
    . ขนันาํเสนอผลงานและสรุป เป็นการนาํเสนอผลงานของโครงงานที
ดาํเนินการเสร็จแลว้ซึงอาจจะนาํเสนอในรูปของรายงานหรือการจดับอร์ดเป็นตน้ โดยทีผูเ้รียนจะ
เป็นผูน้าํเสนอขอ้มูลหรือผลสรุปของการศึกษาคน้ควา้  

             5. สือ/แหล่งเรียนรู้ 

            6. หนงัสืออา้งอิง 

            7. การวดัและการประเมิน 
  แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทงั 5 แผนจะมีองค์ประกอบทีเหมือนกันทงั 7 

องคป์ระกอบ โดยนาํองคป์ระกอบทงั 7 องคป์ระกอบมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของเนือหา 
มาตรฐานและตวัชีวดั โดยกาํหนดเนือหาและจาํนวนชวัโมงในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ดงั
ตารางที 9 

 

ตารางที 9 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

แผนที เรือง มาตรฐานและ
ตัวชีวดั 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ชัวโมง) 

1 ความสัมพนัธ์ดา้น
ประวติัศาสตร์ 

ส 4.2 ม.6/1 

ส 4.2 ม.6/3 

* การติดต่อระหวา่งโลก
ตะวนัออกและโลก
ตะวนัตกและอิทธิพล
ของวฒันธรรมทีมีต่อกนั
และกนั 

3 
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ตารางที 9 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

แผนที เรือง มาตรฐานและ
ตัวชีวดั 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ชัวโมง) 

1 (ต่อ)   * การขยาย การล่าอาณา
นิคมและผลกระทบ 

*  ความร่วมมือและความ
ขดัแยง้ของมนุษยชาติ 

 

2 ความสัมพนัธ์ดา้น
เศรษฐกิจ 

ส 3.2 ม.6/3 

 
*  ปัจจยัต่าง ๆ ทีนาํไปสู่

การพึงพา การแข่งขนั 
การขดัแยง้และการ
ประสานประโยชน์
ทางเศรษฐกิจไทยกบั
ต่างประเทศ 

*  ตวัอยา่งเหตุการณ์ที
นาํไปสู่การพึงพาทาง
เศรษฐกิจ 

 *  ผลกระทบจากการ
ดาํเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ 

3 

3 ความสัมพนัธ์ดา้นสังคม
และวฒันธรรม 

ส 2.2 ม.6/2 *  การประสานประโยชน์
ร่วมกนัระหวา่ง
ประเทศ เช่นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ไทยกบัประเทศต่างๆ 

* การแลกเปลียนเพือ
ช่วยเหลือและส่งเสริม
ดา้นสังคมและ
วฒันธรรม  

3 
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ตารางที 9 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

แผนที เรือง มาตรฐานและ
ตัวชีวดั 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ชัวโมง) 

4 ทบทวนการเขียนเคา้โครง
ของโครงงาน 

ส 2.2 ม.6/2 

ส 3.2 ม.6/3 

ส 4.2 ม.6/1 

ส 4.2 ม.6/3 

* ร่วมกนัคิดหวัขอ้เรืองที
จะทาํและร่วมกนัเขียน
โครงร่างของโครงงาน 
 

3 

5 การดาํเนินการและการ
นาํเสนอโครงงาน 

ส 2.2 ม.6/2 

ส 3.2 ม.6/3 

ส 4.2 ม.6/1 

ส 4.2 ม.6/3 

* ร่วมกนัทาํโครงงาน
ตามแผนทีไดเ้ตรียมไว ้5 
ขนัตอนไดแ้ก่ ) ขนัเลือก
หวัขอ้เรืองทีนกัเรียน
สนใจ ) ขนัวางแผน
โครงงาน ) ขนัลงมือ
ปฏิบติัโครงงาน ) ขนั
นาํเสนอผลงานและสรุป  
* ร่วมกนันาํเสนอ
โครงงานใหมี้ความ
น่าสนใจและตรงตาม
วตัถุประสงคที์ตงัไว ้

3 

   

  .  นาํเสนอแผนการเรียนรู้ต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จากนนัปรับปรุงแกไ้ข
แผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

   .  นําแผนการเรียนรู้ให้ผูเ้ชียวชาญด้านต่าง ๆ จํานวน  คน ประกอบด้วย
ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 2 คน และผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 1 คน เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษาและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) แลว้นาํมาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีการกาํหนดคะแนนในการ
ประเมินดงันี 
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+1  หมายถึง  ถา้แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นนัสอดคลอ้งกบัเนือหาตาม 

จุดประสงค ์

 

0 หมายถึง ถา้ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นนัสอดคลอ้งกบัเนือหาตาม 

จุดประสงค ์

- 1  หมายถึง ถา้แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นนัไม่สอดคลอ้งกบัเนือหาตาม 

จุดประสงค ์

   เกณฑ์ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่ามากกว่า หรือเท่ากบั 0.50 ขึนไปถือว่ามีความ
สอดคลอ้งในเกณฑที์ยอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญไดเ้ท่ากบั .   
ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู ้เชียวชาญ  ซึงผู ้เ ชียวชาญให้
ขอ้เสนอแนะวา่ควรระบุตวัชีวดัก่อนเขียนผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัและผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัควร
เขียนให้ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเนือหา ควรเขียนกระบวนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละขนัตอนให้มี
ความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนแบบโครงงานให้มากกว่านี ปรับเนือหาให้
นอ้ยลงและระบุทีมาทีน่าเชือถือ โดยใหป้รับปรุงทุกแผนการแผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความชดัเจน
มากยงิขึน  

  .  นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เ รือง  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 6 ไปทดลองกับ
นกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 4  คนซึงไม่เคยเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
มาก่อนและไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนีเพือปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยวธีิการสุ่มแผนการจดัการเรียนรู้ที 1 และแผนการจดัการเรียนรู้ที  
4  ซึงในแผนการจดัการเรียนรู้ที  เรืองความสัมพนัธ์ดา้นประวติัศาสตร์ นกัเรียนยงัไม่คุน้เคยกบั
วิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทีสอดแทรกการฝึกทกัษะการคิดสร้างสรรค์ทงั 3 ดา้นไดแ้ก่
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุน่และความคิดริเริม อีกทงันกัเรียนศึกษาเนือหาและทาํกิจกรรม
ในแผนการจดัการเรียนรู้ที 1 ไม่ทนัตามระยะเวลาทีกาํหนดเนืองจากมีเนือหาค่อนขา้งมาก ใน
แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 เรืองทบทวนการเขียนเคา้โครงของโครงงาน นกัเรียนมีความเขา้ใจในแต่
ละขนัตอนของการจดักิจกรรม ปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนได้เนืองจากนักเรียนมีความเขา้ใจ
ขนัตอนของการจดัการเรียนรู้มากขึน แผนการจดัการเรียนรู้ทีสุ่มไปใช้นนัจึงสามารถดาํเนินการ
สอนไดต้ามขนัตอนทีกาํหนดไว ้
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  1.  นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ไปทดลองใช้กบั
นกัเรียนโรงเรียนปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 40 คน ซึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
  สรุป ขนัตอนในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดงัแผนภูมิที 2 

 

แผนภูมิที 2 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง        
      ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีขนัตอนดงันี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
 
   
 
   

ขนัตอนท ี1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 

ขนัตอนท ี  วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีวดั  สาระการเรียนรู้  คาํอธิบาย
รายวชิา โครงสร้างรายวชิา   หน่วยการเรียนรู้  เพือนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

ขนัตอนท ี  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จาํนวน 5 แผน 

ขนัตอนท ี6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ที
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง นาํผลทีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ข 

ขนัตอนท ี5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน  
ท่าน ตรวจสอบหาค่า IOC แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

ขนัตอนท ี  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียน 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 6/6 

ขนัตอนท ี4 นาํเสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แลว้
นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
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  . แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกับ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีขนัตอนการสร้างดงันี 

 .  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม วิธีการสร้างแบบทดสอบผลการเรียนรู้และ
หลกัเกณฑใ์หค้ะแนนจากเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
และคู่มือวดัผลและประเมินผล 

 2.2 วิเคราะห์มาตรฐาน ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้ และวตัถุประสงค์ ในหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมของรายวิชาเพิมเติม อาเซียนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที 5 เรืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมือวิเคราะห์แลว้ปรากฎวา่เนือหาในหน่วยที 5 สอดคลอ้ง
กบัสาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตวัชีวดั ดงันี ส 2.2 ม.6/2 , ส 3.2 ม.6/3 , ส 4.2 ม.6/1/3 , ส 5.1 

ม.6/2/3  

 2.3 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  โดยใช้ลําดับขนัทางปัญญาใหม่ของบลูม 
(Revised Bloom’s Taxonomy) จดัทาํตารางวิเคราะห์เนือหา และกาํหนดนาํหนักเนือหาตาม
ความสาํคญัแลว้จึงกาํหนดจาํนวนขอ้สอบทงัหมดทีตอ้งการใชจ้ริงและคาํนวณหาจาํนวนขอ้สอบใน
แต่ละเนือหา ดงัตารางที 10      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 

ตารางที 10 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัระดบัพุทธิพิสัยของ 
   ขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้  เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐ  
   อินโดนีเซีย 
 

มาตรฐานการ
เรียนรู้และ
ตวัชีวดั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ Revised Bloom’s Taxonomy 

คว
าม
รู้ค
วาม

จาํ 

คว
าม
เขา้

ใจ 

การ
นาํ

ไป
ใช

 ้

การ
วเิค

ราะ
ห์ 

กา
รป

ระ
เมิน

ค่ า 

กา
รส

ร้าง
สร

รค
 ์

รวม  
(ขอ้) 

ส 4.2 ม.6/1 

ส 4.2 ม.6/3 

 

 

 

 

1. นกัเรียนสามารถบอก
ความสมัพนัธ์ในดา้นประวติัศาสตร์
ระหวา่งสองชาติและสามารถ
ยกตวัอยา่งหลกัฐานทีแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ดา้นประวติัศาสตร์
ระหวา่งสองชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2 2 0 5 1 0 10 

ส 2.2 ม.6/2 
ส 3.2 ม.6/3 

2. นกัเรียนสามารถบอก
ความสมัพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจของ
ทงัสองชาติและสามารถบอกผลดี 
ผลเสีย จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคของทงัสองประเทศได้
อยา่งถูกตอ้ง 

0 1 0 8 1 0 10 

ส 2.2 ม.6/2 
 

3. นกัเรียนสามารถบอก
ความสมัพนัธ์ดา้นสงัคม วฒันธรรม
ของทงัสองประเทศและสามารถ
บอกตวัอยา่งหลกัฐานทีแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ดา้นสงัคมและ
วฒันธรรมระหวา่งสองชาติไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 

6 1 0 2 1 0 10 

รวม 8 4 0 15 3 0 30 
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 .4 สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัร
ไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยให้ครอบคลุมเนือหาตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยออก
ขอ้สอบจาํนวน 45 ขอ้เพือใชใ้นการเลือกโดยเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด  ตวัเลือก กาํหนดการให้
ค่าคะแนนคือตอบถูกได ้  คะแนน ตอบผดิได ้  คะแนน  
  .5  นําแบบทดสอบทีสร้างขึน ให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ       
ความเหมาะสมความถูกต้องตรงตามเนือหา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขโดยอาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

 .6  นําแบบทดสอบทีปรับปรุงแก้ไขแล้ว   ไปให้ผู ้เ ชียวชาญจํานวน   คน
ประกอบดว้ยผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 2 คน และผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
1 คน ตรวจสอบคุณภาพความเทียงตรงดา้นเนือหา  (Content Validity)  แลว้นาํมาหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ โดยมีการกาํหนดคะแนนในการประเมินดงันี 

+1  หมายถึง  ถา้แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นนัสอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามและเนือหา 
ตามจุดประสงค ์

0 หมายถึง ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นนัสอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามและเนือหา 
ตามจุดประสงค ์

- 1  หมายถึง ถา้แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นนัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามและเนือหา 
ตามจุดประสงค ์

   เกณฑ์ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่ามากกว่า หรือเท่ากบั 0.50 ขึนไปถือว่ามีความ
สอดคลอ้งกนัในเกณฑที์ยอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญไดค่้าดชันี
ความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง  .  - .   ถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้งตาํกวา่ .  ถือวา่ไม่มีคุณภาพ
ในการวิจยัครังนีมีแบบทดสอบทีตาํกว่าค่าดชันีความสอดคลอ้ง .  จาํนวน 2 ขอ้ ผูว้ิจยัไดน้าํไป
แก้ไขปรับปรุงแล้วนําไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบอีกครังเพือความสมบูรณ์ โดยผูเ้ชียวชาญได้
แนะนาํให้ปรับตวัเลือกแต่ละขอ้ควรแตกต่างกนัและตดัสินไดช้ดัเจน เมือปรับแลว้มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งเฉลียเท่ากบั .  

  .7 นาํแบบทดสอบแบบปรนยัทีปรับปรุงแลว้จาํนวน 45 ขอ้ ไปทดลองใช้กบั
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 จาํนวน 40 คน ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแต่เคยเรียนเนือหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาแลว้  
  2.8 นาํแบบทดสอบมาตรวจสอบคุณภาพรายขอ้ หาค่าความยากง่ายและอาํนาจ
จาํแนก แลว้คดัเลือกตามเกณฑใ์หเ้หลือ 30 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกดงันี ถา้แบบทดสอบขอ้ใดมี
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ความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และอาํนาจจาํแนกตงัแต่ 0.20 ขึนไปขอ้สอบขอ้นนัมีความ
เหมาะสมนาํมาใชใ้นการทดลองได ้ซึงแบบทดสอบไดค่้าความยากง่ายระหวา่ง .25 - .70 และได้
ค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง .2  - . 0 ทงันีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกขอ้สอบให้คงเหลือทงัสิน  ขอ้ ซึง
ครอบคลุมตามตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ 

 2.9 นาํขอ้สอบทีมีคุณภาพจาํนวน 30 ขอ้ไปหาค่าความเชือมนัโดยใชสู้ตร KR 20 

ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (อา้งถึงใน มาเรียม นิลพนัธ์ุ,  : ) ซึงไดค้่าเท่ากบั .96  
  สรุป ขันตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดงัแผนภูมิที 3 
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แผนภูมิที 3 การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัร 
 ไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 มีขนัตอนดงันี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนัตอนท ี6 นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน  คน ตรวจสอบคุณภาพความ
เทียงตรงดา้นเนือหาแลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

ขนัตอนท ี1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมกบัวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

ขนัตอนท ี  วเิคราะห์มาตรฐาน/ตวัชีวดั/สาระการเรียนรู้ และวตัถุประสงค ์ในหลกัสูตรแกนกลางขนั
พนืฐาน พุทธศกัราช   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ขนัตอนท ี8 นาํแบบทดสอบมาตรวจสอบคุณภาพรายขอ้ หาค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนก แลว้
คดัเลือกตามเกณฑใ์หเ้หลือ 30 ขอ้ตามเกณฑที์กาํหนด 

ขนัตอนท ี7 นาํแบบทดสอบแบบปรนยัทีปรับปรุงแลว้จาํนวน 45 ขอ้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 6 จาํนวน 40 คน ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและเคยเรียนเนือหาแลว้  

ขนัตอนท ี3 สร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ  

ขนัตอนท ี4 สร้างแบบทดสอบ ใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีวดั วตัถุประสงค ์ครอบคลุมเนือหาในหลกัสูตรและ
ตามตารางวเิคราะห์ขอ้สอบทีผูว้จิยัไดก้าํหนดไว ้

ขันตอนที 5 นาํแบบทดสอบทีสร้างขึน ให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมความ
ถูกตอ้งตรงตามเนือหา แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขโดยอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ขนัตอนท ี9 นาํขอ้สอบทีมีคุณภาพจาํนวน 30 ขอ้ไปหาค่าความเชือมนัโดยใชสู้ตร KR 20   



87 
 

 

.   แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ในการทําโครงงาน  โดยใช้ประเมินความคิด
สร้างสรรค์ในการทาํโครงงาน  เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 มีขนัตอนการสร้างดงันี  

.    ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบและหลกัเกณฑ์การให้คะแนน จากเอกสาร และ
งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์

.    นาํขอ้มูลและแนวคิดต่าง ๆ ทีได้จากแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ของ    
ทอแรนซ์โดยวดัลกัษณะความคิดสร้างสรรค ์  แบบ คือ 1) ความคิดคล่องแคล่ว 2) ความคิดยืดหยุน่ 
3) ความคิดริเริม และ4) ความคิดละเอียดลออ แต่ในงานวิจยัฉบบันี ผูว้ิจยันาํมาใช้วดัลกัษณะ
ความคิดสร้างสรรค์ 3 แบบ คือ 1) ความคิดคล่องแคล่ว 2) ความคิดยืดหยุน่ และ3) ความคิดริเริม 
เหตุผลทีไม่ใช ้ความคิดละเอียดละออ เนืองจากผูว้ิจยัไดเ้ลือกแบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดย
อาศยัภาษาของทอร์แรนซ์ (thinking creatively with word) มาใช ้ซึงการวดัความคิดสร้างสรรค ์ดา้น
ความคิดละเอียดลออเหมาะสําหรับแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยรูปภาพ  (thinking 

creatively with pictures) เนืองจากการวาดภาพตอ้งใช้ความปราณีตและความละเอียดอ่อนทาง
ศิลปะซึงเหมาะสมกบัความคิดสร้างสรรคด์า้นคิดละเอียดลออ จากเหตุผลดงักล่าวทางผูว้จิยัจึงไม่ได้
ศึกษาดา้นคิดละเอียดลออ   
  ในการสร้างแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ในการทําโครงงาน ผูว้ิจ ัยได้ศึกษา
แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์โดยอาศยัภาษาของทอร์แรนซ์ (thinking creatively with word) 
จากนันนาํมาปรับปรุงและสร้างแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานและเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
โดยแบบทดสอบนีเป็นแบบทดสอบอตันยั  ขอ้ ซึงครอบคลุมการวดัความคิดสร้างสรรค ์ทงั  ดา้น 
คือ 1) ดา้นความคิดคล่องแคล่ว 2) ดา้นความคิดยืดหยุน่ และ3) ดา้นความคิดริเริม โดยไดก้าํหนด
นิยามของความคิดสร้างสรรคแ์ละองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคท์งั 3 องคป์ระกอบเพือใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานดงันี 

นิยามของความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงาน 
 ความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงาน หมายถึง กระบวนการทางสมองในการ

คิดคน้สิงใหม่ เป็นตวัของตวัเองและไม่ซาํแบบใครหรือดดัแปลงสิงทีมีอยูแ่ลว้ให้แปลกไปจากเดิม 

โดยอาศยัพืนฐานสิงเร้าและจากประสบการณ์เดิมก่อให้เกิดจินตนาการในการสร้างหรือดดัแปลง
โครงงานเดิมให้เป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มตวัเอง โดยสิงเหล่านีเกิดขึนจากขนัตอนทงั 5 ขนัตอนของ
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานซึงประกอบด้วย ) ขนัเลือกหัวข้อเรืองทีนักเรียนสนใจ  ) ขนั
วางแผนโครงงาน ) ขนัลงมือปฏิบติัโครงงาน ) ขนันาํเสนอผลงานและสรุป ) ขนัประเมินผลซึง
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วดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงาน แบบใช้ภาษาของ Torrance ที
ผูว้จิยัสร้างขึนซึงแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานนีประกอบไปดว้ยกิจกรรม
ยอ่ย 3 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะวดัความคิดสร้างสรรค์แต่ละองค์ประกอบไดแ้ก่กิจกรรมขอ้ที 1 

การตงัคาํถาม วดัด้านความคิดคล่องแคล่ว กิจกรรมขอ้ที 2 การนึกประโยชน์ใช้สอย วดัด้าน
ความคิดยดืหยุน่ และกิจกรรมขอ้ที 3 การปรับปรุงผลผลิตใหดี้ขึน วดัดา้นความคิดริเริม 

นิยามขององคป์ระกอบความคิดสร้างสรรค ์
  ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของกระบวนการทางสมอง
ในการคิดทีไม่ซาํกบัคาํตอบของผูอื้นใหไ้ดจ้าํนวนมากทีสุดในเวลาทีกาํหนดไว ้

  ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของกระบวนการทางสมอง
ในการคิดไดห้ลายรูปแบบหรือหลายประเภท 
  ความคิดริเริม (Originality) หมายถึง ความสามารถของกระบวนการทางสมองใน
การคิดแปลกใหม่และแตกต่างไปจากบุคคลอืน 

แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ ประกอบดว้ยขอ้คาํถามทีวดัความคิดสร้างสรรค์
ทงัหมด  ขอ้โดยแต่ละขอ้จะวดัความคิดสร้างสรรคแ์ต่ละองคป์ระกอบ ดงันี  

ข้อท ี  การตงัคําถาม วดัองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานเรือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดา้นความคิดคล่องแคล่ว 

   ตัวอย่างข้อสอบ  ให้นักเรียนตังคําถามจากคําทีกําหนดมาให้ต่อไปนี  คําที
กาํหนดใหน้นัจะเป็นชือของโครงงานทีเกียวขอ้งกบัเนือหาทีเรียน เมือนกัเรียนอ่านชือโครงงานแลว้
ใหน้กัเรียนตงัคาํถามมาใหไ้ดม้ากทีสุดภายในเวลา 5 นาที 

  คําทีกําหนดมาให้คือ  โครงงานเรืองการศึกษาการตังแหล่งชุมชนของชาว
อินโดนีเซียในประเทศไทย   

ตัวอย่างคําตอบ  ทาํไมชาวอินโดนีเซียถึงเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย, ชาวอินโดนีเซีย 

เขา้มาตงัชุมชนครังแรกในสมยัใด, มีชุมชนชาวอินโดนีเซียอยู่ทีไหนบา้งในประเทศไทย, เมือชาว
อินโดนีเซียเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยมีขอ้ดี - ขอ้เสียต่อสังคมไทยอยา่งไรบา้ง 

ข้อท ี   การนึกประโยชน์ใช้สอย วดัองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคด์า้นความคิด
ยดืหยุน่ 

   ตัวอย่างข้อสอบ ให้นกัเรียนบอกประโยชน์จากการศึกษาและทาํโครงงานในเรือง
ทีเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียทีมีต่อตวันกัเรียน
โดยใหน้กัเรียนบอกประโยชน์มาใหไ้ดม้ากทีสุดภายในเวลา  นาที 

  สิงของทกีาํหนดมาให้คือ โครงงานเรืองทีนกัเรียนศึกษา 
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  ตัวอย่างคําตอบ  โครงงานทีทาํสามารถนาํขนัตอนในการทาํโครงงานไปฝึกฝน
ตนเองในชีวิตประจาํวนัและผูอื้นให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพิมขึนได้  โครงงานทีได้ทาํสามารถ
นําไปเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคมเพือสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อกัน
ระหวา่งสองประเทศ, โครงงานทีทาํเพือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และสามารถนาํมาเขียน
หนงัสือใหก้บัสาํนกัพิมพเ์ป็นการสร้างรายไดอี้กทางหนึง 

        ข้อท ี   ปรับปรุงผลผลติให้ดีขึน วดัองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคด์า้นความคิด
ริเริม 

  ตัวอย่างข้อสอบ ครูให้โอกาสนักเรียนปรับปรุงชินงานของกลุ่มตนเอง ซึงเป็น
ชินงานทีไดห้ลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนจะเลือกปรับปรุงชินงานอย่างไรโดยให้
เหตุผลประกอบ เพือให้เกิดความแปลกใหม่ ทนัสมยั ไม่ซําใครและเกิดประโยชน์ต่อการเชือม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยใหร้ะยะเวลา 10 นาที 

สิงของทกีาํหนดมาให้คือ ชินงานของกลุ่มนกัเรียน 

  ตัวอย่างคําตอบ ผมจะเลือกปรับปรุงชินงานโดยเพิมการประชาสัมพนัธ์ทางสังคม
ออนไลน์ใหม้ากขึน เนืองจากจะไดเ้ผยแพร่ชินงานของกลุ่มผมให้เป็นทีรู้จกัในระดบัสากลมากขึน, 

ผมจะเลือกปรับปรุงชินงานโดยการนาํผลงานไปเผยแพร่ให้กบัโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย
ในโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงทีคณะครูและนกัเรียนจากประเทศอินโดนีเซียเดินทางมาศึกษาดูงานที
โรงเรียน เหตุผลทีผมนาํผลงานไปเผยแพร่ก็เนืองจากจะไดรั้บการติชมงานอยา่งหลากหลายแง่มุม
ทงัทางคนไทยและอินโดนีเซีย ผมก็จะนาํขอ้ติชมเหล่านนัมาพฒันางานใหดี้ขึนต่อไป  
  เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ในการทําโครงงานเรือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกบัสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนวดัความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานกาํหนดขึนตาม
แนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance, 1972 : 34 – 38) และตามแบบของอารี รังสินนัท ์และคณะ (2524 

: 6 – 7) ดงันี 

ความคิดคล่องแคล่ว ผูว้ิจยัเป็นผูใ้ห้คะแนน โดยพิจารณาจากคาํตอบทีเป็นไปได้ให้
คะแนนคาํตอบละ  คะแนน  โดยไม่ตอ้งคาํนึงว่าคาํตอบเหล่านันจะซํากบัคาํตอบของคนอืน
หรือไม่ 

ความคิดยืดหยุ่น ผูว้ิจยัเป็นผูใ้ห้คะแนน โดยพิจารณาจากการจาํนวนกลุ่มคาํตอบหรือ
จาํนวนทิศทางคาํตอบโดยนาํคาํตอบทงัหมดให้คะแนนความคิดคล่องแคล่วไปแลว้มาจดักลุ่มหรือ
คาํตอบในทิศทางเดียวกนัจดัเป็นกลุ่มเดียวกนัเมือจดัแลว้ใหน้บัจาํนวนกลุ่มโดยให้คะแนนกลุ่มละ  
คะแนน  
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ความคิดริเริม ผูว้ิจยัเป็นผูใ้ห้คะแนน โดยพิจารณาจากคาํตอบทีแปลกแตกต่างไปจาก
คาํตอบของผูอื้น ไม่ซาํกบัคนส่วนใหญ่ โดยใชเ้กณฑ์ร้อยละ 1 ของกลุ่มตวัอยา่งทีตอบไดจ้ดัว่ามี
ความคิดริเริมมากทีสุด แลว้จึงนาํคาํตอบทีซาํกนัของคาํตอบทงัหมดทีไดม้าคิดคะแนน ซึงคอรพเลย ์
(Croplay, 1966 : 261 – 262, อา้งถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2535 : 51) มีเกณฑ์ให้
คะแนนดงันี 1) จาํนวนคาํตอบซาํกนั 12% ขึนไป ได ้0 คะแนน 2) จาํนวนคาํตอบซาํกนั 6 - 11% ได ้
1 คะแนน 3)  จาํนวนคาํตอบซาํกนั 3 – 5% ได ้2 คะแนน 4) จาํนวนคาํตอบซาํกนั 2% ได ้3 คะแนน 
และจาํนวนคาํตอบซาํกนัไม่เกิน 1% ขึนไปได ้4 คะแนน   

คะแนนความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานของนกัเรียนในแต่ละขอ้ไดจ้ากผลรวม
ของคะแนนความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริม โดยหาได้จากผลรวมของ
คะแนนความคิดสร้างสรรค ์ทงั  ขอ้ 

.    นาํแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานทีผูว้ิจยัสร้างขึน ให้
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอ้งตรงตามเนือหา แล้วนาํมา
ปรับปรุงแก้ไข โดยอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้เสนอแนะให้ปรับรูปภาพและคาํถามให้
สอดคลอ้งกบัเรืองทีศึกษาโดยไม่แนะคาํตอบใหน้กัเรียน 

.    นาํแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานทีปรับปรุงแกไ้ขไปให้
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่านประกอบด้วย 1) ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษาจาํนวน 2 ท่าน           
และ 2) ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลจาํนวน 1 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความเทียงตรงดา้น
เนือหา (Content Validity) แล้วนาํมาหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ระหว่างขอ้คาํถามกับจุดประสงค์ โดยมีการกาํหนดเกณฑ์การประเมิน
ดงัต่อไปนี 

+1  หมายถึง  ถา้แน่ใจวา่แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํ 

โครงงานขอ้นนัสอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามและเนือหาตามจุดประสงค ์

0 หมายถึง ถา้ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํ 

โครงงานขอ้นนัสอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามและเนือหาตามจุดประสงค ์

- 1  หมายถึง ถา้แน่ใจวา่แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํ 

โครงงานขอ้นนัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามและเนือหาตามจุดประสงค ์

  เกณฑ์ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ขึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้ง
กนัในเกณฑ์ทียอมรับได้ ซึงจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ชียวชาญได้ค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคอ์ยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00  แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข
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ตามคาํแนะนําของผูเ้ชียวชาญโดยผู ้เชียวชาญได้เสนอแนะให้ปรับเวลาเพือความเหมาะสมกับ
กิจกรรมและปรับคาํถามไม่ใหเ้อือประโยชน์ต่อนกัเรียนกลุ่มใด  

.  นําแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานทีปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้กบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  ที
ได้รับการเรียนรู้บทเรียนนีมาแล้ว จาํนวน 4  คน จากนันนาํแบบทดสอบมาหาค่าความเชือมนั 
(Reliability) โดยนาํผลการทดลองใช้ มาหาค่าความสอดคลอ้งภายในของแบบทดสอบ (Internal 

consistency) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิอลัฟาของ Cronbach ซึงมีค่าความเชือมนัของแบบทดสอบ
เท่ากบั 0.71  

.6   นาํแบบทดสอบทีหาค่าความเชือมนัแลว้ไปทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ทาํโครงงานหลังการทดลองแบบโครงงานเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนปากเกร็ด จาํนวน 4  คน   

สรุป ขนัตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงาน เรือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 
โรงเรียนปากเกร็ด ดงัแผนภูมิที 4 
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แผนภูมิที 4 การสร้างแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานเรือง ความสัมพนัธ์ 

  ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6    
  โรงเรียนปากเกร็ดมีขนัตอนดงันี 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ขนัตอนท ี1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคข์องทอร์แรนซ์โดย 

 มาปรับปรุงและสร้างแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงาน โดยเลือกใช้
แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัภาษา 
 

ขนัตอนที  สร้างแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานเป็นแบบทดสอบ
อตันยั 3 ขอ้ แบ่งเป็น  ดา้นความคิดคล่องแคล่ว ดา้นความคิดยดืหยุน่ และดา้นความคิดริเริม  

ขนัตอนท ี   นาํแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานทีปรับปรุงแลว้ ไป
ทดลองกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ทีไดรั้บการเรียนรู้บทเรียนนีมาแลว้และไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ขนัตอนท ี6 นาํแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานมาหาค่าความเชือมนั  

ขนัตอนท ี  นาํแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
ไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน  ท่าน ตรวจสอบหาค่า IOC แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

ขนัตอนท ี  นาํเสนอแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานต่ออาจารยที์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

ขนัตอนท ี7 นาํแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานทีหาค่าความเชือมนั
แลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 คน 
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4.  การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทมีีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานจาํนวน      

1 ฉบบั ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างตามขนัตอนดงันี 

   4.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี วิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียน จากหนังสือและงานวิจยัทีกียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามของนักเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
   4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ       
โครงงาน โดยสอบถามในดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และดา้น
ประโยชน์และการนาํไปประยกุตใ์ช ้จาํนวน 11 ขอ้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) ซึงกาํหนดค่าระดบัดงันี  

5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากทีสุด 

4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 
 4.3 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีสร้างขึน ให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบ ความเหมาะสม ความถูกตอ้งตรงตามเนือหา แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ  

   4.4 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแกไ้ขไปใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน
ตรวจสอบประกอบดว้ย 1) ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษาจาํนวน 2 ท่าน และ2) ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการวดัและประเมินผลจาํนวน 1 ท่านโดยจะตรวจสอบคุณภาพความเทียงตรงดา้นเนือหา โดย
ใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัพฤติกรรม โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงันี 

            +1  หมายถึง  ถา้แน่ใจวา่แบบสอบถามความคิดเห็นในการทาํ 
โครงงานขอ้นนัสอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามและเนือหาตามจุดประสงค ์

0   หมายถึง ถา้ไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามความคิดเห็นในการทาํ 
โครงงานขอ้นนัสอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามและเนือหาตามจุดประสงค ์

            - 1  หมายถึง ถา้แน่ใจวา่แบบสอบถามความคิดเห็นในการทาํ 
โครงงานขอ้นนัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามและเนือหาตามจุดประสงค ์

   เกณฑ์ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่ามากกว่า หรือเท่ากบั 0.50 ขึนไปถือว่ามีความ
สอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญไดเ้ท่ากบั 
.  แลว้นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานตามขอ้เสนอแนะของ
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ผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข ซึงผูเ้ชียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่าขอ้คาํถามในแต่ละดา้นควรเขียนให ้
สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมและมีความคลอบคลุม ชดัเจน 

4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีผ่านเกณฑ์แล้วไปสอบถามนักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

   สรุป ขนัตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดั       
การเรียนรู้แบบโครงงานดงัแผนภมิูที 5 

 

แผนภูมิที 5 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 

   โครงงานมีขนัตอนดงันี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขันตอนที  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ   
โครงงาน โดยสอบถามในดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
และดา้นประโยชน์และการนาํไปประยุกตใ์ช ้จาํนวน 11 ขอ้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) 

ขนัตอนท ี  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแกไ้ขไปใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน
ตรวจสอบ 

ขนัตอนท ี  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีสร้างขึน ให้อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
ตรวจสอบ ความเหมาะสม ความถูกตอ้งตรงตามเนือหา แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตาม
คาํแนะนาํ 

ขันตอนที 5 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีผ่านเกณฑ์แล้วไปสอบถามนักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ขนัตอนท ี1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี วธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียน จากหนงัสือและงานวจิยัทีกียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามของนกัเรียนทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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การดําเนินการทดลอง 
 ในการดาํเนินการทดลอง ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น  ขนัตอน ดงันี 

 . ขนัก่อนทดลอง เป็นขนัตอนทีผูว้จิยัเตรียมความพร้อม ในดา้นต่าง ๆ ต่อไปนี 

  .   สร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

  1.2 ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัร
ไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 .  ขันทดลอง  ผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ               
โครงงาน เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียทีสร้างไวไ้ด้
ดาํเนินการทดลองโดยใชเ้ครืองมือทีใชใ้นการวิจยัทีเตรียมไว ้ซึงรายละเอียด ดงันี 

  .  เวลาทีใชใ้นการทดลองเป็นเวลา   สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชวัโมง รวมทงัหมด  
5 ชวัโมง  

  2.2 การจดัช่วงเวลาในการเรียนแต่ละวนั จดัการเรียนการสอนตามเวลาของ      
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามแผนการจดั     
การเรียนรู้ของครู 

   .  เนือหาทีใช้ทดลองสอน คือ เนือหาจากสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด เรือง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 

รายวชิาเพิมเติม อาเซียนศึกษา 
  .  ดําเนินการทดลองสอน โดยผู ้วิจัยเป็นผูด้ ําเนินการสอนเอง โดยการจัด        
การเรียนรู้แบบโครงงาน มีขนัตอนการดาํเนินการ 4 ขนัตอน ดงันี 

   ขนัตอนที  ขนัเลือกหวัขอ้เรืองทีนกัเรียนสนใจ 
    ขนัตอนที  ขนัวางแผนโครงงาน 

ขนัตอนที  ขนัลงมือปฏิบติัโครงงาน 

ขนัตอนที 4 ขนันาํเสนอผลงานและสรุป   
          3. ขนัหลงัการทดลอง ภายหลงัเสร็จสินการดาํเนินการทดลอง ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบวดัผล
การเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แบบทดสอบวดั
ความคิดสร้างสรรค์ไปให้นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทาํและนาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที
มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไปสอบถามกบันกัเรียนนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
    1. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนใช ้ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใชส้ถิติทดสอบ t-test dependent 

  2. การวเิคราะห์ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงาน ใชค้่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คะแนนความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานของนกัเรียนไดจ้ากผลรวมของ
คะแนนความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุน่ และความคิดริเริม ซึงความคิดทงัสามนีอยูใ่น 3 ขอ้ที
นกัเรียนทาํในแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานซึงแยกขอ้  วดัขอ้ละดา้นของ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยความคิดทงัสามดา้นของความคิดสร้างสรรคมี์เกณฑ์การแปลความหมาย
ดงันี 

ความคิดคล่องแคล่ว พิจารณาจากคาํตอบทีเป็นไปไดใ้ห้คะแนนคาํตอบละ  คะแนน  
โดยไม่ตอ้งคาํนึงวา่คาํตอบเหล่านนัจะซาํกบัคาํตอบของคนอืนหรือไม่ 

ความคิดยดืหยุน่ พิจารณาจากการจาํนวนกลุ่มคาํตอบหรือจาํนวนทิศทางคาํตอบโดยนาํ
คาํตอบทงัหมดให้คะแนนความคิดคล่องแคล่วไปแล้วมาจดักลุ่มหรือคาํตอบในทิศทางเดียวกัน
จดัเป็นกลุ่มเดียวกนัเมือจดัแลว้ใหน้บัจาํนวนกลุ่มโดยใหค้ะแนนกลุ่มละ  คะแนน 

ความคิดริเริม พิจารณาจากคาํตอบทีแปลกแตกต่างไปจากคาํตอบของผูอื้น ไม่ซาํกบัคน
ส่วนใหญ่ โดยใชเ้กณฑร้์อยละ 1 ของกลุ่มตวัอยา่งทีตอบไดจ้ดัวา่มีความคิดริเริมมากทีสุด แลว้จึงนาํ
คาํตอบทีซาํกนัของคาํตอบทงัหมดทีไดม้าคิดคะแนน ซึงคอรพเลย ์(Croplay, 1966 : 261 – 262, อา้ง
ถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2535 : 51) มีเกณฑ์ให้คะแนนดงันี 1) จาํนวนคาํตอบซาํ
กนั 12% ขึนไป ได ้0 คะแนน 2) จาํนวนคาํตอบซาํกนั 6 - 11% ได ้1 คะแนน 3)  จาํนวนคาํตอบซาํ
กนั 3 – 5% ได ้2 คะแนน 4) จาํนวนคาํตอบซาํกนั 2% ได ้3 คะแนน และจาํนวนคาํตอบซาํกนัไม่
เกิน 1% ขึนไปได ้4 คะแนน 

 3. การวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนโดยใชค่้าเฉลีย ( X ) และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ของค่าระดบัความคิดเห็นรายขอ้ ตามขอ้คาํถาม โดยนาํไปแปลความหมายค่าระดบัความ
คิดเห็นในช่วงต่าง ๆ ดงันี 

  4.50 – 5.00 หมายความวา่ เห็นดว้ยระดบัมากทีสุด 

  3.50 – 4.49 หมายความวา่ เห็นดว้ยระดบัมาก 

  2.50 – 3.49 หมายความวา่ เห็นดว้ยระดบัปานกลาง 

  1.50 - 2.49 หมายความวา่ เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

  1.00 – 1.49 หมายความวา่ เห็นดว้ยระดบันอ้ยทีสุด 
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ตารางที 11 ตารางสรุปวธีิการดาํเนินการวจิยั 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

. เพือเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ก่อนเรียนและหลงั
เรียน เรืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งราชอาณาจกัรไทย
กบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน  

 

ทดสอบก่อนและ
หลงัการจดัการ
เรียนรู้แบบ            
โครงงาน 

นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 6 
โรงเรียนปากเกร็ด 
จาํนวน 4  คน 

 แบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้  วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ค่าร้อยละ(%) ,ค่าเฉลีย ( X )  

ส่วนเบียงแบนมาตรฐาน 

(S.D.) t-test dependent 

.เพือเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรคใ์นการทาํ
โครงงานเรืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งราชอาณาจกัรไทย
กบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน 
 

ทดสอบก่อนและ
หลงัการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 

 

แบบทดสอบวดัความคิด
สร้างสรรคว์ิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค่้าเฉลีย ( X ) ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

. เพือศึกษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 6 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
  

สอบถามความ
คิดเห็นมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ 
แบบโครงงาน 

แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนมีต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการ
วเิคราะห์เนือหา 
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บทท ี  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เรือง การศึกษาความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานเรือง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 
6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน สาํหรับโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย มีรายละเอียดการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามขนัตอนการดาํเนินการวจิยัเพือตอบคาํถามการวจิยั ดงันี 
             ตอนที  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบั
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6  
  ตอนที  เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
 
ตอนท ี  ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ทางการเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจักร  
 ไทยกบัสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ก่อนและหลงัเรียนด้วย  
  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามของการวจิยัขอ้ที 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ 
เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียนจาํนวน 40 คน ดงัใน
รายละเอียดตารางที 12
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ตารางที 12  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทย  
      กบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีจดัการเรียนรู้แบบ  
      โครงงาน 
 

ผลการ 
เรียนรู้ 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลยี ( x ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t-test sig 

ทดสอบก่อนเรียน 40  13.85 1.65 - 31.99 0.00 
ทดสอบหลงัเรียน 40  24.02 1.64 

 
  จากตารางที 12 พบวา่คะแนนผลการเรียนรู้ เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทย
กบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   หลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
( x = .02 , S.D. = 1.64 ) สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ( x = 3.85 , S.D. = 1.65 ) 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 
ตอนท ี  ผลการเปรียบเทยีบความความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานของนักเรียนชัน 
  มัธยมศึกษาปีท ี6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามการวิจยัขอ้ที 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์
ในการทาํโครงงาน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกับ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ด้วยการจดัเรียนรู้แบบโครงงานของ
นกัเรียนจาํนวน 40 คน ดงัในรายละเอียดตารางที 13  
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ตารางที 3   เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงาน ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6  
        ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

 
ความคิดสร้างสรรค์ 
ในการทาํโครงงาน จํานวน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
ความคิดคล่องแคล่ว 40 .  2.87 .  2.72 19.45 .000 
ความคิดยดืหยุน่ 40 .  .83 .  2.06 14.36 .000 
ความคิดริเริม 40 .  6.32 .  5.95 16.44 .000 
รวม 40 19.85 8.91 33.25 8.85 25.19 .000 

 
  จากตารางที 3 คะแนนเฉลียความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าความคิด
สร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานทงั 3 ดา้น คือความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุน่ และความคิดริเริม 
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทาํโครงงานสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.  ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ที  เมือพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นทีมีพฒันาการ
มากทีสุดลาํดบัที 1 คือ ดา้นความคิดริเริม ลาํดบัที 2 คือ ดา้นความคิดคล่องแคล่ว และลาํดบัที 3 คือ 
ดา้นความคิดยืดหยุน่ เมือพิจารณารายดา้น ดา้นความคิดคล่องแคล่วคะแนนเฉลียก่อนเรียน ( X  = 

.  , S.D. = 2.87 ) และคะแนนเฉลียหลงัเรียน ( X  = .  , S.D. = 2.72) ดา้นความคิดยืดหยุน่ 
คะแนนเฉลียก่อนเรียน ( X  = .  , S.D. = .83) และคะแนนเฉลียหลงัเรียน ( X  = . ,         
S.D. = 2.06) และดา้นความคิดริเริม คะแนนเฉลียก่อนเรียน ( X  = . , S.D. = 6.32) และคะแนน
เฉลียหลงัเรียน ( X  = .  , S.D. = 5.95)  
  
ตอนที 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  ทีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ 
   แบบโครงงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพือตอบคาํถามของการวิจยัข้อที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียนจาํนวน 40 คน ดงัใน
รายละเอียดตารางที 14 
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ตารางที 14 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
     แบบโครงงาน 
 

ข้อที ความคิดเห็นของนักเรียน X  S.D. ความหมาย ลาํดับท ี
 

1 
ด้านบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 
นกัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน 

 
4.83 

 
0.55 

 
เห็นดว้ยมากทีสุด 

 
1 

2 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.58 0.77 เห็นดว้ยมากทีสุด 2 
3 นกัเรียนไดมี้ส่วนในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง

เตม็ที 
 

4.10 
 

0.84 
 

เห็นดว้ยมาก 
 
3 

 รวม 4.42 0.31 เห็นดว้ยมาก (3) 
 

4 
ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

 
 

4.13 

 
 

0.82 

 
 

เห็นดว้ยมาก 

 
 
3 

5 กิจกรรมแต่ละขนัตอนใชเ้วลาเหมาะสม 4.45 0.71 เห็นดว้ยมาก 2 
6 กิจกรรมมีความยากง่ายพอเหมาะกบัความสามารถ

ของนกัเรียน 
 

4.68 
 

0.69 
 

เห็นดว้ยมากทีสุด 
 
1 

 รวม 4.44 0.23 เห็นดว้ยมาก (2) 
 

7 
ด้านประโยชน์และการนําไปประยุกต์ใช้ 
ช่วยพฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

 
 

4.23 

 
 

0.42 

 
 

เห็นดว้ยมาก 

 
 
5 

8 ช่วยพฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์  
4.43 

 
0.50 

 
เห็นดว้ยมาก 

 
4 

9 ช่วยพฒันาและส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ช้
ความสามารถของตนเอง 

 
4.45 

 
0.50 

 
เห็นดว้ยมาก 

 
3 

10 ช่วยพฒันาและส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงความ
คิดเห็น 

 
4.75 

 
0.44 

 
เห็นดว้ยมากทีสุด 

 
1 

11 ช่วยใหน้กัเรียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติได ้

 
4.55 

 
0.75 

 
เห็นดว้ยมากทีสุด 

 
2 

 รวม 4.58 0.15 เห็นดว้ยมากทีสุด (1) 
รวมทงัหมด 4.47 0.24 เห็นดว้ยมาก - 
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 จากตารางที 14 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อ     
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ            
โครงงาน โดยภาพรวมและรายดา้นนกัเรียนเห็นดว้ยระดบัมาก ( X  = 4.47 , S.D. = .24) ทงันีดา้น
ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นประโยชน์และการนาํไปประยุกต์ใช้ ( X  = 4.58 , S.D. = 0.15) 
รองลงมา คือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( X  = 4.44 , S.D.= 0.23 ) และดา้นบรรยากาศการ
จดัการเรียนรู้ ( X  = 4.42 , S.D. = . 1) ตามลาํดบั 
 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวมนกัเรียน
เห็นดว้ยระดบัมาก ( X  = 4.42 , S.D. = . 1) เมือพิจารณาในแต่ละประเด็นพบวา่ ลาํดบัที  คือ
นกัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ( X  = 4.83 , S.D. = 0.55) และลาํดบัสุดทา้ย คือนกัเรียนได้
มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ที ( X  = 4.10 , S.D. = 0.84 )   
 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมพบว่า นกัเรียนเห็นด้วยระดบัมาก ( X  = 
4.44 , S.D.= 0.23 ) เมือพิจารณาในแต่ละประเด็นพบวา่ ลาํดบัที  คือกิจกรรมมีความยากง่าย
พอเหมาะกบัความสามารถของนกัเรียน ( X  = 4.68 , S.D. = 0.69 ) และลาํดบัสุดทา้ยคือกิจกรรมมี
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ( X  = 4.13 , S.D.= 0.82 )  
  ดา้นประโยชน์และการนาํไปประยุกตใ์ช ้โดยภาพรวมพบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยระดบัมาก
ทีสุด ( X  = 4.58 , S.D. = 0.15) เมือพิจารณาในแต่ละประเด็นพบวา่ ลาํดบัที  คือช่วยพฒันาและ
ส่งเสริมให้นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น ( X  = 4.75 , S.D. = 0.44) และลาํดบัสุดทา้ย คือช่วย
พฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ( X  = 4.23 , S.D. = 0.42 ) 
 นอกจากนีนักเรียนได้ให้ขอ้เสนอแนะจากคาํถามปลายเปิดในการตอบแบบสอบถาม
หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า นักเรียนส่วนมากให้ความคิดเห็นว่า การจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานมีความสนุกสนาน เกิดความสามคัคีในการทาํงานกลุ่ม สามารถนาํความรู้ที
ไดรั้บไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ไดใ้นอนาคตและสามารถช่วยพฒันาในดา้นทกัษะความคิด
สร้างสรรค์ได้ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินโครงงานของนักเรียนกลุ่มต่างๆในด้านความคิด
สร้างสรรคใ์นกลุ่มที 1 ทีทาํโครงงานเรืองสานสัมพนัธ์ไทย – อินโดนีเซีย สู่ Social Network กลุ่มที 
2 ทีทาํโครงงานเรืองรู้หรือไม่ ไทย – อินโดนีเซีย กลุ่ม 3 ทีทาํโครงงานเรืองนาฏยสินสมบติัไทย – 
อินโดนีเซีย และกลุ่มที 4 ทีทาํโครงงานเรืองท่องเทียวทีไหนไทย – อินโดนีเซีย  โดยผูว้ิจยัได้
ประเมินความสามารถในการทาํโครงงานใน 3 ส่วนไดแ้ก่ส่วนที 1 การวางแผนการทาํงาน ส่วนที 2 
กระบวนการทาํงานและส่วนที 3 ผลงานและการนาํเสนอ ซึงในส่วนที 3 นกัเรียนสามารถสะทอ้น
ความสามารถในดา้นความคิดสร้างสรรคอ์อกมาไดม้ากทีสุดผา่นชินงานและการนาํเสนอ รองลงมา
คือส่วนที 2 และส่วนที 1 ตามลาํดบั  
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บทท ี  
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจยัเรืองการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานเรืองความสัมพนัธ์

ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน สําหรับโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย เป็นการวิจยัเชิงทดลอง 
(Experimental Research) แบบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวมีการสอบก่อนและสอบหลงั (One 
Group Pretest Posttest  Design) โดยมีวตัถุประสงค ์ ) เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) เพือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทาํโครงงานก่อนเรียนและหลงัเรียน เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานและ 3) เพือศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 
เป็นนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 6 ของโรงเรียนปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี สังกดั
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ที
กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 6 จาํนวน 4  คน ทีไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 
Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกับ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียทีผา่นการตรวจหาค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั .  ) แบบทดสอบวดัผล
การเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest – Posttest) เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทย
กบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จาํนวน  ฉบบั เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด  ตวัเลือก จาํนวน  ขอ้ มี
ค่าดชันีความสอดคลอ้งเฉลียเท่ากบั 0.90 ค่าความยากง่าย (P) ระหวา่ง .20 - .80 ค่าอาํนาจจาํแยก 
(r) ระหวา่ง .25 – .70 และค่าความเชือมนัเท่ากบั . 6  3) แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์มีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.67 - 1.00  4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั .  เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วน  ประมาณค่า  5 ระดับ  จํานวน  1 ข้อเป็นลักษณะการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่ า 
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ร้อยละ การหาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน t-test แบบ dependent และการวเิคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) สรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี 

 
สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยัเรือง การศึกษาความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงาน เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ด้วยการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน สาํหรับโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย มีผลการวจิยัดงันี 
   .  ผลการ เ รี ยน รู้หลัง เ รี ยนด้วยการจัดการ เ รี ยน รู้ แบบโครงงาน สู งกว่ า ก่ อน 
เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัทีกาํหนดไว ้
 . ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานหลังเรียนเรือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .  
  3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โครงงาน พบวา่ 
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ ดา้นประโยชน์และการนาํไปประยุกตใ์ช้มีคะแนนมากทีสุดอนัดบัหนึง รองลงมาคือ 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ ตามลาํดบั 
 

อภิปรายผล 
 การวิจยั เรือง การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงาน เรืองความสัมพนัธ์
ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน สําหรับโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผล
ของการวจิยัไดด้งันี 
 . ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรียนรู้ เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกับ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน พบวา่ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดับ .  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัข้อที  ทงันีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานเนน้การเรียนรู้ทีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  มีการศึกษาปัญหาอยา่งลุ่มลึก โดยตวั
นกัเรียน กลุ่มเพือน หรือนกัเรียนทงัชนัเรียนเพือให้ไดม้าซึงคาํตอบของปัญหาทีกาํหนดไว ้ ซึงจะ
ส่งผลทาํให้ผูเ้รียนรู้จกัการแก้ปัญหาในการทาํงานอย่างมีระบบ รู้จกัการวางแผนในการทาํงาน     
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ฝึกการคิดในระดบัต่าง ๆ และเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยมีครูผูส้อนคอยกระตุน้แนะนาํและให้
คาํปรึกษาแก่ผูเ้รียนอย่างใกล้ชิด ตงัแต่การเลือกหัวข้อทีจะศึกษา ค้นควา้ ดาํเนินการตามแผน
กาํหนดขนัตอนการ ดาํเนินงานและการนาํเสนอผลงาน ซึงสอดคล้องกบัแนวคิดของไวกอทสกี 
(Vygotsky) ทีกล่าววา่นกัเรียนจะไม่สามารถเรียนรู้โดยลาํพงั แต่จะสามารถเรียนรู้ได ้หากไดรั้บการ
ช่วยเหลือและสนบัสนุนจากเพือนและผูใ้หญ่ทีมีประสบการณ์มากกว่าและเมือไดใ้ช้เวลาในการ
เรียนรู้ไปแลว้ช่วงเวลาหนึง กระบวนการคิดระดบัสูงของนักเรียน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การ
แก้ไขปัญหายาก ๆ จะเกิดขึนได้ เมือนักเรียนได้สร้างปฏิสัมพนัธ์ทางภาษากบัเพือน ๆ และครู 
ดงันนัครูควรจดัสภาพแวดลอ้มใหน้กัเรียนทาํงานร่วมกนั จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จึงทาํให้ผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของแคทซ์ (Katz) ทีกล่าวถึง
โครงงานวา่เป็นการศึกษาปัญหาอยา่งลุ่มลึก โดยตวันกัเรียนกลุ่มเพือน หรือนกัเรียนทงัชนัเรียนซึง
ลกัษณะสําคญัของโครงงานเป็นการคน้หา ความรู้ดว้ยความพยามยามอย่างรอบคอบ เพือให้ไดม้า
ซึงคาํตอบของปัญหาทีกาํหนดไวโ้ดยเป้าหมายของโครงงานจะเป็นการเรียนรู้ทีมากกวา่เพือคน้หา
คาํตอบของปัญหาทีกาํหนดไวก้ารจดัการเรียนการสอบโครงงานคือการจดัการประสบการณ์ในการ
ปฏิบติัให้แก่เด็กเหมือนกบัการทาํงานในชีวิตจริงเพือให้เด็กมีประสบการณ์ตรงเด็กจะไดเ้รียนรู้
วิธีการแกปั้ญหารู้จกัการทาํงานอย่างมีระบบ  รู้จกัการวางแผนในการทาํงาน  ฝึกการคิดวิเคราะห์
และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอดคล้องกบัแนวคิดของบูรชัย  ศิริมหาสาคร (  : 17)ได้
กล่าวถึงโครงงานวา่เป็นผลงานการวิจยัชินเล็ก ๆ ของผูเ้รียน ทีใชก้ระบวนการวิจยัในการแสวงหา
ความรู้ หรือความจริงเกียวกบัเรืองใดเรืองหนึงตามสาระการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง ตงัแต่เป็นผูก้าํหนด
ปัญหาซึงเป็นหวัขอ้โครงงาน และวธีิการตามสาระการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง ตงัแต่เป็นผูก้าํหนดปัญหา
ซึงเป็นหัวขอ้โครงงานและวิธีการได้มาซึงคาํตอบนันด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงทีปรึกษา คอยให้
คาํแนะนาํตามความจาํเป็น  
  โดยทีได้กล่าวมาข้างต้นได้มีผลการวิจัยทังในประเทศและต่างประเทศทีสนับสนุน  
ผลการวิจยัในประเทศ เช่น ผลการวิจยัของ นยันา จนัทมิตร (2547 : 60 – 62) ไดศึ้กษาผลการสอน
แบบกิจกรรมโครงงานมีผลต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 5 ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนทีเรียนแบบกิจกรรมโครงงานมีผลสัมฤทธิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคัญสถิติทีระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ             
ณัฐพร เลิศพิทยภูมิ (  :  – ) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานทีมีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและพฤติกรรมในการอนุรักษ์  สิงแวดล้อมของนัก เ รียน                  
ชนัมธัยมศึกษาปีที  ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนทีเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานไดค้่ามชัฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาสูงกว่ากลุ่มทีเรียน
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แบบปกติ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที .  ส่วนผลการวิจยัต่างประเทศ เช่นแมรี (Marry, 1999 : 
บทคดัยอ่) ทีศึกษาผลการเรียนรู้โดยการสอนโครงงาน เรือง ความรู้เบืองตน้และความสําคญัของภูมิ
เศรษฐศาสตร์ การสอนแบบโครงงานนนั นาํวิธีการสอนแบบโครงงานมาใช้เป็นแนวทาง ในการ
เสริมสร้างความสามารถของนักเรียนในการสร้างทกัษะกระบวนการคิด การใช้หลักการทาง
วทิยาศาสตร์ เพือหวงัผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนทีสูงขึน 
  . ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทงั 3 ด้าน คือความคิดคล่องแคล่ว 
ความคิดยดืหยุน่ และความคิดริเริม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   
ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในขอ้ 2 เมือพิจารณาความคิดสร้างสรรคใ์นแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นทีมี
คะแนนมากทีสุดคือดา้นความคิดริเริม รองลงมาคือดา้นความคิดคล่องแคล่วและดา้นสุดทา้ยคือดา้น
ความคิดยดืหยุน่   

ดา้นความคิดริเริมมีคะแนนสูงสุดเนืองจากในแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานแต่ละ
ขนัตอนไดมี้การใชใ้บงานทีมีกิจกรรมพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรคท์งั 3 ดา้นสอดแทรกในแต่
ละขนัตอนของแผนการจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของเนือหา และในการทาํกิจกรรมของ
นกัเรียนแต่ละกลุ่ม นกัเรียนจะไดรั้บหวัขอ้ในการทาํกิจกรรมทีแตกต่างกนั ทาํให้การตอบคาํถามใน
กิจกรรมทีสอดแทรกการพฒันาทกัษะความคิดริเริมสูงกวา่ความคิดดา้นอืน เพราะหวัขอ้ในการทาํ
กิจกรรมทีไดรั้บเป็นของกลุ่มตนเองทาํใหค้วามคิดไม่เหมือนกลุ่มอืน อีกทงัคะแนนในดา้นความคิด
ริเริมมีเกณฑค์ะแนนทีใหสู้งกวา่ความคิดสร้างสรรคด์า้นอืน อีกทงัการพฒันาทกัษะความคิดริเริมใน
แผนการจดัการเรียนรู้อยูใ่นขนัตอนที 2 ขนัวางแผนและขนัตอนที 3 ขนัลงมือปฏิบติั ซึงอยูใ่นขนั
ตอนตน้ ๆ ของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํให้มีเวลาในการพฒันาทกัษะความคิดในดา้นนี
ค่อนข้างมาก ส่วนความคิดยืดหยุ่นมีคะแนนน้อยสุดเนืองจากความคิดยืดหยุ่นส่วนมากถูก
สอดแทรกไวใ้นขนัสุดทา้ย ขนัที 4 ขนันาํเสนอผลงานและสรุป ทาํให้เวลาในการทาํกิจกรรมในขนั
นีไม่เพียงพอ ซึงจะส่งผลต่อการพฒันาความคิดยืดหยุ่น ผลทีไดจึ้งทาํให้คะแนนความคิดยืดหยุ่น
นอ้ยทีสุด ส่วนในดา้นความคิดคล่องแคล่ว ผูว้ิจยัได้พิจารณาจากการทีนกัเรียนสามารถตงัคาํถาม
จากหวัขอ้โครงงาน โดยนกัเรียนไดค้ะแนนดา้นความคิดคล่องแคล่วในอนัดบัที 2 เนืองจากภาพที
ให้นกัเรียนศึกษามีรายละเอียดทีไม่ชดัเจนมากนกัถา้นกัเรียนไม่มีฐานความรู้มาก่อนอาจทาํให้คิด
สร้างสรรคไ์ดย้ากยิงขึน จึงทาํให้คะแนนในเรืองการตงัคาํถามจากภาพมีคะแนนนอ้ยในทุกกลุ่มแต่
เมือรวมแลว้ ยงัมีคะแนนสูงกว่าความคิดยืดหยุ่น แต่ถ้าพิจารณาในภาพรวม ผลทีได้คือ นักเรียน  
ทุกคนมีความคิดสร้างสรรคห์ลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมากกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ซึงแสดงให้เห็นวา่การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทีสอดแทรกการพฒันาทกัษะความคิด
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สร้างสรรค์สามารถพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์ทงั 3 ดา้นทีดีขึนได ้ทงันีเนืองจากการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการสอนทีทาํให้ผูเ้รียนไดส้ร้างผลผลิตทีมีคุณภาพจากการปฏิบติั
เป็นระบบและใชค้วามคิดสร้างสรรคร์ะหวา่งการเรียนรู้ และเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เนน้การทาํงาน
เป็นกลุ่ม การเรียนรู้แบบ มีส่วนร่วม การเรียนรู้โดยการแกปั้ญหาบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ 
ระดมพลงัสมองเพือสรุปเป็นความคิดรวบยอด ผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะในการทาํงานหลายรูปแบบทงั
ทกัษะการสือสาร การแกปั้ญหา และความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้น รู้จกัการเป็นผูน้าํและ
การเป็นผูต้ามทีดี เป็นการเตรียมผูเ้รียนสําหรับความพร้อมทีจะสามารถออกไปประกอบอาชีพใน
อนาคตอยา่งมีคุณภาพ และมีความสุข (เบญจมาศ อยูเ่ป็นแกว้,  : - ) สอดคลอ้งกบัแนวคิด
พืนฐานเกียวกับความคิดสร้างสรรค์ของกอร์ดอน (Gordon) กล่าวว่า กระบวนการความคิด
สร้างสรรคไ์ม่ใช่สิงลีลบั สามารถอธิบายไดแ้ละสามารถใหฝึ้กฝนบุคคลมีระดบัความคิดสร้างสรรค์
เพิมขึนได ้หากมีโอกาสไดล้องคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทีไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมติตวัเอง
เป็นคนอืนและถา้ยิงให้บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกนัแกปั้ญหา ก็จะยิงไดว้ิธีการที
หลากหลายมากขึน และมีประสิทธิภาพมากขึน  สอดคล้องกับกลยุทธ์การส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ในชนัเรียนของ ออมรอท (Ormrod) ทีวา่การให้อิสระและความปลอดภยัแก่นกัเรียนให้
คิดอย่างสร้างสรรค์ไม่กลัวว่าความคิดของตนนันจะถูกหรือผิด กระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมใน
กิจกรรมโดยไม่มีการประเมินผลว่าสิงทีนกัเรียนคิดนนัถูกหรือผิด ทาํให้นกัเรียนกลา้ทีจะคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ซึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของราตรี ทองสามสี ได้ศึกษาการพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียนประถมศึกษาปีที 3 โดยวิธีสอนแบบโครงงานผลการวิจยัพบวา่วิธีสอนแบบโครงงานช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถดาํนินงานตามขนัตอนทีวางไวไ้ด้ฝึก
ความเป็นผูน้าํแสดงความคิดเห็นและสามารถนาํเสนอขอ้มูลได ้มีการบูรณาการความรู้ และสามารถ
นาํไปใชใ้นชีวติจริงไดแ้ละเกิดความภาคภูมิใจ  
 3. จากผลการวิจยัพบว่านกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ทีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ 
โครงงาน มีความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานด้านบรรยากาศการ
จดัการเรียนรู้ ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้และด้านประโยชน์และการนาํไปประยุกต์ใช้ อยู่ใน
ภาพรวมระดบัเห็นด้วยมาก ทงันีเนืองจากการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสุขในการเรียน กลา้คิดในสิงแปลกใหม่ นกัเรียนไดท้าํงานเป็นกลุ่มปฏิสัมพนัธ์กนั ทาํให้เกิด
ความคิดเห็นทีหลากหลาย แปลกใหม่ และสามารถนําความรู้ทีได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแคทซ์ (Katz) ทีกล่าววา่ โครงงานเป็นการคน้หา ความรู้
ดว้ยความพยามยามอยา่งรอบคอบ เพือให้ไดม้าซึงคาํตอบองปัญหาทีกาํหนดไวโ้ดยเป้าหมายของ  
โครงงานจะเป็นการเรียนรู้ทีมากกว่าเพือคน้หาคาํตอบของปัญหาทีกาํหนดไวก้ารจดัการเรียนการ
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สอบโครงงาน คือการจดัการประสบการณ์ในการปฏิบติัให้แก่เด็กเหมือนกบัการทาํงานในชีวิตจริง
เพือใหเ้ด็กมีประสบการณ์ตรงเด็กจะไดเ้รียนรู้วิธีการแกปั้ญหารู้จกัการทาํงานอยา่งมีระบบ รู้จกัการ
วางแผนในการทาํงาน ฝึกการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ กรมวิชาการ (  : 46)  ซึงไดใ้ห้แนวคิดของการสอนแบบโครงงานกล่าวว่า เป็นการสอน
เพีอใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ รู้จกัคิด ทาํและแกปั้ญหา  ผูเ้รียน
ไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกนั  ฝึกความเป็นผูน้าํและผูต้ามโดยเป็นการจดัประสบการณ์ตรงให้ผูเ้รียน
ไดน้าํไปใชใ้นการดาํรงชีวิตเพือให้โอกาสผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองซึงความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถอภิปรายผลเป็นรายขอ้ไดด้งันี 
  3.1 ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้พบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยระดบัมาก คือ นกัเรียน
มีความสนุกสนานในการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีส่วนในการแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ที ทงันีเนืองจากการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ดใน
ระดบัต่าง ๆ และทาํให้เกิดความสนุกสนาน กลา้แสดงออก ในช่วงระหวา่งการทาํกิจกรรมนกัเรียน
มีโอกาสได้ทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่มเกิดปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างนักเรียนด้วยกนัเองและระหว่าง
นกัเรียนกบัครู ซึงช่วยสร้างบรรยากาศทางการเรียนทีเอืออาํนวยต่อการจดัการเรียนรู้เพือพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้นักเรียนมีความคิดเห็นทีดีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานตามมาด้วย  สอดคล้องกับแนวคิดของซิกเซนท์มิฮาลยี (Csizentmihalyi) ได้กล่าวว่า 
ความคิดสร้างสรรคไ์ม่สามารถเกิดขึนไดถ้า้บุคคลกระทาํเพียงคนเดียว แต่เกิดจากการทาํงานร่วมกนั
เป็นกลุ่ม ให้ความสําคัญกับบริบททางสังคม โดยการตอบสนองทีหลากหลายจะทําให้เกิด
แสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์
  3.2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้พบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยระดบัมาก คือกิจกรรมมี
ความยากง่ายพอเหมาะกบัความสามารถของนกัเรียน กิจกรรมแต่ละขนัตอนใชเ้วลาเหมาะสมและ
กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ทงันีเนืองจากการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
มีการระดมสมองซึงนักเรียนจะได้ช่วยกนัคิดตอบคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
เปรียบเทียบเชือมโยงความสัมพนัธ์และเสนอแนะวิธีการในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และไดท้าํกิจกรรมซึงสามารถแสดงออกมาเป็นผลงาน
นาํเสนอในงานสัปดาห์วิชาการของโรงเรียน โดยครูเป็นเพียงผูใ้ห้คาํชีแนะให้ความช่วยเหลือ และ
ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ให้ไปในทิศทางทีพึงประสงค์ ไม่ใช่เป็นผูป้ระเมินตดัสินความคิดและ
ผลงานของนกัเรียนว่าถูกหรือผิด นกัเรียนจึงภูมิใจในผลงานของตนเอง สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทีครู
สามารถใช้ส่งเสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนของแซนทร์อค (Santrock) คือ การ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในรายกลุ่มและรายบุคคลนันการระดมสมองคือเทคนิคทีสามารถ
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ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในรายกลุ่ม การไม่ควบคุมนักเรียนมากเกินไป ครูควรกระตุ้นให้
นกัเรียนกลา้คิดอยา่งอิสระโดยไม่กลวัความผิดพลาด แสวงหาการคน้พบหรือสร้างสรรค์สิงใหม่ ๆ 
ทีไม่เหมือนของเดิม ให้นักเรียนมองความล้มเหลวว่าเป็นโอกาสทีจะเรียนรู้  และทาํให้เกิด
นวตักรรมใหม่ ๆ 
  3.3 ดา้นประโยชน์และการนาํไปประยุกตใ์ช ้พบวา่ ในภาพรวมนกัเรียนเห็นดว้ย
ระดบัมากทีสุด ถา้พิจารณาเป็นประเด็นทีอยู่ในด้านนีพบว่า การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วย
พฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นอยู่ในลาํดบัที 1 เนืองจากการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้วธีิหนึงทีส่งเสริมผูเ้รียนเรียนดว้ยการคน้ควา้ลงมือปฎิบติัจริงใน
ลกัษณะจริงในลกัษณะสาํรวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐคิ์ดคน้ ซึงผูเ้รียนจะเกิดทกัษะการทาํงานกบั
ผูอื้น ทกัษะการจดัการ ผูส้อนเขา้ใจผูเ้รียนเห็นรูปแบบการเรียนรู้ การคิด วิธีการทาํงานของผูเ้รียน
จากการสังเกตการณ์ทาํงานสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกรมวิชาการ (  : 46)  ไดใ้ห้แนวคิดของ
การสอนแบบโครงงานกล่าววา่  เป็นการสอนเพีอใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดริเริม
สร้างสรรค ์ รู้จกัคิด ทาํและแกปั้ญหา  ผูเ้รียนไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกนั  ฝึกความเป็นผูน้าํและผูต้าม 
ส่วนประเด็นทีอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ยของดา้นนีคือช่วยพฒันาและส่งเสริมให้เกิดการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง เหตุผลทีทาํใหป้ระเด็นนีอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ยของดา้นนี จากแบบสอบถามความคิดเห็นพบวา่
นกัเรียนตอ้งการใหเ้พิมเวลาในการจดัทาํโครงงานใหม้ากขึนแต่เนืองจากสถานการณ์บา้นเมืองทีไม่
ปกติและโรงเรียนตงัอยูใ่นเส้นทางทีเกิดเหตุการณ์ทาํให้เวลาในการศึกษาและการทาํโครงงานตอ้ง
กระชับขึนและสามารถทาํนอกเวลาได้ จึงทาํให้ประเด็นทีว่า ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้เกิด
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ยของดา้นนี  
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํโครงงานเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัร
ไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 6 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน สําหรับโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย ผูว้ิจ ัยได้ทาํ    การสรุปแนวคิดและ
ขอ้เสนอแนะเกียวกบัประเด็นต่อไปนี คือ ขอ้เสนอแนะทวัไป และขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัครัง
ต่อไปดงันี 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงานหลงัเรียนเรือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สูงกว่าก่อนเรียน แต่ความคิด
สร้างสรรค์ในการทาํโครงงาน ด้านความคิดยืดหยุ่น มีพฒันาการทีตาํกว่าด้านอืน ๆ ซึงจะตอ้ง
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นดา้นนีให้มากยงิขึน โดยอาจนาํหลกัการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
ของ Blaunt andklausmier มาประยุกตใ์ช้ได ้โดยครูอย่าพยายามหล่อหลอม หรือกาํหนดแบบให้
นกัเรียนมีความคิดและมีบุคลิกภาพเหมือนกนัไปหมดทุกคน แต่ควรสนบัสนุนและส่งเสริมการผลิต
สิงทีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ตลอดจนความคิดและวิธีการทีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ซึงหลกัการนีสอดคลอ้งกบั  
การส่งเสริมความคิดยดืหยุน่มากทีสุด เนืองจากถา้ครู ไม่กาํหนดแบบ แต่สนบัสนุนและส่งเสริมการ
ผลิตสิงทีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ก็จะทาํให้เกิดความคิดทีนอกกรอบแตกต่างออกไปจากบุคคลอืนมาก
ยงิขึน ซึงจะเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาความคิดยดืหยุน่ไดอี้กวธีิการหนึง  

2. จากผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ ทีเห็นดว้ย
อยู่ในระดบัมากแต่ตาํกว่าด้านอืน ๆ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่าตนเองไม่สามารถแสดงความ
คิดเห็นในกลุ่มไดอ้ยา่งเต็มทีเนืองจากการแบ่งกลุ่มมีจาํนวนสมาชิกมากเกินไปโดยในแต่ละกลุ่มมี
สมาชิกกลุ่มละ 10 คน ทาํให้มีการกระจายงานไม่ทวัถึงดงันนั ครูควรแบ่งกลุ่มของนกัเรียนให้มี
สมาชิกทีนอ้ยลงประมาณ 6 – 8 คนต่อหนึงกลุ่ม รวมทงัครูควรฝึกให้นกัเรียนทุกคนมีการแบ่งงาน
กนัทาํ ช่วยเหลือกนัและสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนในชนัเรียนใหม้ากยงิขึน 

 
ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 

ผู ้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะเพือการวิจัยในครังต่อไปสําหรับผู ้ทีสนใจการจัดการเรียนรู้            
แบบโครงงาน ควรมีการศึกษาเพิมเติมและทาํการวจิยัในประเด็นต่อไปนี   
 1. ควรสนบัสนุนให้ครูผูส้อนนาํการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์เป็นตน้ เพือพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิด
ของนกัเรียนใหสู้งขึน 
  2. ควรทาํการวจิยัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพือพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนใน 
ศตวรรษที 21 ในเรืองการรู้จกัใชว้จิารณญาณ การกลา้ตดัสินใจ และการเป็นนกัคิด เป็นตน้ 
  3. ควรทาํการวิจยัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพือพฒันาความคิดสร้างสรรค์ด้าน
ความคิดยืดหยุ่น เพือให้นกัเรียนมีความคิดทีหลากหลายในการแกปั้ญหาต่าง ๆโดยการบูรณาการ
ร่วมกบักลุ่มสาระอืน ๆ ทีสามารถเชือมโยงดา้นเนือหาได ้อาทิเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยเีป็นตน้ 
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  4. ควรทาํการวิจยัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานให้เชือมโยงดา้นเนือหากบัประเทศอืน ๆ 
ในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มองคก์รระหวา่งประเทศอืน เช่น EU (European Union) และ AU (African 
Union) เป็นตน้ เพือเป็นการเปิดโลกทศัน์ทีกวา้งขึนในการศึกษาโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานความคิดเพือการต่อยอดต่อไปในอนาคต 
 5. ควรทาํงานวิจยัให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนคู่พฒันาไทย – 
อินโดนีเซียใหม้ากขึนโดยโครงการนีจะเนน้ในดา้นการศึกษาพหุวฒันธรรม ค่านิยมร่วม (Common 
Values) และความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Sensitivity) เพือให้รู้เขา รู้เราและร่วมกนัสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค เพือให้สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนและนโยบายของรัฐบาลทังสอง
ประเทศทีมุ่งพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศเพือนบา้นในทุกมิติและทุกระดบั 
 6. ควรทาํงานวิจยัในช่วงภาคเรียนที 1 เนืองจากเป็นช่วงทีนกัเรียนไม่มีกิจกรรมกีฬาสีและ
เข้าค่ายต่าง ๆ ทาํให้นักเรียนมีเวลามากขึนในการค้นควา้หาข้อมูลเพือใช้ประกอบในการทาํ
โครงงานของกลุ่มตนเอง แต่ถ้าทาํงานวิจยัในภาคเรียนที 2 ควรมีการใช้เวลา นอกเวลาเรียน
ประกอบกับการจัดการเรียนรู้ในเวลาปกติด้วย เพือให้ผู ้เรียนมีเวลาในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยงิขึน   
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    ตารางที 15 แสดงค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ( IOC ) 
 

ขอ้สอบ 
ขอ้ที 

ผลการประเมิน  
R 

 
IOC ผูเ้ชียวชาญ

คนที 1 
ผูเ้ชียวชาญ
คนที 2 

ผูเ้ชียวชาญ
คนที 3 

1 +1 +1 +1 +3 1 
2 0 +1 +1 +2 1 
3 0 +1 +1 +2 0.67 
4 +1 +1 +1 +3 1 
5 0 +1 +1 +2 0.67 
6 +1 +1 +1 +3 1 
7 0 +1 +1 +2 0.67 
8 0 +1 +1 +2 0.67 
9 0 0 +1 +1 0.33 

10 0 +1 +1 +2 0.67 
11 +1 +1 +1 +3 1 
12 +1 +1 +1 +3 1 
13 +1 +1 +1 +3 1 
14 0 +1 +1 +2 0.67 
15 +1 +1 +1 +3 1 
16 +1 +1 +1 +3 1 
17 +1 +1 +1 +3 1 
18 +1 +1 +1 +3 1 
19 +1 +1 +1 +3 1 
20 +1 +1 +1 +3 1 
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     ตารางที 15 แสดงค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ( IOC ) (ต่อ) 
 

ขอ้สอบ 
ขอ้ที 

ผลการประเมิน  
R 

 
IOC ผูเ้ชียวชาญ

คนที 1 
ผูเ้ชียวชาญ
คนที 2 

ผูเ้ชียวชาญ
คนที 3 

21 +1 +1 +1 +3 1 
22 +1 +1 +1 +3 1 
23 0 +1 +1 +2 0.67 
24 0 +1 +1 +2 0.67 
25 +1 +1 +1 +3 1 
26 +1 +1 +1 +3 1 
27 0 +1 +1 +2 0.67 
28 0 0 +1 +1 0.33 
29 0 +1 +1 +2 0.67 
30 +1 +1 +1 +3 1 
31 +1 +1 +1 +3 1 
32 +1 +1 +1 +3 1 
33 +1 +1 +1 +3 0.67 
34 +1 +1 +1 +3 1 
35 +1 +1 +1 +3 1 
36 0 +1 +1 +2 0.67 
37 +1 +1 +1 +3 1 
38 +1 +1 +1 +3 1 
39 +1 +1 +1 +3 1 
40 +1 +1 +1 +3 1 
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     ตารางที 15 แสดงค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ( IOC ) (ต่อ) 
 

ขอ้สอบ 
ขอ้ที 

ผลการประเมิน  
R 

 
IOC ผูเ้ชียวชาญ

คนที 1 
ผูเ้ชียวชาญ
คนที 2 

ผูเ้ชียวชาญ
คนที 3 

41 +1 +1 +1 +3 1 
42 +1 +1 +1 +3 1 
43 +1 +1 +1 +3 1 
44 +1 +1 +1 +3 1 
45 +1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที 16 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

ขอ้ จาํนวนคนที
ตอบถูก 

p r คุณภาพ
ขอ้สอบ 

ขอ้ จาํนวนคนที
ตอบถูก 

p r คุณภาพ
ขอ้สอบ 

1 13 0.33 0.35 ใชไ้ด ้ 21 20 0.50 0.70 ใชไ้ด ้
2* 6 0.15 0.10 ใชไ้ม่ได ้ 22 23 0.58 0.65 ใชไ้ด ้
3 22 0.55 0.20 ใชไ้ด ้ 23 11 0.28 0.55 ใชไ้ด ้
4 22 0.55 0.60 ใชไ้ด ้ 24 11 0.28 0.35 ใชไ้ด ้
5 13 0.33 0.25 ใชไ้ด ้ 25 18 0.45 0.60 ใชไ้ด ้
6 20 0.50 0.20 ใชไ้ด ้ 26 17 0.43 0.65 ใชไ้ด ้
7 19 0.48 0.45 ใชไ้ด ้ 27 21 0.53 0.65 ใชไ้ด ้
8 23 0.58 0.65 ใชไ้ด ้ 28 18 0.45 0.70 ใชไ้ด ้
9 16 0.40 0.60 ใชไ้ด ้ 29 18 0.45 0.50 ใชไ้ด ้

10 15 0.38 0.25 ใชไ้ด ้ 30 19 0.48 0.75 ใชไ้ด ้
11 19 0.48 0.25 ใชไ้ด ้ 31 14 0.35 0.40 ใชไ้ด ้
12 14 0.35 0.30 ใชไ้ด ้ 32 15 0.38 0.25 ใชไ้ด ้

13* 21 0.53 0.15 ใชไ้ม่ได ้ 33 12 0.30 0.30 ใชไ้ด ้
14 12 0.30 0.40 ใชไ้ด ้ 34 20 0.50 0.40 ใชไ้ด ้
15 17 0.43 0.55 ใชไ้ด ้ 35 20 0.50 0.80 ใชไ้ด ้
16 19 0.48 0.65 ใชไ้ด ้ 36 19 0.48 0.65 ใชไ้ด ้
17 24 0.60 0.60 ใชไ้ด ้ 37 10 0.25 0.40 ใชไ้ด ้
18 27 0.68 0.55 ใชไ้ด ้ 38 27 0.68 0.25 ใชไ้ด ้
19 23 0.58 0.45 ใชไ้ด ้ 39 18 0.45 0.60 ใชไ้ด ้
20 28 0.70 0.50 ใชไ้ด ้ 40 18 0.45 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที 6 ค่าความยากงาย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
ขอ้ จาํนวนคนที

ตอบถูก 
P r คุณภาพ

ขอ้สอบ 
ขอ้ จาํนวนคนที

ตอบถูก 
P r คุณภาพ

ขอ้สอบ 
41 23 0.58 0.35 ใชไ้ด ้      

 28 0.70 0.20 ใชไ้ด ้      
 25 0.63 0.55 ใชไ้ด ้      
 18 0.45 0.70 ใชไ้ด ้      
 25 0.63 0.75 ใชไ้ด ้      

 
หมายเหตุ  การหาความเชือมนั (Reliability) ของขอ้สอบปรนยั ไดค้าํนวณหาจากขอ้สอบทีมี
คุณภาพ จาํนวน  ขอ้ ส่วนขอ้สอบที 2 และ 13 เป็นขอ้สอบไม่มีคุณภาพจึงไม่นาํมาคาํนวณหาค่า
ความเชือมนั (Reliability) ไดค้วามเชือมนั (Reliability) เท่ากบั .  
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 ตารางท่ี 17 แสดงค่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

ประเด็นการประเมิน 
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 1 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 2 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 3 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 4 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 5 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้นและมี
ความสัมพนัธ์กนั 

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

2. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนเป็น
ระบบ 

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

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และผล 
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถวดัพฤติกรรมการ
เรียนรู้ได ้

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

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

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

2. สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
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ตารางท่ี 17 แสดงค่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 1 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 2 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 3 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 4 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 5 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
3. สาระการเรียนรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคแ์ละ
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของนกัเรียน 

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

กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

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

2. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจนและ
สัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

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

3. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทกัษะความคิด
สร้างสรรค ์ 

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

ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

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

2. ส่ือการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาชดัเจน
มากข้ึน 

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

+1 
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ตารางท่ี 17 แสดงค่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 1 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 2 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 3 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 4 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ 5 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
3. ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของ
นกัเรียน 

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

การวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 

2. เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู้ 

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

3. การวดัและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑใ์นการประเมินท่ี
ชดัเจน 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 
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ตารางท่ี 18 แสดงค่าความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้น 
      มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ  

R 

 
IOC 1 2 3 

1. เกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิด
คล่องแคล่วมีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1 

2. เกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดยดืหยุน่มี
ความเหมาะสม 

+1 0 +1 +2 0.67 

3. เกณฑ์การให้คะแนนความคิดริเร่ิมมี
ความเหมาะสม 

0 +1 +1 +2 0.67 

4. แบบทดสอบมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +3 1 

5.แบบทดสอบมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัเวลา 

0 +1 +1 +2 0.67 

6.แบบทดสอบมีค าถามชดัเจนเขา้ใจง่าย 0 +1 +1 +2 0.67 
7.แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับ
เน้ือหาสาระในการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางท่ี 19 ค่าความสอดคลอ้งแบบสอบถามความคิดเห็นนกัเรียนท่ีมีผลต่อการจดัการเรียนรู้ 
      แบบโครงงาน 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ  

R 

 
IOC 1 2 3 

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน 

+1 +1 +1 +3 1 

2.  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน +1 +1 +1 +3 1 

3. นกัเรียนไดมี้ส่วนในการแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

+1 +1 +1 +3 1 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
4. กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1 

5. กิจกรรมแต่ละขั้นตอนใชเ้วลาเหมาะสม +1 +1 +1 +3 1 

6. กิจกรรมมีความยากง่ายพอเหมาะกบั
ความสามารถของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +3 1 

ด้านประโยชน์และการน าไปประยุกต์ใช้ 
7. ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้เกิดการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 +3 1 

8. ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +3 1 

9. ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ช้
ความสามารถของตนเอง 

+1 +1 +1 +3 1 

10. ช่วยพฒันาและส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้
แสดงความคิดเห็น 

+1 +1 +1 +3 1 

11. ช่วยใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

+1 +1 +1 +3 1 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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 ตารางท่ี 20  คะแนนทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัร 
       ไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 
 

เลขท่ี Pre-test 
(30) 

Post-test 
(30) 

ผลต่าง
คะแนน 

เลขท่ี Pre-test 
(30) 

Post-test 
(30) 

ผลต่าง
คะแนน 

1 11 23 12 21 13 25 12 
2 11 22 11 22 15 25 10 
3 13 25 12 23 13 25 12 
4 16 25 9 24 13 26 13 
5 12 21 9 25 13 28 15 
6 13 25 12 26 13 25 12 
7 10 23 13 27 14 25 11 
8 13 26 13 28 15 25 10 
9 16 25 9 29 13 23 10 

10 13 23 10 30 13 24 11 
11 13 24 11 31 15 25 10 
12 14 23 9 32 14 23 9 
13 12 26 14 33 16 25 9 
14 15 21 6 34 15 23 8 
15 13 23 10 35 17 25 8 
16 13 21 8 36 18 26 8 
17 14 21 7 37 15 24 9 
18 13 21 8 38 16 25 9 
19 13 25 12 39 15 24 9 
20 15 23 8 40 15 24 9 

รวม 554 961 407 
ค่าเฉล่ีย 13.85 24.02 10.18 

S.D. 1.65 1.64 2.01 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 46.17 80.1 33.93 
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ตารางท่ี 21 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทย 
                  กบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ x  S.D. t p 
ก่อนเรียน 40 30 13.85 1.65 -31.99 0.00 
หลงัเรียน 24.02 1.64 

   
ตารางท่ี 22 คะแนนความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
     ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นรายบุคคล 
 

คนที ่

คะแนนความคดิสร้างสรรค์รายบุคคลและรายด้าน (ก่อนเรียนและหลงัเรียน) 

คดิคล่องแคล่ว 
ข้อ 1 

คดิคล่องแคล่ว 
ข้อ 2 

คดิยดืหยุ่น 
ข้อ 1 

คดิยดืหยุ่น 
ข้อ 2 

คดิริเร่ิม 
ข้อ 1 

คดิริเร่ิม 
ข้อ 2 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1 5 7 4 6 4 7 3 5 4 8 4 6 

2 5 8 5 6 2 5 2 6 4 10 8 12 

3 4 5 4 5 2 3 4 5 12 14 4 6 

4 5 7 4 6 5 6 4 7 4 8 12 15 

5 0 4 5 5 2 5 3 4 4 8 8 7 

6 0 3 6 7 3 4 3 5 12 16 10 12 

7 4 6 4 6 3 5 4 5 8 10 12 14 

8 4 7 4 5 3 6 4 6 2 6 2 6 

9 4 8 4 7 2 5 4 6 12 16 8 12 

10 4 7 4 6 2 3 4 7 8 10 8 8 

11 4 5 5 7 4 5 5 6 4 6 4 6 

12 6 7 5 8 4 5 2 4 8 12 0 4 

13 4 5 5 6 4 6 2 3 4 6 0 4 

14 4 7 5 6 4 7 3 4 6 9 0 5 
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ตารางท่ี 22 คะแนนความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
      ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรายบุคคล (ต่อ) 
 

คนที ่

คะแนนความคดิสร้างสรรค์รายบุคคลและรายด้าน (ก่อนเรียนและหลงัเรียน) 

คดิคล่องแคล่ว 
ข้อ 1 

คดิคล่องแคล่ว 
ข้อ 2 

คดิยดืหยุ่น 
ข้อ 1 

คดิยดืหยุ่น 
ข้อ 2 

คดิริเร่ิม 
ข้อ 1 

คดิริเร่ิม 
ข้อ 2 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

15 3 4 3 4 1 4 3 5 3 6 2 6 

16 5 7 4 5 0 3 3 6 14 17 2 6 

17 3 4 4 6 3 5 2 5 1 4 8 11 

18 0 3 0 2 2 3 2 4 1 3 1 3 

19 2 5 2 5 2 4 1 5 0 3 4 6 

20 5 8 5 8 3 5 3 4 2 4 0 4 

21 6 7 3 5 2 3 4 5 6 8 7 10 

22 2 4 0 2 1 2 2 5 0 2 1 3 

23 0 2 0 3 1 3 1 3 1 3 4 5 

24 4 6 3 4 2 4 1 3 7 10 12 14 

25 4 5 4 6 2 3 4 5 5 6 4 6 

26 4 6 4 7 2 3 3 5 1 5 2 4 

27 3 6 3 3 3 4 3 4 3 6 4 6 

28 1 3 0 2 2 3 3 5 1 3 1 5 

29 0 2 4 5 1 2 3 4 1 4 0 4 

30 6 7 7 8 4 4 3 4 0 4 8 9 

31 3 6 3 4 2 3 3 4 4 6 6 8 

32 3 6 3 5 1 2 1 3 0 7 0 4 

33 3 7 0 2 1 3 0 2 1 6 0 5 
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ตารางท่ี 22 คะแนนความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
       ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรายบุคคล (ต่อ) 
 

คนที ่

คะแนนความคดิสร้างสรรค์รายบุคคลและรายด้าน (ก่อนเรียนและหลงัเรียน) 

คดิคล่องแคล่ว 
ข้อ 1 

คดิคล่องแคล่ว 
ข้อ 2 

คดิยดืหยุ่น 
ข้อ 1 

คดิยดืหยุ่น 
ข้อ 2 

คดิริเร่ิม 
ข้อ 1 

คดิริเร่ิม 
ข้อ 2 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

34 4 5 4 5 3 4 3 4 4 8 1 6 

35 3 6 4 5 2 3 0 1 1 3 0 4 

36 0 4 4 5 3 4 2 3 2 4 0 5 

37 4 5 4 6 2 3 3 4 5 6 9 12 

38 4 6 3 4 3 5 0 2 0 6 5 7 

39 4 5 3 4 3 3 2 3 0 4 0 8 

40 3 6 2 4 3 4 2 2 1 6 3 9 
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ตารางท่ี 23 คะแนนเฉล่ียของความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 ก่อนเรียนและ 
        หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 

คนที่ 
คะแนนเฉลีย่
ก่อนเรียน 

คะแนนเฉลีย่
หลงัเรียน 

คนที่ 
คะแนนเฉลีย่
ก่อนเรียน 

คะแนนเฉลีย่
หลงัเรียน 

1 4 6.5 21 4.67 6.33 

2 4.33 7.83 22 1 3 

3 5 6.33 23 1.17 3.17 

4 5.67 8.17 24 4.83 6.83 

5 3.67 5.5 25 3.83 5.17 

6 5.67 7.83 26 2.67 5 

7 5.83 7.67 27 3.17 4.83 

8 3.17 6 28 1.33 3.5 

9 5.67 9 29 1.5 3.5 

10 5 6.83 30 4.67 6 
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ตารางท่ี 23 คะแนนเฉล่ียของความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 ก่อนเรียนและ 
       หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (ต่อ)  
  

คนที่ 
คะแนนเฉลีย่
ก่อนเรียน 

คะแนนเฉลีย่
หลงัเรียน 

คนที่ 
คะแนนเฉลีย่
ก่อนเรียน 

คะแนนเฉลีย่
หลงัเรียน 

11 4.33 5.83 31 3.5 5.17 
12 4.17 6.67 32 1.33 4.5 
13 3.17 5 33 0.83 4.17 
14 3.67 6.33 34 3.17 5.33 
15 2.5 4.83 35 1.67 3.67 
16 4.67 7.33 36 1.83 4.17 
17 3.5 5.83 37 4.5 6 
18 1 3 38 2.5 5 
19 1.83 4.67 39 2 4.5 
20 3 5.5 40 2.33 5.17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
       - แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัไทยกบั
     สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
      - แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัไทยกบั 
     สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
   - แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค ์

   - แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม               ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซีย 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ดา้นประวติัศาสตร์      3 ชัว่โมง 
 
มาตรฐาน ส 4.2  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในดา้นความสัมพนัธ์และ 
  การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถ 
  วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ภูมิศาสตร์ ความสัมพนัธ์กนัในดา้นต่างๆ 
ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ระหวา่งประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียทั้ง
ในระดบัประเทศและในระดบัโรงเรียน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ดา้นประวติัศาสตร์
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซียได ้
 2. นักเรียนสามารถบอกถึงผลดีท่ีได้รับจากการศึกษาความสัมพนัธ์ด้านประวติัศาสตร์
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซียได ้
 3. นกัเรียนสามารถน าเสนอแผนผงัความคิดท่ีน าเสนอวธีิการในการสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อ
กนัในดา้นประวติัศาสตร์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซียได ้
 4. นกัเรียนสามารถบอกความสัมพนัธ์ในดา้นประวติัศาสตร์ระหวา่งสองชาติและสามารถ
ยกตวัอยา่งหลกัฐานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ดา้นประวติัศาสตร์ระหวา่งสองชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 สมรรถนะส าคัญของนักเรียน 
            ความสามารถในการคิด 
  -ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  -มุ่งมัน่ในการท างาน 
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สาระการเรียนรู้  
  ไดน้ ามาจากบทความทางวชิาการจากวารสารมหาวทิยาลยัศิลปากร ซ่ึงมีหวัขอ้ดงัน้ี 
ความรับรู้ของชาวสยามต่อดินแดนในหมู่เกาะอินโดนีเซียจนถึงรัชกาลท่ี 5 : ขอ้สังเกตเบ้ืองตน้ซ่ึง
ผูส้อนไดแ้บ่งเน้ือหาจากบทความ 4 หวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
 1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งอินโดนีเซียกบัสยามยคุจารีตและในช่วงเปล่ียนผา่นสู่สมยัใหม่ 
 2. ความรับรู้เก่ียวกบัอินโดนีเซียของชาวสยามสมยัจารีต 
 3. ความรับรู้เก่ียวกบัอินโดนีเซียของชาวสยามในช่วงเปล่ียนผา่นสู่สมยัใหม่ 
 4. ความรับรู้ของชาวสยามในฐานะภาพสะทอ้นขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์เก่ียวกับ
ดินแดนในหมู่เกาะอินโดนีเซีย 
ภาระงาน/ช้ินงาน 
 น าเสนอแผนผงัความคิด (Mind Mapping) ท่ีน าเสนอวิธีการในการสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อ
กนัในดา้นประวติัศาสตร์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซีย 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

3 (มาก) 2 (ปานกลาง) 1 (น้อย) 
น าเสนอแผนผงั
ความคิด (Mind 
Mapping) ท่ีน าเสนอ
วธีิการในการสร้าง
ความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัใน
ดา้นประวติัศาสตร์
ระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศอินโดนีเซีย 

น าเสนอขอ้มูลโดยการอธิบาย
ใหเ้ห็นวธีิการในการสร้างความ
เขา้ใจท่ีดีต่อกนัในดา้น
ประวติัศาสตร์ระหวา่งประเทศ
ไทยกบัประเทศอินโดนีเซียได้
อยา่งสร้างสรรคไ์ม่ซ ้ าแบบใคร
อยา่งนอ้ย 4 วธีิการ อีกทั้ง มีการ
เช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ีเรียนและมี
การเช่ือมโยงกบัเน้ือหาจาก
ภายนอกท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
เร่ืองท่ีเรียนอยา่งนอ้ย  2 
ประเด็น 
 

น าเสนอขอ้มูลโดยการอธิบาย
ใหเ้ห็นวธีิการในการสร้าง
ความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัในดา้น
ประวติัศาสตร์ระหวา่งประเทศ
ไทยกบัประเทศอินโดนีเซียได้
อยา่งสร้างสรรคไ์ม่ซ ้ าแบบใคร
อยา่งนอ้ย 3 วธีิการ  อีกทั้งมี
การเช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ีเรียน
และมีการเช่ือมโยงกบัเน้ือหา
จากภายนอกท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัเร่ืองท่ีเรียนอยา่งนอ้ย  1 
ประเด็น 
 

น าเสนอขอ้มูลโดยการ
อธิบายใหเ้ห็นวธีิการในการ
สร้างความเขา้ใจท่ีดีตอ่กนั
ในดา้นประวติัศาสตร์
ระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศอินโดนีเซียไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคไ์ม่ซ ้ าแบบใคร
อยา่งนอ้ย 2 วธีิการ อีกทั้งมี
การเช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ี
เรียนแต่ไม่มีการเช่ือมโยงกบั
เน้ือหาจากภายนอกท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัเร่ืองท่ีเรียน 
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ช่ัวโมงที ่1 - 2 
 ขั้นน า 
   1. นกัเรียนร่วมกนัศึกษาภาพพนัเอก (พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ ร่วมกบัสมาชิกอีก 4 ประเทศในกลุ่ม
อาเซียนไดแ้ก่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ 
   2. เม่ือนกัเรียนร่วมกนัศึกษาภาพดงักล่าวแลว้ให้นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
    2.1 จากภาพท่ีนกัเรียนร่วมกนัศึกษา มีตวัแทนประเทศต่าง ๆ ร่วมลงนาม
ในปฏิญญากรุงเทพฯจ านวนก่ีประเทศ ไดแ้ก่ประเทศใดบา้ง  
     2.2 จากภาพท่ีนกัเรียนร่วมกนัศึกษา นกัเรียนคิดวา่ภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์หรือไม่ อยา่งไร  
    2.3 จากภาพท่ีนกัเรียนร่วมกนัศึกษานกัเรียนคิดวา่ความสัมพนัธ์ทางดา้น
ประวติัศาสตร์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซียมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัใด  
   3. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้จ านวน 3 ขอ้ใหน้กัเรียนทราบ 
   4. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 – 12 คน โดยคละ
ความสามารถและให้ทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่มเพื่อร่วมกนัท ากิจกรรมในขั้นตอน
ต่อไปน้ี  

ขั้นสอน 
   นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันปฏิบติัตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 4 
ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นที ่1 ขั้นเลอืกหัวข้อเร่ืองทีนั่กเรียนสนใจ  
   1. นกัเรียนทั้ง 4 กลุ่มเลือกหวัขอ้ท่ีจะน าไปศึกษา โดยหวัขอ้ของแต่ละกลุ่ม ตอ้งไม่
ซ ้ ากนัข้ึนอยู่กบัการตกลงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงครูผูส้อนไดเ้ตรียมเน้ือหาไวใ้ห้แต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา
ดว้ยกนั 4 หวัขอ้ดงัน้ี 
    1.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอินโดนีเซียกบัสยามยุคจารีตและในช่วงเปล่ียน
ผา่นสู่สมยัใหม่ 

1.2 ความรับรู้เก่ียวกบัอินโดนีเซียของชาวสยามสมยัจารีต 
    1.3 ความรับรู้เก่ียวกบัอินโดนีเซียของชาวสยามในช่วงเปล่ียนผ่านสู่
สมยัใหม่ 
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    1.4 ความรับรู้ของชาวสยามในฐานะภาพสะทอ้นขอ้เทจ็จริงทาง
ประวติัศาสตร์เก่ียวกบัดินแดนในหมู่เกาะอินโดนีเซีย   
  ขั้นที ่2 ขั้นวางแผน 
   ครูแจกใบความรู้ใหก้บันกัเรียนทุกกลุ่มตามหวัขอ้ท่ีแต่ละกลุ่มเลือกโดยให้
นกัเรียนร่วมกนัศึกษาขอ้มูลภายในใบความรู้ก่อน จากนั้นครูแจกใบงานท่ี 1 ซ่ึงมีกิจกรรมให้
ด าเนินการ 4 กิจกรรมดงัน้ี 
    1. จากหวัขอ้ท่ีนกัเรียนไดรั้บใหน้กัเรียนร่วมกนัตั้งค  าถามท่ีแสดงออกถึง
ความสัมพนัธ์ทางดา้นประวติัศาสตร์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซียมาให้ไดม้ากท่ีสุด
ภายในเวลา 5 นาที (บรรลุจุดประสงค์ข้อที ่1) 
    2. จากหวัขอ้ท่ีนกัเรียนไดรั้บใหน้กัเรียนร่วมกนับอกถึงประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากการศึกษาประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซียอยา่ง
นอ้ยกลุ่มละ 5 ขอ้ (บรรลุจุดประสงค์ข้อที ่2) 
    3. จากหวัขอ้ท่ีตนเองไดรั้บและจากหวัขอ้ท่ีสมาชิกกลุ่มอ่ืนน าเสนอ ให้
นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัเขียนแผนผงัความคิดเพื่อใชน้ าเสนอวธีิการในการสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อ
กนัในดา้นประวติัศาสตร์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซีย (บรรลุจุดประสงค์ข้อที ่3) 
    4. จากแผนผงัความคิดท่ีนกัเรียนไดน้ าเสนอ ถา้นกัเรียนมีเวลามากข้ึน
นกัเรียนจะปรับปรุงแผนผงัความคิดอยา่งไรบา้ง เพื่อใหมี้การน าเสนอมีความแปลกใหม่  
    จากใบงานท่ีมีกิจกรรมให้ด าเนินการ 4 กิจกรรมขา้งตน้ ให้สมาชิกภายใน
กลุ่มร่วมกนัวางแผนการท ากิจกรรมดว้ยวธีิใดก็ไดแ้ต่ตอ้งเป็นไปอยา่งสร้างสรรค ์
  ขั้นที ่3 ขั้นลงมือปฏิบัติ 
   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมตามหัวขอ้ในใบงานท่ี 1 โดยให้ท า
กิจกรรมขอ้ท่ี 1 – 4 ลงในใบงานท่ีครูแจกให ้  
ช่ัวโมงที ่3 
 ขั้นที ่4 ขั้นน าเสนอผลงาน 
  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้มูลของเน้ือหาตามหวัขอ้ท่ีตนเองไดเ้ลือกโดย
สรุป และใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้มูลจากใบงานท่ีไดร่้วมกนัระดมความคิดในขอ้ท่ี 3 และขอ้ท่ี 4 
หนา้ชั้นเรียน ใชเ้วลากลุ่มละ 10 นาที เม่ือแต่ละกลุ่มน าเสนอจบใหค้รูและนกัเรียนกลุ่มอ่ืนตั้งค  าถาม 
ถามในประเด็นท่ีสงสัย จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์ (จุดประสงค์ข้อที ่3) 
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ข้ันสรุป 
  1. นกัเรียนแต่ละคนท าใบงานท่ี 2 เร่ืองทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ ในความสัมพนัธ์ดา้น
ประวติัศาสตร์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซีย เพื่อทดสอบความรู้ดา้นเน้ือหาของ
นกัเรียน (จุดประสงค์ข้อที ่4) 
  2. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซีย
โดยร่วมกนัสรุปบนกระดาน จากนั้นร่วมกนัสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศอินโดนีเซียใหเ้ช่ือมโยงกบัปัจจุบนั 
ส่ือการเรียนรู้ 
  1. ภาพพนัเอก (พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ ร่วม
ลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ ร่วมกบัสมาชิกอีก 4 ประเทศในกลุ่มอาเซียนไดแ้ก่อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ 
 

 
 
  2. โดม ไกรปกรณ์. “ ความรับรู้ของชาวสยามต่อดินแดนในหมู่เกาะอินโดนีเซียจนถึง
รัชกาลท่ี 5 :   ขอ้สังเกตเบ้ืองตน้. ” วารสารมหาวทิยาลยัศิลปากร (2544 – 2545): 98 – 114.  
 3. ใบงานท่ี 1 เร่ือง ความสัมพนัธ์ด้านประวติัศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศ
อินโดนีเซีย 
 4. ใบงานท่ี 2 เร่ือง ทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ ในความสัมพนัธ์ดา้นประวติัศาสตร์ระหวา่ง
ประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซีย 
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การวดัและประเมินผล 
 
ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวงั 
ขอบเขตการวดั วธีิการ เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

มีความรู้ ความ
เขา้ใจ เก่ียวกบั
ประวติัความ
เป็นมา ภูมิศาสตร์ 
ความสัมพนัธ์กนั
ในดา้นต่าง ๆ ทั้ง
ดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรม 
ระหวา่งประเทศ
ไทยและประเทศ
อินโดนีเซียทั้งใน
ระดบัประเทศและ
ในระดบัโรงเรียน 
 

1. ความรู้                              
-การตอบค าถาม            
- การแสดงความ
คิดเห็น                                        

 
การตอบค าถาม 

 
ค าถาม 

 
ผูส้อน 

2.สมรรถนะส าคญัของ
นกัเรียน 
   ทกัษะการคิด 
- ทกัษะการคิด 
สร้างสรรค ์

การน าเสนอแผนผงั
ความคิดท่ีมีวธีิการใน
การสร้างความสัมพนัธ์
ดา้นประวติัศาสตร์
ระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศอินโดนีเซีย
อยา่งสร้างสรรค ์

 
 
แบบประเมินการ
น าเสนอ 
แผนผงัความคิด 

 
 
ผูส้อน 

3.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
- มุ่งมัน่ในการท างาน 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล 

ผูส้อน 
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เกณฑ์การวดัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  - มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ตั้งใจและรับผดิชอบ 
 

เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
ภาระงาน/ช้ินงานตั้ งใจ
และรับผดิชอบใน 
การปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหม า ย จนส า เ ร็ จ
สมบูรณ์ 

เอาใจใส่ต่อการปฏิบติั
ภาระงาน/ช้ินงานตั้งใจ
และรับผดิชอบใน      
การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจนส าเร็จแต่มี
ขอ้บกพร่องบางส่วน 

ไม่เอาใจใส่ต่อการปฏิบติั
ภาระงาน/ช้ินงานไม่
ตั้งใจและไม่รับผดิชอบ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ความเพียรพยายาม
และอดทน 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน และพยายามให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย
ภายในเวลาท่ีก าหนด 
 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน และพยายามให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
แต่ชา้กวา่ก าหนด 
 

ไม่อดทนต่อการท างาน 
ช้ินงานไม่ส าเร็จ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
5-6 
3-4 
2 

ดี 
พอใช ้
ปรับปรุง 

 
* เกณฑผ์า่นการประเมิน คือ ระดบัคุณภาพดี 
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บันทกึหลงัการสอน 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ขั้นที ่1 ขั้นเลอืกหัวข้อเร่ืองทีนั่กเรียนสนใจ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขั้นที ่2 ขั้นวางแผน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขั้นที ่3 ขั้นลงมือปฏิบัติ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ข้ันที ่4 ข้ันน าเสนอผลงานและสรุป 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ปัญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
      ลงช่ือ ...............................................ผู้สอน 
                      (นายปริญญา พวงจันทร์) 
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ใบความรู้ที ่1 
ความรับรู้ของชาวสยามต่อดินแดนในหมู่เกาะอนิโดนีเซีย 

จนถึงรัชกาลที ่5 : ข้อสังเกตเบือ้งต้น 
 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างอนิโดนีเซียกบัสยามยุคจารีต 
 
 
 ก่อนจะกล่าวถึงประเด็นความสัมพนัธ์ระหวา่งอินโดนีเซียกบัไทยสมยัจารีตควรท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของอินโดนีเซียพอสังเขป 
 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ทัว่ไปของอินโดนีเซีย ประกอบดว้ยเกาะต่าง ๆ มากมายประมาณ 
13,000 เกาะ ในปัจจุบนัมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาร 735,000 ตารางไมล์ มีประชากรทั้งหมดกว่า 190 
ล้านคน ซ่ึงประชากรทั้ งหมดของอินโดนีเซียยงัมีความแตกต่างทั้งทางด้านรากเหง้า เช้ือชาติ 
วฒันธรรม อุปนิสัยใจคอ และส าเนียงภาษาพูดต่างๆ โดยประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียนบัถือ
ศาสนาอิสลาม แต่ก็มีบางส่วนท่ีนบัถือศาสนาฮินดู คริสต ์และในบรรดาเกาะต่างๆ ในอินโดนีเซีย
นั้น เกาะชวาเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด ทั้งยงัเป็นเกาะท่ีมีคนอยูอ่าศยัมากท่ีสุด (ภูวดล, 2539:2) 
 ดงันั้น อินโดนีเซียจึงเป็นดินแดนท่ีมีความหลากหลายอยา่งมาก ท าให้การอธิบายเก่ียวกบั
อินโดนีเซียตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั เพราะความแตกต่างหลากหลายทางเช้ือชาติ วฒันธรรม 
ภาษา ฯลฯ ก่อให้เกิดปัญหาในการศึกษาประวติัศาสตร์อินโดนีเซียหลายประการ อาทิ ปัญหาท่ีว่า
แต่ละเช้ือชาติ แต่ละพื้นท่ีในอินโดนีเซียต่างมีประวติัศาสตร์ของตนเอง หรือการใช้ช่ือเกาะหรือ
อาณาจักรใดอาณาจักรหน่ึงภายในอินโดนีเซีย เช่น ชวา หรือ  มัชปาหิต ให้ความหมายถึง
อินโดนีเซียทั้งประเทศ  การอธิบายความในบทความน้ีผูเ้ขียนจะไดอ้ธิบายโดยตั้งอยูบ่นฐานของการ
ตระหนกัถึงปัญหาท่ีกล่าว 
 จากการศึกษาประวติัศาสตร์ของอาณาจกัรท่ีตั้งอยูใ่นหมู่เกาะอินโดนีเซียพบวา่ อาณาจกัร
แรกสุดในหมู่เกาะอินโดนีเซียก็คืออาณาจกัรศรีวิชัยท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะสุ
มาตรา บริเวณเมืองปาเลมบงัในปัจจุบนั โดยในคริสศตวรรษท่ี 7  - 8 พบวา่อาณาจกัรศรีวิชยัขยาย
อ านาจครอบคลุมดินแดนทางฝ่ังตะวนัออกของเกาะสุมาตราทั้งหมด รวมทั้งดินแดงทัว่คาบสมุทร
มาเลย  ์ และบริเวณภาคใต้ของไทยในปัจจุบนั (ภูวดล, 2539: 16) ส่วรท่ีเกาะชวาได้มีการตั้ง
อาณาจกัรมะตะรัมข้ึนท่ีตอนกลางของเกาะในช่วงศตวรรษท่ี 5 จนในศตวรรษท่ี 8 ผูป้กครองมะ
ตะรัมก็สามารถรวบรวมอาณาจกัรต่าง ๆ ในชวาเขา้ไวด้ว้ยกนั และในเวลาต่อมาอาณาจกัรศรีวิชยั  
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ท่ีสุมาตรากับมะตะรัมท่ีชวาได้ท าสงครามกัน โดยศรีวิชัยเป็นเป็นฝ่ายชนะมะตะรัม (เพ็ญศรี, 
2533:15 ) 
 หลงัจากมะตะรัมถูกท าลาย อาณาจกัรในชวาก็ไดถู้กรวบรวมให้มัน่คงข้ึนอีกคร้ังในช่ือ    
“ อาณาจกัรเกคิรี ” ก่อนท่ีจะถูกลม้ลา้งตามมาดว้ยการก่อตั้งอาณาจกัรมชัปาหิตตามล าดบั ซ่ึงการ
ก่อตั้งอาณาจกัรมชัปาหิตในเกาะชวานบัเป็นจุดเปล่ียนแปลงส าคญัในประวติัศาสตร์อินโดนีเซียยุค
จารีต เพราะมชัปาหิตสามารถควบคุมช่องแคบมะละกาและช่องแคบซุนดาท่ีเป็นเส้นทางการคา้ทาง
ทะเลท่ีส าคญัท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้วแ้ต่เพียงผูเ้ดียว ท าให้มชัปาหิตร ่ ารวยและมี
อ านาจมากท่ีสุดในหมู่เกาะอินโดนีเซียขณะนั้น (ภูวดล, 2539: 24-25)  
 ความร ่ ารวยและการเป็นผูค้วบคุมเส้นทางการคา้ทางทะเลท่ีส าคญัของภูมิภาคน้ีเองท่ีท า
ใหรั้ฐท่ีอยูบ่ริเวณภาคพื้นทวปีท่ีอยูห่่างไกลออกไป เช่น สยาม กมัพูชา เวียดนาม พม่า และจีน ต่างก็
พยายามสร้างสายสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรมชัปาหิต   
 ในส่วนของสายสัมพนัธ์ระหว่างมชัปาหิตกบัสยาม มีหลกัฐานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์
ทางการคา้ระหว่างสุโขทยักบัชวา (มชัปาหิต) ไดแ้ก่ เคร่ืองถว้ยชามสังคโลกของสุโขทยัท่ีพบใน
ดินแดนชวา เช่นเดียวกบัท่ีพบว่ารัฐสยามอีกแห่งหน่ึงคืออยุธยาก็ท าการคา้กบัชวา ดงัท่ีวนัวลิตได้
กล่าวถึงการคา้ขา้วระหวา่งสยามกบัชวาโดยมีพอ่คา้ชาวญ่ีปุ่นเป็นคนกลางซ้ือขา้วจากสยามไปส่งยงั
เกาะชวา โดยชวาท่ีวนัวลิตกล่าวถึงไม่ไดห้มายถึงเฉพาะแต่มชัปาหิต แต่ยงัหมายความถึงชวาในช่วง
หลงัมชัปาหิตเส่ือมและอยูใ่ตอ้  านาจของฮอลนัดาดว้ย 
 นอกเหนือจากความสัมพนัธ์ทางการคา้ ยงัมีหลกัฐานอ่ืนอีกท่ีวา่ ไดมี้ชาวชวาส่วนหน่ึงได้
เขา้มาอยูอ่าศยัในกรุงศรอยุธยา ดงัท่ีกฎมณเฑียรบาลท่ีตราข้ึนในสมยัพระบรมไตรโลกนาถ มาตรา
ท่ี 20 ไดมี้ขอ้ความท่ีกล่าวถึงชาวชวาไวว้า่  “ อน่ึง พิริย หมู่แขก ขอม ลาว พม่า เมง มอญ สมุม แสง 
จีน จาม ชวา นานาประเทศทั้งปวงและเข้ามาเดินในท้ายสนมก็ดี ทั้ งน้ีอยัการขุนสนมห้าม...” 
(กฎหมายตราสามดวง เล่ม 1:78  -  ส่วนท่ีขีดเส้นใตเ้นน้โดยผูเ้ขียน) ชาวชวาท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นกรุง
ศรีอยุธยาคงมีการเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือย ๆ ในเวลาต่อมาจนเกิดการก่อตั้งเป็นประชาคมของชาวชวา
ภายในกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงชาวชวาท่ีอยู่ในกรุงศรีอุธยาน้ีจะได้มีส่วนร่วมในการเมืองอยุธยาอย่าง
ชัดเจนเม่ือเกิดเหตุการณ์การแย่งชิงราชสมบติัระหว่างพระนารายณ์กบัพระศรีสุธรรมราชาโดย
หวัหนา้ประชาคมชาวชวา คือ รายาลิลา และศรีต่วน ไดใ้หก้ารสนบัสนุนนพระนารายณ์ (นิธิ, 2537: 
25 – 27 ) เม่ือพระนารายณ์ไดรั้บชยัชนะ ชาวชวาท่ีรอดชีวิตจากสงครามชิงราชสมบติัก็ไดเ้ขา้รับ
ราชการในกองอาสาสังกดัพระมหากษตัริยอ์ยธุยาโดยตรง (กรรณิการ์, 2541 : 3 ) อน่ึงเพื่อไม่ให้เป็น
การเสียเวลาผูเ้ขียนจะไม่เล่าถึงเร่ืองราวของชาวชวาในกรุงศรีอยุธยาในรายละเอียดมากไปกวา่น้ี แต่
จะกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัอินโดนีเซียโดยภาพรวมต่อไป  
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 โดยภาพรวมแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสัมพนัธ์กบัชวาเป็นไปในทางท่ีดี ดงัปรากฏวา่แมก้รุงศรีอยุธยาจะล่มสลายใน พ.ศ. 2310 แต่
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัชวายงัคงด าเนินต่อไปไม่ขาดช่วง โดยในสมยัพระเจา้กรุงธนบุรี เม่ือ 
พ.ศ. 2313 ไดมี้เรือก าป่ันแขกหลายล าบรรทุกขา้วสารมาขายท่ีสยาม ซ่ึงในคร้ังนั้นไดมี้แขกเมืองยา
การ์ตาหรือปัตตาเวียนน าปืนคาบศิลาเข้ามาถวายเช่นเดียวกบัท่ีพบว่า ในสมยัรัตนโกสินทร์นั้น 
การคา้ระหวา่งประเทศ ระหวา่งสยามกบันิคมช่องแคบขององักฤษ (British Settlements) (มาเลเซีย 
– สิงคโปร์ ผูเ้ขียน ) และหมู่เกาะอินโดนีเซียโดยเฉพาะท่ีปัตตาเวียและเมืองท่าอ่ืนๆ ของเกาะชวา มี
ปริมาณการคา้ท่ีไม่ดอ้ยไปกวา่การคา้กบัจีนซ่ึงเป็นคู่คา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของสยามในเวลานั้นเท่าไรนกั 
(นิธิ,  2538 : 109 – 110 ) 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสยามกบัอนิโดนีเซียในช่วงเปลีย่นผ่านสู่สมัยใหม่ 
 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างอินโดนีเซียกบัสยามในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว อนัเป็นระยะเปล่ียนผ่านสู่สมยัใหม่ของ
สยาม โดยภาพรวมนับว่าเป็นไปอย่างราบร่ืน ดังปรากฏว่าในช่วงเวลาน้ีได้มีชาวชวาและชาว
อินโดนีเซียจากเกาะอ่ืนๆ เช่น เกาะบอร์เนียว เดินทางเขา้มาตั้งถ่ินฐานในสยาม ซ่ึงปริมาณการเดิน
ทางเขา้มาตั้งถ่ินฐานในสยามของชาวชวาและชาวอินโดนีเซียจากเกาะอ่ืน ๆ จะไดเ้พิ่มมากข้ึนเร่ือย 
ๆ อนัเป็นผลมาจากสงครามในบริเวณต่าง ๆ ของอินโดนีเซียและการท่ีรัฐบาลฮอลนัดา ซ่ึงปกครอง
อินโดนีเซียในฐานะอาณานิคมด าเนินนโยบายระบอบบงัคบัส่งส่วย ระบบการเพาะปลูกแบบบงัคบั
และนโยบายจริยธรรมกบัชาวพื้นเมือง ท าให้ชาวอินโดนีเซียส่วนหน่ึงทยอยกนัอพยพไปท ามาหา
กินตั้งถ่ินฐานในดินแดนอ่ืน ๆ (โปรดดูรายละเอียดใน กรรณิการ์, 2541: 6 - 47) 
 ท่ีน่าสนใจยิง่กวา่คือ ในช่วงเวลานั้นไดมี้ชนชั้นน าสยามเดินทางไปยงัอินโดนีเซียทั้งท่ีไม่
เป็นทางการและท่ีเป็นทางการ (มีทั้งไปถึงเน่ืองจากเป็นทางผา่นท่ีจะไปยงัอีกแห่งหน่ึง ไปโดยตั้งใจ
ไปอย่างเป็นทางการ และไปอย่างไม่ เป็นทางการเพื่อพักผ่อน) ดังปรากฏว่า  คณะทูตท่ี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเพื่อเจริญสัมพนัธ์ไมตรีกบัองักฤษ ในปี พ.ศ. 2400 ไดแ้วะ
พกัท่ี ยาการ์ตาและเดินทางผา่นเกาะสุมาตรา (หม่อมราโชไทย, 2517:     173 - 174) และในเวลา
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวไดเ้สด็จประพาสตน้ถึง 3 คร้ัง โดยเสด็จประพาส
อยา่งเป็นทางการคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2413 (ค.ศ.1870) และเสด็จประพาสอยา่งไม่เป็นทางการในปี 
พ.ศ.2439 (ค.ศ.1896) และในปี พ.ศ. 2444 (ค.ศ.1901) 
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ใบงานที ่1 เร่ืองความสัมพนัธ์ด้านประวตัิศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอนิโดนีเซีย 

 
ค าช้ีแจงและค าส่ัง ใบงานน้ีประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย 4 กิจกรรม ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัตอบ
ค าถามตามความคิดเห็นส่วนรวมของสมาชิกในกลุ่มตามเวลาท่ีก าหนดใหข้องแต่ละกิจกรรม 
 
กจิกรรมที ่1 
  จากหวัขอ้ท่ีนกัเรียนไดรั้บให้นกัเรียนร่วมกนัตั้งค  าถามท่ีแสดงออกถึงความสัมพนัธ์
ทางดา้นประวติัศาสตร์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซียมาใหไ้ดม้ากท่ีสุดภายในเวลา 5 
นาที  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
กจิกรรมที ่2 
  จากหวัขอ้ท่ีนกัเรียนไดรั้บให้นกัเรียนร่วมกนับอกถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการศึกษา
ประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซียอยา่งนอ้ยกลุ่มละ 5 ขอ้
ภายในเวลา 7 นาที  
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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กจิกรรมที ่3 
  เม่ือนกัเรียนรับทราบขอ้มูลของทุกกลุ่มแลว้ ใหน้กัเรียนในกลุ่มร่วมกนัเขียนแผนผงั
ความคิดท่ีน าเสนอวธีิการในการสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัในดา้นประวติัศาสตร์ระหวา่งประเทศ
ไทยกบัประเทศอินโดนีเซีย  
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กจิกรรมที ่4 
  จากแผนผงัความคิดท่ีนกัเรียนไดน้ าเสนอ ถา้นกัเรียนมีเวลามากข้ึนนกัเรียนจะปรับปรุง
แผนผงัความคิดอยา่งไรบา้ง เพื่อใหมี้ความแปลกใหม่และสร้างสรรคม์ากยิง่ข้ึน  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที ่2 เร่ือง ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในความสัมพนัธ์ด้านประวตัิศาสตร์ 
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอินโดนีเซีย 

 
 
ค าส่ัง ใหน้กัเรียนตอบค าถามลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไวใ้หถู้กตอ้ง 

1. เกาะท่ีส าคญัท่ีสุดของอินโดนีเซียและมีประชากรอาศยัอยูม่ากท่ีสุดคือเกาะใด…………….
เพราะเหตุใดเกาะนั้นถึงมีความส าคญั……………………………………………………… 

2. อาณาจกัรแรกสุดในหมู่เกาะอินโดนีเซียคืออาณาจกัรใด…………………………………... 
และอาณาจกัรนั้นตั้งอยูบ่นเกาะใด…………………………… 

3. หลกัฐานใดบา้งท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัอินโดนีเซียในช่วงเปล่ียนผา่นสู่
สมยัใหม่…………………………………………………………………………………. 

4. หลกัฐานช้ินแรกท่ีแสดงถึงความรับรู้เก่ียวกบัชวาของสยามคือส่ิงใด………………………  
………………………………….. 

5. วรรณคดีเร่ืองใดท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัชวาได…้…………………….. 
6. ความรู้ดา้นภูมิศาสตร์ของสังคมสยามสมยัจารีตเป็นความรู้ท่ีตั้งอยูบ่นฐานของคติความเช่ือ

เร่ืองไตรภูมิ นกัเรียนคิดวา่ความเช่ือเช่นน้ีจะส่งผลเสียอยา่งไรบา้งในการท าแผนท่ีบา้ง 
     ……………………………………………………………………………………………. 

7. การเสด็จประพาสชวาของรัชกาลท่ี 5 ทั้ง 3 คร้ัง มีผลดีต่อการพฒันาประเทศอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………… 

8. การปรับเปล่ียนโลกทศัน์ของผูน้ าสยามจากเดิมท่ีผูน้ าสยามจะประทบัอยูแ่ต่ในอาณาจกัรมา
เป็นโลกทศัน์แบบใหม่ท่ีมองสยามและความสัมพนัธ์เชิงอ านาจกบัโลกรอบดา้นเป็นผลมา
จากส่ิงใด…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 

9. ผูน้ าสยามในยุคเปล่ียนผ่านสู่สมยัใหม่มีความระแวงและกลัวภยัการล่าอาณานิคมของ
จกัรวรรดินิยมใด…………………………………………………………………………… 

10. ประเทศอินโดนีเซียเคยเป็นเมืองข้ึนของประเทศใด………………………………………... 
11. มติประจ าชาติของอินโดนีเซียท่ีกล่าวว่า เอกภาพในท่ามกลางความแตกต่าง มีความหมาย

วา่อยา่งไร…………………………………………………………………………………... 
12. เม่ืออินโดนีเซียได้รับเอกราช ได้กลายเป็นสาธารณรัฐท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันภายใต้

หลกัการใดท่ีถือเป็นพื้นฐานของรัฐ………………………………………………………… 
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แบบทดสอบการเรียนรู้ 
เร่ืองความสัมพนัธ์ไทย-อินโดนีเซีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน  30  ขอ้  เวลา  1  ชัว่โมง  คะแนน 30 คะแนน 

 
ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งมชัปาหิตกบัสยาม เร่ิม
มีหลกัฐานปรากฏในสมยัใดของสยาม 
 ก. ธนบุรี 
 ข. อยธุยา 
 ค. สุโขทยั 
 ง. รัตนโกสินทร์ 
2. เคร่ืองถว้ยสังคโลกสามารถบ่งบอกถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาณาจกัรมชัปาหิตกบั
สยาม (ยคุจารีต) ไดอ้ยา่งไร  
 ก. มีการคา้ขายแลกเปล่ียน 
 ข. มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 ค. มีการคมนาคมทางบกท่ีดี 
 ง. มีการแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
3. กรุงศรีอยธุยาไดมี้ชาวชวาเขา้มาอยูอ่าศยั โดย
อา้งอิงจากหลกัฐานใด  
 ก. จดหมายเหตุลาลูแบร์ 
 ข. จดหมายเหตุวนัวลิต 
 ค. กฎมณเฑียรบาล สมยัพระบรม 
ไตรโลกนาถ 
 ง. กฎมณเฑียรบาล สมยัพระนารายณ์
มหาราช 
  

4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งชวา (มชัปาหิต) กบั
สยามยคุจารีตตั้งแต่สมยัสุโขทยั อยธุยา และ
ธนบุรี ส่วนมาก เป็นความสัมพนัธ์ในดา้นใด 
(วเิคราะห์) 
 ก. การคา้ 
 ข. การทหาร 
 ค. การศึกษา 
 ง. การศาสนา 
5. วรรณกรรมเร่ืองไตรภูมิพระร่วงมีอิทธิพลต่อ
การมองโลกของชาวสยามในดา้นภูมิศาสตร์
อยา่งไร  
 ก. มองโลกแบบมีอาณาเขต 
 ข. มองโลกแบบไม่มีเขตแดน 
 ค. มองโลกแบบวทิยาศาสตร์ 
 ง. มองโลกแบบความสัมพนัธ์ 
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6. หม่อมราโชทยัล่ามในคณะทูตท่ีเดินทางไป
องักฤษ ในปี พ.ศ.2400 ไดก้ล่าวถึงชาวชวาวา่ 
 “ แต่ประหลาดสิวา่ชาติแขกอิเหนา
  ไฉนเล่าคนผูดู้ข้ีเหล่ 
 นางสาวไม่ส าอางร่างเกเร   
 ท าโมเยหนา้ยูใ่บหูยาน ” 
จากขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความรู้
เก่ียวกบัอินโดนีเซียของชาวสยามไดอ้ยา่งไร  
 ก. ชาวสยามไม่มีความรู้เร่ืองของชวา
นอกเหนือจากเร่ืองอิเหนา 
 ข. ชาวสยามมีความสัมพนัธ์กบัชาวชวา
ในดา้นการทูตเป็นอยา่งดี 
 ค. ชาวสยามมีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองชาติพนัธ์ุของดินแดนน้ี 
 ง. ชาวสยามไม่มีความรู้เร่ืองของชาว
ชวาในเร่ืองสังคม วฒันธรรม 
7. หม่อมราโชทยัผูท่ี้เดินทางไปองักฤษ ในปี 
พ.ศ.2400 ไดก้ล่าวถึงชาวชวาผา่นทางนิราศ
ลอนดอนวา่ 
 “ ยงัไม่ส้ินถ่ินเกาะชวา   
 เห็นแนวเนินสุมาตราอยูข่วามือ 
 องักฤษกล่าวเล่ายบุลคนท่ีนั้น  
 ใจฉกรรจร้์ายกาจประดาษด้ือ 
 ฆ่ามนุษยกิ์นเน่ืองๆ ออกเล่ืองฤา 
 มนันบัถือดีเหลือกวา่เน้ือทราย ” 
      จากขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงความ
รับรู้ของชาวสยามท่ีมีต่ออินโดนีเซียผา่นทาง
ช่องทางใด  
 ก. ดา้นการทูต 
 ข. ดา้นการทหาร 

 ค. ดา้นการเมือง 
              ง. ดา้นเศรษฐกิจ 
8. การเสด็จประพาสชวาของ ร.5 ทั้งสามคร้ังท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในหลายดา้นยกเวน้ดา้น
ใด  
 ก. ดา้นศาสนา 
 ข. ดา้นคมนาคม 
 ค. ดา้นสถาปัตยกรรม 
 ง. ดา้นโลกทศัน์ของผูน้ า 
9. มติประจ าชาติของอินโดนีเซียท่ีวา่ เอกภาพใน
ท่ามกลางความแตกต่าง สามารถสะทอ้นใหเ้ห็น
ส่ิงใดไดช้ดัเจนท่ีสุด  
 ก. ความหลากหลายดา้นธุรกิจ 
 ข. ความหลากหลายดา้นภูมิปัญญา 
 ค. ความหลากหลายดา้นระบบนิเวศ 
 ง. ความหลากหลายดา้นเช้ือชาติ 
ศาสนา  และวฒันธรรม 
10. หลกัปัญจสีลา ถา้ทุกคนในชาติปฏิบติัจะ
ส่งผลดีต่อประเทศชาติหลายขอ้ยกเวน้ขอ้ใด  
      ก. เกิดความรักชาติ 
      ข. เกิดความเป็นชาตินิยมมากข้ึน 
      ค. เกิดความระเบียบเรียบร้อยในสังคม 
      ง. เกิดความเขา้ใจในระบอบประชาธิปไตย 
11. ขอ้ใดไม่ใช่จุดแขง็ในการพิจารณาการลงทุน
ในอินโดนีเซีย  
 ก. เป็นตลาดใหญ่ 
 ข. มีก าลงัซ้ือสูง 
 ค. ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 
 ง. มีความหลากหลายดา้นเช้ือชาติ 
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12. นกัเรียนจะเลือกลงทุนในธุรกิจกลุ่มใดท่ี
ประเทศอินโดนีเซียถึงจะสอดคลอ้งกบั
ทรัพยากรของประเทศอินโดนีเซียมากท่ีสุด  
             ก. ดา้นประมง 
 ข. ดา้นพลงังาน 
 ค. ดา้นคมนาคม 
 ง. ดา้นการท่องเท่ียว 
13. จุดอ่อนท่ีเหมือนกนัของประเทศไทยและ
ประเทศอินโดนีเซียคือส่ิงใด  
           ก. มีกฎหมายท่ีเขม้งวด 
           ข. มีการรัฐประหารบ่อยคร้ัง 
           ค. ประชากรมีความหลากหลาย 
            ง. ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
14. การมีจ านวนประชากรมากของประเทศ
อินโดนีเซียจะส่งผลดีต่อการลงทุนของประเทศ
ไทยอยา่งไร  
 ก. มีการคา้ท่ีมัน่คง 
 ข. มีเครือข่ายการคา้เพิ่มมากข้ึน 
 ค. มีอตัราเติบโตของเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน 
             ง. มีปริมาณความตอ้งการสินคา้และ 
บริการสูง  
15. นกัเรียนมีโอกาสลงทุนท าธุรกิจท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย นกัเรียนควรเลือกท าธุรกิจใดท่ี
เหมาะสมท่ีสุดกบัวฒันธรรมของประเทศน้ี  

 ก. ธุรกิจโลจิสติก 

 ข. ธุรกิจสถานบนัเทิง 

 ค. ธุรกิจอาหารฮาลาล 

 ง. ธุรกิจเคร่ืองด่ืมชูก าลงั 

16. อินโดนีเซียตั้งเป้าจะเป็นศูนยป์ระมงเชิง
พาณิชยแ์ละมีบทบาทควบคุมการซ้ือขาย
ผลิตภณัฑป์ระมงของโลก นกัเรียนคิดวา่
อินโดนีเซียจะท าไดห้รือไม่เพราะเหตุใด  
 ก. ได ้เพราะ มีการคอรัปชนันอ้ยมาก 
 ข. ได ้เพราะ มีภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ือต่อการ
ประมง 
 ค. ไม่ไดเ้พราะ มีโจรสลดัเป็นจ านวน
มาก 
 ง. ไม่ได ้เพราะ มีแผน่ดินไหวและภูเขา
ไฟบ่อยคร้ัง 
17. Free trade Area จะส่งผลดีหลายอยา่งต่อ
การคา้ระหวา่งไทยกบัอินโดนีเซีย ยกเวน้ขอ้ใด  
 ก. การคา้มีความคล่องตวัมากข้ึน
เน่ืองจากเป็นตลาดเดียวกนั 
 ข. การคา้มีความคล่องตวัมากข้ึน
เน่ืองจากมีความร่วมมือกนัมากข้ึน 
 ค. การคา้มีความคล่องตวัมากข้ึน
เน่ืองจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีแยกกนั 
 ง. การคา้มีความคล่องตวัมากข้ึน
เน่ืองจากมีการลดภาษีเป็นศูนยใ์หก้บัสินคา้ทุก
รายการ 
18. หากนกัเรียนมีโอกาสขายอาหารในประเทศ
อินโดนีเซีย นกัเรียนจะเลือกท าอาหารท่ีมี
รสชาติใดถึงจะเป็นท่ีช่ืนชอบของชาว
อินโดนีเซีย  
 ก. รสขม 
 ข. รสเคม็ 
 ค. รสเผด็ 
 ง. รสหวาน 
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19. Asean Single Window จะส่งผลต่อดา้นใด
มากท่ีสุดของทั้งสองประเทศ  
 ก. ดา้นการเมือง 
 ข. ดา้นเศรษฐกิจ 
 ค. ดา้นการศึกษา 
 ง. ดา้นวฒันธรรม 
20. การท่ีภาครัฐของอินโดนีเซียเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผนพฒันาชาติจะส่งผลดีอยา่งไรต่อโอกาส
ของคนไทยท่ีจะลงทุนในประเทศน้ี  
 ก. ส่งผลดีเน่ืองจากจะไดล้ดการแข่งขนั
ทางการคา้ 
 ข. ส่งผลดีเน่ืองจากลดการขาดดุลการคา้
มากยิง่ข้ึน 
 ค. ส่งผลดีเน่ืองจากจะไดรั้บ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งหลากหลาย 
 ง. ส่งผลดีเน่ืองจากจะไดรั้บสิทธิพิเศษ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการท าการคา้และการลงทุน 
21. ขอ้ใดเป็นการเรียงล าดบัการเผยแพร่
วรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ ไดถู้กตอ้ง  
 ก. อินเดียใต ้ ชวา  อยธุยา   
รัตนโกสินทร์ 
 ข. ชวา  อินเดียใต ้ อยธุยา  
รัตนโกสินทร์ 
 ค. อกัขาน  มุขปาฐะ  รัตนโกสินทร์  
อยธุยา 
 ง. มุขปาฐะ  อกัขาน  รัตนโกสินทร์  
อยธุยา 
 

22.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ตอนของเร่ืองอิเหนา  
 ก. ลมหอบ 
 ข. ศึกกุมภกณัฑ ์
 ค. ศึกกระหมงักุหนิง 
 ง. ยา่หรันตามนกยงู 
23. การแสดงนาฏศิลป์แบบมาตรฐานของไทย
และของอินโดนีเซียมีจุดคลา้ยคลึงกนัหลาย
อยา่ง ยกเวน้ขอ้ใด  
 ก. มีตน้ก าเนิดจากราชส านกั 
 ข. นิยมเล่นกนัในงานพระราชพิธี 
 ค. มีท่าร าและเคร่ืองแต่งกายท่ี
เหมือนกนั 
 ง. รับรูปแบบการแสดงมาจากอินเดีย
แลว้น ามาประยกุต ์
24. ภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียมีความ
คลา้ยคลึงกนั เพราะเหตุใด  
 ก. มีการติดต่อคา้ขาย 
 ข. มีการแลกเปล่ียนดา้นวฒันธรรม  
 ค. มีการยมืค าภาษาบาลี สันสกฤตมาใช้
เป็นจ านวนมาก 
 ง. มีการศึกสงครามและกวาดตอ้นผูค้น
เขา้มาในราชอาณาจกัร 
25. ค าใดท่ีไม่ใช่ค าท่ีภาษาไทยยมืมาจากชวา  
 ก. จรัล                  
              ข. โสร่ง 
              ค. อาจาด              
              ง. องักะลุง 
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26. ขอ้ใดจบัคู่ความสัมพนัธ์ของเพลง 12 ภาษา 
ไดถู้กตอ้ง  
 ก. ภาษาข่า – เพลงซดัชาตรี 
 ข. ภาษาตลุง – เพลงวรเชษฐ์ 
 ค. ภาษาญวณ – เพลงโยสะลมั 
 ง. ภาษาแขกชวา – เพลงตะเขิง 
หรือเพลงระหม่า 
27. เพลงโหมโรงปฐมดุสิตไดใ้หเ้สียงดนตรีท่ี
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย – 
อินโดนีเซีย เคร่ืองดนตรีท่ีกล่าวถึงนั้นคือส่ิงใด  
 ก. ป่ีชวา 
 ข. องักะลุง 
 ค. กลองแขก 
 ง. ระนาดเอก 
28. ไข่ เป็นสัญลกัษณ์ของส่ิงใด ในพิธีแต่งงาน
ของชาวฮินดูบนเกาะบาหลี  
              ก. ความรัก  
 ข. การรู้แจง้ 
 ค. การก าเนิด 
 ง. ความสามคัคี 
29. จากบทความเร่ืองเม่ือคนสองคนรักกนัท่ี
อินโดนีเซีย สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพ
สังคมและวฒันธรรมของประเทศน้ีในดา้นใดท่ี
เด่นชดัท่ีสุด  
            ก. ดา้นเศรษฐกิจ 
            ข. ดา้นประชากร    
            ค. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
            ง. ดา้นพหุวฒันธรรม 
 

30. Pancasila ในขอ้ท่ีวา่ Belife in one God  เป็น
การจ ากดัสิทธิ เสรีภาพในการนบัถือศาสนา
หรือไม่ อยา่งไร  
      ก. จ ากดั เพราะใหเ้ช่ือในพระเจา้องคเ์ดียว 
      ข. ไม่จ  ากดั เพราะ เป็นหลกัพื้นฐานท่ี
ยดืหยุน่ไดต้ามกาลเวลา 
      ค. จ ากดั เพราะให้เช่ือและยอมรับนบัถือได้
เพียง 6 ศาสนาหลกัเท่านั้น 
      ง. ไม่จ  ากดั เพราะ เป็นหลกัพื้นฐานท่ีไม่มี
ผลบคับัใชเ้ป็นกฎหมาย 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกบัสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
1 ก 16 ข 
2 ก 17 ง 
3 ค 18 ข 
4 ก 19 ข 
5 ข 20 ง 
6 ก 21 ก 
7 ก 22 ค 
8 ก 23 ค 
9 ง 24 ข 

10 ง 25 ก 
11 ง 26 ง 
12 ข 27 ข 
13 ก 28 ข 
14 ง 29 ข 
15 ค 30 ก 
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แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 
............................................................................................ 

 
ช่ือ.......................................................นามสกุล.........................................................เลขท่ี................. 
 
ค าช้ีแจง  
1. นกัเรียนอ่านค าช้ีแจงใหเ้ขา้ใจแลว้ท าแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค ์ 
2. แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ มีจ านวน 3 ขอ้ เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที  
3. แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคชุ์ดน้ี เป็นแบบทดสอบท่ีใหน้กัเรียนเขียนค าตอบได ้
อยา่งอิสระ  
4. ค าตอบของนกัเรียนตอ้งเป็นค าตอบท่ีสร้างสรรคใ์นเชิงบวก 
5. ถา้นกัเรียนมีขอ้สงสัยอยา่งใด ใหย้กมือถามก่อนเร่ิมจบัเวลา 
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  ข้อที ่1 การตั้งค าถาม วดัองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคใ์นการท าโครงงานเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดา้นความคิดคล่องแคล่ว 
 
 ค าส่ัง ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามจากหวัขอ้โครงงานท่ีก าหนดมาใหต่้อไปน้ี  
  หวัขอ้โครงงานท่ีก าหนดให้นั้นจะเป็นหวัขอ้ของโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน เม่ือ
นกัเรียนอ่านหวัขอ้ของโครงงานท่ีก าหนดมาใหแ้ลว้ ให้นกัเรียนตั้งค  าถามมาใหไ้ดม้ากท่ีสุดภายใน
เวลา 5 นาที 
 
 หัวข้อโครงงานทีก่ าหนดมาให้คือ โครงงานเร่ืองการส ารวจการตั้งถ่ินฐานของชาว
อินโดนีเซียในประเทศไทย 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ค าส่ัง ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามจากภาพท่ีก าหนดมาใหต่้อไปน้ี  
  ภาพท่ีก าหนดใหน้ั้นเป็นภาพนายกรัฐมนตรียิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ท่ีไดเ้ดินทางเยอืนประเทศ
อินโดนีเซียอยา่งเป็นทางการในโอกาสรับต าแหน่งใหม่ในวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ.2554โดยมี
ก าหนดการหารือดา้นราชการกบั พล.ท.ซูซีโล บมับงั ยโูดโยโน ประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย  
  เม่ือนกัเรียนศึกษาภาพท่ีก าหนดแลว้ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามท่ีเช่ือมโยงในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
เช่นดา้นประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมหรือประเด็นอ่ืน ๆ มาใหไ้ดม้ากท่ีสุดภายใน
เวลา 5 นาที 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่2  การนึกประโยชน์ วดัองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคด์า้นความคิดยดืหยุน่ 
  ค าส่ังใหน้กัเรียนบอกประโยชน์จากการศึกษาและท าโครงงานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซียท่ีมีต่อตวันกัเรียนโดยใหน้กัเรียน
บอกประโยชน์มาใหไ้ดม้ากท่ีสุดภายในเวลา 10 นาที 
 ส่ิงทีก่ าหนดมาให้คือ โครงงานเร่ืองท่ีนกัเรียนศึกษา 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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 ค าส่ัง ใหน้กัเรียนบอกประโยชน์ท่ีประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียจะไดรั้บจากการท่ี
นายกรัฐมนตรียิง่ลกัษณ์ ชินวตัร เดินทางเยอืนประเทศอินโดนีเซียอยา่งเป็นทางการในโอกาสรับ
ต าแหน่งใหม่ในวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ.2554 โดยใหน้กัเรียนบอกประโยชน์มาใหไ้ดม้ากท่ีสุด
ภายในเวลา 10 นาที 
 ส่ิงทีก่ าหนดมาให้คือ ข่าวนายกรัฐมนตรียิง่ลกัษณ์ ชินวตัร เยอืนอินโดนีเซียอยา่งเป็น
ทางการ พร้อมหารือกรอบอาเซียน-ความสัมพนัธ์ (ท่ีมา : จากมติชนออนไลน์ วนัท่ี 12 ก.ย. 2554)   
 
  นายกฯ เยอืนอินโดนีเซียอยา่งเป็นทางการพร้อมหารือ กรอบอาเซียน-ความสัมพนัธ์ 
ผูส่ื้อข่าวรายงานการปฏิบติัภารกิจของ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ในวนัน้ีวา่ 
นายกรัฐมนตรีไดเ้ดินทางเยอืนประเทศอินโดนีเซียอยา่งเป็นทางการในโอกาสรับต าแหน่งใหม่ โดย
มีก าหนดการหารือดา้นราชการกบั พล.ท.ซูซีโล บมับงั ยโูดโยโน ประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย 
และใชโ้อกาสน้ีย  ้าถึงความร่วมมือระหวา่งไทย-อินโดนีเซีย ในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการเมือง 
ความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม รวมถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคต โดยเฉพาะ 
การเป็นหุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์ระหวา่งไทยกบัอินโดนีเซีย ความร่วมมือในกรอบอาเซียน และ
ความร่วมมือระหวา่งกนัในอนาคต ตลอดจนประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของนานาชาติ นอกจากน้ี 
นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียว์รีชน ก่อนเดินทางกลบัประเทศไทย 
ในเวลา 18.00 น.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่3  ปรับปรุงผลผลติให้ดีขึน้ วดัองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคด์า้นความคิดริเร่ิม 
  ค าส่ัง ครูใหโ้อกาสนกัเรียนปรับปรุงช้ินงานของกลุ่มตนเอง ซ่ึงเป็นช้ินงานท่ีไดห้ลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนจะเลือกปรับปรุงช้ินงานอยา่งไรโดยใหเ้หตุผลประกอบ เพื่อให้
เกิดความแปลกใหม่ ทนัสมยั ไม่ซ ้ าใครและเกิดประโยชน์ต่อการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยให้ระยะเวลา 10 นาที 
  ส่ิงของที่ก าหนดมาให้คือ ช้ินงานของกลุ่มนกัเรียน 
 
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________ 
  ค าส่ัง โครงการโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซียท่ีโรงเรียนปากเกร็ดไดด้ าเนินการในปี
การศึกษา 2554 ร่วมกบัโรงเรียน SMA NEGERI 1 KASIHAN, BANTUL และโรงเรียน SMA 
NEGERI 1  BANTUL YOGYAKARTA ยงัมีขอ้แกไ้ขปรับปรุงกิจกรรมบางอยา่งท่ีท าร่วมกนั
ระหวา่งโรงเรียนคู่พฒันาใหเ้กิดผลในดา้นการเช่ือมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสองประเทศใหแ้น่น
แฟ้นมากยิง่ข้ึน ในฐานะท่ีนกัเรียนไดศึ้กษาถึงความส าเร็จและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรม
ในโครงการโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซีย นกัเรียนจะมีส่วนช่วยในปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมใน
รูปแบบใดไดบ้า้งท่ีจะสามารถช่วยเพิ่มความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียใหล้งสู่เยาวชนของทั้งสองชาติใหม้ากข้ึน โดยใหน้กัเรียนคิดปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมใน
รูปแบบใดก็ไดใ้นทางสร้างสรรค ์โดยให้ระยะเวลา 10 นาที 
  ส่ิงทีก่ าหนดมาให้คือ รายงานผลกิจกรรมโครงการโรงเรียนคู่พฒันาไทย – อินโดนีเซียท่ีได้
ด าเนินการในปี พ.ศ.2554 ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขอ้ดีและขอ้ท่ีจะตอ้งพฒันาสืบต่อไป 
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ 
  แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคแ์ต่ละขอ้จะครอบคลุมการวดัความคิดสร้างสรรค ์ทั้ง 3 
ดา้น คือ  ดา้นความคิดคล่องแคล่ว ดา้นความคิดยดืหยุน่ และดา้นความคิดริเร่ิม โดยมีเกณฑก์ารให้
คะแนนแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ ดงัน้ี 
 
ความคิดคล่องแคล่ว พิจารณาจากค าตอบท่ีเป็นไปไดใ้หค้ะแนนค าตอบละ 1 คะแนน  โดยไม่

ตอ้งค านึงวา่ค าตอบเหล่านั้นจะซ ้ ากบัค าตอบของคนอ่ืนหรือไม่ 
ความคิดยดืหยุ่น พิจารณาจากการจ านวนกลุ่มค าตอบหรือจ านวนทิศทางค าตอบโดยน า

ค าตอบทั้งหมดมาจดักลุ่มหรือค าตอบในทิศทางเดียวกนั เม่ือจดัแลว้ให้
นบัจ านวนกลุ่มโดยใหค้ะแนนกลุ่มละ 1 คะแนน 

ความคิดริเร่ิม พิจารณาโดยการหาความถ่ีจากค าตอบของนกัเรียนทั้งหมด 
 ค าตอบท่ีมีความถ่ีเกิน 5 ข้ึนไป  ใหค้ะแนน 0 คะแนน 
 ค าตอบท่ีมีความถ่ีเท่ากบั 5 ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
 ค าตอบท่ีมีความถ่ีเท่ากบั 4 ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
 ค าตอบท่ีมีความถ่ีเท่ากบั 3 ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
 ค าตอบท่ีมีความถ่ีเท่ากบั 2  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
 ค าตอบท่ีมีความถ่ีเท่ากบั 1  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกบัสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
 
ค าช้ีแจง 

1. วตัถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยสอบถาม
ความคิดเห็นในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1 ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 
1.2 ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
1.3 ดา้นประโยชน์และการน าไปประยกุตใ์ช ้

2. แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานจ านวน 11  ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
      3.   นกัเรียนตอบตามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีไดป้ฏิบติัจริง โดยค าตอบไม่มีผลต่อคะแนน
วชิาอาเซียนศึกษาเพราะค าตอบทุกขอ้จะไม่มีขอ้ถูกขอ้ผดิ 
      4.    ตอนท่ี 1 ใหน้กัเรียนใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน 
             ตอนท่ี 2 ใหน้กัเรียนเขียนขอ้เสนอแนะตามความคิดเห็นของนกัเรียนลงในช่องวา่งท่ี
ก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 
 

 

 
ตอนที ่1 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานจ านวน 11  ขอ้ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน       
2.  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน      
3. นกัเรียนไดมี้ส่วนในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี 

     

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
4. กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      
5. กิจกรรมแต่ละขั้นตอนใชเ้วลาเหมาะสม      
6. กิจกรรมมีความยากง่ายพอเหมาะกบัความสามารถของ
นกัเรียน 

     

ด้านประโยชน์และการน าไปประยุกต์ใช้ 
7. ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้เกิดการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

     

8. ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์      
9. ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถ
ของตนเอง 

     

10. ช่วยพฒันาและส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงความ
คิดเห็น 

     

11. ช่วยใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติได ้
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ตอนที ่2 นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอยา่งไร ให้แสดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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