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The purposes of this research were to: 1) compare the learning achievement about the 

occupational group in Bangborn community for Prathomsuksa 3 students using project-based 
learning; 2) study group process for Prathomsuksa 3 students using project-based learning; 3) 
study Prathomsuksa 3 students' project work ability using project-based learning and 4) study 
Prathomsuksa 3 students' opinions towards using project-based learning. The sample of this 
research consisted of 38 Prathomsuksa 3 students studying in the first semester during the 
academic year 2015 in Prayamonthaturadsripijit School, Bangborn District, Bangkok Province and 
the duration of the implementation covered 14 hours. The research design was one group 
pretest-posttest design. 

The instruments employed to collect data were: 1) lesson plans about the occupational 
group in Bangborn community for Prathomsuksa 3 students using project-based learning; 2) a 
learning achievement test about the occupational group in Bangborn community; 3) a group 
process questionnaire; 4) a project evaluation form and 5) a questionnaire on the opinion of 
Prathomsuksa 3 students about participation in the learning management using project-based 
learning. The collected data were analyzed by mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test 
dependent and content analysis. 

The findings were as follows: 
1. Prathomsuksa 3 students' learning achievement on the aspects about the occupational 

group in Bangborn community gained after the participation in the learning management using 
project-based learning was significantly higher than the learning achievement gained before the 
participation at the .05 level. 

2. Prathomsuksa 3 students' group processes through the learning management using 
project-based learning were, generally good. 

3. Prathomsuksa 3 students' project work ability through the learning management using 
project-based learning were, generally high. 

4. Prathomsuksa 3 students' opinions towards the learning management using project-
based learning were, generally high.     
    
 
 
Department of Curriculum and Instruction               Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature...........................................                      Academic Year 2015 
Thesis Advisors' signature 1........................................... 2.......................................... 3.......................................... 



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน และ

กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเล่มนี้ ส าเร็จ
ลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความกรุณาในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ความช่วยเห ลือและก าลังใจจาก 
อาจารย์ ดร.อนัน ปั้นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์     
ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผู้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาต้ังแต่เริ่มต้นจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี รวมท้ังอาจารย์ ดร.มนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์
สมประสงค์ น่วมบุญลือ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ ดร.สามารถ ทิมนาค ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้
ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธงชัย นิลค า อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาธิต จันทรวินิจ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ท าให้
ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังข้อเสนอแนะท่ีเ ป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร อนุเคราะห์และอ านวยความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลอย่างดี ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี   

ขอขอบคุณเพื่อน พี่  และน้องระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลอันเป็นท่ีรักทุกท่านส าหรับความช่วยเหลือ ค าแนะน า 
และก าลังใจท่ีมีให้เสมอมาจนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ลุล่วงเป็นอย่างดี 

ท้ายสุดนี้  ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ซึ่งให้ชีวิต การอบรมเล้ียงดู ให้ความรู้ 
ความสามารถ เป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษา รวมถึงสนับสนุนปัจจัยทางการศึกษามาโดยตลอดและ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านในครอบครัวท่ีเป็นแรงบันดาลใจ และให้ก าลังใจในการศึกษาเป็นอย่างดี 
ท าให้ผู้วิจัยส าเร็จการศึกษาปริญญาโทดังท่ีมุ่งหมายไว้ คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่ม
นี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ท่ีอบรมส่ังสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและ
ให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
 
 
 
 
 



ช 
 

สารบัญ 
                                            หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย......................................................................................................................... ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.................................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ.......................................................................................................................... ฉ 
สารบัญตาราง................................................................................................................................. ญ 
สารบัญภาพ.................................................................................................................................... ฏ 
บทท่ี 
 1 บทน า  
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา .................................................................  1 
 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ...................................................................................  5 
 ค าถามการวิจัย........................................................................................................  6 
 วัตถุประสงค์การวิจัย ..............................................................................................  7 
 สมมติฐานการวิจัย ..................................................................................................  7 
 ขอบเขตการวิจัย .....................................................................................................  7 
 นิยามศัพท์เฉพาะ ....................................................................................................  8 
 ประโยชน์ท่ีได้รับ   ..................................................................................................  9 
 2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ .......................................  10 
 ความน า ..........................................................................................................  10 
 วิสัยทัศน์ .........................................................................................................  10 
 ภารกิจ/พันธกิจ...............................................................................................  11 
 เป้าหมาย/ผลผลิต ...........................................................................................  11 
 เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ .......................................................................................  11 
 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ .................................  11 
 ค าอธิบายรายวิชา ...........................................................................................  13 
 โครงสร้างรายวิชา ...........................................................................................  14 

การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ................................................................................  16 
 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ...............................................  16 
 จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ...............................................  17 
 ประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ....................................................  19 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ...................  28 
 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน .....................................................  31 
 การประเมินผลของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน .........................................  42 

ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ..................................................  48 



ซ 
 

บทท่ี              หน้า 
กระบวนการกลุ่ม ....................................................................................................  51 

 ความหมายของกระบวนการกลุ่ม ...................................................................  52 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของกระบวนการกลุ่ม .......................................  52 
 องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม .................................................................  56 

บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน .........................................................................  59 
 หลักการสอนกระบวนการกลุ่ม .......................................................................  64 
 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการกลุ่ม ........................................................  67 

หลักในการแบ่งกลุ่ม ........................................................................................  70 
ประโยชน์ของกระบวนการกลุ่ม ......................................................................  71 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง .................................................................................................  72 
 การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ........................................................................  72 
 กระบวนการกลุ่ม ............................................................................................  81 
 การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการกลุ่ม ......................  87 
 3 วิธีด าเนินการวิจัย  
 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย .................................................................................  89 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง .............................................................................  89 
 ตัวแปรท่ีศึกษา ................................................................................................  90 
 เนื้อหาสาระ ....................................................................................................  90 
 ระยะเวลาในการวิจัย ......................................................................................  90 
 แบบแผนการวิจัย ............................................................................................  90 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย .................................................................................  90 
 ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ.........................................................  91 

การด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล ..............................................................  103 
 การวิเคราะห์ข้อมูล .........................................................................................  105 
 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย .....................................................................................  106 
 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน .......................................................  108 

 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษากระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
       ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ......................................................  109 

 ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความสามารถในการท าโครงงาน ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ..................  111 

 ตอนท่ี 4  ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ...................................................  112 



ฌ 
 

บทท่ี              หน้า 
 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย .......................................................................................................  115 
 อภิปรายผล .............................................................................................................  115 
 ข้อเสนอแนะ ...........................................................................................................  123 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้...........................................................  123 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ..............................................................  124 
รายการอ้างอิง ............................................................................................................................  125 
ภาคผนวก ...........................................................................................................................     130 

ภาคผนวก ก รายช่ือผู้เช่ียวชาญ .................................................................................     131 
ภาคผนวก ข หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย  

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย และ 
                หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ...........................     133 
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ..............................................     139 
ภาคผนวก ง แผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                         

แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน                         
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม  
แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน และแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ............     153 

ประวัติผู้วิจัย ..............................................................................................................................  221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี                              หน้า 
 1 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ..................................................  11 
 2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา .......................................................................................  12 
 3 สาระท่ี 5 : ภูมิศาสตร์ .....................................................................................................  14 
 4 สังเคราะห์ข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน .....................................................  42 
 5 เวลาและสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ..........................................................  92 
 6 วิเคราะห์ข้อสอบปรนัย สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน...... 95 
 7 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย .....................................................................................................  107 
 8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ............  108 
 9 แสดงผลการศึกษากระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2  

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ....................................................................  109 
 10 แสดงผลการศึกษาความสามารถในการท าโครงงาน ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ............................  111 
11 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน .................................................................  112 
 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  
      ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ของผู้เช่ียวชาญ...........................................  140 
 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ของผู้เช่ียวชาญ ..........................................  141 

14 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ของผู้เช่ียวชาญ ......  144 

 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ของผู้เช่ียวชาญ ......  145 

16 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ของผู้เช่ียวชาญ .......................................  145 

 17 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน  
KR-20 (Kuder Richardson 20)....................................................................   146 

18 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ........  148 
 



ฎ 
 

ตารางท่ี                              หน้า 
 19 คะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ....................................................................  150 
 20 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ................................  151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฏ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพท่ี                              หน้า 
 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ...........................................................................................  6 
 2 แผนผัง Guided project ...............................................................................................  24 
 3 แผนผัง Less-guided project .......................................................................................  25 
 4 แผนผัง Unguided project ...........................................................................................  26 
 5 การวัดและประเมินผลโครงงานตามแนวความคิดของกิตติชัย สุธาสิโนบล .....................  45 
 6 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ......................................................  93 
 7 โครงสร้างและรายละเอียดของขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน....  94 
 8 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ...............................................  97 
 9 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม ............................................................  99 

10 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ............  101 

 11 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน .................................................................  102 

 12 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ............................................................................  104 
 



1 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 
(พ.ศ.2540-2544) เป็นต้นมาได้มีการปรับเปล่ียนใหม่โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลท้ังทางจิตใจ ร่างกาย 
ความรู้และทักษะความสามารถให้เพียบพร้อม ซึ่งการศึกษาถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน 
และนับต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา การศึกษาไทยได้มีการปฏิรูปท้ังระบบ เพื่อให้การจัดการศึกษา
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตาม แม้
ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้พยายามด าเนินงานเพื่อปฏิรูปการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง พบว่า คุณภาพ
การศึกษายังไม่ปรากฏผลเป็นท่ีน่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง ปี 2548-2551 มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาร้อยละ 79.7 ของจ านวนสถานศึกษาท้ังหมด 22,425 แห่ง ท่ีได้มาตรฐานขั้นต่ า และมีอีก
ร้อยละ 20.3 ท่ีไม่ได้มาตรฐาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 17) โดยท่ี ผู้เรียนส่วนใหญ่
ไม่ได้มาตรฐานในมาตรฐานท่ี 4 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และมาตรฐานท่ี 6 ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านครู ไม่ได้มาตรฐานในมาตรฐานท่ี 9    
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่วนผู้บริหาร ไม่ได้มาตรฐานในมาตรฐานท่ี 12    
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นั่นคือ ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องพัฒนาในเรื่องงาน
วิชาการให้มากยิ่งขึ้น 

ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นท่ีตระหนักว่า “ครู” เป็นผู้มีบทบาทและมี
ความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาโดยรวม ดังนั้น 
จากการสนทนากลุ่มครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552: 43-44) ได้สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไว้ ดังนี้ การสอนของ
ครูไม่ตรงกับวิชาเอกท่ีจบมาซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ครูขาดความรู้ความช านาญและความลุ่มลึกใน
เนื้อหาวิชา ประกอบกับการท่ีครูจ านวนหนึ่งต้องสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้ครูต้อง
เตรียมการสอนหลายวิชา ครูมีภาระงานมากท้ังงานสอนและงานอื่นๆ ท าให้ไม่มีเวลาในการเตรียมการ
สอน ครูให้ความส าคัญสาระการเรียนรู้อื่นมากกว่าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
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เนื่องจากเห็นว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นี้สามารถอ่านท าความเข้าใจได้ไม่ยากนัก เหตุดังกล่าวท าให้การ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมถูกละเลย ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นี้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาท้ังด้านความรู้ในเนื้อหาและการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ปัญหา
ด้านครู ได้แก่ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องควรจัดให้มีอัตราครูเพียงพอตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้ครูได้สอนตรงกับวิชาเอกท่ีเรียนมาหรือ
ตรงกับความเช่ียวชาญและควรจัดระบบให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดต้ังองค์กรอิสระเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีลักษณะเทียบเคียงกับ สสวท. และควรจัดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติ
ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นเรื่องของผู้เรียนท่ีจะสร้างความรู้
ขึ้นมาด้วยตัวของเขาเอง ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่างกัน ท้ังด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานทางบ้าน 
ครอบครัว และอื่นๆ ดังนั้น ผู้เรียนจึงพัฒนาไปไม่เท่าเทียมกัน การจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้เปิด
โอกาสให้ผู้ท่ีเก่งสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาได้ถึงจุดสูงสุด ในขณะเดียวกันผู้ท่ีอ่อนก็จะได้โอกาสใน
การใช้เวลาให้มากขึ้น ครูจึงต้องเฝ้าติดตามเด็กแต่ละคนให้สามารถพัฒนาศักยภาพของเขาไปตาม
ความสามารถ การติดตามประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ จึงไม่สามารถใช้ข้อสอบ 
ชุดเดียวเพื่อตัดสินความก้าวหน้า ความเจริญงอกงาม ความต้องการการช่วยเหลือของผู้เรียนได้        
การประเมนิผลจึงต้องเป็นการประเมินสภาพที่เกิดข้ึนจริงของผู้เรียนนั้น การประเมินผลตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) จึงเป็นวิธีการประเมินผลท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนลักษณะนี้การท่ี
จะพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดของตนได้ สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเองได้ สามารถแก้ปัญหาได้เองอย่างเป็นกระบวนการ และเห็นคุณค่าในตนเอง โดยผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะในช้ันเรียนต้นๆ กิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ เด็กต้องได้ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการของตน มี
โอกาสท่ีจะท างานท้ังล าพัง และท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อท่ีจะได้พบกับความส าเร็จและล้มเหลวในการ
ค้นหาค าตอบ สร้างองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตนเองอย่างเป็นกระบวนการ การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกตามความสนใจของผู้เรียนเอง ด้วย
การมีประสบการณ์ตรงกับบุคคล สถานท่ี ส่ิงของ หรือสถานการณ์ในเรื่องท่ีศึกษา แล้วเปิดโอกาสให้ได้
เสนอผลงานการศึกษาแก่ผู้อื่นอันจะแสดงถึงความส าเร็จของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ  
Katz (1994 : 30,อ้างถึงใน วัฒนา มัคคสัน,2544: 19) ท่ีกล่าวว่า เด็กเกิดมาโดยมีคุณลักษณะของ
นักวิทยาศาสตร์ติดตัวมาด้วย เด็กมีสมาธิในการศึกษาค้นคว้าส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวครั้งละนานๆ ครู
สามารถใช้คุณลักษณะพิเศษอันนี้ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานในการสอน ซึ่งเป็น
การสอนท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้อภิปราย ตัดสินใจ ร่วมมือกับคนอื่น คิดสร้างสรรค์ โต้แย้ง ต่อรอง 
ประนีประนอมและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนด้วยตนเอง ซึ่งการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียน
จะได้พัฒนาจากกิจกรรมต่างๆในการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ซึ่งวัฒนา มัคคสัน (2544: 48) กล่าว
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ว่า การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานระดับประถมศึกษา เหมาะส าหรับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเล็กๆ โดยตาม
ทฤษฎีจ านวนผู้เรียนท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือจ านวน 7-9 คน เพราะจะเป็นขนาดกลุ่มท่ีผู้เรียนจะ
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง มีการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการศึกษาอย่างลุ่ม
ลึกขึ้น กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิก และสมาชิกในกลุ่มมีอิทธิพลและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีทักษะกระบวนการกลุ่ม มีความสุขในการเรียน มีกระบวนการ
ด าเนินงานร่วมกัน มีผู้น าและสมาชิกของกลุ่มท าหน้าท่ีของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อน ากลุ่ม ไปสู่
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้และการท างานต่างๆ
ร่วมกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาความคิดและสติปัญญา ช่วยท าให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการ
เรียนรู้แบบประชาธิปไตย กระบวนการกลุ่ม และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้อื่นได้(ทิศนา แขมมณี 2545: 
28-29) กิตติชัย สุธาสิโนบล (2546: 2-3) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานมีประโยชน์ท าให้
ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์โดยเลือกเรียนในส่ิงท่ี
ตนเองสนใจ เรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของ
ตน ท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับโกวิท ประวาลพฤกษ์ (2551: 156-157) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
โดยโครงงานสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การท่ีนักเรียนได้น าส่ิงท่ี
ค้นคว้ามาน าเสนอแลกเปล่ียนกัน น าความคิด ข้อมูลมารวมกันเป็นภาพใหญ่ การวางแผนงานร่วมกัน 
การปฏิบัติร่วมกัน การประเมินปรับปรุงร่วมกัน ท าให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าผลงานของตน การค้นคว้า
ของตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของช้ันเรียน การเรียนรู้ร่วมกันจะอยู่ในงานทุกขั้นตอน ท าให้นักเรียน
เรียนรู้ได้ว่า เราสามารถท างานร่วมกันได้ เรียนรู้ร่วมกันได้ ผลงานและการเรียนรู้ก็จะดีกว่าท าคนเดียว 
เรียนรู้คนเดียว โครงงานจึงน าไปสู่น้ าใจต่อส่วนรวม จิตใจบริการช่วยเหลือกัน อันเป็นพื้นฐานส าคัญ
ของสังคมประชาธิปไตยท่ีดี สอดคล้องกับวราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2551: 6-7) กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงานยังช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท้ังหลายก็จะถูกปลูกฝังและส่ังสมใน
ตัวผู้เรียน ได้แก่ การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย การรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความอดทน 
เสียสละ รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่น และรู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น  

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ปีการศึกษา 2557-2558 ใน 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่ามีค่าคะแนนเฉล่ียท้ัง 5 วิชาต่ ากว่าร้อย
ละ 50 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับโรงเรียนและ
ระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2558 ระดับโรงเรียน 50.34 ระดับประเทศ 49.18 ลดลงจากปี
การศึกษา 2557 ระดับโรงเรียน 53.97 ระดับประเทศ 50.67     

เมื่อพิจารณาการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม เมื่อวันท่ี 13-15 มิถุนายน 2554 ผลการประเมินระดับการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ พบว่า ตัวบ่งช้ีท่ี 5 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อยู่ ในระดับพอใช้ ซึ่ งเป็นตัวบ่ง ช้ี ท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุด 
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกจึงได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อทางโรงเรียนจะได้น าไปพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ว่าควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนความสามารถ
ด้านการคิดเป็น ท าเป็น และควรพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนด้วย ดังนี้  

เมื่อพิจารณาผลการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556-2557 พบว่า ในปีการศึกษา 2557 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 ความสามารถด้านการอ่าน ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 25.97 ความสามารถด้านค านวณ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
36.42 ลดลงจากปีการศึกษา 2556 ความสามารถด้านการอ่าน ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 36.51 ความสามารถ
ด้านค านวณ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 45.72  

เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2556-2557 
พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ลดลงจากปีการศึกษา 2556 ได้แก่ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และในวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ลดลงจากปีการศึกษา 2556 ได้แก่ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมลดลง ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) ได้มุ่งพัฒนาคนไทยยุค
ใหม่ให้มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม สามารถท างานเป็นกลุ่ม และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต้องจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้นักเรียนจัดท าโครงงาน พาผู้เรียนไป
ศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรมส ารวจ เหล่านี้จะท าให้นักเรียนสนใจและเห็นคุณค่าของวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จึงเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน โดยให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจของแต่ละคนท่ีแตกต่างกันและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ทุกข้ันตอน โดยเรียนรู้เป็นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกันรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน สมาชิกในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม แต่ละคนจะมีบทบาทหน้าท่ีของตน ผู้เรียนจะฝึก
สังเกตส่ิงต่างๆรอบตัว ฝึกตั้งค าถาม คิดวางแผนและลงมือปฏิบัติด้วยการส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
นักเรียนแต่ละคนจะเกิดการแสดงศักยภาพของตนออกมา จนน าพากลุ่มของตนบรรลุความส าเร็จ
ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ช่วยเหลือกันและสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้นตามไปด้วย  
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กรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย 
ในการศึกษาค้นคว้า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 

และกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ดังนี้ การจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเลือก
เนื้อหาสาระและลักษณะโครงงานท่ีตนเองสนใจ ครูต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
อย่างกระตือรือร้น กระตุ้นการร่วมมือกันเรียนรู้ จนนักเรียนสามารถลงมือกระท า สร้างช้ินงานเป็นของ
ตนเองได้ โดยอาศัยหลักปรัชญาของ John Dewey ซึ่งเป็นการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาได้ในท่ีสุด ซึ่งมีนักการศึกษาได้เสนอขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานหลาย
ท่าน ดังนี้ กรมวิชาการ (2544:4-8) ได้เสนอขั้นตอนไว้ ดังนี้ 1.การคิดและเลือกหัวเรื่อง 2.การวางแผน 
3.การด าเนินงาน 4.การเขียนรายงาน และ 5.การน าเสนอผลงาน พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข 
และราเชน มีศรี (2551: 112-114) ได้เสนอขั้นตอนไว้ ดังนี้ 1.สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆตลอดจน
ศึกษาความรู้จากแหล่งต่างๆจนท าให้เห็นปัญหา 2.ก าหนดปัญหาท่ีสนใจศึกษาให้เห็นชัด 3.ศึกษา
ทฤษฎี หลักการสนับสนุนเรื่องท่ีสนใจท าโครงงาน 4.พัฒนาการท าโครงงานหรือแผนปฏิบัติงาน 5.ท า
โครงงานจนได้รับข้อค้นพบหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 6.เขียนรายงานโครงงาน และ 7.เผยแพร่โครงงานสู่
ชุมชน วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (Baert et al.อ้างถึงใน วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ 2551 : 16-19) ได้
เสนอขั้นตอนไว้ ดังนี้ 1.ผู้เรียนเลือกหัวข้อและรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 2.วางแผนเกี่ยวกับโครงงานและ
น าเสนอแผนงานให้แก่สมาชิกในกลุ่ม 3.นัดหมายมาพบกันทุกๆสัปดาห์เพื่อประชุมปรึกษาหารือ
วางแผนงานและน าเสนอส่ิงท่ีได้ท าเรียบร้อยแล้วและมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนรู้และการวางแผน
งานในการท างานในสัปดาห์ต่อไป 4.เตรียมการในการท าโครงงานและท าเป็นกิจกรรมโครงงานและ  
5.เตรียมการน าเสนอผลการด าเนินการตามโครงงานท้ังในด้านเนื้อหาและกระบวนการ ลัดดา ภู่เกียรติ 
(2552: 28-45) ได้เสนอขั้นตอนไว้ ดังนี้ 1.การหาหัวข้อและการเลือกหัวเรื่องท่ีจะท าโครงงาน 2.การ
วางแผนในการท าโครงงาน 3.การลงมือท าโครงงาน 4.การบันทึกผลการปฏิบัติงาน  5.การเขียน
รายงาน 6.การน าเสนอโครงงาน 7.การประเมินผลโครงงาน และวัชรา เล่าเรียนดี (2554: 114) ได้
เสนอขั้นตอนไว้ดังนี้ 1.ครูให้ความรู้ท่ัวๆไปเกี่ยวกับสาระใดสาระหนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีจะให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าและท าโครงงาน 2.ให้นักเรียนเลือกเรื่องท่ีสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดนักเรียนท่ีสนใจ
เรื่องเดียวกันเข้ากลุ่มเดียวกัน 3.นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด มอบหมายหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ร่วมกันวางแผน ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 4.แต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปเตรียม
เสนอท้ังช้ันเรียน 5.ร่วมกันอภิปรายโครงงานของแต่ละกลุ่มท้ังช้ัน 6.ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุป
หลักการทั่วไปหรือสาระส าคัญของเรื่องท่ีเรียนรู้ และ7.วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการประเมิน
ช้ินงานหรือโครงงานและประเมินผลการปฏิบัติงานการร่วมมือกันปฏิบัติและการน าเสนอรายงาน  

จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทาง ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่ม
อาชีพในชุมชนบางบอน และกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน ดังนี้ 1.ขั้นการส ารวจสภาพปัญหา ครูให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพในชุมชนบาง
บอนและนักเรียนส ารวจกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 2.ขั้นเลือกหัวข้อ นักเรียนร่วมกันเลือกกลุ่มอาชีพ
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ในชุมชนบางบอนท่ีนักเรียนสนใจ 3.ขั้นการวางแผน นักเรียนแต่ละกลุ่มมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ร่วมกันวางแผน ด้วยการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล และด าเนินการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ ช่ือ
โครงงาน ช่ือผู้ท าโครงงาน ช่ือครูท่ีปรึกษาโครงงาน บทคัดย่อ เหตุผลในการเลือกหัวข้อท าโครงงาน 
จุดประสงค์ในการท าโครงงาน วิธีการส ารวจ ผลการส ารวจ และแหล่งหาข้อมูล 4.ขั้นด าเนินโครงงาน 
แต่ละกลุ่มลงมือท าโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลทุกครั้งท่ีลงมือท า สรุปเขียนรายงาน 
เพื่อเตรียมน าเสนอต่อช้ันเรียน 5.ขั้นน าเสนอผลการด าเนินโครงงาน นักเรียนทุกกลุ่มออกมารายงาน
หน้าช้ันเรียน พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อโครงงานและร่วมกันสรุปสาระส าคัญของเรื่องท่ีเรียน 
และ 6.ขั้นประเมินผลการด าเนินโครงงาน ครูประเมินผลโครงงานแต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยท าการประเมินผล
การด าเนินโครงงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนการท าโครงงาน นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่าง
การท าโครงงาน ครูท าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียน และหลังการท า
โครงงาน นักเรียนท ารายงานโครงงาน ท าแบบทดสอบหลังเรียน ท าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม 
และท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ดังนั้น ผู้วิจัยได้
ก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย (Research Framework) ดังแผนภาพที่ 1 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
ค าถามการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

2. กระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานอยู่
ในระดับใด 

3. ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงานอยู่ในระดับใด 

4. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานอยู่ใน
ระดับใด 
 
 

ตัวแปรต้น 
 

การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ขั้นการส ารวจสภาพปัญหา  
ขั้นที่ 2 ขั้นเลือกหัวข้อ  
ขั้นที่ 3 ขั้นการวางแผน  
ขั้นที่ 4 ขั้นด าเนินโครงงาน  
ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอผลการด าเนิน 
          โครงงาน  
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผลการด าเนิน 
          โครงงาน  
 

 

ตัวแปรตาม 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองกลุ่มอาชีพในชุมชน 
 
- กระบวนการกลุ่ม 
 
- ความสามารถในการท าโครงงาน 
  
- ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้   
  โดยโครงงาน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน 

3. เพื่อศึกษาความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตในการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากร (Population) 
    ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 – 3/8 ภาคเรียนท่ี

1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จ านวน   
300 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 1         

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จ านวน 38 คน
ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
   3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  
        3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน  
        3.2.2 กระบวนการกลุ่ม 
        3.2.3 ความสามารถในการท าโครงงาน 
        3.2.4 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
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4. เนื้อหา (Content)  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน   

ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 

5. ระยะเวลาในการวิจัย  
    การทดลองใช้เวลาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ     

2 วัน รวม 14 ช่ัวโมง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพื่อความเข้าใจศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยตรงกัน ผู้วิจัยจึงนิยามความหมายไว้ ดังนี้ 
1. การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมท่ีเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก าหนด
ปัญหาท่ีสนใจ วางแผนการท างาน ลงมือปฏิบัติ วัดและประเมินผลงาน โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 
กระตุ้น อ านวยความสะดวก โดยมีข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานดังนี้ 1.1 ขั้นการส ารวจ
สภาพปัญหา 1.2 ขั้นเลือกหัวข้อ 1.3 ขั้นการวางแผน 1.4 ขั้นด าเนินโครงงาน 1.5 ขั้นน าเสนอผล   
การด าเนินโครงงาน และ 1.6 ขั้นประเมินผลการด าเนินโครงงาน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในด้านการจ า การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการ
สร้างสรรค์ของกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้  
          3. กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การท างานร่วมกันตามข้ันตอน ต้ังแต่เลือกหัวหน้ากลุ่ม ก าหนด
วัตถุประสงค์ วางแผนท างานโดยแบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี 
มีความรับผิดชอบในการท างาน ประเมินผลและปรับปรุงการท างาน ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถาม
กระบวนการกลุ่ม จ านวน 20 ข้อ ตามองค์ประกอบกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ มีเป้าหมายร่วมกัน การ
แบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ และความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 4. ความสามารถในการท าโครงงาน หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกในการปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานในด้านการส ารวจสภาพปัญหา เลือกหัวข้อ วางแผน ด าเนินโครงงาน น าเสนอผล  
การด าเนินโครงงาน ซึ่งวัดได้จากแบบการประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 5. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน ในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ซึ่งวัด
ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นตามแบบลิเคิร์ท 3 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

6. นักเรียน หมายถึง ผู้ท่ีก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ครูได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ท่ีสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาอื่นๆท่ีส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม 
 2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม ท่ีสามารถน าไปใช้การท างานเป็นทีมใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างดี 
 3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดความภาคภูมิในการประกอบอาชีพท่ีตนเอง
สนใจและสุจริต 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน และ
กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ผู้วิจัยได้
เสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
 3. กระบวนการกลุ่ม 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
 ความน า 
 เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นการปกครองพิเศษ มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนกรุงเทพมหานครเต็มตามศักยภาพ ในเรื่องท่ีจะท าให้คนเป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข จึงได้น าเนื้อหาวิชาโตไปไม่โกง เข้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในระดับช้ันปฐมวัยและ
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และหลักสูตรเงินทองของมีค่า บูรณาการเข้ากับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตลอดจนหลักสูตรกรุงเทพฯศึกษา บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ันเรียน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สาระส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส านักการศึกษา นโยบายหรือภารกิจของส านักงานเขต นโยบายของโรงเรียน 
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ท าให้ได้ผลมาก าหนดทิศทางของสถานศึกษา โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เปูาประสงค์/ผลลัพธ์ (Outcome) เปูาหมาย/ผลผลิต 
(Outputs) ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปลูกจิตส านึก
ความเป็นไทยก้าวสู่สังคมโลก โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” 
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ภารกิจ/พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาการจัดโครงสร้างการบริหารงานเชิงระบบอย่างมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรในโรงเรียนและ
เอื้อประโยชน์แก่ชุมชน 
เป้าหมาย/ผลผลิต (Outputs) 
 1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพ 
 2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 3. เป็นโรงเรียนของชุมชนท่ีมีแหล่งการเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 2. เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาผู้เรียน
ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง รู้วิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มท่ี เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 2 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

หมายเหตุ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 วิชาคอมพิวเตอร์ รวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สัดส่วนเวลา 
ระดับชัน้ประถมศกึษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

รา
ยปี

 

สัป
ดา

ห์ 

รา
ยปี

 

สัป
ดา

ห์ 

รา
ยปี

 

สัป
ดา

ห์ 

รา
ยปี

 

สัป
ดา

ห์ 

รา
ยปี

 

สัป
ดา

ห์ 

รา
ยปี

 

สัป
ดา

ห์ 

1. ภาษาไทย 200 5 200 5 200 5 160 4 160 4 160 4 
2. คณิตศาสตร์ 200 5 200 5 200 5 160 4 160 4 160 4 
3. วิทยาศาสตร์ 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 
4. สังคมศึกษา 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 
5. ประวัติศาสตร์ 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 
7. ศิลปะ 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 
8. การงานอาชีพฯ 40 1 40 1 40 1 80 2 80 2 80 2 
9. ภาษาต่างประเทศ 40 1 40 1 40 1 80 2 80 2 80 2 

รวม 840 21 840 21 840 21 840 21 840 221 840 21 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม             

1. ภาษาจีน - - - - - - 40 1 40 1 40 1 
2. ภาษาไทย 40 1 40 1 40 1 - - - - - - 

รวม 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             

1.ลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 
2. แนะแนว 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 
3. โตไปไม่โกง 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 
4. คอมพิวเตอร์ - - 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

รวม 120 3 120 4 120 4 120 4 120 4 120 4 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด/สัปดาห ์  26  26  26  26  26  26 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ปี 1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  
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ตารางท่ี 3 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท 13101 ภาษาไทย 200 
ค 13101 คณิตศาสตร์ 200 
ว 13101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 13102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 13101 ศิลปะ 80 
ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
อ 13101 ภาษาต่างประเทศ 40 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม - 
ท 13201 ภาษาไทยเสริม 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ยุวกาชาด 

 
40 
40 

โตไปไม่โกง 40 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
(บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด) 

10 

รวมเวลาเรียน 1,000 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เวลาเรียน 23 ชั่วโมง 
 
 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  
 ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แผนท่ี แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เขียนแผนผังง่ายๆเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญในบริเวณโรงเรียน
และชุมชน บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน เปรียบเทียบ    
การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายการพึ่งพาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ อธิบาย
เกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ อธิบายการปูองกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานคร อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท  
 โดยปฏิบัติตนตามหลักกิจกรรม 5 ส ในองค์กรของตนเองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีผู้เรียน
เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆให้
ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ท่ีได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดง
ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม    การท างาน
กลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม  
 เพื่อตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในชุมชน มีความภูมิใจในท้องถิ่น เลือกใช้
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
ส5.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3  
ส5.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5  
รวมท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์           ส านักงานเขตบางบอน                 กรุงเทพมหานคร 
โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
สาระท่ี 5 : ภูมิศาสตร์                           ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                 เวลาเรียน 23 ช่ัวโมง  
ตารางท่ี 3 สาระท่ี 5 : ภูมิศาสตร์ 

ล าดบั
ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วดั สาระส าคญั เนื้อหาหลักสตูร
กรุงเทพฯศึกษาที่

สอดคล้องกบัตัวชี้วัด 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 

1 เครื่องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์
น่ารู ้

ส 5.1 เข้าใจ
ลักษณะของโลก
ทางกายภาพ 
และความสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งซ่ึงมี
ผลต่อกันและกัน
ในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผน
ที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหา 
วิเคราะห์ สรุป 
และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ป.3/1 ใช้แผน
ที่ แผนผังและ
ภาพถ่ายใน
การหาข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
ในชุมชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ป.3/2 เขียน
แผนผังง่ายๆ 
เพ่ือแสดง
ต าแหน่งทีต่ั้ง
ของสถานที่
ส าคัญใน
บริเวณ
โรงเรียนและ
ชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   แผนผังหมายถึง แบบที่เขียน
ย่อหรือขยายจากสิ่งของและ
สถานที่ต่างๆมักจัดท าในพ้ืนที่
ไม่กว้างเกินไป, แผนที่หมายถึง 
เครื่องมือที่ใช้บอกต าแหน่งด้วย
ระบบพิกัด บอกระยะด้วย
มาตราส่วนและบอกทิศทาง
ด้วยทศิ โดยย่อลงในพ้ืนผิวราบ 
มักจัดท าในพ้ืนที่ที่กว้างกว่า
แผนผัง, ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยบอก
ลักษณะสภาพของพ้ืนที่บริเวณ
นั้นได้อย่างชัดเจน เพราะเป็น
ภาพที่ได้จากสถานที่จริงแต่ไม่
แสดงข้อมูลเก่ียวกับระยะทาง 
ทิศ 
   การสร้างแผนผังที่ดตี้องท า
การส ารวจพ้ืนที่ที่จะสร้างก่อน
แล้วจึงวาดภาพและก าหนด
สถานที่ต่างๆลงไป จากนั้นจึง
เขียนรายละเอียดตา่งๆลงไป 
ได้แก่ ทิศ ชื่อสถานที่ และ
สัญลักษณ์ต่างๆ การสร้างแผน
ที่ที่ดตี้องท าการส ารวจพ้ืนที่ที่
จะสร้างก่อนแล้วจึงวาดภาพ
และก าหนดสถานที่ตา่งๆลงไป 
จากนั้นจึงเขียนรายละเอียด
ต่างๆลงไป ได้แก่ ทิศ ชื่อ
สถานที่ มาตราส่วน และ
สัญลักษณ์ต่างๆ 

- 3 6 

2 สภาพภูมิ
ประเทศ
ภูมิอากาศที่
มีต่อชุมชน 

ส 5.1 เข้าใจ
ลักษณะของโลก
ทางกายภาพ 
และความสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งซ่ึงมี
ผลต่อกันและกัน
ในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผน
ที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหา 
วิเคราะห์ สรุป 
และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ป.3/3 บอก
ความสัมพันธ์
ของลักษณะ
กายภาพกับ
ลักษณะทาง
สังคมของ
ชุมชน 

   ลักษณะทางกายภาพเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ลักษณะทางสังคมคือ สิ่ง
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ที่มาอาศัย
อยู่รวมกันเป็นสังคม เช่น วัด 
สถานที่ราชการ ถนน บ่อน้ า 
เป็นต้น ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพกับ
ลักษณะทางสังคมจะมีมนุษย์
เป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์หรือ
เป็นตัวกลางระหว่างกายภาพ
กับสังคม ลักษณะทางสังคมที่
มนุษย์สร้างขึ้นจะมีลักษณะทาง
กายภาพเป็นเบ้ืองหลัง 
 

- 2 4 
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ล าดบั
ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วดั สาระส าคญั เนื้อหาหลักสตูร
กรุงเทพฯศึกษาที่

สอดคล้องกบัตัวชี้วัด 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 

3 กิจกรรม5ส 
ในชุมชน 

ส 5.2 เข้าใจ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์
วัฒนธรรม มี
จิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ป.3/1 
เปรียบเทียบ
การ
เปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม
ในชุมชนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 
ป.3/5 
ตระหนักถึง
การ
เปลี่ยนแปลง
ของ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

   ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นในชุมชนที่อยู่รอบตัว
เรา เรียกว่าสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ถ้าสิ่งแวดล้อมดีชุมชนก็
น่าอยู่ การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีทั้งการ
เพ่ิมขึ้นและการสูญเสีย
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมนั้นๆ ดงันั้น เรา
จะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจถึงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นของการ
เปลี่ยนแปลง โดยให้คนใน
ชุมชนปฏิบัติตนตามหลัก
กิจกรรม 5 ส เพ่ือสร้างสภาพ
สิ่งแวดล้อมทีด่ีและด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข 

-การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
กรุงเทพมหานคร เช่น 
กิจกรรม 5 ส เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว ฟ้ืนฟูคูคลองให้น้ าใส 
การปลูกต้นไม้ริมทางเท้า 
ฯลฯ 

3 6 

4 การพ่ึงพา
ระหว่าง
มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 

ส 5.2 เข้าใจ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์
วัฒนธรรม มี
จิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ป.3/4 อธิบาย
ความแตกต่าง
ของเมืองและ
ชนบท  

   สิ่งตา่งๆทีแ่วดล้อมตวัเรา
เรียกว่า สิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตทิี่มี
คุณประโยชน์ต่อมนุษย์เรียกว่า
ทรัพยากรธรรมชาติ มนุษยท์ี่
อาศัยอยู่ในชุมชนแต่ละแห่ง
จ าเป็นต้องพ่ึงพาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติในการ
ด าเนินชีวิต อีกทัง้สนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน เช่น ปัจจัย 
4 การประกอบอาชีพ การ
คมนาคม การตัง้ถิ่นฐาน เป็น
ต้น  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

3 4 

5 กลุ่มอาชีพ
ในชมุชน
บางบอน 

ส 5.2 เข้าใจ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์
วัฒนธรรม มี
จิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ป.3/2 อธิบาย
การพ่ึงพา
สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรร
มชาติในการ
สนองความ
ต้องการ
พ้ืนฐานของ
มนุษย์และการ
ประกอบอาชีพ 
ป.3/3 อธิบาย
เก่ียวกับมลพิษ
และการ
ก่อให้เกิด
มลพิษโดย
มนุษย์ 

   ชุมชนแต่ละแห่งมีทั้งลักษณะ
ที่เหมือนและแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับปัจจัยพ้ืนฐานที่เป็น
องค์ประกอบของชุมชนเป็น
ตัวก าหนดอาชีพ รายได้ 
รายจ่าย และวฒันธรรม การใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ 
บางครั้งก่อให้เกิดมลพิษกับ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จะส่งผล
กระทบในแง่ลบต่อการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ในชุมชน การ
เรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนจะ
เป็นฐานความคิดในการพ่ึงพา 
ใช้ประโยชน์และรู้จักรักษา 
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

- 12 10 

รวม 80 100 

หมายเหตุ การท าโครงงานควรท าในหน่วยสุดท้าย เพราะผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้เนื้อหามาหมดแล้ว 
ผู้เรียนจึงสามารถน าความรู้มาบูรณาการร่วมกันโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาลงมือปฏิบัติ 
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 จากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ผู้วิจัยใช้สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 กลุ่ม
อาชีพในชุมชนบางบอน มาตรฐาน ส5.2 ตัวชี้วัด ป.3/2, ป3/3 ท าการวิจัย 
  

2. การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มีช่ือเรียกอื่นท่ีมีความหมายเดียวกัน หลายช่ือ เช่น การเรียนรู้

โดยใช้โครงงาน การเรียนรู้แบบโครงการ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และ     
สุรศักด์ิ ปาเฮ (ม.ป.ป.:15-16) ใช้ค าภาษาอังกฤษว่า Project-Based Learning, Project-Based 
Education, Project-Based Instruction, Project-Based Teaching, Project-Based, Project-
based Studying, Projects and Learning, Projects and Education, Projects and 
Instruction, Projects and Teaching, Project Method Learning, Project Method Teaching, 
Project Method Education, Project Approach Learning, Project Approach Teaching และ 
Project Approach Education ผู้วิจัยมีการใช้ค า 6 ลักษณะ คือ การจัดการเรียนรู้โครงงาน       
การจัดการเรียนการสอนโดยโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน และวิธีสอนแบบโครงงาน แต่ผู้วิจัยจะขอใช้ค าว่าการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน ในการกล่าวถึงในเนื้อหา และผู้วิจัยขอน าเสนอเอกสารเกี่ยวกับความหมายของการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โครงงาน ประเภทของการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน การประเมินผลของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน และประโยชน์ของการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน ตามล าดับ 

2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มีนักวิชาการกล่าวถึงดังนี้ 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี (2551: 25) กล่าวว่า โครงงาน 

หมายถึง การศึกษาเพื่อค้นพบข้อความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐ์ใหม่และวิธีการใหม่ ด้วยตัวของนักเรียนเอง 
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีครูอาจารย์และผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐ์
ใหม่และวิธีการใหม่นั้นท้ังนักเรียนและครูไม่เคยรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน (unknown by all) 

วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2551:4-5) กล่าวว่า โครงงานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
(Project Centered Learning) หมายถึง ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านการกระท ากิจกรรมโครงงานร่วมกันกับ
เพื่อน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามจุดประสงค์ของโครงงาน ท าให้สมาชิกต้องมีการช่วยเหลือกันในการ
ท ากิจกรรมเพื่อให้ได้ผลตามต้องการ ฝึกการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่ม เน้นกระบวนการคิด 
ตัดสินใจ วางแผนการท างาน ด้วยวิธีการปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อันน าไปสู่
ความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ แสวงหาข้อมูล 

ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 22) กล่าวว่า โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสนใจใคร่
รู้ของผู้เรียนท่ีอยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือหลายๆส่ิงท่ีสงสัยหรืออยากรู้ค าตอบให้
ลึกซึ้งชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ทักษะกระบวนการและปัญญา
หลายๆด้าน มีวิธีศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาอย่าง
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ละเอียด และลงมือปฏิบัติตามท่ีวางแผนไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือค าตอบเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นๆ 
 ปราชญ์ รัตนานันท์ (2553: 5) กล่าวว่า โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะท่ีหลากหลายในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวท่ีผู้เรียนมีความสนใจ เกิดปัญหาข้อสงสัย
และต้องการค าตอบใหม่ๆมาอธิบาย ท้ังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้จะต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้ังแต่
ขั้นตอนท่ีคิดหัวข้อในการท าโครงงาน ก าหนดวิธีการท างาน แบ่งหน้าท่ีกันโดยเน้นความร่วมมือร่วมใจ
มากกว่าการแข่งขัน ซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมเด่ียว กิจกรรมคู่ หรือกิจกรรมกลุ่ม จัดตารางเวลาในการ
ด าเนินการก าหนดช้ินงานบั้นปลาย จนถึงขั้นตรวจสอบและประเมินผลงาน บทบาทของครูเป็นผู้ท่ีคอย
ดูแลให้ค าปรึกษา หรือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
 วัชรา เล่าเรียนดี (2554:113) กล่าวว่า โครงงาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ด้วยการให้
ปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ วิธีการ และผลของงาน อาจให้ปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มใช้เวลา
ในการปฏิบัติตามความยากง่ายซับซ้อนของกิจกรรมและเนื้อหา ผลของการเรียนรู้ด้วยโครงงานก็คือ 
ผลลัพธ์ ผลผลิต การน าเสนอผลงาน และการปฏิบัติงาน  
 สามารถสรุปความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานได้ดังนี้ โครงงาน หมายถึง 
กระบวนการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดปัญหาท่ีสนใจ วางแผนการท างาน ลงมือปฏิบัติ วัดและ
ประเมินผลงาน โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า กระตุ้น และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  
 

2.2 จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  
จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มีนักวิชาการกล่าวถึงดังนี้ 
กิตติชัย สุธาสิโนบล (2546: 2) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มีจุดมุ่งหมายท่ี

ส าคัญ ดังนี้ 
1. เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีทักษะพื้นฐานในการติดต่อส่ือสาร    

การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ โดยเน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง ได้ปฏิบัติจริง อย่างมีความสุข 
2. เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด การค้นคว้า แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วย

ตนเองอย่างสร้างสรรค์ พร้อมท้ังสามารถน าเสนอผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ 
3. เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด และ

ความต้องการของตนเอง 
4. เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทักษะทางสังคม จริยธรรม เพื่อค้นคว้าหา

ค าตอบอย่างนักแสวงหาความรู้ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
ยุทธ ไกยวรรณ (2546: 14-15) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
1. เพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติโครงงานตามความสามารถ ความ

สนใจ และความถนัดของตนเอง 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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4. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการ 
แก้ปัญหา 

5. เพื่อให้นักเรียนมีผลงานเป็นของตนเองและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
บุญเล้ียง ทุมทอง (2553:17) กล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานมี 

ดังต่อไปนี้ 
1. จัดโอกาสให้นักเรียนประยุกต์ใช้ทักษะของตนเอง 
2. แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความช านาญของนักเรียน 
3. เน้นถึงพลังความอยากรู้ อยากเห็นของนักเรียน 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจว่าท าอะไร และคิดว่านักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ

ในเรื่องท่ีนักเรียนอยากรู้ 
ส าหรับนักเรียนในช้ันสูงท่ีสามารถอ่านออก เขียนได้เองนั้น การ จัดการเรียนรู้โดย

โครงงานจะเน้นความคิดริเริ่มและความรับผิดชอบ การตัดสินใจและการเลือก รวมท้ังการเรียนรู้ในส่ิง
ท่ีตนสนใจ ส าหรับนักเรียนในช้ันต้นๆ โดยปกติแล้ว การ จัดการเรียนรู้โดยโครงงานนี้จะมีครูเป็นผู้
ช้ีแนะและเป็นท่ีปรึกษากิจกรรมต่างๆ ระหว่างท าโครงงานนี้ขึ้นอยู่กับอายุและทักษะของนักเรียน
ประกอบด้วยการวาดภาพ การเขียน การอ่าน การสังเกตแล้วบันทึก การสนทนากับผู้ท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญข้อมูลความรู้ท่ีจัดเก็บรวบรวมจะสรุปและน าเสนอในรูปกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ การระบาย
สีและการวาดภาพ ภาพฝาผนัง แบบจ าลองและส่ิงประดิษฐ์อื่นๆแล้วรายงานต่อเพื่อนร่วมช้ัน 
องค์ประกอบท่ีส าคัญของโครงงาน คือ การเล่นละครซึ่งเป็นการส่ือความเข้าใจแบบใหม่ และได้ใช้
ค าศัพท์ใหม่ด้วย การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานตามหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะตามกรอบของ
หลักสูตรและเพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้ร่วมมือกันท างานเป็นกลุ่ม ท้ังยังสนับสนุนแรงขับดันทาง
ธรรมชาติของนักเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าส่ิงต่างๆรอบตัวนักเรียน 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2554: 41) กล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานมี
ดังนี้ 

1. เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนท้ังนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ โดย
โครงงาน ผู้สอนจะให้ผู้เรียนเลือกโครงงานด้วยตนเอง แต่ก่อนท่ีจะเลือก ครูจะต้องจัดสถานการณ์ให้
นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นเสียก่อนผู้เรียนจึงสามารถเลือกโครงงานได้ ฉะนั้นการท่ีนักเรียนเกิด
ความอยากท่ีจะท าโครงงานใดโครงงานหนึ่งแสดงว่านักเรียนมีความสนใจในเรื่องนั้น 

2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการท ากิจกรรมต่างๆในสถานการณ์จริงซึ่งจะช่วยให้เห็น
คุณค่าของการท างานได้ในท่ีสุด 

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความเป็นตัวของตัวเองท่ีสะสมเก็บรวบรวมและหาความรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลท่ีจะเข้าใจสถานการณ์และส่ิงแวดล้อมโดย
ใช้ประสบการณ์ของตนเอง 

5. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรับผิดชอบและมีเสรีภาพในการจัดและการกระท า 
6. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างแผนและด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย 
7. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดและประเมินผลงานของตนเอง 
สามารถสรุปจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานได้ดังนี้ 
1. ผู้เรียนแสดงความอยากรู้อยากเห็น ในเรื่องท่ีตนเองสนใจ 
2. ผู้เรียนไปค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องท่ีตนเองสนใจด้วยตนเอง 
3. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ การตัดสินใจและการเลือก 
4. นักเรียนในระดับต้นๆจะใช้ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการ

ส ารวจ ทักษะการต้ังค าถาม และทักษะการคิดจะสูงขึ้นไปเมื่อนักเรียนอยู่ในระดับช้ันสูง เช่น ทักษะ
การตั้งสมมุติฐาน ทักษะการวิเคราะห์ และทักษะการประยุกต์   

5. นักเรียนในระดับต้นๆจะใช้ทักษะในการท างานพื้นฐาน เช่น การวาดภาพ การเขียน     
การอ่าน และทักษะในการท างานจะสูงขึ้นไปเมื่อนักเรียนอยู่ในระดับช้ันสูง เช่น แผนภู มิ แผนภาพ 
และการประดิษฐ์ส่ิงจ าลอง เป็นต้น  
 

2.3 ประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
ประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มีนักวิชาการกล่าวถึงดังนี้ 
Berman (2544: 2-6) กล่าวว่า แนวทางการท าโครงงานจะไม่ดูเหมือนกันท้ังหมด บาง

โครงงานมีขอบข่ายท่ีจ ากัดมาก แต่บางโครงงานจะช้ีน านักเรียนเพียงบางส่วน แล้วก็จะให้ท าตามอิสระ 
โครงงานมีท้ังหมด 5 ประเภท คือ โครงงานก าหนดรูปแบบ โครงงานเชิงหัวข้อ โครงงานเชิงประพันธ์ 
โครงงานตามแบบอย่าง และโครงงานแบบปลายเปิด โครงงานหนึ่งโครงงานอาจจะรวม 2 ประเภทเข้า
ด้วยกัน บางโครงงานอาจยากท่ีจะจัดประเภท ฉะนั้นค าอธิบายต่อไปนี้อาจจะช่วยท าให้เข้าใจโครงงาน
ประเภทต่างๆ และท าให้สามารถแยกประเภทโครงงานเหล่านี้ได้ดีขึ้น 

1. โครงงานก าหนดรูปแบบ 
โครงงานก าหนดรูปแบบ เป็นโครงงานท่ีจะต้องสร้างส่ิงใดส่ิงหนึ่งตามท่ีค าส่ังเจาะจง 

นักเรียนจะต้องท าช้ินงานให้มีขนาด ส่วน หรือวัสดุอย่างท่ีก าหนด และสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน
และเวลาท่ีให้ เช่น 1 สัปดาห์ 1 เดือน 1 เทอม จากนั้นจะต้องน าเสนอช้ินงานว่าตรงตามค าส่ังหรือไม่ 
ช้ินงานท่ีท าได้ถูกต้องตามค าส่ังถือว่าประสบความส าเร็จ แต่ช้ินงานท่ีไม่สามารถท าได้ตามค าส่ังถือว่า
ยังไม่ผ่าน ตัวอย่างหนึ่งของโครงงานก าหนดรูปแบบท่ีเป็นท่ีรู้จักในหมู่อาจารย์วิทยาศาสตร์ ก็คือ    
การโยนไข่ ในโครงงานนี้นักเรียนจะต้องออกแบบภาชนะใส่ไข่ไม่ให้แตกเมื่อโยนท้ังภาชนะและไข่ลงมา
จากความสูง 6 ฟุต ภาชนะนั้นจะท าจากอะไรก็ได้ และมีฟองน้ ารองกันกระแทกด้วยก็ได้ แต่ว่าท้ังหมด
นี้จะต้องมีน้ าหนักไม่เกินท่ีก าหนด (อาจจะประมาณ 500 กรัม) นอกจากนี้ท่ีใส่ยังต้องมีสัดส่วนท่ี
แน่นอน เช่น ยาวข้างละ 30 เซนติเมตร นักเรียนจะต้องท าให้เสร็จและท าการทดลองภายในเวลาท่ี
ก าหนดและน ามาท่ีช้ันเรียน เมื่อมาถึงวันท่ีนัดหมาย จะมีการน าไข่ท้ังหมดมาโยน ถ้าท่ีใส่และไข่โยนลง
มาแล้วไม่แตกท้ังคู่ ให้ถือว่า “ดีมาก” ถ้าท่ีใส่แตกแต่ไข่ไม่แตกให้ถือว่า “ต้องแก้ไข” ถ้าท้ังไข่และท่ีใส่
แตกท้ังคู่ให้ถือว่า “ยังไม่ผ่าน” เมื่อนักเรียนท าโครงงานก าหนดรูปแบบเช่นเรื่องไข่ นักเรียนท าส่ิงท่ีมี
กลไกการท างานเหมือนกัน แต่ในโครงงานเชิงประพันธ์และโครงงานตามแบบอย่างนั้น ช้ินงานอาจจะ
ใช้วัสดุ มีรูปร่างและขนาดท่ีคล้ายกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องใช้งานในแบบเดียวกัน ช้ินงานของโครงงาน
ก าหนดรูปแบบใช้งานได้แบบเดียวกัน เช่นในการโยนไข่ ภาชนะท่ีใส่ท าหน้าท่ีเดียวกันหมดคือ ปูองกัน
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ไม่ให้ไข่แตก โครงงานวิทยาศาสตร์อื่นๆท่ีเป็นท่ีรู้จัก เช่น การท าเครื่องยิงวัตถุ นักเรียนจะต้องสร้าง
เครื่องยิงท่ีสามารถยิงวัตถุได้ไกลในระยะทางท่ีเท่ากัน เช่น ประมาณ 60 ฟุต หรือ โครงงานการสร้าง
สะพาน นักเรียนจะต้องสร้างสะพานจากท่อนไม้ และสะพานทุกสะพานจะต้องยาวและสูงเท่ากัน 
รวมท้ังสามารถท่ีจะรับน้ าหนักภายในช่วงเวลาท่ีก าหนดได้เท่ากัน โครงงานวิทยาศาสตร์โอลิมปิคหลาย
โครงงานก็เป็นเช่นโครงงานก าหนดรูปแบบนี้ 

2. โครงงานเชิงหัวข้อ 
โครงงานเชิงหัวข้อนี้คือส่ิงท่ีเสริมเพิ่มประสบการณ์จากหน่วยการเรียนรู้อื่น โครงงาน

ลักษณะนี้เป็นส่ิงท่ีทุกคนนึกถึงเมื่อเอ่ยค าว่า  “การท าโครงงาน” นักเรียนอาจจะเลือกหัวข้อจาก
อาจารย์ อาจารย์ก าหนดหัวข้อให้ หรือนักเรียนอาจจะคิดหัวข้อเอง จากนั้นนักเรียนแต่ละคนก็จะท า
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แยกแยะ และสานข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันเป็นช้ินงานท่ีจะน าเสนอ 
ช้ินงานส่วนใหญ่มักจะเป็นรายงานเกี่ยวกับว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรและประทับใจอะไรบ้าง และใน
การน าเสนออาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริม เช่น สไลด์ วีดิทัศน์หรือเทปเสียง โปสเตอร์ แผ่นพับ นิตยสาร 
หรือส่ืออื่นๆ ถ้านักเรียนท าโครงงานเชิงหัวข้อนี้เป็นกลุ่ม ทุกคนก็จะช่วยกันเขียนรายงาน และช่วยกัน
ออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน ตัวรายงานและอุปกรณ์การน าเสนอต่างๆจะมีการน ามาจัดแสดงไว้ใน  
ช้ันเรียนเป็นระยะเวลาหนึ่ง ในขณะท่ีนักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น อาจจะเริ่มรู้สึกสนใจและติดใจ
หัวข้อนั้นๆมากข้ึน นักเรียนจะเริ่มโครงงานด้วยการเลือกหัวข้อ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนท่ีเลือกท าเรื่อง
ทะเลสาบท้ัง 5 ในอเมริกาและแคนาดา อาจจะเลือกหัวข้อจากลักษณะทางธรณีวิทยาต่างๆ เช่น น้ าตก 
Niagara ช่องแคบ Mackinac หรือ เกาะ Royale จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้ ทองแดง และเขี้ยว
หนุมาน จากเมืองต่างๆ เช่น Cleveland, Detroit, Duluth หรือ Thunder Bay จากนักส ารวจ เช่น 
Radisson และ Groseilliers, Jacques Marquette หรือ Douglas Houghton หรือจาก
อุตสาหกรรม เช่น การค้าขาย การท าเหล็ก และโรงงานท าพลาสติก นักเรียนเลือกเมือง Duluth เป็น
หัวข้อ นักเรียนก็อาจจะท าวีดิทัศน์โฆษณาการท่องเท่ียวในเมืองนั้น และท านิตยสารแนะน าชีวิต    
ความเป็นอยู่ในเมืองนั้นด้วย ถ้าท าเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เขี้ยวหนุมาน ก็อาจจะท าผังงาน
แสดงแหล่งก าเนิดและประโยชน์จากแร่ธาตุ ท าแผ่นพับอธิบายผลกระทบจากการท าเหมืองเขี้ยว     
หนุมาน และการส่งออกที่มีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือท าบันทึกท่ีจ าลองเหตุการณ์สมมุติว่านักเรียนได้รู้
เห็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเมื่อแร่ธาตุหมดไปและเหมืองปิดตัวลง โครงงานเชิงหัวข้อนี้ นักเรียนอาจท าเป็นกลุ่ม 
โดยแยกกันท าหลายๆโครงงานซึ่งจะน ามารวมกันเป็นหน่วยใหญ่หน่วยเดียว นักเรียนทุกคนจะได้
เรียนรู้จากหัวข้อนั้นๆเพิ่มมากขึ้นเมื่อท าโครงงานเสร็จและน าเสนอหน้าช้ันเรียน ส่วนใหญ่แล้ว
โครงงานประเภทนี้จะมีการส่ังให้ท าตอนเริ่มหน่วยการเรียนนั้น ครูจะคอยกระตุ้นให้นักเรียนรายงาน
ความคืบหน้าของโครงงานให้ครูและเพื่อนในกลุ่มทราบอยู่เรื่อยๆ ถ้านักเรียนท างานกันเป็นกลุ่มเล็กๆ
ครูอาจจะต้องจัดตารางเวลาในช้ันเรียน ให้นักเรียนมีเวลาประสานงานและรับรู้ความคืบหน้าร่วมกัน 
แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะน าเสนอช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วให้เพื่อนๆในช้ันเรียนดูตอนท้ายหน่วย 
ผลงานทุกช้ินจะมีการจัดแสดงไว้ในห้องเรียน ท าให้นักเรียนทุกคนสามารถทบทวนเนื้อหาต่างๆท่ีได้
เรียนไปแล้วได้ ขณะท่ีเริ่มท าโครงงานใหม่ 
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3. โครงงานเชิงประพันธ์ 
โครงงานเชิงประพันธ์นี้เป็นโครงงานท่ีให้นักเรียนท าช้ินงานท่ีเจาะจงรูปแบบอย่างใด

อย่างหนึ่งท่ีมีองค์ประกอบส าคัญและข้อก าหนดมาตรฐานอยู่แล้ว นักเรียนจะใช้ข้อก าหนดนี้เป็นส่ิงน า
ใน  การคิดท าช้ินงานขึ้นมา ครูจะสนับสนุนให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงาน 
และอาจช่วยให้ค าแนะน าหรือนัดประชุมในช้ันเรียนเพื่อร่วมกันคิดถึงองค์ประกอบและข้อก าหนดต่างๆ 
ยกตัวอย่างเช่น ถ้างานประพันธ์คือ การเขียนหนังสือเด็ก นักเรียนอาจให้หนังสือนิทานมีปกหน้าปก
หลัง หน้าช่ือเรื่อง และหน้าท่ีมีเนื้อเรื่องกับภาพประกอบ จากองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นักเรียน
สามารถท่ีจะร่วมกันก าหนดมาตรฐาน “โรงพิมพ์” ได้ งานอาจง่ายขึ้นด้วยถ้าใช้ตัวอย่างจากหนังสือ
นิทานท่ีตีพิมพ์แล้ว ในการต้ังข้อก าหนดครูและนักเรียนอาจน าความคิดจากการประชุมกันมาสร้าง
เกณฑ์การประเมินส าหรับนักเรียนในการประเมินตนเองเมื่อท าหนังสือนิทาน เกณฑ์การประเมินอาจ
ประกอบด้วยการก าหนดคุณสมบัติของงานขั้น “มืออาชีพ” งานขั้น “ก าลังพัฒนา” และงานขั้น 
“ร่าง” เท่านั้น ควรมีคอลัมน์ “ขาดหายไปแต่ไม่ได้ลืม” ไว้ช่วยนักเรียนประเมินช้ินงานของตนด้วย 
โครงงานเชิงประพันธ์อื่นๆอาจจะให้นักเรียนสร้างงานประพันธ์ในชนิดท่ีต่างออกไป เช่น ท าชีวประวัติ
หรือละคร จัดการแสดงรูปแบบอื่น เช่น ท าภาพยนตร์สัตว์หลุดโลกหรือท าโฆษณาแบบมีสาระ ร้อง
หรือจัดรายการเพลงลูกทุ่ง หรือแร็พ และสันทนาการอื่นๆ เช่น จัดเล่นเกมกระดาน ยกตัวอย่างเช่น 
ครูที่สอนชีววิทยาอาจจะให้นักเรียนท าโครงงานเชิงประพันธ์โดยให้คิดเกมกระดานท่ีแสดงการเกิดใหม่
ของประชากรในพื้นท่ีท่ีเคยถูกกวาดล้างโดยภัยธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด หรือน้ าท่วม ในโครงงาน
อย่างท่ีกล่าวมานี้ ครูอาจจะให้นักเรียนน าเกมกระดานมาจากบ้าน เพื่อให้นักเรียนดูวิธีการท าเกมของ
จริง จากนั้นช่วยกันวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและข้อก าหนดหลักๆหลังจากวิเคราะห์เสร็จแล้ว ครู
อาจจะให้ข้อมูลต่างๆท่ีคิดว่านักเรียนควรจะทราบเพิ่มเติมและอาจก าหนดวันส่ง แนะน าระยะเวลา
ส าหรับข้ันตอนต่างๆและบอกวิธีการน าเสนอหน้าช้ันเรียน จากนั้นนักเรียนก็จะเริ่มท าเกมกระดานจน
เสร็จสมบูรณ์พร้อมท้ังวิธีเล่น และน าเสนอเกมด้วยการให้เพื่อนร่วมช้ันเรียนเล่น นักเรียนต่างกลุ่มกัน
อาจจะสร้างเกมกระดานท่ีมีรูปแบบต่างๆกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น เกมเศรษฐี ก็มีรูปแบบท่ีแตกต่าง
ไปจากเกมตอบค าถาม ในขณะท่ีมีองค์ประกอบท่ีเหมือนกัน คือมีจุดเริ่มต้น และจุดส้ินสุด แต่มีแต้ ม 
การเดินหน้าหรือถอยหลัง และกติกาอื่นๆท่ีแตกต่างกัน หลักของโครงงานนี้ก็คือ ช้ินงานอาจมีรูปร่าง
หน้าตาแตกต่างกันออกไปแต่มีองค์ประกอบหลักท่ีเหมือนกัน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีแยกโครงงานเชิงประพันธ์
ออกจากโครงงานก าหนดรูปแบบหรือโครงงานตามแบบอย่าง 

4. โครงงานตามแบบอย่าง 
โครงงานตามแบบอย่างสร้างตามแบบอย่างของส่ิงท่ีมีส าเร็จรูปอยู่แล้ว รูปแบบท่ีเป็น

ท่ียอมรับโดยท่ัวไปของส่ิงนี้จะเป็นตัวบ่งบอกประโยชน์ใช้สอยของมัน ยกตัวอย่างเช่น หนังสือแนะน า
ธรรมชาติก็จะมีแบบอย่างท่ีเหมือนกัน ไม่ว่านักเรียนจะอ่านหนังสือ Wild Flowers ของ Peterson, 
Trees of North America ของ Brockman, Audubon Water Bird Guide ของ Pough หรือ
หนังสือแนะน าอื่นๆก็จะพบข้อมูลท่ีจัดเรียงรูปแบบเกือบจะเหมือนกัน ผู้อ่านหนังสือแนะน าก็หวังจะได้
พบรูปแบบต่างๆนี้ และผู้เขียนก็ท าตามแบบอย่างท่ีมุ่งหวังกันนั้น หนังสือพิมพ์ก็มีรูปแบบท่ีก าหนดไว้
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ในเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก ก็มักจะเริ่มด้วยข่าวดังและเป็นท่ีสนใจในเมือง
นั้นๆ ตามด้วยข่าวภายในประเทศ ต่างประเทศ บทบรรณาธิการ จดหมายจากผู้อ่าน คอลัมน์
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ข้อคิดเห็น สารคดีต่างๆและกีฬา นักเรียนสามารถใช้แบบอย่างนี้ในการท าหนังสือพิมพ์ประจ าวัน หรือ
หนังสือพิมพ์โรงเรียน เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หรือปัจจุบันหรือเขียน “หนังสือพิมพ์
อนาคต” เป็นการจินตนาการถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นอีก 100 ปีข้างหน้าก็ได้ 10 อันดับข้อมูล     
ยอดนิยมท่ีดังมาจากรายการทอล์กโชว์ของ David Letterman เป็นแบบอย่างของการจัดอันดับข้อมูล
หรือความคิดประเภท “10 เหตุผลท่ี...” อันดับดังกล่าวปัจจุบันปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
และในอินเตอร์เน็ทในหัวข้อต่างๆ อันดับต่างๆ มักมีการน าเสนอในแบบเดียวกัน คือ มีหัวข้อ เริ่มด้วย
เหตุผล ข้อ 10 และจบด้วย “และเหตุผลข้อแรกท่ี...คือ...” โดยการแทรกอารมณ์ขันในการน าเสนอ
ด้วย แม้ว่ารูปแบบจะเหมือนกันเสมอ แต่เนื้อหาสามารถท่ีจะเจาะได้เกือบทุกเรื่อง นี่คือลักษณะของ
โครงงานตามแบบอย่าง ช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ์จะดูคุ้นตาเพราะท าตามแบบอย่าง แต่จะดูแปลกตาก็
เพราะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคน 

5. โครงงานแบบเปิดกว้าง  
โครงงานแบบเปิดกว้างนี้ส่งเสริมให้มีการกล้าลอง กล้าสร้างสรรค์ และกล้าคิดอะไรท่ี

แปลกใหม่หรือแตกต่าง นักเรียนท าโครงงานจากค าแนะน าและเกณฑ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยอาจ
มองส่ิงท่ีเห็นในมุมมองใหม่ หรือลองหาวิธีการใช้ใหม่ให้กับของเก่า นักเรียนและครูเริ่มโครงงานด้วย
การพูดคุยเกี่ยวกับแนวการท างาน ท่ีรวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล การระดมความคิด    
การทดลองช้ินงาน และการท าช้ินงานให้เสร็จสมบูรณ์ ครูอาจจะช้ีให้เห็นด้วยว่าวัสดุและส่ิงประดิษฐ์
ต่างๆในชีวิตประจ าวันของเรานั้น เป็นผลมาจากการท่ีมีคนท าโครงงานแบบเปิดกว้างนี้ การท าไม้
ประดับปลอมจากขวดพลาสติกใช้แล้วต่างๆ ก็คิดขึ้นโดยวิศวกรผู้หนึ่งซึ่งเจ้านายส่ังให้ประดิษฐ์ของท่ีจะ
ก าจัดพลาสติกจากกองขยะได้ และหญิงชาวแคลิฟอเนียผู้หนึ่งได้ประดิษฐ์รองเท้า Deja Shoes 
เนื่องจากต้องการใช้ประโยชน์จากเศษยางรถยนต์ นักเรียนอาจจะออกแบบและสร้างต้นแบบท่ี (อาจ) 
ไม่มีวันผลิตเป็นอุตสาหกรรมมวลชนได้ เช่น สร้างยานพาหนะท่ีเหมาะส าหรับทุกภูมิประเทศจากสเก็ต
บอร์ด หรืออาจจะเป็นการสร้างบ้านท่ีเหมาะกับทุกสภาพอากาศจากอุปกรณ์ในครัว หรืออาจจะ
ออกแบบ หรือสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านใหม่เพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้ท่ีแตกต่างออกไปไม่ว่าจะ
เป็นการประดิษฐ์ท่ีปลอกมันฝรั่งหรือท่ีตีไข่ท่ีเด็ก 5 ขวบก็สามารถใช้ได้ หรือประดิษฐ์เข็มท่ีสามารถท า
ให้คนอายุ 85 ท่ีลืมใส่แว่นตาสนเข็มได้ ความเปิดกว้างของโครงงานท าให้นักเรียนมีอิสระในการมอง 
สร้างสรรค์ และประดิษฐ์ โครงงานแบบนี้ใช้ได้ดีในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์กับนักเรียนกลุ่มเล็ก 
เพราะการไร้ขอบเขตของโครงงานจะท าให้เกิดการระดมสมองมากยิ่งขึ้นในกลุ่ม  

กรมวิชาการ (2544: 1-4) น าเสนอประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล (Survey research project) เป็นการศึกษา
รวบรวมข้อมูลจากท่ีมีอยู่เดิมตามธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่างๆ น ามาจัดจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ 
แล้วน าเสนอในรูปแบบต่างๆ โครงงานประเภทนี้มีขั้นตอนดังนี้  1.1 ก าหนดปัญหา/อยากรู้            
1.2 ต้ังสมมติฐาน 1.3 รวบรวมข้อมูล 1.4 วิเคราะห์ และ 1.5 สรุปอภิปรายผล 

2. ลักษณะของโครงงานประเภททดลอง (Experimental research project) เป็นการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลโดยใช้วิธีการทดลอง จะต้องมีการออกแบบการทดลอง ผลท่ีได้แต่ละ
อย่างจะน ามาเปรียบเทียบกัน โครงงานประเภทนี้มีข้ันตอนดังนี้ 2.1 ก าหนดปัญหา 2.2 ต้ังจุดประสงค์   
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2.3 ต้ังสมมติฐาน 2.4 การออกแบบการทดลอง 2.5 ด าเนินการทดลอง 2.6 รวบรวมข้อมูลท่ีได้จาก
การทดลอง 2.7 วิเคราะห์หรือแปลผล และ 2.8 สรุปผลการทดลอง 

3. โครงงานประเภทประดิษฐ์ (Developmental research project / Invention 
research project) เป็นการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติโดยอาศัย
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ น ามาปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ โครงงานประเภทนี้มีขั้นตอนดังนี้ 3.1 ก าหนด
โครงงาน 3.2 ประโยชน์ 3.3 วัตถุประสงค์ 3.4 รูปแบบ/แบบ 3.5 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 3.6 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และ 3.7 น าเสนอผลงาน ผลงานของโครงงานนี้ส่วนใหญ่จะออกมาใน
รูปผลิตภัณฑ์ 

4. โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย (Theoretical research project) เป็นลักษณะ   
การหาความรู้ใหม่จากการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเข้าช่วยแล้วอภิปราย
ผล สรุปส่ิงท่ีค้นคว้า พบลักษณะโครงงานประเภทนี้คล้ายโครงงานประเภทส ารวจข้อมูล โครงงาน
ประเภทนี้มีขั้นตอนดังนี้ 4.1 ต้ังปัญหา 4.2 สมมติฐาน 4.3 จุดมุ่งหมาย 4.4 ตัวแปรท่ีจะศึกษา       
4.5 ขอบเขตท่ีจะศึกษา 4.6 รวบรวมข้อมูล 4.7 วิ เคราะห์ 4.8 อภิปรายผล 4.9 สรุป และ          
4.10 เสนอแนะ 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี (2551: 28-36) กล่าวว่า โครงงานท่ี
ใช้เกณฑ์ของผลท่ีได้แบ่งประเภท สามารถแบ่งโครงงานเป็น 3 ประเภท คือ  

1. โครงงานส ารวจ  
โครงงานส ารวจท่ีมีอยู่แล้วในธรรมชาติ หรือสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน โครงงาน

ประเภทนี้เป็นโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วน า
ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และน าเสนอแบบต่างๆอย่างมีแบบแผน เพื่อให้เห็น
ถึงลักษณะหรือความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การปฏิบั ติตามโครงงานนี้ นักเรียน
จะต้องไปศึกษา รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ ส ารวจ โดยใช้เครื่องมือ เช่น 
แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก ฯลฯ ในการรวบรวมข้อมูลท่ีต้องการศึกษา 

2. โครงงานทดลอง  
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าจะ

เกิดอะไรขึ้น จะมีอะไรเกิดข้ึนหรือเพื่อศึกษาว่าตัวแปรต้น จะมีผลต่อตัวแปรท่ีต้องการศึกษาคือตัวแปร
ตามอย่างไรบ้าง ด้วยการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรท่ีต้องการศึกษาไว้ การท าโครงงาน
ประเภทนี้จะมีขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วย การระบุปัญหา การต้ังสมมติฐาน การออกแบบ
การทดลอง การด าเนินการทดลอง การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล การแปลผลและสรุปผล 

3. โครงงานส่ิงประดิษฐ์ 
โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค์ คือ การน าความรู้ ทฤษฎี หลักการ 

หรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียน      
การท างาน หรือการใช้สอยอื่นๆ การประดิษฐ์คิดค้นตามโครงงานนี้ อาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่
โดยท่ียังไม่มีใครท าหรืออาจเป็นการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือดัดแปลงของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ รวมทั้งการสร้างแบบจ าลองต่างๆ เพื่อประกอบการอธิบายแนวคิดใน
เรื่องต่างๆ 
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นอกจากนี้ ยังมีโครงงานท่ีใช้ระดับความคิดของนักเรียนเอง หรือระดับการให้ค าปรึกษา
ของครู เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. Guided project เป็นโครงงานประเภทนักเรียนใช้ความคิดในระดับน้อยๆหรือครูให้
ค าปรึกษามาก โดยครูเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหา ดังแผนภาพที ่2 ต่อไปนี้ 

1.1 ก าหนดปัญหา 
1.2 ก าหนดวิธี 

 
โครงงานแบบก าหนดปัญหาและออกแบบการรวบรวมข้อมูลให้ (Guided project) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2 แผนผัง Guided project 
 

ครูก าหนดปัญหาให้ 

ครูออกแบบการรวบรวมข้อมูล 

ก าหนดวิธีท ากิจกรรมให้ 

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

ตามวิธีที่ก าหนด 

ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการบันทึกผล 

ทักษะการแปรผลข้อมูล 

ทักษะการสรุปผล 
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2. Less-guided project เป็นโครงงานประเภทท่ีนักเรียนใช้ความคิดในระดับสูงกว่า 
ประเภท Guided project หรือครูให้ค าปรึกษาระดับมากกว่าประเภท Unguided project ครูและ
นักเรียน 2.1 ร่วมกันก าหนดปัญหา และ 2.2 ร่วมกันก าหนดวิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหา ดัง
แผนภาพที่ 3 ต่อไปนี้ 
 

โครงงานแบบก าหนดปัญหา แต่ให้นักเรียนออกแบบรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  
(Less-guided project) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 3 แผนผัง Less-guided project 
 
 

ครูและนักเรียนร่วมกันระบุปัญหา 

ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือหาค าตอบ 

นักเรียนใช้เครื่องมือในการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการบันทึกผล 

ทักษะการแปรผลข้อมูล 

ทักษะการสรุปผล 
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3. Unguided project เป็นโครงงานท่ีนักเรียนใช้ระดับความคิดสูงกว่าท้ัง 2 ประเภท
ข้างต้น และครูให้ค าปรึกษาน้อยท่ีสุด โดยนักเรียน 3.1 ก าหนดปัญหาเอง 3.2 ก าหนดวิธีการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาเอง และ 3.3 ก าหนดวิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหาเอง ดังแผนภาพท่ี 4 
ต่อไปนี้ 
 

โครงงานแบบนักเรียนก าหนดปัญหาตามความสนใจ และออกแบบการเก็บข้อมูลเอง  
(Unguided project) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4 แผนผัง Unguided project 
 
 
 

นักเรียนระบุปัญหาตามความสนใจ 

นักเรียนออกแบบการรวบรวม 

ข้อมูลเพ่ือหาค าตอบด้วยตนเอง 

นักเรียนใช้เครื่องมือในการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการบันทึกผล 

ทักษะการแปรผลข้อมูล 

ทักษะการสรุปผล 



27 
 

 
 

ลัดดา ภู่เกียรติ (2552:22-23) กล่าวว่าโดยท่ัวไปเราจะรู้จักกันแต่เฉพาะโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งค่อนข้างชัดเจนเพราะเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีอยู่แล้วในสาระเนื้ อหาวิชาของวิทยาศาสตร์ 
ประกอบกับมีผู้ท่ีท าโครงงานในประเภทนี้มากพอสมควรท้ังในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ระยะหลังไม่นานมานี้หลายคนเริ่มรู้จักโครงงานคณิตศาสตร์บ้าง มีค าถามว่าวิชาอื่นๆ
สามารถท าโครงงานได้หรือไม่ ผู้เขียนในฐานะท่ีได้สัมผัสและลองใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์กับ
นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษามานานพอสมควรขอยืนยันว่ากิจกรรมโครงงานสามารถใช้ได้กับ
ทุกสาระเนื้อหาวิชาหรือท่ีเรียกว่าโครงงานตามสาระการเรียนรู้ ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2544 ได้แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่เนื่องจากความสนใจของเด็กบางครั้งอาจไม่ตรงกับวิชาท่ีเรียนอยู่ 
เช่น เด็กบางคนชอบรับประทานอาหารญี่ปุุนแต่ราคาค่อนข้างแพงเขาจึงอยากรู้ว่าจะสามารถท าข้าว
ห่อสาหร่ายรับประทานเองได้อย่างไร หรือเด็กๆจะชอบดูหนังผีท้ังๆท่ีกลัว ไม่ว่าจะเป็นแม่นาคพระ
โขนง แดร๊กคิวล่า ผีดิบในหนังจีนหรืออื่นๆรวมทั้งชอบอ่านเรื่องผีและอยากรู้ว่าคนอื่นๆมีความคิดเห็น
อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องผีบ้าง จะมีความคิดเห็นแบบเดียวกับพวกเขาหรือไม่ เขาจึงอยากรู้ อยากค้นหา
ค าตอบ ซึ่งสามารถน ามาหาค าตอบโดยการท าโครงงานได้ ดังนั้น โครงงานตามความสนใจ จึงได้มีการ
กล่าวถึงในเวลาต่อมา การแบ่งประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานตามลักษณะของเนื้อหา
สาระจะแบ่งได้ดังนี้ 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ และ 2. โครงงานท่ัวๆไป 

บุญเล้ียง ทุมทอง (2553: 27) กล่าวว่า ประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มี
ดังนี้ 

1. โครงงานประเภทส ารวจ เป็นโครงงานท่ีไม่ก าหนดตัวแปร เก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม ในธรรมชาติ น ามาศึกษาในห้องทดลองหรือจ าลองธรรมชาติขึ้นมา น าข้อมูลมาจ าแนกเป็น
หมวดหมู่ น าเสนอในรูปแบบต่างๆ 

2. โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงงานท่ีมีลักษณะการออกแบบทดลอง เพื่อศึกษาผล
ของตัวแปรหนึ่งโดยควบคุมตัวแปรอื่นๆ โดยนักเรียนเริ่มต้นก าหนดค าถามท่ีต้องการค าตอบ
ต้ังสมมติฐาน ก าหนดแหล่งข้อมูลท่ีจะศึกษา ปฏิบัติการหาข้อมูล เพื่อหาค าตอบ รวบรวมข้อมูลน ามา
สรุปเป็นองค์ความรู้ ขั้นตอนท่ีปฏิบัติเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์  

3. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ เป็นโครงงานท่ีประดิษฐ์ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เครื่องมือเครื่องใช้ 
อุปกรณ์การใช้สอย อาจประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. โครงงานประเภททฤษฎี หลักการหรือโครงงานประเภทพัฒนาผลงานเป็นโครงงานท่ี
น าเสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ หรือเป็นการจัดท าโดยการขยายทฤษฎีหรือแนวคิดเดิมท่ี
ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน 

5. โครงงานตามความสนใจเป็นโครงงานท่ีกว้างมากเพราะความสนใจของนักเรียนจะ
แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ของเรา ซึ่งจะเป็นหัวข้อในเรื่องใดหรือส่ิงใดท่ีนักเรียนมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาค้นหาอย่างเจาะลึก ต้องการรู้ค าตอบในส่ิงท่ีเขามีความสงสัย หรือยังไม่แน่ชัด และ
ต้องการพิสูจน์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
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6. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นโครงงานท่ีเน้นเนื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มวิชาเป็น
เนื้อหาท่ีนักเรียนต้องเรียนรู้แล้ว เพียงแต่ต้องการขยายความรู้ให้กว้างออกไปในเชิงลึกกว่าเดิม ครู
สามารถน ากิจกรรมโครงงานมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละเนื้อหาวิชาโดยการให้นักเรียน
ได้เลือกเรื่องท่ีนักเรียนสนใจเนื้อหาสาระของหลักสูตรท่ีจ าเป็นต้องรู้ตามสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม
สาระ 

สามารถสรุปประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานได้ดังนี้ ถ้าใช้เกณฑ์ผลท่ีได้รับ จะ
แบ่งโครงงานเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.โครงงานส ารวจ 2.โครงงานทดลอง 3.โครงงานประดิษฐ์          
4.โครงงานทฤษฎี ถ้าใช้เกณฑ์ตามความสนใจ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.โครงงานวิทยาศาสตร์   
2.โครงงานท่ัวๆไป เช่น โครงงานตามสาระการเรียนรู้ ถ้าใช้เกณฑ์การให้ค าปรึกษาของครู จะแบ่ง
โครงงานเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1.โครงงานแบบก าหนดปัญหาและออกแบบการรวบรวมข้อมูลให้ 
(Guided project)  2.โครงงานแบบก าหนดปัญหา แต่ให้นักเรียนออกแบบรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
(Less-guided project) และ 3.โครงงานแบบนักเรียนก าหนดปัญหาตามความสนใจและออกแบบการ
เก็บข้อมูลเอง (Unguided project) นอกจากนี้ โครงงานท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ได้แก่ โครงงานส ารวจ โครงงานทดลอง โครงงานประดิษฐ์ ส าหรับโครงงานทฤษฎีจะเหมาะสมกับ
ผู้เรียนมัธยมศึกษามากกว่าประถมศึกษา และงานวิจัยนี้เป็นโครงงานประเภทส ารวจ 
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มีดังนี้  
แนวคิด 
การจัดการเรียนรู้ โดยโครงงานต้ังอยู่บนพื้นฐานความเช่ือและหลักการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้คือเช่ือมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้หลักการจัดการเรียนรู้ท่ียึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่น กล่าวคือ ผู้เรียนได้เลือกเรื่อง/
ประเด็น/ปัญหา ท่ีต้องการจะศึกษาด้วยตนเอง ผู้เรียนเลือกและหาวิธีการตลอดจนแหล่งของข้อมูลท่ี
หลากหลายด้วยตนเอง ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (เรียนรู้ ) ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะ/
ประสบการณ์/ความรู้/ส่ิงแวดล้อมรอบตัวตามสภาพจริง ผู้เรียนเป็นผู้สรุป (สร้างองค์ความรู้) ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่น และผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้จริง ดังนั้นการให้นักเรียนท า
โครงงานจึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติเอง ช่วยให้
นักเรียนได้พัฒนาความคิดอย่างอิสระ ได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ได้ฝึกทักษะกระบวนการในการ
ค้นคว้าหาความรู้ เช่น การสังเกต การวัด การส ารวจ การต้ังสมมุติฐาน การทดสอบ การทดลอง การ
รวบรวมข้อมูล การหาข้อสรุป การอภิปรายของสมาชิกในกลุ่ม การวางแผนการท างาน การวิเคราะห์
ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงรูปแบบจ าลอง การจัดนิทรรศการการเขียนใน
รูปของแผนภูมิ แผนผัง การเขียนเป็นรายงาน หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ โปสเตอร์ การจัดท าแผง
โครงงาน การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น เริ่มต้ังแต่ปัญหาท่ีเขาสนใจและอยากรู้
ค าตอบจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล รวบรวมข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจ
จากเรื่องต่างๆท่ีได้เรียนมา ใช้กระบวนการและทักษะต่างๆท่ีเป็นพื้นฐานภายใต้การให้ค าแนะน า
ปรึกษาและการดูแลของครูหรือผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ การท าโครงงานจึงเป็นการท ากิจกรรมท่ีเน้น
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ความส าคัญท่ีตัวผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียนท่ีจะต้องเลือกหรือก าหนดงานหรือโครงงานท่ีจะปฏิบัติด้วย
ตนเอง โดยท่ีโครงงานนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับบทเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่หรือบทเรียนท่ีได้เรียนไปแล้วเพื่อ
เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากขึ้น ผู้เรียนจะวางแผนปฏิบัติงาน ด าเนินโครงงานตาม
แผนและประเมินผลงานท่ีปฏิบัติด้วยการท าโครงงาน  ไม่ใช่เป็นการเพิ่มเนื้อหาให้มากขึ้นกว่าเดิม แต่
จะเป็นกระบวนการในการฝึกปฏิบัติงานประจ าให้เป็นระบบมากขึ้น  

โครงงานควรเริ่มให้นักเรียนได้รู้ จักและฝึกท ามาต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษา โดยท่ี
แรกเริ่มนั้นครูอาจจะต้องเป็นผู้คิดปัญหาง่ายๆ หลากหลายให้เด็กได้ลองเลือกท าตามความสนใจ เมื่อ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าโครงงานแล้ว ต่อไปครูควรให้นักเรียนได้คิดปัญหาโครงงาน
ด้วยตนเองอย่างอิสระตามความสนใจ โดยอาศัยทักษะพื้นฐานง่ายๆ เช่น การสังเกต การวัด การจัด
จ าแนก การค านวณ การต้ังสมมุติฐาน การทดลอง การหาข้อสรุป และเผยแพร่ข้อมูลท่ีค้นพบด้วย
วิธีการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว การเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงานเป็นการจัดโอกาส
ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความช านาญ ทักษะท่ีมีอยู่ รวมท้ังจุดเด่นของตนเองท่ีอาจไม่มีโอกาสได้
แสดงออกในท่ีใดมาก่อน น ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มท่ี ส่งเสริมให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตนเองและมี
ส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมโดยการเป็นผู้สร้างความรู้บ้าง แทนท่ีจะเป็นผู้รับความรู้แต่เพียงฝุายเดียวซึ่ง
ไม่มีวันท่ีจะรับได้ท้ังหมด ถ้าผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองเขาจะจดจ าส่ิงเหล่านั้นติดตัวไปตลอดชีวิตโดยไม่
มีวันลืม การจัดการเรียนรู้โดยวิธีนี้อาจท าคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ โดยมีการวางแผนร่วมกันก่อนท่ีจะ
ลงมือท าโครงงาน นักเรียนจะต้องรู้วิธีการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มท่ีมีการต้ังจุดประสงค์ร่วมกัน 
วางแผนร่วมกันด าเนินงานและรับผิดชอบร่วมกัน ตลอดจนประเมินผลร่วมกัน แต่ส่ิงท่ีควรค านึงคือ
ควรจะเริ่มต้นจากความสนใจของนักเรียนจริงๆ ท่ีส าคัญมากและจ าเป็นอย่างยิ่งคือการท่ีครูจะต้อง
คอยให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในทุกๆด้านเพื่อให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการท า
โครงงานครั้งแรก เพราะจะเป็นก าลังใจท่ีมีความส าคัญต่อเด็กเป็นอย่างยิ่งและจะเป็นตัวช่วยกระตุ้น
หรือแรงจูงใจให้เกิดความอยากท่ีจะท าโครงงานช้ินต่อไปอีก ถ้าประสบความล้มเหลวเสียต้ังแต่ครั้งแรก
แล้ว โครงงานช้ินต่อไปก็คงจะไม่เกิดขึ้นเพราะเด็กจะเกิดความท้อแท้และเบื่อหน่ายรวมท้ังท าให้เกิด
ความท้อแท้ต่อการเรียนโดยภาพรวมด้วย  

โครงงานท่ีเด็กท าเปรียบได้กับงานวิจัยช้ินเล็กๆท่ีเด็กๆต้ังปัญหาขึ้นมาและเป็นปัญหาท่ี
เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษ พยายามหาแนวทางท่ีจะพิสูจน์เพื่อหาค าตอบของปัญหานั้น กระบวนการ
ในการศึกษาค้นคว้ามีกระบวนการ วิธีการคล้ายกับการท างานวิจัยของผู้ใหญ่ เช่น มีการต้ังเปูาหมาย
หรือจุดประสงค์ในการศึกษา มีการคาดเดาค าตอบล่วงหน้าอย่างมีหลักการหรือการต้ังสมมุติฐาน
นั่นเอง มีการออกแบบเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาจากหลายๆวิธีแล้วเลือกใช้วิธีท่ีคิดว่าเป็นไปได้มากท่ีสุด 
เหมาะสมท่ีสุด มีการลงมือปฏิบัติตามวิธีท่ีเลือกอย่างเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน ในระหว่างการปฏิบัติงานได้
มีการจดบันทึกและเก็บรายละเอียดต่างๆของการท างานอย่างเป็นระบบ เมื่อจบการปฏิบัติตามวิธีการ
ท่ีเลือกแล้วได้มีการอภิปรายสรุปผลการศึกษาจนได้เป็นข้อสรุปร่วมกันของกลุ่มหรือเป็นความรู้ใหม่ท่ี
กลุ่มค้นพบ พร้อมท้ังเลือกรูปแบบท่ีจะเผยแพร่ความรู้ท่ีตนเองและกลุ่มได้ข้อสรุปมานั้นแก่ผู้สนใจอื่นๆ
ด้วย ดังนั้น ขั้นตอนต่างๆท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้นไม่ได้แตกต่างกันเท่าใดนักกับการท าโครงงานวิจัยของ
ผู้ใหญ่ จึงสามารถกล่าวได้ว่าการท าโครงงานของครูคืองานวิจัยของครู ส่วนการท าโครงงานของเด็กก็
คืองานวิจัยของเด็กๆนั่นเอง  
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ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน (Project method) โดยอาศัยหลักปรัชญาของ John Dewey 

ซึ่งเป็นการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ในท่ีสุด ดิวอี้ต้องการจะแสดงให้เห็นว่า
ปรัชญามีจุดเริ่มต้นจากความรู้สึก ความเช่ือ จินตนาการ ความฝัน ความปรารถนาของคนซึ่งตกอยู่ใน
ความรัก ความเกลียด ความพึงพอใจ ความต่ืนเต้น ฯลฯ แล้วค่อยๆพัฒนารูปแบบไปเป็นประเพณีของ
ชุมชนจนกลายเป็นอุดมคติและหลักการ และความพยายามปรับปรุงแก้ไขความเช่ือ ประเพณี 
หลักการ อุดมคติให้เข้ากับความรู้ ท่ีได้มาใหม่ๆ ความคิดเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าปรัชญากินความ
กว้างขวางมาก การเกิดปรัชญาในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์และสังคมก่อนท่ีจะเป็นการคิด
ไตร่ตรองเกี่ยวกับส่ิงท่ีเป็นจริงสูงสุด ความเช่ือเช่นนี้เท่ากับเป็นการเปล่ียนวิธีการมองปรัชญาแบบเก่า
มาสู่แบบใหม่ ส าหรับดิวอี้ โลกแห่งความเป็นจริงมิใช่โลกท่ีเป็นอิสระในตัวเองหรือสมบูรณ์สูงสุด แต่
เป็นโลกแห่งธรรมชาติท่ีเต็มไปด้วยการเปล่ียนแปลง เป็นโลกของประสบการณ์ ในโลกนี้มีเหตุการณ์ 
(event) มากมายท่ีไม่ซ้ าแบบกัน เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกเหตุการณ์ต่างก็มีความหมายท้ังส้ิน 
และยังต้องสัมพันธ์กับเหตุการณ์อื่นๆด้วย ดังนั้น ในตัวของมันเองจึงมีความสมบูรณ์สูงสุด เหตุการณ์
ท้ังหลายต่างก็เป็นเงื่อนไขของกันและกัน ความเป็นจริงจึงมิใช่ส่ิงท่ีมีสาระแน่นอน ตายตัว ไม่มีส่ิงใด
เป็นความจริงสูงสุด ทุกอย่างอยู่ในรูปของกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โลกท่ีแน่นอนตายตัวจึงไม่มี 
ดังนั้น โลกอุดมคติตามทรรศนะของดิวอี้จึงกลมกลืนไปกับโลกธรรมชาตินี้เอง เนื้อหาและแบบของ
ประสบการณ์ท่ีเป็นอุดมคติและสมบูรณ์สูงสุดย่อมได้มาจากประสบการณ์ในชีวิตจริงของเรา  

ในเรื่องประสบการณ์ดังกล่าว ดิวอี้ได้แบ่งประสบการณ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประสบการณ์
ปฐมภูมิ(primary experience)และประสบการณ์ทุติยภูมิ (secondary experience) ดิวอี้คิดว่า 
การศึกษาคือความเจริญงอกงามท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม  การศึกษาเป็น
กระบวนการ (process) สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ท่ีต่อเนื่องกับประสบการณ์เก่าไปเรื่อยๆ
ประสบการณ์จึงเป็นท้ังวิถีและเปูาหมายของการศึกษา  โดยดิวอี้เช่ือว่า การพัฒนาความนึกคิดและ
ทัศนคติของผู้เยาว์เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตท่ี  สืบต่อกันไปและส าหรับการเปล่ียนแปลงของสังคม การ
พัฒนานี้ไม่สามารถกระท าโดยปลูกฝังความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลย 
มันจ าเป็นต้องผ่านตัวกลางคือสภาพแวดล้อมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ สภาพแวดล้อมมีส่วนก าหนดเงื่อนไข
ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของส่ิงมีชีวิตในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ กิจกรรมของเขาจะเกิดโดยล าพังไม่ได้ แต่ต้อง
ผูกพันกับกิจกรรมของคนอื่นเสมอ การให้การศึกษาในโรงเรียนซึ่ง เป็นสภาพแวดล้อมพิเศษท่ีถูก
ก าหนดขึ้น คือ การท าให้ปัจเจกบุคคลมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกันและกัน ผลก็คือปัจเจกบุคคลนั้นจะ
บรรลุเปูาหมายท่ีตนต้องการ คุ้นเคยกับวิธีการและเนื้อหาของกิจกรรม ได้รับการฝึกหัดในส่ิงจ าเป็น 
และซาบซึ้งกับกิจกรรมอย่างเต็มเป่ียม โรงเรียนจึงมีหน้าท่ีเตรียมผู้เรียนให้พร้อมจะออกไปเผชิญหน้า
กับสังคมภายนอกจริงๆ โรงเรียนเปรียบเสมือนสังคมจ าลองของสังคมใหญ่ มีหน้าท่ีท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
กลไก ระเบียบ และกลุ่มย่อยต่างๆของสังคมใหญ่ โดยผ่านโอกาสท่ีเปิดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของกลุ่มย่อยๆท่ีปรากฏอยู่ในโรงเรียน 

สามารถสรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานได้ดังนี้ การ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการ
เลือกเนื้อหาสาระและลักษณะโครงงานท่ีตนเองสนใจ ครูต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการมีส่วน



31 
 

 
 

ร่วมอย่างกระตือรือร้น กระตุ้นการร่วมมือกันเรียนรู้ จนนักเรียนสามารถลงมือกระท า สร้างช้ินงานเป็น
ของตนเองได้ โดยอาศัยหลักปรัชญาของ John Dewey ซึ่งเป็นการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาได้ในท่ีสุด 
 

2.5 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มีนักวิชาการกล่าวถึงดังนี้ 
กรมวิชาการ (2544: 4-8) น าเสนอการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง

และมีการด าเนินงานหลายข้ันตอน อาจสรุปล าดับได้ดังนี้ 
1. การคิดและเลือกหัวเรื่อง  

ผู้เรียนจะต้องคิดและเลือกหัวเรื่องของโครงงานด้วยตนเองว่าอยากจะศึกษาอะไร 
ท าไมจึงอยากศึกษา หัวเรื่องของโครงงานมักจะได้มาจากปัญหา ค าถาม หรือความอยากรู้อยากเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆของผู้เรียนเอง หัวเรื่องควรเฉพาะเจาะจงและชัดเจน การก าหนดหัวเรื่องจะช่วย
กระตุ้นความคิดและสนใจหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ ความเหมาะสมของระดับความรู้ ความสามารถ
ของผู้เรียน วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ งบประมาณ ระยะเวลา ความปลอดภัย และแหล่งความรู้ เป็นต้น 

2. การวางแผน 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน จะรวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงาน 

ซึ่งต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า การเขียนเค้าโครงของโครงงาน โดยท่ัวไปเขียนเพื่อแสดงแนวคิด
แผนงานและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  

   2.1 ช่ือโครงงาน ควรเป็นข้อความท่ีกะทัดรัด ชัดเจน  
   2.2 ช่ือผู้ท าโครงงาน/ช้ัน/ปีการศึกษา  
   2.3 ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
   2.4 หลักการและเหตุผลของโครงงาน เป็นการอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกท าโครงงาน

เรื่องนี้ มีความส าคัญอย่างไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้อง 
   2.5 จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ 
   2.6 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) เป็นค าตอบหรือค าอธิบายท่ีคาดไว้

ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุมีผล มีทฤษฎีหรือหลักการรองรับ และ
ท่ีส าคัญเป็นข้อความท่ีมองเห็นแนวทางในการด าเนินการทดสอบได้ นอกจากนี้ต้องมีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วย 

   2.7 วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน จะต้องอธิบายว่า จะออกแบบการทดลอง
อะไร อย่างไร เก็บข้อมูลอะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้มีอะไรบ้าง 

   2.8 แผนปฏิบัติงาน อธิบายเกี่ยวกับก าหนดเวลาต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ินการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

   2.9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   2.10 เอกสารอ้างอิง 
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3. การด าเนินงาน  
ผู้เรียนต้องพยายามท าตามแผนงานท่ีวางไว้ เตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีให้พร้อม 

ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ค านึงถึงความประหยัดและปลอดภัยในการท างาน ตลอดจน
การบันทึกข้อมูลต่างๆว่า ได้ท าอะไรไปบ้าง ได้ผลอย่างไร มีปัญหาและข้อคิดเห็นอย่างไร 

 4. การเขียนรายงาน 
เป็นวิธีส่ือความหมายวิธีหนึ่งท่ีจะให้ผู้อื่นได้เข้าใจถึงแนวคิด วิธีการด าเนินงาน ผลท่ี

ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับโครงงานนั้น การเขียนโครงงานควรใช้ภาษาท่ีอ่าน
แล้วเข้าใจง่าย ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นส าคัญๆท้ังหมดของโครงงาน 

5. การน าเสนอผลงาน 
การน าเสนอผลงานอาจท าได้หลายรูปแบบข้ึนอยู่กับความเหมาะสม กับประเภทของ

โครงงาน เนื้อหา เวลา ระดับของผู้เรียน ซึ่งอาจมีท้ังการจัดแสดงและการอธิบายด้วยค าพูดหรือการ
รายงานปากเปล่า การบรรยาย การใช้ Multimedia Computer Homepage ส่ิงส าคัญคือ พยายาม
ท าให้การแสดงผลงานนั้นดึงดูดความสนใจของผู้ชม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความถูกต้องของ
เนื้อหา 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี (2551: 112-114) กล่าวว่า ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน คือ การใช้ขั้นตอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ใช้
เป็นแนวทางในการศึกษา คือ การสังเกต การศึกษาเรื่องราวต่างๆในแหล่งต่างๆ เพื่อท าให้เห็นปัญหา 
จากนั้นก็คาดคะเนติดตามปัญหา โดยการศึกษาหลักการทฤษฎีท่ีสนับสนุนเรื่องนั้น แล้วใช้ความรู้ท่ี
ศึกษามาเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน หรือเขียนเป็นโครงงานขึ้น 
ต่อจากนั้นก็ด าเนินการปฏิบัติตามโครงงาน ขั้นสุดท้าย คือ การน าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาตาม
โครงการมาเขียนรายงานโครงงานเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป ดังนี้ 

1. สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ตลอดจนศึกษาความรู้จากแหล่งต่างๆ จนท าให้เห็นปัญหา 
2. ก าหนดปัญหาท่ีสนใจศึกษาให้เห็นชัด 
3. ศึกษาทฤษฎี หลักการ สนับสนุนเรื่องท่ีสนใจท าโครงงาน 
4. พัฒนาการท าโครงงานหรือแผนปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ  
   4.1 ช่ือโครงงาน 
   4.2 ผู้ท าโครงงาน  
   4.3 ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
   4.4 ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน 
   4.5 วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   4.6 สมมติฐานของการศึกษา 
   4.7 ขอบเขตของการท าโครงงาน 
   4.8 วิธีด าเนินการ 
   4.9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   4.10 แผนการก าหนดเวลาปฏิบัติงาน 
   4.11 เอกสารอ้างอิง 
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5. ท าโครงงานจนได้รับข้อค้นพบหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 
6. เขียนรายงานโครงงาน 
7. เผยแพร่โครงงานสู่ชุมชน 
วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (Baert et al.อ้างถึงใน วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ,2551:16-19) 

กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานตามแนวคิดของบีทและคณะ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. ผู้เรียนเลือกหัวข้อและรวมตัวกันเป็นกลุ่ม (Student select a topic and form 
groups) 

2. วางแผนเกี่ยวกับโครงงาน และน าเสนอแผนงานให้แก่สมาชิกในกลุ่ม (they play 
their project and present plans to each other) 

3. นัดหมายมาพบกันทุกๆสัปดาห์ เพื่อประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนงานและน าเสนอ
ส่ิงท่ีได้ท าเรียบร้อยแล้ว และมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนรู้และการวางแผนงานในการท างานใน
สัปดาห์ต่อไป 

4. เตรียมการในการท าโครงงานและท าเป็นกิจกรรมโครงงานเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นท่ี
พอใจของทุกคน 

5. เตรียมการน าเสนอผลการด าเนินการตามโครงงาน ท้ังในด้านเนื้อหาและกระบวนการ 
เช่น การมีส่วนร่วม กระบวนการวัดและประเมินผล การร่วมมือท างานภายในกลุ่มของผู้เรียนและ
ผู้ดูแลให้ค าปรึกษาโครงงาน (academic staff) 

ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 28-45) กล่าวว่า ในการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานของเด็กๆ ครู
ต้องเป็นพี่เล้ียงให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการปูพื้นฐาน
ก่อน ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานประกอบด้วยการด าเนินการ 7 ขั้นตอน คือ  

1. การหาหัวข้อและการเลือกหัวเรื่องท่ีจะท าโครงงาน 
การเลือกหัวเรื่องท่ีจะท าโครงงานต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ท าโครงงานสนใจจริงๆในระยะ

เริ่มต้นจึงไม่ควรก าหนดเป็นรายวิชา แต่เป็นเรื่องอะไรก็ได้ท่ีนักเรียนอยากศึกษาค้นคว้าเพื่อหาค าตอบ 
เพราะการเริ่มต้นจากการท างานท่ีตนเองให้ความสนใจเป็นพิเศษน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีเนื่องจากอยาก
ท าอยากรู้อยู่แล้ว การท าโครงงานแรกๆจึงไม่ควรมุ่งเน้นท่ีเนื้อหาวิชา ควรเป็นเรื่องใดท่ีอยู่ในความ
สนใจของเด็กๆที่เขาอยากค้นหาค าตอบในส่ิงท่ีเขาสงสัยโดยมุ่งไปท่ีกระบวนการในการแสวงหาความรู้ 
จากการหาวิธีการในการแก้ปัญหานั้นๆ แต่ผู้สอนควรพิจารณาข้อมูลต่างๆประกอบให้ครอบคลุม
เสียก่อนว่ามีข้อมูล แหล่งเรียนรู้ต่างๆเพียงพอหรือไม่ในการท าโครงงานนั้นๆ เมื่อเด็กๆได้เลือกท่ีจะท า
โครงงานตามความสนใจแล้วครูพี่เล้ียงหรืออาจารย์ที่ปรึกษาต้องคุยกับนักเรียนว่าถ้าเลือกท าโครงงาน
ดังกล่าวจะหาข้อมูลได้จากแหล่งใดบ้าง ท าอย่างไรและจะยุ่งยากเกินความสามารถของเขาหรือไม่ 

2. การวางแผนในการท าโครงงาน  
การวางแผนในการท าโครงงานเป็นขั้นตอนในการเขียนแผนงานซึ่งต้องคิดไว้ล่วงหน้า

ว่าจะท าอย่างไร ในช่วงเวลาใด โดยการเขียนเป็นโครงร่างหรือเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูพี่
เล้ียงนั่นเองว่าจะด าเนินการเป็นขั้นตอนอย่างไร หรือเป็นการก าหนดแผนงานอย่างคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจ
ถึงการท างานอย่างเป็นล าดับไม่สับสน ดังนั้นรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในแผน จะเป็นเค้าโครงของส่ิงท่ี
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คาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติ ก าหนดวิธีการท างาน เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย/วัตถุประสงค์และรายละเอียด
ในการท างานท่ีจ าเป็นเพื่อช่วยให้การปฏิบัติลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปแล้วในการเขียน
แผนการท าโครงงานนั้นจะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

    2.1 ช่ือโครงงาน (ปัญหาท่ีสนใจจะศึกษาซึ่งควรเขียนเป็นข้อความท่ีส้ัน กระชับ 
ชัดเจน ส่ือความหมายได้ตรงกับงานท่ีนักเรียนก าลังศึกษา) 

2.2 ช่ือผู้ท าโครงงาน 
2.3 ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
2.4 ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน (อธิบายถึงความเป็นมาเกี่ยวกับปัญหาท่ี

สนใจจะศึกษาว่ามีความเป็นมาอย่างไร เหตุใดจึงได้เลือกท าโครงงานนั้นๆ มีเหตุจูงใจอะไรที่ท าให้สนใจ
เป็นกรณีพิเศษ โครงงานนี้มีความส าคัญอย่างไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรบ้างท่ีเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องท่ี
คิดขึ้นมาใหม่หรือเป็นการศึกษาต่อยอดจากโครงงานเดิมท่ีมีคนเคยท ามาแล้ว แต่ยังไม่ได้ศึกษาในบาง
เรือ่งหรือเป็นการท าซ้ าเพื่อตรวจสอบผลอีกครั้ง) 

2.5 วัตถุประสงค์ของการศึกษา (เป็นการระบุความต้องการในการศึกษาหรือ
จุดประสงค์เฉพาะในการศึกษา ซึ่งอาจเขียนเป็นข้อๆโดยต้องเขียนให้ผู้อื่นทราบว่าเราจะท าการศึกษา
อะไรและอย่างไร แต่ไม่ใช่น าเอาประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นจากการท าโครงงานมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์) 

การเขียนจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์มีหลักอยู่ว่า ต้องการศึกษาหรือต้องการรู้อะไร
ก็เขียนไปอย่างนั้นโดยเขียนให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีจะศึกษาหรือทดลองนั่นเอง ต้องเขียนให้ชัดเจน ไม่
เย่ินเย้อและจ านวนข้อไม่มากจนเกินไป  

2.6 ขอบเขตของโครงงานท่ีจะท าการศึกษา 
โครงงานท่ีเด็กเลือกท่ีจะศึกษานั้นอาจจะยากหรือง่ายเกินไปและต้องใช้เวลาใน

การศึกษามากน้อยเพียงใด จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆท่ีมีราคาค่อนข้างแพงใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไม่ ต้องใช้วัสดุท่ีมีราคาแพงและหายากหรือง่ายเพียงใด การท าโครงงานบาง
โครงงานถ้าใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนานเกินไป หรือต้องท าการทดลองโดยการใช้เครื่องมือท่ีมีราคา
แพงๆ และหาได้ยากหรืออาจจะต้องไปขอหยิบขอยืมมาจากหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนจะ
คุ้มกันหรือไม่ถ้าเกิดความเสียหายใครจะรับผิดชอบ ครูก็ควรจะต้องให้ค าแนะน ากับเด็ กๆว่าควรมี  
การปรับเปล่ียนเป็นอย่างอื่น ถ้าจะท าก็อาจต้องมีการดัดแปลงอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับวัยและ       
การทดลอง นอกจากนั้นการท าโครงงานบางโครงงานควรบอกถึงข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลด้วย เช่น 
จะศึกษาเฉพาะด้านใดบ้าง ท าไมจึงศึกษาเพียงแค่นั้น ประชากรหรือตัวอย่างในการทดลองหรือข้อมูล
เป็นใคร มาจากท่ีไหน อยู่ระดับใด จ านวนเท่าใด เป็นต้น 

2.7 สมมุติฐานของการศึกษา (ถ้าเป็นโครงงานท่ีเกี่ยวกับการทดลองมักจะมีการคาด
เดาค าตอบไว้ล่วงหน้า หรือการตั้งสมมติฐานนั่นเองและต้องค านึงด้วยว่าการเขียนสมมติฐานนั้นควรมี
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เหตุผลโดยมีหลักการหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์รองรับ ซึ่งมักเขียนเป็นข้อความท่ีสามารถมองเห็น
แนวในการด าเนินงานทดสอบหรือตรวจสอบได้) 

2.8 วิธีด าเนินงาน  จะต้องบอกว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไร ลักษณะเป็นอย่างไร มีขนาด
เท่าใด ท าด้วยอะไร จะหามาจากแหล่งใดได้บ้าง วัสดุใดบ้างท่ีต้องจัดซื้อหรือจะหยิบยืมได้จากท่ีใด จะ
ใช้วัสดุเหล่านั้นในการทดลองปริมาณเท่าใด บอกแนวทางในการศึกษา หรือท าการทดลองอย่างไร จะ
มีการออกแบบการทดลองเป็นอย่างไร มีการเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เก็บด้วยวิธีใด จากท่ีไหนและอย่างไร 
มีการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการใด ข้อมูลท่ีเก็บมาได้แล้วนั้นจะท าการวิเคราะห์อย่างไร จะมีระยะเวลาใน
การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนเท่าใด เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีวิธีการ
น าเสนอในรูปแบบใดบ้าง ฯลฯ 

ถ้าเป็นการท างานเป็นกลุ่มจะต้องมีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน มีการประชุม
ปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ มีการประเมินผลงานระหว่างปฏิบัติและประเมินหลังส้ินสุดโครงงาน ซึ่ง
จะต้องมีการเตรียมการประเมินไว้แล้วล่วงหน้า การวางแผนในการท างานเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะ
จะท าให้ผู้ท่ีท าโครงงานได้รู้ขั้นตอนของกระบวนการในการท างานแต่ละขั้นตอนและสามารถแก้ปัญหา
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนได้ทันท่วงที หากมีอะไรไม่พร้อมหรือเป็นอุปสรรคก็สามารถแก้ปัญหา
โดยการปรับเปล่ียนสถานท่ีหรือใช้อุปกรณ์อื่นๆแทน หรือหยิบยืมจากท่ีอื่นได้ทันการ 

2.9 ประโยชน์หรือผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการท าโครงงานนี้ ท้ังท่ีจะได้กับตนเอง
เพื่อนๆหรือคนอื่นๆเขียนไว้ให้ชัดเจนว่าเมื่อท าโครงงานเรื่องดังกล่าวแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง 

2.10 เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม  เป็นการบอกให้ผู้อื่นได้ทราบว่านักเรียนได้
ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาจากแหล่งใดบ้าง หากสนใจท่ีจะท าโครงงานในลักษณะดังกล่าวต่อไป
ในมุมมองอื่นๆก็สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งความรู้เหล่านั้น 
 3. การลงมือท าโครงงาน 
 การลงมือท าโครงงานเป็นการด าเนินงานตามแผนงานท่ีได้วางไว้แล้ว โดยการปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเขียนไว้ในโครงร่างหรือเค้าโครงท่ีผ่านการเห็นชอบจากครูพี้เล้ียงหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา
แล้วทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของการท าโครงงาน ถ้าเป็นโครงงานประเภทการทดลอง
ควรตรวจสอบผลของการทดลองโดยการท าการทดลองซ้ าอีกเพื่อให้ได้ผลท่ีแน่นอน ผู้ท าโครงงาน
จะต้องก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน ระบุระยะเวลาของ           
การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนทุกขั้นตอน และจะต้องปฏิบัติไปตามแผนการด าเนินงานท่ีได้วางไว้ 
หากมีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนต้องรีบปรึกษากับกลุ่มและอาจารย์ท่ีปรึกษาทันที 
เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
 4. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 การบันทึกผลการปฏิบัติงานเมื่อท าการทดลองไปตามขั้นตอนและได้ผลของข้อมู ล
จากการวิเคราะห์แล้ว ผู้ท าโครงงานจะต้องท าการแปลผลและสรุปผลการทดลองด้วย พร้อมกับ
อภิปรายผลของการศึกษาค้นคว้า หากไม่ตรงกับสมมุติฐานท่ีได้ต้ังไว้ก่อนท าการทดลอง ให้บอกเหตุผล
ด้วยว่าเหตุใดจึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานนั้น เพื่อจะได้รู้ว่ามีข้อบกพร่องอะไร และผิดพลาดตรง
กระบวนการใด บันทึกข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงงานท่ีจัดท า เช่น ท าเป็นตาราง แผนภูมิแท่ง กราฟ 
แผนภูมิรูปวงกลม สร้างแบบจ าลอง ฯลฯ 
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 การบันทึกข้อมูลเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมากเพราะโครงงานนั้นๆจะบอกให้ผู้อื่นได้รับทราบว่า
ส่ิงท่ีเขาก าลังต้องการจะพิสูจน์หรืออยากรู้นั้นเป็นอย่างไร การส่ือความหมายงานของตนเองให้ผู้อื่น
เข้าใจเป็นเรื่องท่ีผู้จัดท าต้องเขียนเล่าหรืออธิบายให้ชัดเจนเนื่องจากเป็นการส่ือความหมายทางเดียว 
การเขียนในเชิงอธิบายต้องชัดเจนซึ่งอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น ท าตารางบันทึกผลการทดลองการส ารวจ 
การแสดงความคิดเห็น ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะต่างๆ หรืออาจแปลผลของการเก็บข้อมูลใน
การท างานออกมาในรูปของการท าเป็นแผนภูมิแบบต่างๆ เป็นต้น 
 5. การเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงานโครงงานเป็นการเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของการ
รายงานเป็นเอกสารเพื่อขยายผลให้ผู้อื่นได้ทราบและเข้าใจถึงแนวคิด วิธีการศึกษาค้นคว้าและส่ิงท่ี
ท าการศึกษานั้นว่ามีผลเป็นอย่างไรบ้าง รวมท้ังข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับโครงงานนั้นโดยใช้ภาษาท่ี
อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน ส้ัน ตรงไปตรงมา และครอบคลุมหัวข้อต่างๆโดยตระหนักอยู่เสมอว่าการเขียน
รายงานโครงงานนี้เป็นการส่ือความทางเดียว (one way communication) ซึ่งผู้ท่ีอ่านรายงานไม่
สามารถซักถามได้เมื่อมีข้อสงสัย จึงควรเขียนให้อ่านง่าย ชัดเจน ไม่สับสน วิธีการเขียนรายงานจะมี
ลักษณะหรือแนวทางในการเขียนท านองเดียวกันกับการเขียนรายงานผลการวิจัยซึ่งจะมีหัวข้อดังนี้ 

5.1 ช่ือโครงงาน 
5.2 ช่ือผู้ท าโครงงาน 
5.3 ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
5.4 บทคัดย่อ เป็นการเขียนเรื่องท่ีศึกษาโดยย่อบอกวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

วิธีการในการด าเนินการศึกษาและผลสรุปท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างย่อๆ ซึ่งมีความยาว
โดยประมาณ 600 ค า หรือประมาณ 1 หน้ากระดาษเอ 4 

5.5 ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีมาและ
ความส าคัญพร้อมท้ังเหตุผลท่ีเลือกศึกษาโครงงานนี้คล้ายๆกับท่ีเขียนในเค้าโครงแต่จะละเอียดกว่า
เพราะนักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้ามาแล้วจากเอกสารหรืองานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มมากกว่าท่ีเคยอ่าน
แล้วตอนท่ีเขียนเค้าโครงในครั้งแรก 

5.6 วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า เหมือนกับท่ีเขียนไว้ในเค้าโครง 
5.7 สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า ถ้ามีและเหมือนกับท่ีเขียนไว้ในเค้าโครง 
5.8 วิธีด าเนินการ ให้บอกตั้งแต่ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง ใช้สารเคมีชนิดใด ปริมาณ

เท่าใด ล าดับข้ันตอนในการท างานต้ังแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนอย่างละเอียด 
5.9 ผลของการศึกษาค้นคว้า น าเสนอผลท่ีได้จากการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ 
5.10 สรุปผลของการศึกษาค้นคว้า เขียนอธิบายผลสรุปของการศึกษาค้นคว้าว่า 

ได้ผลเป็นอย่างไร ถ้าเป็นโครงงานประเภททดลอง ผลท่ีได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานท่ีต้ังไว้
อย่างไรบ้าง การสรุปผลการศึกษาดังกล่าว เหมือนหรือต่างกับโครงงานของผู้อื่นหรือไม่ อย่างไร มี
ข้อบกพร่องหรือข้อจ ากัดใดบ้างในการศึกษาครั้งนี้ 
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5.11 ข้อเสนอแนะ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆท่ีคิดว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ีจะมีใคร
น าเรื่องท านองดังกล่าวไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ได้ประโยชน์
อะไรบ้าง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ 

5.12 เอกสารอ้างอิง บอกช่ือหนังสือ เอกสารต่างๆรวมท้ังแหล่งข้อมูลอื่นๆท่ีผู้ท า
โครงงานใช้ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง โดยเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนด้วย 

5.13 กิตติกรรมประกาศ เป็นการเขียนค าขอบคุณผู้ท่ีให้ความร่วมมือท้ังบุคคลและ
หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนในการท าโครงงานจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นการให้เกียรติคนท่ี
ช่วยเหลือซึ่งนิยมเขียนไว้หลังบทคัดย่อ หรือท้ายสุดหลังข้อเสนอแนะ 
 รูปแบบในการเขียนรายงานท่ีเสนอไว้นี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประเภทของแต่ละ
โครงงาน แต่ส่ิงท่ีผู้เขียนจะต้องค านึงคือเขียนให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายโดยไม่มีข้อสงสัย ใช้
ภาษาและค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม ถูกต้อง เข้าใจง่าย ครอบคลุมส่วนท่ีส าคัญๆท้ังหมดของ
โครงงาน 
 6. การน าเสนอโครงงาน 
 การน าเสนอโครงงานเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการท าโครงงาน  หลังจากท่ีได้มี
การศึกษาและหาวิธีการในการแก้ปัญหาท่ีอยากรู้และได้ผลออกมาแล้ว ต้องการน าความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษา/ทดลองนั้นมาเล่าให้ผู้อื่นได้รับรู้รับทราบ ซึ่งผู้ท าโครงงานจะต้องคิดรูปแบบของการน าเสนอ
เองโดยการเขียนในรูปแบบรายงานเป็นเอกสาร หรือรายงานปากเปล่าหรือจัดนิทรรศการ ผลงานบาง
ช้ินอาจมีวัสดุประกอบการรายงาน ซึ่งจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับโครงงานนั้นๆด้วย บางคนอาจมี
ความสามารถในการแสดงและเรื่องท่ีศึกษาก็สามารถท าได้ด้วย การแสดงก็เหมาะท่ีจะน าเสนอ เด็ก
บางกลุ่มอาจสนใจท่ีจะเล่าเป็นนิทานหรือเชิดหุ่นประกอบการบรรยาย เด็ก บางกลุ่มอาจมี
ความสามารถในการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์และได้เรียนเกี่ยวกับโปรแกรมการน าเสนอด้วยโปรแกรม 
Power Point ก็สามารถท าได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความต้องการของกลุ่ม ผลงานท่ีจะ
น าเสนอต่อชุมชนอาจท าในรูปแบบของแผงโครงงาน โดยมีหัวข้อส าคัญท่ีจะน าเสนอและเขียนบรรยาย
ในแผงโครงงานจะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

6.1 ช่ือผู้จัดท า 
6.2 ช่ือท่ีปรึกษา 
6.3 ท่ีมาของโครงงาน 
6.4 ช่ือโครงงาน 
6.5 ปัญหาท่ีต้องการศึกษา 
6.6 สมมุติฐาน (ถ้ามี) 
6.7 วิธีด าเนินการ (ถ้ามีรูปประกอบด้วยจะดีมาก) 
6.8 ผลการทดลอง 
6.9 สรุปผล 
6.10 ข้อเสนอแนะ 

    ท้ังหมดท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้นจะต้องเขียนด้วยความประณีต สวยงาม สามารถหาส่ิง
ประดับต่างๆมาตกแต่งแผงโครงงานให้สวยงามได้ 
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7. การประเมินผลโครงงาน 
การประเมินผลโครงงานเป็นกิจกรรมท่ีค่อนข้างเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการท างาน

โดยตัวนักเรียนเองต้ังแต่เริ่มต้นจนจบและได้มาซึ่งความรู้ท่ีตัวนักเรียนเป็นผู้ค้นหา ศึกษาด้วยตนเอง 
ดังนั้น ครูผู้สอนควรมีกรอบแนวทางในการประเมิน 4 เรื่องใหญ่ๆ ดังนี้ 

7.1 จะประเมินอะไร 
ส่ิงท่ีจะประเมินจากโครงงานของเด็กๆครูควรจะท าการประเมินงานท้ังหมดเริ่ม

ต้ังแต่การเลือกเรื่อง เนื้อหาสาระ กระบวนการในการท างาน กระบวนการเรียนรู้ การแสดงออกถึงส่ิงท่ี
เป็นความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงผลงานหรือช้ินงานท่ีได้จาก
การท าโครงงานนั้นๆ 

7.2 จะประเมินเมื่อใด 
การประเมินควรมีการกระท าอย่างต่อเนื่องต้ังแต่เริ่มโครงงานจนส้ินสุดโครงงาน 

โดยประเมินตามสภาพจริง ซึ่งอาจแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ประเมินตอนเริ่มต้นโครงงาน ประเมินระหว่าง
การท าโครงงาน และประเมินหลังจากโครงงานเสร็จส้ินลง 

7.3 จะประเมินจากอะไร/โดยวิธีใด 
วิธีการท่ีจะใช้ในการประเมิน ได้แก่ การตรวจจากผลงาน ช้ินงาน เอกสาร 

รายงาน แบบบันทึกต่างๆ เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัดความรู้สึกความพึงพอใจในการท า
โครงงาน แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการท างานของกลุ่มเพื่อน รวมท้ังการทดสอบในด้านความรู้
ความสามารถและทักษะกระบวนการท างาน แฟูมสะสมผลงาน หรืออื่นๆ ท่ีเป็นร่องรอยหลักฐานท่ี
สามารถวัดได้จริง เป็นต้น 

7.4 จะประเมินโดยใคร 
การประเมินท่ีดีควรเป็นการประเมินท่ีครอบคลุมจากทุกคนท่ีเกี่ยวข้องท้ังตัว

นักเรียนเอง เพื่อนๆในกลุ่มท่ีท างานด้วยกัน เพื่อนคนอื่นๆ ครู/อาจารย์พี่เล้ียง ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

ส าหรับการประเมินโครงงานในส่วนท่ีเป็นการประเมินด้วยตัวนักเรียนผู้ท า
โครงงานเองควรได้มีการประเมินใน 3 ลักษณะคือ 

7.4.1 การประเมินงานท่ีท า เพื่อต้องการทราบว่านักเรียนมีความพึงพอใจกับ
งานท่ีกลุ่มได้ใช้ความต้ังใจ ความมานะพยายามท ามากน้อยเพียงใด นักเรียนคิดว่างานท่ีท านั้นดีหรือยัง 
มีจุดบกพร่องในด้านใดบ้าง การท างานของกลุ่มได้ท ากันอย่างเต็มความสามารถของแต่ละคนหรือยัง 
งานท่ีท ามีปัญหาอย่างไรและกลุ่มได้ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีใด ประสบความส าเร็จหรือไม่และได้แสดงถึง
ความพยายามท่ีจะหาวิธีการแก้ปัญหาอื่นใดมาทดแทนบ้างหรือไม่ 

7.4.2 การประเมินตนเอง เป็นการประเมินตนเองด้วยตัวนักเรียนเองซึ่งจะฝึก
ให้นักเรียนยอมรับความจริงเกี่ยวกับความสามารถ ความรับผิดชอบ ความต้ังใจในการท างาน ท าให้
เด็กๆได้รู้จักตนเองมากขึ้นและเป็นการยอมรับความสามารถของตนเองอย่างตรงไปตรงมา ไม่ล าเอียง
หรือมีอคติใดๆท้ังส้ิน 

7.4.3 การประเมินเพื่อนร่วมงาน เป็นการประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มในการท างาน 
ประเมินซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจ การประเมินซึ่งกันและกันท าให้นักเรียนแต่ละคนได้รู้จุดดี จุด
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ด้อยของตนเองท่ีต้องการการปรับปรุงแก้ไขจากการมองของเพื่อนๆท่ีใกล้ชิดและท างานร่วมกันท าให้
เด็กๆได้รู้จักตนเองในมุมมองต่างๆมากข้ึน เพราะบางครั้งตัวเองมักมองไม่เห็นจุดด้อยหรือจุดบกพร่อง
ดังกล่าวและท าให้การปฏิบัติงานผิดพลาดซ้ าแล้วซ้ าอีกเป็นต้น 

ในเรื่องการประเมินดังท่ีกล่าวแล้วนี้ ครูจะต้องท าความเข้าใจกับผู้เรียนเสียก่อนว่าไม่ใช่
เป็นการใส่ร้ายปูายสีแต่อย่างใด แต่จะเป็นโอกาสดีท่ีมีคนอื่นมองเห็นจุดดีและจุดด้อยของเราแล้วมา
บอกเราเพื่อให้เราได้แก้ไขจุดบกพร่องตรงนั้น ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วเรามักไม่มองตั วเองจึงไม่เห็น
ข้อบกพร่องเหล่านั้น แต่มักจะมองเห็นความไม่ดีหรือข้อบกพร่องของผู้อื่นอยู่เสมอๆ นักเรียนแต่ละคน
ควรยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับตัวเอง เมื่อเพื่อนๆท่ีท าโครงงานกับเราพูดถึงเราว่าเป็นอย่างไร 
การยอมรับความเป็นตัวเราจะท าให้เรารู้จักตนเองอย่างแท้จริงและใช้ความสามารถของเราได้ถูกทาง
อีกด้วย ส าหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน นิยมใช้แบบประเมิน ซึ่งครูอาจดัดแปลงเป็นแบบประเมิน
ตนเอง หรือแบบประเมินเพื่อนร่วมงาน 

การประเมินโดยครู 
โดยท่ัวๆไปควรประเมินให้ครอบคลุมต้ังแต่การเลือกเรื่อง/ปัญหาท่ีศึกษา การวางแผน

และการด าเนินงาน กระบวนการในการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เนื้อหาสาระ ประโยชน์ท่ีได้จากการ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงานและการน าเสนอโครงงาน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

การวางแผนในการจัดท าโครงงาน 
1. เป็นโครงงานท่ีนักเรียนริเริ่มคิดเองต้ังแต่ต้น หรือเป็นโครงงานท่ีครูช่วยแนะแนวทาง

หรือคิดหัวข้อโครงงานให้ 
2. เป็นโครงงานท่ีมีผู้เรียนท าเพียงคนเดียว หรือเป็นโครงงานกลุ่มท่ีท ากันหลายคน ซึ่ง

ในการประเมิน ควรจะพิจารณาจากจ านวนหรือปริมาณของผู้ท าโครงงาน และความยากง่ายของแต่ละ
ปัญหาท่ีจะศึกษาด้วย 

3. มีกระบวนการท างานกลุ่มท่ีชัดเจนโดยการแบ่งงานกันท าทุกคนและเท่าเทียมกัน 
ไม่ได้หนักท่ีคนใดคนหนึ่ง ทุกคนในกลุ่มมีบทบาทเท่าเทียมกัน ทุกขั้นตอนของการท างานจะต้องมีการ
ปรึกษาหารือกันและกัน มีการตกลงร่วมกันและรับผิดหรือรับชอบด้วยกัน 

4. สามารถเห็นพัฒนาการได้ชัดเจนว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการท างานในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างไร มากน้อยเพียงใด โดยท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

5. เป็นโครงงานท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีลักษณะท่ีเด่นและสร้างสรรค์ มีความ
แปลกใหม่ เป็นโครงงานท่ียังไม่มีผู้ใดท ามาก่อนหรือถ้ามีใครท ามาก่อนแล้วแต่ส่ิงท่ีท าขึ้นใหม่นั้นมีความ
แปลกใหม่ไปจากของเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งได้ความรู้ใหม่ท่ียังไม่มีผู้ใดค้นพบมาก่อน 
 เนื้อหาสาระและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน กล่าวโดยสรุป มีดังนี้ 

1. มีความถูกต้องและความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน 
2. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการน าเสนอผลในรูปแบบตาราง สถิติท่ีใช้ รวมท้ังการท า

เป็นแผนภูมิ ถูกต้องและเหมาะสม 
3. รู้จักเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารและแหล่งข้อมูลท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีศึกษา 
4. มีการแปลผลการศึกษาและสรุปผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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5. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงๆ หรือในสถานการณ์จริง เช่น สามารถ
แก้ปัญหาให้กับชุมชนท่ีตนเองอาศัยได้ หรือเป็นประโยชน์กับผู้สนใจอื่นๆ ในด้านต่างๆ 

การน าเสนอโครงงาน 
1. รู้จักเลือกรูปแบบการน าเสนอโครงงานได้ถูกต้อง เหมาะสม โดยสามารถบรรยายส่ือ

ความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี ใช้ตาราง แผนภูมิต่างๆได้เหมาะสม ชัดเจน ถ้ามีการน าเสนอโดยการจัด
นิทรรศการ มีการบรรยายประกอบและส่ือได้ชัดเจน ส่วนการน าเสนอในรูปแบบอื่นๆต้องมีความ
ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย และมีความประณีตสวยงาม รู้จักใช้อุปกรณ์ประกอบการบรรยาย หรือการสาธิตได้
อย่างเหมาะสม 

การประเมินโครงงานอาจประเมินรวมๆโดยการให้คะแนน ดังนี้ 
การวางแผนในการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  30 คะแนน 
เนื้อหาสาระและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 40 คะแนน 
การน าเสนอการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  30 คะแนน 

     รวม                100 คะแนน 
ถ้าการท าโครงงานของนักเรียนเป็นรูปแบบบูรณาการ ในการประเมินโครงงาน ครูท่ีสอน

ในวิชาต่างๆ ควรได้มีการตกลงร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการประเมินของแต่ละวิชา ถ้า
เป็นไปได้ควรใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานแบบบูรณาการในหลายๆวิชาจะช่วยลดความซ้ าซ้อน
และความยุ่งยากในการท างานให้กับนักเรียนและยังช่วยแบ่งเบาภาระงานของนักเรียนอีกด้วย 
ครูผู้สอนอาจต้องประเมินโดยการดูควบคู่กันไปในหลายๆวิชา โดยมีการก าหนดขอบเขต เกณฑ์ วิธีการ
ของการประเมินในแต่ละวิชาให้ชัดเจน และจะต้องประเมินไปตามสภาพที่เป็นจริงให้มากท่ีสุด  

วัชรา เล่าเรียนดี (2554: 114) กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มีดังนี้ 
1. ครูให้ความรู้ท่ัวๆไปเกี่ยวกับสาระใดสาระหนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีจะให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า 

และท าโครงงาน 
2. ให้นักเรียนเลือกเรื่องท่ีสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดนักเรียนท่ีสนใจเรื่องเดียวกัน

เข้ากลุ่มเดียวกัน 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ร่วมกันวางแผน ก าหนดด้วยการศึกษาค้นคว้าและแหล่งข้อมูล ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
4. แต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูล สรุป เตรียมเสนอท้ังช้ันเรียน 
5. ร่วมกันอภิปรายโครงงานของแต่ละกลุ่มท้ังช้ัน 
6. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการทั่วไป หรือสาระส าคัญของเรื่องท่ีเรียนรู้ 
7. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการประเมินช้ินงานหรือโครงงาน และประเมินผล     

การปฏิบัติงาน การร่วมมือกันปฏิบัติและการน าเสนอรายงาน ซึ่งแต่ละประเด็นท่ีประเมินควรมี     
การร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินระหว่างครูและนักเรียน เช่น โครงงานต้องวัด
และประเมินองค์ประกอบใดบ้าง การน าเสนองานควรประเมินอย่ างไร การปฏิบัติงานระหว่าง       
การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานและในช้ันเรียนประเมินอย่างไร เป็นต้น 
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ผู้วิจัยสังเคราะห์ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานมาจาก  
1. กรมวิชาการ (2544:4-8) ได้เสนอขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ดังนี้ 1.1 การ

คิดและเลือกหัวเรื่อง 1.2 การวางแผน 1.3 การด าเนินงาน 1.4 การเขียนรายงาน และ1.5 การ
น าเสนอผลงาน  

2. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี (2551: 112-114) ได้เสนอขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานดังนี้ 2.1 สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ตลอดจนศึกษาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ จนท าให้เห็นปัญหา 2.2 ก าหนดปัญหาท่ีสนใจศึกษาให้เห็นชัด 2.3 ศึกษาทฤษฎี หลักการ 
สนับสนุนเรื่องท่ีสนใจท าโครงงาน 2.4 พัฒนาการท าโครงงานหรือแผนปฏิบัติงาน 2.5 ท าโครงงานจน
ได้รับข้อค้นพบหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 2.6 เขียนรายงานโครงงาน และ 2.7 เผยแพร่โครงงานสู่ชุมชน 

3. วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (Baert et al.อ้างถึงใน วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ,2551:16-19) ได้
เสนอขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานดังนี้  3.1 ผู้เรียนเลือกหัวข้อและรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 
3.2 วางแผนเกี่ยวกับโครงงาน และน าเสนอแผนงานให้แก่สมาชิกในกลุ่ม 3.3 นัดหมายมาพบกันทุกๆ
สัปดาห์ เพื่อประชุม ปรึกษา หารือ วางแผนงานและน าเสนอส่ิงท่ีได้ท าเรียบร้อยแล้ว และมีการพูดคุย
เกี่ยวกับการเรียนรู้และการวางแผนงานในการท างานในสัปดาห์ต่อไป  3.4 เตรียมการในการท า
โครงงาน และท าเป็นกิจกรรมโครงงาน และ 3.5 เตรียมการน าเสนอผลการด าเนินการตามโครงงาน 
ท้ังในด้านเนื้อหาและกระบวนการ  
 4. ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 28-45) ได้เสนอขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานดังนี้  
4.1 การหาหัวข้อและการเลือกหัวเรื่องท่ีจะท าโครงงาน 4.2 การวางแผนในการท าโครงงาน 4.3 การ
ลงมือท าโครงงาน 4.4 การบันทึกผลการปฏิบัติงาน 4.5 การเขียนรายงาน 4.6 การน าเสนอโครงงาน 
และ 4.7 การประเมินผลโครงงาน  
 5. วัชรา เล่าเรียนดี (2554: 114) ได้เสนอขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานดังนี้    
5.1 ครูให้ความรู้ท่ัวๆไปเกี่ยวกับสาระใดสาระหนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีจะให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า และท า
โครงงาน 5.2 ให้นักเรียนเลือกเรื่องท่ีสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดนักเรียนท่ีสนใจเรื่องเดียวกัน
เข้ากลุ่มเดียวกัน 5.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ร่วมกันวางแผน ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 5.4 แต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูล สรุป เตรียมเสนอท้ังช้ัน
เรียน 5.5 ร่วมกันอภิปรายโครงงานของแต่ละกลุ่มท้ังช้ัน 5.6 ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการท่ัวไป
หรือสาระส าคัญของเรื่องท่ีเรียนรู้ และ 5.7 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการประเมินช้ินงานหรือ
โครงงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน การร่วมมือกันปฏิบัติและการน าเสนอรายงาน ซึ่งแต่ละ
ประเด็นท่ีประเมินควรมีการร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินระหว่างครูและนักเรียน   

ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานของนักวิชาการลงใน
ตารางท่ี 4 และสังเคราะห์เป็นขั้นตอนของการวิจัยดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 การสังเคราะห์ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
 

 
 
                      
                                ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
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กรมวิชาการ       
พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี       
วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ       
ลัดดา ภู่เกียรติ       
วัชรา เล่าเรียนดี       
ผู้วิจัย       

 
ผู้วิจัยสังเคราะห์ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นการ

ส ารวจสภาพปัญหา ครูให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพในชุมชน และนักเรียนส ารวจกลุ่มอาชีพในชุมชน 
2. ขั้นเลือกหัวข้อ นักเรียนร่วมกันเลือกกลุ่มอาชีพในชุมชนท่ีนักเรียนสนใจ 3. ขั้นการวางแผน 
นักเรียนแต่ละกลุ่มมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ร่วมกันวางแผน ด้วยการศึกษาค้นคว้า
แหล่งข้อมูล และด าเนินการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ ช่ือโครงงาน ช่ือผู้ท าโครงงาน ช่ือครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
บทคัดย่อ เหตุผลในการเลือกหัวข้อท าโครงงาน จุดประสงค์ในการท าโครงงาน วิธีการส ารวจ ผลการ
ส ารวจ และแหล่งหาข้อมูล 4. ขั้นด าเนินโครงงาน แต่ละกลุ่มลงมือท าโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 
และบันทึกผลทุกครั้งท่ีลงมือท า สรุปเขียนรายงาน เพื่อเตรียมน าเสนอต่อช้ันเรียน 5.ขั้นน าเสนอผล
การด าเนินโครงงาน นักเรียนทุกกลุ่มออกมารายงานหน้าช้ันเรียน พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อ
โครงงานและร่วมกันสรุปสาระส าคัญของเรื่องท่ีเรียน และ 6.ขั้นประเมินผลการด าเนินโครงงาน ครู
ประเมินผลโครงงานแต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยท าการประเมินผลการด าเนินโครงงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนการ
ท าโครงงาน นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างการท าโครงงาน ครูท าแบบประเมิน
ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียน และหลังการท าโครงงาน นักเรียนท ารายงานโครงงาน 
ท าแบบทดสอบหลังเรียน ท าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม และท าแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
 

2.6 การประเมินผลของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
การประเมินผลของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มีนักวิชาการกล่าวถึงดังนี้ 
กรมวิชาการ (2544: 8-9) น าเสนอการประเมินผลเป็นหัวใจของการเรียนการสอน ท่ี

สะท้อนสภาพความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ประเมินโครงงานอาจด าเนินการด้วย
บุคคลต่อไปนี้ 
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ผู้เรียนประเมินตนเอง จะแสดงออกให้เห็นว่า ผู้เรียนเจ้าของโครงงาน ซึ่งอาจเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มท างาน มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนของกิจกรรมแต่ละขั้นท่ีได้ก าหนด หรือร่วมกัน
ก าหนด   ขึ้นเองเพียงใด มีหัวข้อกิจกรรมใดท่ียังขาดตกบกพร่อง จะต้องเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง ความ
ละเอียดรัดกุม ในแต่ละขั้นเป็นอย่างไร 

ผู้ประเมินซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมชั้น อาจให้ข้อคิดเห็นสะท้อนภาพเพิ่มเติม เช่น ในระดับ         
ช้ันประถมศึกษา เพื่อนอาจให้ความเห็นไปในเรื่องของการเรียน การใช้ตัวสะกด การันต์ วรรคตอน ซึ่ง
เน้นไปในด้านภาษา ระดับช้ันมัธยมศึกษา การประเมินโครงงาน อาจเริ่มขยายขอบเขตจากด้านการใช้
ภาษา ออกไปถึงการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการต้ังช่ือโครงงานกับจุดประสงค์ของ การจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน และตามความเข้าใจของผู้ประเมิน เสนอแนะวิธีการศึกษาของผู้ประเมิน เพื่อการ
พิจารณาการจัดรูปเล่มเพื่อการน าเสนอการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

ผู้ประเมินซ่ึงเป็นผู้สอน หรือครูที่ปรึกษา อาจให้ค าแนะน าเพิ่มเติมได้ในเรื่องวิธีการอื่น
ท่ีใช้ในการศึกษาหาค าตอบ ความสัมพันธ์ของวิชาตามหัวเรื่องท่ีศึกษากับวิชาอื่น ข้อค้นพบท่ีผู้เรียนได้
จากโครงงาน การน าค าตอบของการศึกษาท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ การน าข้อค้นพบท่ีต่างไปจากเปูาหมาย
ของการศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลการศึกษาเป็นโครงงานใหม่ๆ 

ผู้ประเมินที่เป็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะได้รับทราบถึงความสามารถ ความถนัดทางการ
เรียนของลูกหรือเด็กในความปกครอง ความรู้สึก ความต้องการของเด็กผู้ท าโครงงาน  ท าให้สามารถ
ปรับตัวปรับใจเพื่อการสนับสนุนท้ังด้านการเงิน ก าลังใจ ให้โอกาส ให้เวลาร่วมกิจกรรมตามความสนใจ
ของเด็ก ช้ีแนะอุปสรรค ปัญหาเบื้องต้นท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมขั้นต่างๆของ การ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานครั้งต่อไป 

แนวทางการประเมินผล 
การประเมินผลโครงงานควรใช้การประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริง ( Authentic 

Assessment) ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
1. ท าไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. ยึดพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีแสดงออกเป็นส าคัญ 
3. เน้นการพัฒนาตนและการประเมินตนเอง 
4. ให้ความส าคัญในการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 
5. มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบัติได้ทุกบริบทท้ังท่ีบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
6. อยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์ในชีวิตจริง เอื้อต่อการเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง 
7. เน้นคุณภาพของผลงาน ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความรู้สู่ความสามารถของ

ผู้เรียน 
8. เน้นการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง เช่น ใช้ข้อมูลในการสังเคราะห์ อธิบาย 

สรุปเป็นกฎท่ัวไป ต้ังสมมติฐาน สรุปผลและแปรผล เป็นต้น 
9. วัดปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก มีการช่ืนชม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน ไม่เครียด 
10. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกัน 
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วิธีการประเมินผล 
1. การสังเกต เป็นวิธีประเมินพฤติกรรมท่ีสามารถท าได้ทุกเวลาและสถานการณ์ ท้ังแบบ

มีและไม่มีเครื่องมือในการสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ การสอบถาม อาจมีลักษณะเป็นทางการ หรือสัมภาษณ์ สอบถาม ขณะ

ปฏิบัติโครงงานก็ได้ 
3. วัดความรู้ ความสามารถ (Authentic Test) ควรเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 

เพื่อดูความเช่ือมโยงระหว่างความรู้ความเข้าใจเดิม กับส่ิงท่ีได้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ในการปฏิบัติ
โครงงาน และส าหรับการใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ควรมีลักษณะส าคัญ กล่าวคือ 

ลักษณะส าคัญของแบบทดสอบ 
3.1 ครอบคลุมส่ิงท่ีต้องการวัด 
3.2 เป็นค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับการท าโครงงาน 
3.3 เช่ือมโยงบูรณาการความรู้ความสามารถได้หลายด้านและใช้ความคิดท่ีลึกซึ้งตามวัย 
3.4 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของพฤติกรรม 
3.5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและเขียนค าตอบเอง 
4. การรายงานจะเป็นการเขียนรายงานหรือเล่าขั้นตอนหรือประสบการณ์ในการจัดการ

เรียนรู้โดยโครงงานก็ได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองจากการท่ีได้พูด หรือเขียนบรรยายสะท้อน
ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดตามแนวทางการเรียนรู้ท่ีผ่านประสบการณ์ขณะปฏิบัติกิจกรรม
ตามโครงงาน 

5. แฟูมผลงาน (Portfolio) เป็นการเก็บรวบรวมผลงานท่ีมีความโดดเด่น ในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง ท่ีเลือกรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจ ความถนัด 
ทักษะ ความสามารถ อันแสดงออกถึงพัฒนาการความก้าวหน้า ความส าเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
ในหลายๆเรื่อง หรือจะเป็นการเก็บผลการประเมินการปฏิบัติโครงงานในวิธีท่ี 1-4 ด้วยก็ได้ ท้ังนี้เพื่อ
เป็นการติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

กิตติชัย สุธาสิโนบล (2546: 18-19) กล่าวว่า ในการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล
โครงงานนั้น ควรก าหนดการโดยให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ก าหนด ซึ่งอาจใช้เกณฑ์ใหญ่ๆ 3 เกณฑ์ 
อันได้แก่ การวางแผนการท างาน กระบวนการท างาน ความส าเร็จของโครงงาน โดยก าหนดสัดส่วน
ของคะแนนตามความเหมาะสม ดังแผนภาพที่ 5 การวัดและประเมินผลโครงงานตามแนวความคิดของ
กิตติชัย สุธาสิโนบล ต่อไปนี้ 
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  (การเตรียมการก่อนท าโครงงาน) 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 5 การวัดและประเมินผลโครงงานตามแนวความคิดของกิตติชัย สุธาสิโนบล 

บูรชัย ศิริมหาสาคร (2547: 236) กล่าวว่า การประเมินโครงงานอาจมีกรอบแนวคิดในการ
ประเมิน ดังนี้ 

1. ประเมินอะไร 
1.1 พุทธิพิสัย 20%     

ความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงานและความรู้ท่ีค้นพบจากการท าโครงงาน 
1.2 ทักษะพิสัย 70%   

การวางแผนงาน 10%  กระบวนการท างาน 40% ผลส าเร็จของงาน 20% 
1.3 จิตพิสัย 10%       

ความรู้สึกท่ีดีต่อการท าโครงงาน 
2. ประเมินเมื่อใด 

2.1 ประเมินอย่างต่อเนื่องต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ินโครงงาน 
2.2 ประเมินระหว่างปฏิบัติงาน 
2.3 ประเมินหลังเสร็จการท าโครงงาน 

3. ประเมินจากอะไร 
3.1 ผลงาน รายงานโครงงาน และช้ินงานท่ีประดิษฐ์ 
3.2 แบบบันทึกต่างๆ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์  
3.3 แฟูมสะสมผลงานโครงงาน 
3.4 หลักฐานอื่นๆ ภาพถ่าย วีดิทัศน์ และแถบบันทึกเสียง 

4. ประเมินโดยใคร 
1.1 ตัวผู้ท าโครงงาน 
1.2 เพื่อน 
1.3 ครู-อาจารย์ 
1.4 ผู้ปกครอง 
1.5 ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ (ท่ีปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

การวัดและประเมินผลโครงงาน 

การวางแผนการท างาน กระบวนการท างาน ความส าเร็จของโครงงาน 

1.การเตรียมงาน 
2. การก าหนดขั้นตอนการท างาน 
3. ความคิดริเร่ิม 
4. ความคิดสร้างสรรค์ 
5. เค้าโครงโครงงาน 

ฯลฯ 

1. ความรับผิดชอบ 
2. ความต้ังใจท างาน 
3. การท างานกลุ่ม 
4. การตรงต่อเวลา 
5. การท างานตรงตามแผนงานที่ก าหนด 
6. คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 

1. ความถูกต้องชัดเจน 
2. ความประณีตสวยงาม 
3. ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
4. สามารถประยุกต์ใช้ใน    
   ชีวิตประจ าวันได้ 
5. ความภาคภูมิใจในผลงานที่ส าเร็จ 
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5. ประเมินโดยวิธีใด 
5.1 การสังเกต 
5.2 การสอบถาม 
5.3 การสัมภาษณ์ 
5.4 การตรวจรายงานโครงงาน 
5.5 การตรวจผลงาน/ช้ินงาน 
5.6 การทดสอบ (ปรนัย อัตนัย) 
5.7 การรายงานปากเปล่า 
5.8 การจัดนิทรรศการ 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี (2551: 142-143) กล่าวว่า การประเมิน
กระบวนการ เป็นการประเมินกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการสอน การปฏิบัติ หรือการท างาน 
รวมท้ังประเมินผลผลิตดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การประเมินกระบวนการเรียนรู้ (process of learning)  
การประเมินกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนใช้ เป็นวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยการใช้

กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่ม ดังนั้น ครูจึงต้องดูการพัฒนาของการใช้กระบวนการเรียนรู้เป็น
ระยะๆ จึงต้องมีการประมวลข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของนักเรียนในการใช้กระบวนการ
เรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ต้องการประเมินการท างานกลุ่มของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มต้อง
สามารถท างานกลุ่มได้อย่างมีคุณภาพ จึงต้องประเมิน 1.1 บทบาทของหัวหน้า 1.2 บทบาทของ
สมาชิกกลุ่มในการท างานเป็นกลุ่ม 1.3 ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม คือ การวางแผนและ      
การปฏิบัติตามแผนประเมินผลเป็นระยะๆ การวิเคราะห์ รวมท้ังการสรุปผลงาน จากนั้นจึงน าผล    
การประเมินไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

2. การประเมินกระบวนการเรียนการสอน (process of instruction)  
เป็นกระบวนการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู โดยต้องด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ 

   2.1 ให้ค านิยามของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   2.2 ประมวลผลจากครูที่เกี่ยวข้อง 
   2.3 สรุปผล 
   2.4 วางแผนเพื่อปรับปรุง 
3. การประเมินการปฏิบัติ/การท างาน (performance) 

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน ครูสามารถประเมินในประเด็นต่อไปนี้ 
   3.1 การใช้เหตุผล เช่น กระบวนการแก้ปัญหา การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ

แก้ปัญหา หรือทดลองเพื่อหาค าตอบ 
   3.2 ทักษะ เช่น ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ทักษะการเขียน ทักษะการทดลอง และทักษะ

การท าโครงการ 
   3.3 เจตคติของนักเรียน ความพอใจ ความสนใจ 
   3.4 นิสัยการท างาน 
   3.5 ความใฝุรู้ใฝุเรียน 
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4. การประเมินผลผลิต (product) 
สามารถประเมินในส่ิงต่อไปนี้ 

   4.1 ผลการเรียนรู้ คือ ความรู้เชิงวิชาการ 
   4.2 ผลผลิต คือ ผลงานต่างๆท่ีสามารถนับเป็นชิ้นได้ เช่น รายงาน ส่ิงประดิษฐ์ และช้ินงาน

ลักษณะต่างๆ 
วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2551: 26, อ้างจาก Young and Henquinet, 2000) กล่าวว่า    

การประเมินการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน จะต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะเป็น        
ผู้ก าหนด และเลือกประเมิน โดยมีแนวทางการประเมิน 3 แนวทาง ได้แก่  

1. การประเมินกระบวนการ (evaluate group process) หมายถึง ล าดับขั้นตอนของการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงงานต้ังแต่เริ่มโครงงานจนจบโครงงาน 

2. การประเมินผลของโครงงาน (evaluated product group) หมายถึง  ผลท่ีได้จากการ
ด าเนินการตามกระบวนการ เช่น เค้าโครงของโครงงาน รายงานการเขียน (written paper) หรือผล
การน าเสนองาน (oral presentation) 

3. การประเมินท้ังกระบวนการและผลของโครงงาน 
   เกณฑ์การประเมินกระบวนการของโครงงานกลุ่มนี้ จะต้องมีเกณฑ์ช้ีวัดท่ีมุ่งพิจารณาท้ังใน

แง่คุณภาพ (quality) และแง่ปริมาณ (quantity) ของการมีส่วนร่วมกิจกรรมภายในกลุ่ม การ
เตรียมการในการประชุม การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  
    สามารถสรุปการประเมินผลของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานได้ดังนี้ แบ่งการประเมินผล
เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ก่อนการท าโครงงาน ประเมินผลจากการวางแผนการท างาน 2. ระหว่างการ
ท าโครงงาน ประเมินผลจากกระบวนการท างาน ซึ่งแบ่งเป็น 2.1 การประเมินกระบวนการเรียนรู้ เช่น 
ประเมินบทบาทของหัวหน้า บทบาทของสมาชิกกลุ่มในการท างานกลุ่ม และประเมินกระบวนการ
ท างานกลุ่ม 2.2 การประเมินกระบวนการเรียนการสอน เป็นการประเมินผลกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของครู 2.3 การประเมินการปฏิบัติ/การท างาน เป็นการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
นักเรียน เช่น กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการเขียน ทักษะการทดลอง ทักษะ
การท าโครงการ 3. หลังการท าโครงงาน ประเมินผลจากความส าเร็จของโครงงาน (ผลผลิต) เช่น 
รายงานโครงงาน ช้ินงานท่ีประดิษฐ์ ดังนั้น การประเมินท้ัง 3 ขั้นตอน ประเมินจากตัวผู้เรียนเอง เพื่อน
ร่วมช้ัน ครู ผู้ปกครอง โดยใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม วัดความรู้ความสามารถ การรายงาน 
และแฟูมผลงาน  

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการประเมินผล 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนการท าโครงงาน นักเรียน
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างการท าโครงงาน ครูท าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน
ของนักเรียน และหลังการท าโครงงาน นักเรียนท ารายงานโครงงาน ท าแบบทดสอบหลังเรียน ท า
แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม และท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน 
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2.7 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มีนักวิชาการกล่าวถึงดังนี้ 
กิตติชัย สุธาสิโนบล (2546: 2-3) กล่าวว่า ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

ด้านผู้เรียนและผู้สอน มีดังนี้ 
ผู้เรียน 
1. ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญาในการแสวงหาความรู้   เพื่อน าไปใช้

สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง 
2. ผู้เรียนจะได้ฝึกกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา 

ซึ่งจะน าไปสู่ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นการพัฒนาความสามารถ
ใน   การเรียนรู้อย่างสูงสุดเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 

3. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้มีความสนใจในสาระการเรียนรู้ต่างๆมีความช่ืนชมใน
ผลงานของนักคิดนักประดิษฐ์ และเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีให้กับผู้เรียน 

4. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ  โดยใช้กระบวนการและวิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เรียนรู้ตามสภาพจริง เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้
แบบบูรณาการ เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และเรียนรู้ คู่
คุณธรรม 

5. ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์โดยเลือก
เรียนในส่ิงท่ีตนเองสนใจ เรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นของตน 

ผู้สอน 
ผู้สอนควรสนับสนุนให้ผู้เรียนท าโครงงานตามสาระการเรียนรู้ต่างๆตามความสนใจ       

ความต้องการของตนเอง อันน าไปสู่การสอนท่ีสามารถ 
1. ดึงศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียนน า

ความรู้ ทักษะ ความคิดริเริ่ม ความคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นการส่งเสริมศักยภาพแห่ง      
การเรียนรู้ในตัวผู้เรียน 
 2. พัฒนาคุณลักษณะนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานของผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ    รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 3. ฝึกให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  สร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับชุมชน 
 4. สร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีต่อสังคมการ
เรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิต 
 5. ปลูกฝังเจตคติท่ีดี ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2551: 156-157) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในด้านต่างๆดังนี้ 

1. ความต้องการในการเป็นตัวของตัวเองวัยรุ่นต้องการชีวิตอิสระจากพ่อแม่ผู้ใหญ่ ครู
อาจารย์ การท่ีเราให้เขาต้ังค าถามเอง ระบุเรื่องท่ีจะค้นคว้าเอง วางแผนเอง คิดเอง น าเสนอเอง ก็ตรง
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กับความต้องการของเขา จนในท่ีสุดเขาก็จะแสดงได้เองอย่างอัตโนมัติ กลายเป็นความมั่นใจต่อตนเอง 
มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ครูจึงต้องระวังว่าให้เขาท าให้ส าเร็จ ท าโครงงาน
จบได้ผลงานจริง น าเสนอได้ ความรู้สึกประสบผลส าเร็จนี้จะเป็นตัวน าไปสู่การเรียนรู้ต่อเนื่อง สูงขึ้น
มากขึ้น มั่นใจยิ่งขึ้น 

2. ความต้องการในการเคล่ือนไหวเป็นผู้แสดง เยาวชนและวัยรุ่นมีพลังมากมายเขาจึง
ต้องการกิจกรรมท่ีใช้พลังมีการเคล่ือนไหว เป็นผู้ปฏิบัติผู้แสดง กิจกรรมเยาวชนจึงเป็นส่ิงท่ีนักเรียน
ชอบ การเรียนพลศึกษากีฬาย่อมสนุกสนานกว่าอยู่ในห้องนั่งเรียน นั่งฟัง โครงงานเป็นกิจกรรมท่ี
นักเรียนเริ่มต้นไปค้นหา สืบค้น ต้องเคล่ือนไหว การไปอ่าน ไปตาม ไปเฝูาดู การลงมือทดลอง การ
ประดิษฐ์ และการน าเสนอ แสดงเป็นนิทรรศการ ล้วนแล้วแต่ต้องการการเคล่ือนไหวของนักเรียน
ท้ังส้ิน เพราะยิ่งเป็นการเคล่ือนไหวอย่างอิสระด้วยแล้ว ก็จะสนองตอบความเป็นตัวของตัวเอง 
โครงงานจึงเป็นกิจกรรมท่ีดีท่ีจะน าไปใช้แก้ปัญหาสารเสพติด การตีกัน หรือการหนีโรงเรียนของผู้เรียน
ทุกระดับ 

3. ความต้องการในการเข้าใจโลกการท าโครงงานนักเรียนจะได้เรียนรู้การลงมือท าจริง
ประสบปัญหาต่างๆ ต้องแก้ปัญหาทุกระยะเป็นการเรียนรู้โลกจริง นอกจากนี้การขยายความคิดไปสู่
สังคมยังท าให้นักเรียนสัมผัสโลกได้ ส่ิงท่ีเกิดจริง สัมผัสได้จริง มิใช่เป็นเพียงตัวหนังสือท่ีอ่าน ค าพูดท่ี
ฟัง ค าถามตอบโต้กันด้วยค าพูดความเป็นไปในโลกจริง ได้มากระทบถึงตัวผู้เรียน สัมผัสได้จริง ปัญหาก็
จะเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโลกจริงๆ ส่ิงเหล่านี้จะช่วยให้สมองของนักเรียนพัฒนาขึ้น แข็งแรงขึ้น มีพลัง
มากขึ้น และนักเรียนก็เข้าใจสัมผัสโลกได้มากยิ่งขึ้น ส่ิงท่ีเรียนรู้ก็จะมีความหมายมีความส าคัญและเป็น
จริงต่อผู้เรียนมากขึ้น 

4. ความต้องการอยากรู้อยากเห็น วัยรุ่นและเยาวชนมีความอยากรู้อยากเห็นประหลาด
ใจในส่ิงท่ีพบเห็น ความอยากรู้อยากเห็นในเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ความอยากรู้อยากเห็นของ
แต่ละคนก็จะได้รับการตอบสนองด้วยการที่ผู้เรียนต้องต้ังค าถามเอง มองปัญหาเอง อธิบายปัญหาเอง 
เลือกงานท่ีจะท าเอง ผู้เรียนก็จะได้ค าตอบในปัญหาข้อข้องใจ ความสนใจของเขาเอง ตอบสนอง         
ความต้องการในการอยากรู้ของตนเอง อันเป็นการน าไปสู่การพัฒนาปัญหาท่ีหลากหลายแตกต่างกัน
ของแต่ละบุคคลตามด้านต่างๆของพหุปัญญา 

5. ความต้องการในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการท่ีนัก เรียนได้น าส่ิงท่ีค้นคว้ามา
แลกเปล่ียนกัน น าความคิด ข้อมูลมารวมกันเป็นภาพใหญ่ การวางแผนงานร่วมกัน การปฏิบัติร่วมกัน 
การประเมินปรับปรุงร่วมกัน ท าให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าผลงานของตน การค้นคว้าของตนเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มของช้ันเรียน การเรียนรู้ร่วมกันจะอยู่ในงานทุกขั้นตอน ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ว่า เรา
สามารถท างานร่วมกันได้ เรียนรู้ร่วมกันได้ ผลงานและการเรียนรู้ก็จะดีกว่าท าคนเดียว เรียนรู้คนเดียว 
โครงงานจึงน าไปสู่น้ าใจต่อส่วนรวม จิตใจบริการช่วยเหลือกัน อันเป็นพื้นฐานส าคัญของสังคม
ประชาธิปไตยท่ีดี 

6. ความต้องการในการน าเสนอผลงานและความคิดสร้างสรรค์ในการท าโครงงาน ผู้เรียน
ต้องคิดสร้างสรรค์ด้วยการระดมสมอง คิดตามบทบาทสมมติ ผู้เรียนจึงมีโอกาสน าเสนอความคิด
สร้างสรรค์ของตนเองและยังน าความคิดนั้นไปปฏิบัติจนเกิดผลงาน มีผลงานน าเสนอได้ นอกจากนี้ใน
การน าเสนอผลงานผู้เรียนยั งใช้ ส่ือต่างๆได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสนอทางนิทรรศการ 
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ส่ือคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียต่างๆ ตลอดจนจัดท าเป็นเน็ตเวิร์กต่างๆ งานเหล่านี้ผู้เรียนยังมีโอกาสใน
ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมากมาย 

วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2551:6-7) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานนี้ช่วยผู้เรียน
สามารถจะน าความรู้ท่ีได้มาจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มาปรับใช้ได้ในการท าโครงงาน ท า
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาในหลายด้านด้วยกัน ดังนี้ 

1. ผู้เรียนต้องน าเอาความรู้ท่ีได้จากแหล่งการเรียนรู้ บูรณาการเข้ากับกิจกรรมท่ีให้
ผู้เรียนได้ลงมือท า เพื่อน าไปสู่ความรู้ใหม่ๆด้วยการศึกษาค้นคว้า หาความหมาย การแก้ปัญหา และ
เรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเอง 

2. ผู้เรียนต้องสร้าง ก าหนดความรู้ จากการคิด หรือ แนวคิดท่ีมีอยู่แล้ว กับความคิด 
หรือแนวคิดท่ีเกิดขึ้นใหม่ท าให้เกิดการปรับเปล่ียนความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

3. การท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านโครงงาน ท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับ
ข้อเท็จจริง ซึ่งจะถูกเช่ือมโยงเข้าเป็นเรื่องเดียวกัน ในลักษณะของความสัมพันธ์และการเช่ือมโยงอันจะ
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ 

4. การเรียนรู้จากโครงงาน ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม เพราะทุกคนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา ค้นคว้า หาค าตอบ ความหมาย ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา มีการร่วม
คิด ร่วมท างานส่งผลให้เกิดกระบวนการค้นพบกระบวนการเรียนรู้ ส่ิงต่างๆได้ด้วยตนเอง สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับมาแลกเปล่ียนประสบการณ์ และแลกเปล่ียนพื้นฐานความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเป็น
ลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaboration learning) 

5. ความรู้และความสามารถด้านต่างๆท่ีมีอยู่ในตัวของผู้เรียน จะถูกกระตุ้นให้ได้แสดง
ออกมาอย่างเต็มท่ี ขณะท่ีปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกับทักษะต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิต เช่น ทักษะการ
ท างาน ทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะการจัดการ ฯลฯ ก็จะถูกน าเอามาใช้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
ในขณะท่ีร่วมกันแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าโครงงาน 

6. การเรียนรู้แบบโครงงานยังช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท้ังหลายก็จะ
ถูกปลูกฝังและส่ังสมในตัวผู้เรียน ได้แก่ การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย การรู้จักรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ความอดทน เสียสละ รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่น 

7. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจึงต้องเน้น และให้ความส าคัญท่ีตัวผู้เรียน โดย 
    7.1 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ 
    7.2 มีความสมดุลท้ังด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม 
    7.3 เป็นผู้รู้จักคิดวิเคราะห์   
    7.4 รู้สึกรักการเรียนรู้ มีความสุขในการเรียน เพราะได้เรียน ได้ท าในส่ิงท่ีตนเองชอบ

และพอใจ 
    7.5 เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
    7.6 มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
    7.7 มีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต และทักษะทางอาชีพ 
    7.8 รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น 
    7.9 ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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ปราชญ์ รัตนานันท์ (2553: 11) กล่าวว่า โครงงานมีประโยชน์ส าหรับนักเรียนคือ 
1. ได้สัมผัสความเป็นจริงรอบตัวของนักเรียน และท าให้นักเรียนต้องน าความรู้มาปรับใช้ 
2. ได้มีส่วนร่วมในการเลือกและก าหนดวิธีการต่างๆซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียน 
3. ได้มีโอกาสแสดงความสามารถท่ีแตกต่างกันแต่มีความส าคัญเท่าเทียมกัน ซึ่งโครงงาน

ส่วนใหญ่มีงานท่ีไม่ต้องใช้ความรู้ในเนื้อหาสาระนั้นๆรวมอยู่ด้วยคือ งานออกแบบ งานภาพประกอบ 
งานจัดการท่ัวไป รวมท้ังงานการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 

4. ได้มีโอกาสใช้ความรู้และทักษะท่ีบูรณาการกันภายในวิชาทุกขั้นตอนขณะท าโครงงาน 
ท าให้เกิดบริบทท่ีเป็นธรรมชาติท่ีนักเรียนมีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะหลากหลาย ซึ่งเป็น
หัวใจของการศึกษา 

5. ได้แสดงออกในแต่ละขั้นตอนจนก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง เกิดความพึงพอใจใน
ผลงานซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อไป 

6. ได้มีโอกาสส ารวจตนเองและความเช่ือมั่นในการใช้ทักษะต่างๆท่ีตนถนัด จนสามารถ
พัฒนาเป็นทักษะชีวิตต่อไปได้ดียิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยสรุปประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานได้ดังนี้ 
1. ตอบสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนท าให้นักเรียนต้องไปค้นคว้าหา

ค าตอบ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนค้นพบความจริง 
2. นักเรียนใช้ทักษะอย่างหลากหลายในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการทางการ

ศึกษา 
3. นักเรียนเกิดการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันเกิดกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 

เช่นคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
4. นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีน้ าใจกับ

ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ส่งผลให้มีส านึกท่ีดีต่อส่วนรวม 
5. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
จากการน าเสนอเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานข้างต้น โครงงาน

เป็นการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผล 
โดยเฉพาะพฤติกรรมกระบวนการกลุ่มท่ีจะกล่าวต่อไป 
 

3. กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการกลุ่มมีช่ือเรียกหลายอย่างด้วยกัน เช่น พลวัตกลุ่ม กลศาสตร์ของกลุ่ม กลุ่ม

สัมพันธ์ พลังกลุ่มและกระบวนการกลุ่ม ซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้ค าอยู่หลายค าเช่นกัน ได้แก่ Group 
Dynamics, Group Psychology Human Relations และ Group Process ซึ่งผู้วิจัยจะใช้ค าว่า 
กระบวนการกลุ่ม(Group Process)และผู้วิจัยขอน าเสนอเอกสารเกี่ยวกับความหมายของกระบวนการ
กลุ่ม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของกระบวนการกลุ่ม องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม บทบาท
ของผู้สอนและผู้เรียน หลักการสอนกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้กระบวนการกลุ่ม หลัก
ในการแบ่งกลุ่ม และประโยชน์ของกระบวนการกลุ่ม ตามล าดับดังนี้ 
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3.1 ความหมายของกระบวนการกลุ่ม 
ความหมายของกระบวนการกลุ่ม มีนักวิชาการกล่าวถึงดังนี้ 
ฉลอง ภิรมย์รัตน์ (2519:61) กล่าวว่าสัมพันธกิริยาระหว่างสมาชิกท่ีโต้ตอบกันอย่างเสรี 

เพื่อท่ีจะกระตุ้นเตือนให้กลุ่มด าเนินกิจกรรมไปสู่เปูาหมายอันเป็นของกลุ่มและของสมาชิกด้วย 
จันทิภา ลิมปิเจริญ (2522:39) กล่าวว่ากลุ่มซึ่งอยู่ในรูปท่ีมีการปะทะสังสรรค์กัน หรือมี

วิธีการด าเนินงานของกลุ่มร่วมกัน 
ทองเรียน อมรัชกุล (2523:28) กล่าวว่าแรงปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม เช่น องค์ประกอบ

ส่วนตัวของบุคคล จุดมุ่งหมาย ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ขนาด และลักษณะภายนอกต่างๆ ซึ่งแรง
ต่างๆเหล่านี้จะรวมตัวกัน และด าเนินการเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายของกลุ่ม 

ทิศนา แขมมณี (2536:17) กล่าวว่ากระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือพฤติกรรมต่างๆท่ี
จะช่วยให้การด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ  ได้ท้ังผลงานท่ีดี และได้ท้ังความรู้สึกและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน 

กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549:3) กล่าวว่าการท่ีบุคคลมารวมกันเพื่อศึกษาประสบการณ์ของ
กลุ่มหลายๆฝุาย ศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้น าผู้ตาม ความคิดฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมี
การศึกษาจากประสบการณ์ โดยผู้ศึกษาจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดขึ้น 

สามารถสรุปความหมายของกระบวนการกลุ่มได้ดังนี้ กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การ
ท างานร่วมกันตามข้ันตอน ต้ังแต่เลือกหัวหน้ากลุ่ม ก าหนดวัตถุประสงค์ วางแผนการท างานโดยแบ่ง
งานตามความสามารถของแต่ละบุคคล ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี มีความรับผิดชอบในการท างาน 
ประเมินผลและปรับปรุงการท างาน 

 
3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องของกระบวนการกลุ่ม 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของกระบวนการกลุ่ม มีดังนี้ 
แนวคิดของกระบวนการกลุ่ม 
กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549:8-9) กล่าวว่าการท่ีมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันหรืออยู่รวมกัน มีการ

ด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อท่ีจะด ารงชีวิตแก้ไขปัญหาและเพื่อการด าเนินกิจกรรม ดังนั้น
ความเช่ือพื้นฐานในเรื่องของกระบวนการกลุ่มจึงสรุปได้ว่า 1.บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในตนเอง 
โดยเฉพาะความสามารถพิเศษ ดังนั้นความสามารถพิเศษนี้เองจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานกลุ่ม     
2.ประสบการณ์ท่ีสมาชิกของกลุ่มได้รับจากกลุ่ม จะส่งเสริมให้สมาชิกได้พัฒนาความสามารถพิเศษ
ขึ้นมา และน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและกลุ่ม โดยท าให้บุคคลได้พัฒนาตนเอง รู้จักตนเอง 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังเข้าใจผู้อื่นดีขึ้น 3.บุคคลแต่ละคนจะมีอิทธิพลต่อกลุ่ม
และในขณะเดียวกัน กลุ่มก็จะมีอิทธิพลต่อบุคคลเช่นกัน เช่น กลุ่มต้องการด าเนินไปด้วยดีก็ต้องอาศัย
การปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม ดังนั้นการปฏิสัมพันธ์ช่วยให้การด าเนินงานภายในกลุ่มเป็นไปด้วยดี 
กลุ่มท าให้บุคคลรู้จักแสดงความคิดเห็นคล้อยตามกลุ่ม เมื่อมีเหตุผลท่ีดีกว่า กลุ่มท าให้บุคคลเรียนรู้  
การให้ การรับ รู้จักการให้อภัยกัน 4.กลุ่มช่วยส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคน มีการพัฒนาทัศนคติทาง
สังคมในทางท่ีดีขึ้น นอกจากนี้กลุ่มท าให้บุคคลมีทัศนคติท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะทางด้านสังคม โดยรู้จัก
ทักษะทางสังคม การท างานร่วมกัน การยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักพูดคุย และรู้จักมารยาท 
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ทฤษฎีของกระบวนการกลุ่ม 
กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549:24-32) กล่าวว่า ในเรื่องของกระบวนการกลุ่มต้องอาศัย

ทฤษฎีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีทฤษฎีดังต่อไปนี้ 
1. ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม (Group Syntality Theory) ของ Cattell  
   ทฤษฎีนี้อาศัยหลักการจากทฤษฎีการเสริมแรง กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549: 27) กล่าว

ว่า คือกฎแห่งผล (Law of Effect) เพื่ออธิบายพฤติกรรมของกลุ่ม แนวคิดในทฤษฎีนี้ประกอบไปด้วย 
            1.1 ลักษณะของกลุ่มประกอบด้วย 

         1.1.1 ก ลุ่มแต่ละก ลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกซึ่ งมีบุคลิกภาพเฉพาะตัว 
(Population Traits) ได้แก่ สติปัญญา ทัศนคติ บุคลิกภาพ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ซึ่งเป็นลักษณะในรูป
เอกัตบุคคลท่ีรวมกันเข้าเป็นกลุ่ม การท างานของเอกัตบุคคลท่ีท างานสอดคล้องกันรวมเรียกว่ากลุ่ม 

         1.1.2 กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีบุคลิกภาพเฉพาะกลุ่ม (Syntality Traits หรือ
Personality Traits) หรือความสามารถท่ีกลุ่มได้รับจากสมาชิกดังกล่าวมาแล้วในข้อ 3.1.1 ซึ่งจะท าให้
แต่ละกลุ่มมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป บุคลิกภาพของกลุ่มได้จากความสามารถของกลุ่มท่ีมี อยู่ใน
การกระท าของสมาชิกร่วมกันเช่น การตัดสินใจรวมท้ังพฤติกรรมหรือการแสดงออกของสมาชิกเป็นต้น 

         1.1.3 กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะโครงสร้างภายในโดยเฉพาะ (Characteristic 
of Internal Structure) ซึ่งหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและแบบแผนหรือลักษณะในการ
รวมกลุ่ม เช่น มีการแสดงบทบาทต าแหน่งหน้าท่ี มีการส่ือสารระหว่างสมาชิก เป็นต้น 

    1.2 พลังหรือการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของกลุ่ม (Dynamics of Syntality) 
หมายถึง การแสดงกิจกรรมหรือความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง   
การกระท าของสมาชิกจะมีลักษณะ 2 ประการ คือ 
                1.2.1 ลักษณะท่ีท าให้กลุ่มรวมกันได้(Maintenance Synergy) หมายถึง ลักษณะ
ของความร่วมมือในการกระท ากิจกรรมของสมาชิกแต่ละกลุ่มเพื่อให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกเป็นไปได้
อย่างราบรื่นและก่อให้เกิดความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจกัน (Cohesion) ซึ่งจะท าให้  การ
รวมกลุ่มโดยไม่มีการแตกแยกหรือการถอนตัวออกจากกลุ่มเป็นไปได้อย่างราบรื่น 
                1.2.2 ลักษณะท่ีท าให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ(Effective Synergy) หมายถึง 
กิจกรรมท่ีสมาชิกกระท าเพื่อให้กลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
 2. ทฤษฎีสัมฤทธิผลของกลุ่ม (A Theory of Group Achivement)  
 ผู้ท่ีเริ่มทฤษฎีนี้ คือ Stogdill โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในเรื่องผลผลิตหรือสัมฤทธิผล
ของกลุ่ม ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงไม่กล่าวถึงพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม แต่เน้นโครงสร้างของทฤษฎี
ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
   2.1 การลงทุนของสมาชิกหรือตัวแปรท่ีสมาชิกปูอนใส่เข้าไป (Member Input) คือ 
การแสดงออกของสมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงการกระท าและการแสดงออกของสมาชิกเป็นส่วนส าคัญ
โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้ 
              2.1.1 เมื่อบุคคลมาอยู่รวมกันจะมีปฏิสัมพันธ์(Interaction)เกิดขึ้น มีการกระท า มี
ปฏิกิริยาตอบสนอง หรือการแสดงออกระหว่างสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
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              2.1.2 การแสดงออก (Performance) หมายถึง การโต้ตอบหรือการตอบสนองของ
สมาชิกอันเป็นส่วนหนึ่งของการมีปฏิสัมพันธ์ เช่น การตัดสินใจ การเตรียมการส่ือสาร การร่วมมือร่วม
ใจในการท างาน 
              2.1.3 ความคาดหวัง (Expectations) หมายถึง ส่ิงท่ีประกอบกันเข้าเพื่อช่วย
เสริมแรงให้สมาชิกคาดหวังความพอใจท่ีจะได้รับจากการรวมกลุ่ม เช่น จุดมุ่งหมายของกลุ่ม การแสดง
บทบาทต่างๆ ความมั่นคงของกลุ่ม 
 2.2 ส่ือกลางของการลงทุนของสมาชิก (Mediating Variables)  
               เมื่อสมาชิกมีการลงทุนโดยกระท าหรือมีปฏิสัมพันธ์ รวมท้ังการคาดหวังผลร่วมกัน
แล้ว ส่ิงหนึ่งท่ีจะท าให้กลุ่มบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ คือ การก าหนดโครงสร้างของกลุ่มขึ้น 
เพื่อเป็นส่ือให้การลงทุนของสมาชิกบังเกิดผล โครงสร้างของกลุ่ม ประกอบด้วย 
               2.2.1 โครงสร้างอย่างเป็นทางการ คือ ส่ิงท่ีคาดหวังจากการมีปฏิสัมพันธ์ของ
สมาชิก เช่น การก าหนดต าแหน่งให้แก่สมาชิกแต่ละคนให้มีฐานะและหน้าท่ี ตามท่ีควรจะเป็น เพื่อให้
สมาชิกกระท าและมีปฏิกิริยาตามท่ีคาดหวังไว้ และท าให้ผลของการท างานเป็นจริงขึ้นมาได้ 
              2.2.2 โครงสร้างเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิก คือ โครงสร้างของกลุ่มท่ีเช่ือว่าจะมี
อยู่ภายในตัวสมาชิกแต่ละคน สมาชิกแต่ละคนจะมีอิสระท่ีจะแสดงบทบาทของตนได้อย่างเต็มท่ี 
บทบาทท่ีกล่าวถึง ได้แก่ ความรับผิดชอบและอ านาจในการท าตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
              2.2.3 ผลของกลุ่มหรือสัมฤทธิผลของกลุ่ม หมายถึง ผลท่ีได้รับจากการลงทุนของ
สมาชิกจากการแสดงออกการมีปฏิสัมพันธ์ และการคาดหวังผลโดยผ่านการแสดงออกตามโครงสร้าง 
และการกระท าของกลุ่มท่ีก าหนดขึ้น ผลของกลุ่มท่ีได้รับนี้มีอยู่ 3 ประการ คือ 
                     2.2.3.1 ผลผลิตของกลุ่ม (Productivity) หมายถึง การเปล่ียนแปลงอันเป็น
ผลจากพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม การกระท าของสมาชิกในกลุ่ม และการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก 
ซึ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังทางบวกและทางลบ ปริมาณการเปล่ียนแปลงจะสะท้อนให้เห็น 
ผลผลิตท้ังทางบวกและทางลบด้วย 
                     2.2.3.2 จริยธรรมของกลุ่ม (Morale) ความเป็นอิสระในการท างานหรือการ
แสดงพฤติกรรมท่ีจะให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว ถ้ากลุ่มมีการก าหนดโครงสร้างและปฏิบัติตาม
โครงสร้างนั้น จริยธรรมของกลุ่มจะมีมากขึ้น เพราะช่วยให้กลุ่มทราบเกี่ยวกับผลท่ีจะได้รับ 
                     2.2.3.3 บูรณาภาพของกลุ่ม (Integration) หรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
ของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งช่วยให้กลุ่มคงสภาพทางโครงสร้างอยู่ได้และสามารถด าเนินกิจกรรมกลุ่มไป
ด้วยดี จะปรากฏเป็นความพอใจของกลุ่มหรือการสนองความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม รวมไปถึง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก การได้รับการสนับสนุนการแสดงปฏิกิริยาท่ีส่งผลดีต่อกลุ่ม ลักษณะ
เช่นนี้บางครั้งเรียกว่า “แรงยึดเหนี่ยวของกลุ่ม (Cohesiveness)” 
 3. ทฤษฎีการแลกเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม (Exchange Theory) Thifaut and Kelley 
    ทฤษฎีนี้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและกระบวนการกลุ่ม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลจากการ
รวมกลุ่ม แนวคิดของทฤษฎีจะเป็นพื้นฐานของการท าหน้าท่ีในกลุ่มได้เป็นอย่างดี แนวคิดท่ีส าคัญของ
ทฤษฎีมี 2 ประการ (กาญจนา ไชยพันธุ์, 2549: 31, อ้างจาก Lugt, 1970: 13) คือ  
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    3.1 ในการรวมกลุ่มท าให้เกิดการแลกเปล่ียนพฤติกรรมและเกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิก ซึ่งเกิดจากการท่ีสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในรูปต่างๆ เช่น การส่ือสาร หรือการแสดง
พฤติกรรมท่ีบุคคลหนึ่งแสดงต่ออีกคนหนึ่ง และจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นด้วย 
เช่น การแสดงพฤติกรรม การกระท าหรือค าพูด 
         สรุปแนวคิดของทฤษฎีในประการแรกในการรวมกลุ่ม คือ 

1. สมาชิกมีความสัมพันธ์กัน (Interpersonal Relationship) 
2. สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction) 
3. การแสดงปฏิสัมพันธ์ คือ การแสดงพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆของสมาชิก 

(Behavior Sequences) 
4. พฤติกรรมท่ีแสดงออกภายในกลุ่มจะเป็นพฤติกรรมท่ีเลือกสรรแล้ว (Behavior 

Repertoire) 
3.2 การแลกเปล่ียนพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก จะก่อให้เกิดผลของกลุ่ม 

(Group Outcome) ขึ้น จึงเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก (Consequences of Interaction) 
ซึ่งประกอบด้วยรางวัลจากการมีปฏิสัมพันธ์ เช่น ความสบายใจ ความสนุกสนาน ความอิ่มอกอิ่มใจ 
ความพอใจ และเห็นคุณค่าของการพยายามกระท าพฤติกรรมนั้นให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีต้องการ 

ทิศนา แขมมณี(2553: 143-144) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ
กลุ่ม (Group Process-Based Instruction) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักการและนิยามดังนี้  

1. หลักการ  
    กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการในการท างานร่วมกันของบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป 

โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน และมีการด าเนินงานร่วมกัน โดยผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มต่างก็ท าหน้าท่ี
ของตนอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการท างานท่ีดี เพื่อน ากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ การเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่มท่ีดี จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคม และขยาย
ขอบเขตของการเรียนรู้ให้กว้างขวางขึ้น 

2. นิยาม 
    การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม คือ การด าเนินการเรียนการสอน

โดยท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนท างาน/กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมท้ังสอน/ฝึก/แนะน าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างานกลุ่มท่ีดีควบคู่ไปกับการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระ
ตามวัตถุประสงค์ 

3. ตัวบ่งช้ี 
    3.1 ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์/ท างาน/ท ากิจกรรม ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
    3.2 ผู้สอนมีการฝึก/ช้ีแนะ/สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างาน

กลุ่มท่ีดีในจุดใดจุดหนึ่งของกระบวนการ เช่น ในเรื่องบทบาทผู้น ากลุ่ม บทบาทสมาชิกกลุ่ม 
กระบวนการท างานกลุ่ม องค์ประกอบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

    3.3 ผู้เรียนมีการวิเคราะห์การเรียนรู้ของตนเองท้ังในด้านเนื้อหาสาระท่ีเรียน และ
กระบวนการท างานร่วมกัน 
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    3.4 ผู้สอนมีการวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนท้ังทางด้านเนื้อหาสาระ และ
กระบวนการกลุ่ม 

    สามารถสรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องของกระบวนการกลุ่มได้ดังนี้ มนุษย์ทุกคนมี
ความสามารถเฉพาะแตกต่างกันออกไป เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคม จึงน าความสามารถเฉพาะ
และประสบการณ์ของตนออกมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

 
3.3 องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม 
     ทิศนา แขมมณี (2536:17-21) กล่าวว่า กระบวนการกลุ่มท่ีดีจะเกิดขึ้นไ ด้ก็ต้องอาศัย

องค์ประกอบท่ีส าคัญดังนี้ 
1. ผู้น า 

         คือผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้น ากลุ่มให้สามารถท างานให้บรรลุเปูาหมายหรือความต้องการ
ของกลุ่มได้ การท างานร่วมกันจะด าเนินไปได้ผลมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้น า หากกลุ่มใดมีผู้น าท่ีดี กลุ่มนั้นย่อมมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมาก ท้ังนี้เพราะผู้น าท่ีดี
ย่อมสามารถช่วยให้กลุ่มเกิดกระบวนการท่ีดี โดยแสดงบทบาทหน้าท่ีท่ีจ าเป็นต่อกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม บทบาทหน้าท่ีของผู้น ากลุ่มท่ีจะช่วยให้กลุ่มเกิดกระบวนการการท างานท่ีมีประสิทธิภาพท่ี
ส าคัญมีดังนี้ 

1.1 บทบาทเกี่ยวกับการท างาน 
1.1.1 ท าความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการท างานและช่วยให้ผู้ร่วมงานเข้าใจ

ตรงกัน 
1.1.2 วางแผนงานและขั้นตอนการท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน 
1.1.3 แบ่งงานและมอบหมายงานอย่างเหมาะสม 
1.1.4 ริเริ่มความคิดใหม่ๆให้แก่กลุ่มและทีมงานหรือกระตุ้นกลุ่มและทีมงานให้

ริเริ่มความคิดใหม่ๆ 
1.1.5 แสวงหาข้อมูลและความคิดเห็น หรือใช้ข้อมูลและความคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการท างาน 
1.1.6 ช่วยให้กลุ่มมีความเข้าใจตรงกันในข้อมูลหรือประเด็นต่างๆท่ีจ าเป็นต่อ

การบรรลุผลส าเร็จของงาน 
1.1.7 ช่วยประสานความคิดและข้อมูลของผู้ร่วมงานให้เกิดประโยชน์ต่อการ

บรรลุเปูาหมายของงาน 
1.1.8 ช่วยขจัดปัญหาต่างๆท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท างานให้บรรลุเปูาหมาย 
1.1.9 ติดตามงาน ประเมินผลงาน และสรุปผลงานเป็นระยะๆและแจ้งให้

ผู้ร่วมงานรับทราบ 
1.1.10 ควบคุมมาตรฐานผลงานของกลุ่มหรือทีมงาน 
1.1.11 ประเมินผลงานเมื่องานส าเร็จและปรับปรุงงาน 
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 บทบาทต่างๆดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นบทบาทท่ีจ าเป็นในการท่ีจะช่วยให้งานบรรลุ
เปูาหมายและเป็นผลส าเร็จตามมาตรฐานท่ีต้องการ 

1.2 บทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม 
1.2.1 จัดระเบียบและควบคุมระเบียบของกลุ่มเพื่อช่วยให้การด าเนินงานเป็นไป

อย่างเรียบร้อย 
1.2.2 ดูแลเอาใจใส่สมาชิกกลุ่มให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือแสดง

ความสามารถอย่างท่ัวถึง เพื่อช่วยให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อกลุ่มท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและต้องการท างานให้กลุ่ม 

1.2.3 รับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอย่างท่ัวถึง ท าให้สมาชิก
ผู้ร่วมงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจ พอใจ และต้องการท่ีจะช่วยกลุ่มมากขึ้นไปอีก 

1.2.4 ช่วยท าความกระจ่างให้แก่กลุ่มในเรื่องการส่ือความหมาย ช่วยให้กลุ่ม
เข้าใจตรงกันในเรื่องส่ือความหมาย เพื่อปูองกันไม่ให้สมาชิกเกิดความขุ่นข้องหมองใจกันและแตกแยก
กันได้ 

1.2.5 สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป็นมิตรให้เกิดขึ้นในกลุ่ม ช่วยให้สมาชิก
กลุ่ม ไม่เกิดความรู้สึกแตกแยกหรือแบ่งแยกตัวเองออกไปจากกลุ่ม 

1.2.6 ขจัดหรือลดความขัดแย้งต่างๆในกลุ่ม ท่ีเป็นสาเหตุท าให้กลุ่มแตกแยก 
อันอาจเป็นผลท าให้กลุ่มไม่สามารถรวมตัวกันจนงานบรรลุผลส าเร็จได้ 

2. สมาชิกกลุ่ม 
         สมาชิกท่ีดีนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตน โดยรู้ว่าตนควร

จะท าอะไรท่ีจะช่วยเอื้ออ านวยให้การท างานเป็นทีมบรรลุผลส าเร็จ เช่นเดียวกับผู้น า สมาชิกกลุ่ม
จ าเป็นต้องช่วยเหลือกลุ่มใน 2 บทบาทใหญ่คือ 

2.1 บทบาทเกี่ยวกับการท างาน สมาชิกกลุ่มควรจะช่วยเหลือกลุ่มโดยการท าหน้าท่ี
ต่างๆดังนี้ 

2.1.1 เสนอความคิดหรือวิธีการใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาของกลุ่ม เพื่อให้
กลุ่มบรรลุผลตามท่ีต้องการ 

2.1.2 ถามค าถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างหรือเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะข้อมูล 
ข้อเท็จจริงต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาของกลุ่ม 

2.1.3 ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุปต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
ปัญหา 

2.1.4 ช้ีแจงให้รายละเอียดต่างๆโดยการให้ตัวอย่างหรือให้ความหมาย พยายาม
วาดภาพพจน์หรือท าความเข้าใจกับความคิดหรือข้อเสนอแนะต่างๆ และช่วยให้สมาชิกเกิดความ
กระจ่างในข้อมูลหรือความคิดเห็นเหล่านั้น 

2.1.5 สรุปให้ทราบว่าขณะนี้กลุ่มท างานไปแล้วถึงไหน โดยสรุปส่ิงท่ีได้ท าไปแล้ว 
2.1.6 ก าหนดมาตรฐานซึ่งกลุ่มพยายามจะก้าวไปถึง หรือพยายามใช้มาตรฐาน 

ในการประเมินผลความก้าวหน้าของกลุ่ม 
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2.1.7 ช่วยให้กลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้องการได้ง่ายขึ้น โดยการกระท าส่ิงต่างๆ
เพื่อกลุ่ม เช่น ท างานประจ า ท าส่ิงต่างๆให้เป็นระเบียบ เก็บรวบรวมงานในส่ิงท่ีท า เขียนข้อเสนอแนะ 
หรือความคิดเห็นต่างๆ ฯลฯ 

2.2 บทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม สมาชิกควรจะช่วยเหลือกลุ่มโดยการท าหน้าท่ี
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 สนับสนุน กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นต่างๆ 

2.2.2 ควบคุมการสนทนาให้เป็นไปได้ด้วยดี ไม่ให้ออกนอกทาง พยายาม
ควบคุมกลุ่มให้ด าเนินงานไปสู่เปูาหมาย 

2.2.3 ประนีประนอม ตะล่อมไกล่เกล่ีย และหาทางแก้ปัญหาเมื่อสมาชิกกลุ่ม
เกิดความคิดเห็นขัดแย้งกัน 

2.2.4 คอยสังเกตกระบวนการของกลุ่ม และบอกกลุ่มให้ทราบเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของการท างานร่วมกัน 

2.2.5 ช่วยให้กลุ่มเกิดบรรยากาศท่ีดีด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สร้างอารมณ์ขันใน
เวลาท่ีทุกคนก าลังตึงเครียดและมีอารมณ์ขัดแย้งกัน เป็นผู้ท่ีช่วยรักษาบรรยากาศในการท างานของ
กลุ่ม 

บทบาทในการท างานและบทบาทในการรวมกลุ่มเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นยิ่งต่อการบรรลุผล
ส าเร็จของงาน กลุ่มใดมีสมาชิกกลุ่มท่ีช่วยกันท าหน้าท่ีสองอย่างนี้ มักจะประสบผลส าเร็จในการท างาน 

3. กระบวนการท างาน  
         คือ วิธีท่ีกลุ่มใช้ในการท างาน ผลงานของกลุ่มจะออกมาดีมากน้อยเพียงใดจะขึ้นกับ

วิธีการ ข้ันตอนท่ีกลุ่มใช้ในการท างานด้วย หากกลุ่มใช้วิธีการขั้นตอนท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานและ
ลักษณะกลุ่มแล้ว ผลงานก็มักจะมีคุณภาพตามไปด้วย กระบวนการท างาน วิธีการท างานท่ีได้รับการ
ยอมรับว่า มีส่วนช่วยให้การท างานบรรลุผลอย่างมีคุณภาพนั้น มีล าดับท่ีส าคัญๆดังนี้ 

3.1 ท าความเข้าใจในเปูาหมาย จุดมุ่งหมายของงาน 
3.2 วางแผนงานซึ่งหมายถึง 

              3.2.1 หาวิธีการและก าหนดขั้นตอนในการท างาน 
              3.2.2 วางแผนปฏิบัติในรายละเอียด 
              3.2.3 แบ่งงานและมอบหมายงาน 
         3.3 ปฏิบัติตามแผนงาน และติดตามงาน 
         3.4 ประเมินผลและปรับปรุงงาน 

หากองค์ประกอบท้ัง 3 มีความเหมาะสมก็จะช่วยให้กลุ่มเกิดกระบวนการท่ีดี ท่ี
เอื้ออ านวยให้กลุ่มประสบความส าเร็จ 

ศุภวรรณ ชลมาก (2551: 41) กล่าวว่า องค์ประกอบของการท างานร่วมกันให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพได้นั้น มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. ประชุม ก าหนดบทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจน 
2. สมาชิกในกลุ่มก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของกลุ่มอย่างชัดเจน 



59 
 

 
 

3. สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกันในการท างาน การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 
4. สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ร่วมมือ ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกใน

กลุ่ม และประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการประเมินผลงานของกลุ่มยอมรับข้อเสนอและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไข  
สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่มได้ดังนี้ มีเปูาหมายร่วมกัน การ

แบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ และความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน 
 
 3.4 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

     บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน มีนักวิชาการกล่าวถึงดังนี้  
     จันทิภา ลิมปิเจริญ (2522: 48-54) กล่าวว่า บทบาทของผู้สอนท่ีพึงต้องการในการเรียน

การสอนมีดังนี้ 
1. เป็นผู้ท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมากพอ คือสามารถควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสมกับ

ทุกสถานการณ์  
2. มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจสมาชิกหรือผู้เรียนเป็นอย่างดี 
3. พูดน้อย แต่พยายามคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและปล่อยให้ผู้เรียนแสดงออก

มากกว่าตน 
4. เข้าใจปัญหาของผู้เรียน พูดกับผู้เรียนรู้เรื่องเพราะต่างก็เข้าใจกัน 
5. เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
6. คอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ 
7. เป็นผู้ประสานให้กลุ่มด าเนินไปด้วยดี ไม่ได้ถือเอาการตัดสินใจของตนเป็นใหญ่ 
8. มีความสามารถในการฟัง พูด สามารถฟังแล้วเข้าใจจับใจความได้ถูกต้องตามความ

ประสงค์ของผู้พูด 
9. มีความสามารถในการเจรจาท่ีนุ่มนวล ละมุนละไม 
10.ท าตัวเป็นกลาง ไม่เห็นด้วย หรือคล้อยตามไปกับฝุายใดฝุายหนึ่ง 
11.เป็นผู้มีความสามารถในการสรุปปัญหาได้อย่างดีชัดเจนตรงกับสถานการณ์ 

บทบาทของผู้สอนท่ีไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีเห็นเด่นชัดคือ พูดเองเสียมาก ไม่ค่อย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพูด ถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เจ้า
อารมณ์ โมโหง่าย และมักท าตัวห่างเหินไม่ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้เรียน 

บทบาทของผู้เรียน ซึ่งเป็นบทบาทท่ีผู้เรียนต้องพยายามสร้างให้เกิดข้ึนให้ได้ เช่น 
1. พยายามร่วมกิจกรรมทุกครั้ง และยินดีปฏิบัติกิจกรรมด้วยความพร้อมและสมัครใจอย่าง

เต็มท่ี 
2. พยายามค้นพบในส่ิงท่ีเรียนด้วยตนเองทุกครั้ง 
3. ให้ความช่วยเหลือกันและกันในกลุ่ม 
4. พยายามใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาใดๆอย่าตัดสินด้วยอารมณ์ 
5. แสดงความรู้สึก และความคิดอิสระต่อกลุ่มทุกครั้งท่ีมีโอกาส 
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6. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นได้ 
7. มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
8. พยายามน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นโดยส่วนรวม 
บทบาทท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น  
1. ฟังอย่างเดียวไม่ค่อยพูดหรือไม่พูดเลย 
2. เฉ่ือย ไม่กระตือรือร้น 
3. ไม่ฟังเสียงคนอื่น ถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ 
4. ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง คอยคล้อยตามผู้อื่นอยู่เสมอ 
บทบาทของผู้น ากลุ่ม หรือประธานกลุ่ม ผู้น ากลุ่มควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความเสียสละ 
3. มีความสามารถในการฟัง และพูดในระดับสูง ถ่ายทอดส่ิงท่ีฟังได้ตรงตามความประสงค์

ของผู้พูด 
4. มีอารมณ์อ่อนไหว รับรู้ในความรู้สึกของกลุ่มและสมาชิก 
5. มีความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจในสมาชิกแต่ละคน 
6. มีมนุษยสัมพันธ์ 
7. มีความสามารถในการแก้ปัญหาทุกอย่างท่ีเกิดขึ้น โดยการใช้วาทศิลป์ ผ่อนหนักให้เป็นเบา 
8. ไม่ข่มขู่สมาชิกหรือผู้เรียนคนอื่นๆ 
9. ท าตัวเป็นกลาง ไม่คล้อยตามฝุายหนึ่งฝุายใด 
10.ไม่แสดงอ านาจ หรือเผด็จการ 
11.เป็นผู้มีความสามารถสรุปปัญหาได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ บทบาทท่ัวๆไปของสมาชิกกลุ่ม ท่ีสังเกตเห็นจากการรวมกลุ่มเกือบทุกครั้ง สมาชิก

กลุ่มจะมีบทบาทท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น 
1. ผู้ริเริ่ม (Initiater) 

- ช่วยน าการสนทนา 
- ดูแลกิจการของกลุ่มให้เป็นไปด้วยดี 
- ช่วยเหลือสมาชิกของกลุ่มให้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มโดยท่ัวกัน 
- เสนอแนะความคิดใหม่ๆ 
- ต้ังค าถาม 

2. ผู้ช้ีแจง (Clarifier) 
- ไต่ถามเพื่อหาข้อเท็จจริง 
- สอบถามถึงข้อความหรือค าพูดท่ีมีความหมายคลุมเครือ 
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3. ผู้สรุปผล (Summarizer) 
- ช่วยรายงานให้กลุ่มได้รู้ถึงความก้าวหน้าของกลุ่มช่วยชี้ให้กลุ่มเห็นว่ากลุ่มได้ท างานไปถึง

ไหนในเรื่องท่ีพูด 
- ช่วยชี้ให้กลุ่มเห็นความคิดท่ีเหมือนกัน และความคิดท่ีขัดกัน 

4. ผู้ประนีประนอม (Compromiser) 
- ช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งภายในกลุ่มให้เบาบางลง 
- ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในกลุ่ม 

5. ผู้ประเมินผล (Evaluator) 
- รายงานให้กลุ่มรู้เป็นระยะๆถึงคุณภาพของผลงานของกลุ่ม 
- ช้ีให้กลุ่มเห็นถึงจุดอ่อนของกลุ่ม 

6. ผู้เสนอแนะ (Informer) 
- ให้ความคิดเห็นและความรู้ของตน 
- แสดงความรู้สึกของตน 

7. ผู้ขัดคอ (Blocker) 
- แสดงความไม่เห็นแก่ตัวอย่างเกินเหตุผล 
- ขัดแย้งกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 

8. ผู้ข่มขู่ (Dominator) 
- แสดงอ านาจและความเหนือกว่าของตน ข่มขู่กลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มบางคน 
- พูดสอดคนอื่นอยู่เสมอ 
- บังคับกลุ่มให้ท าอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยวิธีการต่างๆ เช่น พูดประจบ พูดขู่ พูดชักชวน 

เป็นต้น 
9. ผู้ก่อกวน (Playboy) 

- แสดงความไม่สนใจในการรวมกลุ่ม 
- พยายามเรียกร้องความสนใจผู้อื่น ด้วยเรื่องท่ีไม่เกี่ยวกับงานกลุ่ม หรือแสดงกิริยาอาการ

ท่ีหันเหความสนใจของกลุ่ม 
10. ผู้เฉยเมย (The Apathetic) 

- ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม แต่ไม่ขัดขวางการท างานของกลุ่มไม่ให้ความเห็นใดๆแก่
กลุ่ม 

- ไม่แสดงความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม 
ทิศนา แขมมณี (2536: 59-62) กล่าวว่า บทบาทท่ีส าคัญๆและจ าเป็นส าหรับครูท่ีสอนโดยใช้

กระบวนการกลุ่ม มีดังนี้ 
1. บทบาทในการเตรียมการสอน   
    ในการสอนตามหลักทฤษฎีนี้ ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี กล่าวคือ เตรียม

แผนการสอนให้ละเอียด โดยพยายามจัดล าดับการสอนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คิดกิจกรรมให้มี
ลักษณะสอดคล้องกับทฤษฎี และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การสอนให้พร้อมท่ีจะใช้ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการแบ่งกลุ่มและด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ครูควรจะคิดให้ละเอียดรอบคอบถึงขั้นตอนใน             
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การด าเนินการ มิฉะนั้นอาจจะเกิดความขลุกขลักในขณะด าเนินกิจกรรมได้ สรุปได้ว่า ครูจ าเป็นต้อง
เตรียมตัวให้พร้อม โดยท าความเข้าใจในเนื้อหาท่ีจะสอนให้ดี และหาวิธีการสอนและวางขั้นตอนใน  
การสอนให้เหมาะสมและละเอียดรอบคอบ รวมท้ังไม่ละเลยในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้เพียงพอ
และพร้อมท่ีจะน าไปใช้ 

2. บทบาทในการด าเนินกิจกรรมการสอน  
    ครูควรช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน โดยพยายามท าหน้าท่ีต่างๆ ดังจะกล่าว

ต่อไปนี้ให้บรรลุผลส าเร็จ 
   2.1 สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
   2.2 รับฟังและสนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีก าลังใจท่ีจะเรียนรู้ 
   2.3 เปิดโอกาสและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนโดยท่ัวถึงกัน 
   2.4 อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กลุ่มด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น 
   2.5 แสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนตามวาระ และ โอกาสท่ี

เหมาะสม 
   2.6 สนับสนุน ส่งเสริม และน าทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ 
   2.7 ช่วยเช่ือมโยงความคิดเห็นของผู้เรียนและสรุปผลการเรียนรู้  รวมท้ังกระตุ้นให้ผู้เรียน

ได้น าการเรียนรู้นั้นไปใช้ 
   2.8 ควบคุมกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
3. บทบาทในการติดตามผลการสอน  
   อันสืบเนื่องมาจากหลักการท่ีว่า การเรียนรู้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก หาก

ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้น จึงถือเป็นความรับผิดชอบของครูท่ีจะต้อง
ประเมินผลการสอนของตนซึ่งหมายรวมถึงการประเมินผลท้ังในระยะส้ันและระยะยาว การประเมินผล
ในบางเรื่องหรือบางส่วน ท าได้ทันทีในขณะท่ีสอนหรือตอนท้ายของการสอน แต่ในบางเรื่อง 
จ าเป็นต้องคอยติดตามดูผลเป็นระยะๆ ครูไม่ควรละเลยในการติดตามดูผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
คอยส่งเสริมให้ก าลังใจ หรือให้ค าแนะน า แก่ผู้เรียนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549:19-21) กล่าวว่ากลุ่มจะด าเนินไปด้วยดีและสามารถด าเนินกิจกรรม
ให้ถึงจุดมุ่งหมายหรือไม่นั้น สมาชิกมีส่วนส าคัญมาก ดังนั้นบทบาทท่ีส าคัญของสมาชิกต่อกลุ่มพอจะ
สรุปได้ดังนี้ 

1. สมาชิกของกลุ่มควรเคารพในสมาชิกคนอื่นๆ เพราะในกระบวนการกลุ่มเช่ือว่าทุกคนมี
ศักด์ิศรี มีคุณค่า มีความสามารถ บางส่ิงบางอย่างท่ีเขามีในตัวเขาอาจเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม รวมท้ัง
ความสามารถ ความรอบรู้ ท าให้กลุ่มได้ประโยชน์จากสมาชิก 

2. ต้องยอมรับการด าเนินงานภายในกลุ่ม การท่ีสมาชิกได้ร่วมกันท างานแสดงความคิดเห็น 
แสดงความสามารถและแสดงประสบการณ์ต่างๆ ช่วยให้บุคคลปลอดภัยในการท างาน ดังนั้นการ
ท างานในกลุ่มจะช่วยให้ทุกคนได้รับความรู้สึกท่ีสนองความต้องการของเขา ดังนั้นสมาชิกต้องยอมรับ
เขาและการด าเนินงานของเขาทุกคนในกลุ่มด้วย 
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3. การเข้าใจบทบาทของตนเอง การเข้าใจบทบาทของตนเองมีความส าคัญ ทุกคนในกลุ่มจะ
มีบทบาทของตนเอง ซึ่งบทบาทดังกล่าวจะมีผลต่อกระบวนการกลุ่ม ถ้าทุกคนเข้าใจบทบาทของ
ตนเองดี ย่อมท าให้กลุ่มด าเนินไปด้วยดี 

4. สมาชิกทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมภายในกลุ่ม ดังนั้น ความรับผิดชอบของ
สมาชิกจึงเป็นหัวใจส าคัญต่อกระบวนการกลุ่ม ท าให้กิจกรรมภายในกลุ่มด าเนินไปสู่จุดหมาย รวมท้ัง
ผู้น ากลุ่มต้องช่วยให้สมาชิกได้ท ากิจกรรม ไม่ข่มขู่แต่ส่งเสริมความเป็นไปของกลุ่ม 

5. สมาชิกของกลุ่มต้องให้การยอมรับ รับฟังและซาบซึ้งต่อการท่ีสมาชิกคนอื่นๆให้การ
ช่วยเหลือกับกลุ่ม 

6. สมาชิกท่ีช่วยเหลือกลุ่ม ควรได้รับการชมเชยจากผู้น ากลุ่มและสมาชิกคนอื่นๆ ถ้าหากงาน
ด าเนินไปด้วยดี ดังนั้นควรมอบหมายงานให้ตรงตามความสามารถเพื่อช่วยให้เขาได้รับความส าเร็จ 
และควรให้เขาได้รับความช่ืนชม ชมเชยจากสมาชิกของกลุ่ม 

7. สมาชิกควรปรับตัวเองให้เข้ากับกลุ่ม สมาชิกท่ีมีส่ิงเหมือนกันมากๆ ท าให้ กลุ่มมีความ
มั่นคงแต่ทักษะท่ีแตกต่างมีส่วนช่วยเหลือกลุ่มในด้านต่างๆ แต่ส่ิงท่ีสมาชิกควรปรับให้ตัวเองได้เข้ากับ
กลุ่ม คือ ด้านความคิด ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ฯลฯ 

8. สมาชิกควรร่วมกิจกรรมมากๆ การร่วมกิจกรรมมากๆของสมาชิกช่วยให้บุคคลได้มีโอกาส
มากขึ้น ได้รับประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง 

9. ควรให้ความสนใจต่อปัญหาและกระบวนการในกลุ่ม การให้ความสนใจปัญหาและ
กระบวนการแก้ไขให้ส าเร็จเป็นความส าคัญต่อกลุ่มท่ีจะท าให้กลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นสมาชิก   
ทุกคนควรให้ความสนใจและช่วยกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้กลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์ 

10.ควรน าจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้กับกลุ่ม จิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีจะน ามาใช้กับกลุ่มหรือกับ
สมาชิกของกลุ่ม เช่น การใช้แรงเสริมแรงจูงใจ ได้แก่ การใช้แรงจูงใจให้ร่วมกันด าเนินการกิจกรรมใน
กลุ่ม แรงจูงใจได้แก่ การใช้ค าพูด ท่าทาง ส่ิงของ ในท านองเดียวกับแรงเสริมหรือการเสริมแรงควร
ให้แก่สมาชิกท่ีช่วยให้กลุ่มด าเนินไปจนบรรลุเปูาหมาย 

11.ควรให้กลุ่มเกิดความมั่นคง สมาชิกทุกคนควรร่วมกันท าให้สมาชิกเกิดความมั่นคงท้ังด้าน
อารมณ์ จิตใจ ไม่แสดงอาการท้อแท้ อ่อนแอ เพราะความมั่นคงท้ังอารมณ์และจิตใจของสมาชิก มีผล
ต่อการด าเนินการภายในกลุ่มและผลส าเร็จของกลุ่ม เพราะแต่ละคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
ความเป็นไปของกลุ่ม 

12.สมาชิกควรให้ความร่วมมือ การให้ความร่วมมือของสมาชิกสามารถท าให้กลุ่มบรรลุไปถึง
จุดหมายของกลุ่มท่ีต้ังเอาไว้ ช่วยตอบสนองความต้องการท่ีซ่อนเร้นในใจของบุคคลได้ 

13.สมาชิกทุกคนควรค านึงถึงการส่ือสารในกลุ่ม การส่ือสารเป็นหัวใจข้อหนึ่งของกระบวนการ
กลุ่ม การส่ือสารที่ดีท าให้เกิดวินัยในกลุ่ม ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานกลุ่มจะด าเนินไปด้วยดี
หรือไม่ข้ึนกับการส่ือสาร 
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14.สมาชิกต้องมีการประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่ม การประเมินผลเป็นส่วนท า
ให้ทราบว่ากลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ในการประเมินผลนี้สมาชิกอาจประเมินด้านการท างาน
ร่วมกัน ผลของงานท่ีออกมาท่ีได้จากการประเมิน ท าให้ทราบว่ากลุ่มด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางท่ี
ต้องการ   

สามารถสรุปบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนได้ดังนี้ ผู้สอนควรพูดน้อย เปิดโอกาสให้นักเรียนพูด 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น คอยแนะน า กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และประสานงาน
ให้กลุ่มด าเนินไปด้วยดี ส่วนผู้เรียน ควรมีความกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความคิดเป็นของตนเอง 

 
3.5 หลักการสอนกระบวนการกลุ่ม 
     หลักการสอนกระบวนการกลุ่ม มีนักวิชาการกล่าวถึงดังนี้ 
     ฉลอง ภิรมย์รัตน์ (2519:105-106) กล่าวว่า ปัจจัยต่างๆท่ีครูผู้สอนจะต้องค านึงในการ

จัดการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม ก็คือ 
1. จะต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ลงมือกระท ากิจกรรมทุกอย่างท่ีจัดให้มีขึ้น มิใช่ให้นั่งดู 

หรือนั่งฟังคนอื่นเขาแสดง 
2. กิจกรรมท่ีจัด จะต้องมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีจะเรียน คือ หลังจาก

กระท ากิจกรรมร่วมกันแล้ว จะต้องมีส่ิงท่ีคาดว่าผู้เรียนจะต้องมีหรือต้องเกิดพฤติกรรมท่ีเนื้อหาได้
ก าหนดไว้ 

3. การด าเนินกิจกรรมเสริม ควรจะให้ด าเนินไปโดยไม่ต้องมีใครคอยบงการ ครูผู้สอน
ควรท าตัวเป็นผู้เรียนด้วยคนหนึ่ง มิใช่ผู้รู้และผู้ก าหนดส่ิงต่างๆ 

4. กิจกรรมท่ีจะท าควรจะมีส่วนท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกในด้านคุณค่า มีความหมายต่อการ
เรียน มิใช่ท าไปโดยไม่รู้ต้นรู้ปลาย ว่าจะได้อะไรขึ้นมาจากการท า หรือ ท า ท าไม 

5. ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการวิเคราะห์หรืออภิปราย รู้ จักแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหว่างกัน ไม่ควรให้รับรู้จากการบอกเล่าจากครูแต่ฝุายเดียว 

6. ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ ว่ามีข้อดีข้อเสีย
อย่างไร และควรปรับปรุงอย่างไร จึงจะเป็นไปตามท่ีกลุ่มนิยมชมชอบ 

7. ผู้เรียนต้องรู้จักวิเคราะห์ และวินิจฉัยผู้อื่นท่ีร่วมกลุ่มกับตน เช่นเดียวกันกับท่ีรู้จัก
ตนเอง 

8. ผู้เรียนจะต้องเอาใจใส่ต่อความเคล่ือนไหวของกลุ่ม ไม่แยกตนออกห่างหรือไม่สนใจ
ต่อเรื่องราวของกลุ่ม 

9. ส่ิงท่ีเรียนโดยระบบกลุ่ม ควรจะเป็นส่ิงท่ีน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ หรือเป็นส่ิงท่ี
สามารถพัฒนาตนเองและผู้อื่นได้ ดังนั้น การเรียนโดยระบบนี้จึงจะต้องมีการน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย
ในขณะท่ีเรียน 



65 
 

 
 

จันทิภา ลิมปิเจริญ (2522: 44-45) กล่าวว่า ลักษณะการเรียนรู้โดยวิธีกระบวนการกลุ่ม มี
ดังนี้ 

1. ผู้เรียนหรือสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุกคน 
2. กิจกรรมท่ีจัดทุกครั้งก่อให้เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ เกิดความประทับใจและมีความหมาย

ต่อผู้เรียน เพราะเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียนค้นพบส่ิงท่ีเรียนได้ด้วยตนเอง 
3. การเรียนรู้ ท่ีเกิดขึ้น ผู้เรียนทุกคนมี ส่วนได้วิ เคราะห์ มีการอภิปรายแลกเ ปล่ียน

ประสบการณ์ระหว่างกันและกัน ไม่ได้เกิดจากตัวผู้น าเพียงฝุายเดียว 
4. ครูมีหน้าท่ีเป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน โดยค านึงถึงเปูาหมายให้สอดคล้องกับ

เปูาหมาย และเนื้อหาท่ีวางไว้ และคอยช่วยให้กลุ่มด าเนินไปด้วยดี ครูมีหน้าท่ีคอยเช่ือมหรือประสาน
เท่านั้น อาจถือได้ว่าครูเป็นผู้เรียนคนหนึ่งก็ได้ 

5. การเรียนรู้ของกลุ่ม จะมีลักษณะ 3 ปะการ คือ การเรียนรู้เรื่องตนเอง การเรียนรู้เรื่องของ
ผู้เรียนด้วยกันในกลุ่ม และการเรียนรู้เรื่องของกลุ่ม 

6. การเรียนรู้ที่ได้ผลก็ต่อเมื่อสมาชิกหรือผู้เรียนได้น าส่ิงท่ีเรียนรู้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง และส่วนรวม 
 ทองเรียน อมรัชกุล (2523: 29-31) กล่าวถึง หลักการของกระบวนการกลุ่มมีดังนี้ 

1. การเคารพต่อความเป็นสมาชิกของแต่ละบุคคล และช่วยให้สมาชิกได้พัฒนาอย่างเต็มท่ี 
ภายใต้กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้โดยถือว่าสมาชิกทุกคนมีสมรรถภาพในตัวเอง และย่อมจะแสดงตัว
ออกมาได้ในลักษณะท่ีอยู่ในกลุ่ม 

2. ประสบการณ์กลุ่มเป็นวิถีทางท่ีจะตอบสนองความต้องการของบุคคลในแง่การยอมรับนับ
ถือ การหาประสบการณ์ใหม่ การเห็นพ้องด้วยและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้สมาชิก 

3. สมาชิกทุกคนต้องยอมรับบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีตนจะต้องแสดงออก ซึ่งมีผลต่อการท่ี
จะให้กลุ่มบรรลุความมุ่งหมาย 

4. สมาชิกทุกคนควรจะมีความรับผิดชอบ ในการด าเนินกิจกรรมในกลุ่ม ทุกคนต้องยอมรับ
การเป็นหัวหน้า เมื่อกลุ่มต้องการให้เป็นเช่นนั้น ลักษณะหัวหน้ากลุ่มจะต้องด าเนินไปในรูป  การเป็นท่ี
ปรึกษาสนับสนุน และแนะแนวให้สมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม
อย่างเต็มท่ี 

5. สมาชิกทุกคนจะต้องรับฟังผู้อื่น เปิดเผยตัวเองในกลุ่มรู้จักยอมรับและมีความพึงพอใจต่อ
การท่ีสมาชิกมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

6. สมาชิกควรจะได้รับแรงหนุนก าลังเมื่อได้มีส่วนร่วมในกลุ่มอย่างแท้จริง นอกจากนี้แล้ว
สมาชิกจะต้องถือว่าตนจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้ท างานให้แก่กลุ่มอย่างเต็มความสามารถ 

7. สมาชิกในกลุ่มต้องมองเห็นค่าของบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้โดยถือว่า ความ
แตกต่างของบุคลิกภาพดังกล่าวนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อความส าคัญและความมั่นคงของกลุ่ม 
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8. กิจกรรมของกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกันออกไป ย่อมจะช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสมีส่วนร่วม
ตามความถนัดและความสนใจของตน ท้ังนี้จะท าให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์กันอย่างกว้างขวาง 

9. สมาชิกทุกคนจะต้องเอาใจใส่และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่มความส าเร็จของการ
แก้ปัญหา ขึ้นอยู่กับความเอาจริงเอาจังของสมาชิกในกลุ่ม 

10.ความมีช่ือเสียงของกลุ่มรวมท้ังเสถียรภาพทางอารมณ์ของสมาชิกในกลุ่มจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อ สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษา ส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งช่ือเสียงและเสถียรภาพดังกล่าว 

11.การให้ความร่วมมือของสมาชิกจะมีพลังสูงขึ้น ก็ต่อเมื่อทุกคนได้ตระหนักถึงความมุ่งหมาย 
ท้ังในรูปท่ีเปิดเผย และความมุ่งหมายซ่อนเงื่อนท่ีบุคคลแต่ละคนมีอยู่ 

12.พลวัตของกลุ่มย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ทางจิตวิทยาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิด
การเรียนรู้ในระหว่างสมาชิกต่อสมาชิกด้วยกัน 

13.ปัญหาในการส่ือสารภายในกลุ่ม ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีพอก็ย่อมจะกลายเป็นปัญหาทาง
วินัย และท าให้ประสิทธิภาพของกลุ่มลดต่ าลงได้  

14.เทคนิคการท างานร่วมกันของกลุ่ม รวมท้ังการประเมินผลโดยกลุ่มย่อยจะเป็นหนทางท่ีจะ
ท าให้กลุ่มได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทิศนา แขมมณี (2536: 24-25) กล่าวถึง หลักการสอนท่ีใช้ในการสอนเรื่องกระบวนการกลุ่ม
โดยท่ัวๆไป มีลักษณะดังนี้ 

1. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างท่ัวถึง 
และมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ (Active Participation) การท่ีผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้กระท า รับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของตน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมและความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน และเรียนอย่างมี
ชีวิตชีวา 

2. ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ท่ีส าคัญโดยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ได้พูดคุย 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (Group Interaction) ข้อมูล
ต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น และเรียนรู้ท่ีจะ
ปรับตัวให้สามารถอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมท้ังช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อมูล และทัศนะท่ี
กว้างและหลากหลาย 

3. ยึดการค้นพบด้วยตนเอง เป็นวิธีการส าคัญในการเรียนรู้ โดยครูพยายามจัดประสบการณ์
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหา และค้นพบค าตอบด้วยตนเอง (Experiential Learning) ท้ังนี้
เพราะการค้นพบความจริงใดๆจากประสบการณ์ด้วยตนเองนั้น ผู้เรียนมักจะจดจ าได้ดี และมี
ความหมายโดยตรงต่อผู้เรียน และมีผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

4. เน้นกระบวนการ (Process-Oriented) ควบคู่ไปกับผลงาน โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
คิดวิเคราะห์ถึงกระบวนการกลุ่มและกระบวนการต่างๆท่ีท าให้เกิดผลงาน มิใช่มุ่งจะพิจารณาถึงผลงาน
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แต่เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้เพราะประสิทธิภาพของผลงานขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกระบวนการด้วย 
ดังนั้นการเรียนรู้กระบวนการจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยให้ผลงานดีขึ้น 

5. เน้นการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (Application of Knowledge) โดยให้ผู้เรียนมี
โอกาสคิดหาแนวทางท่ีจะน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ครูพยายามส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติจริง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนลึกซึ้งขึ้น และเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

สามารถสรุปหลักการสอนกระบวนการกลุ่มได้ดังนี้ ผู้สอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนเกิด
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ภายในกลุ่ม ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง จนกระท่ังค้นพบค าตอบด้วยตนเอง 
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
3.6 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการกลุ่ม 
     กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการกลุ่ม มีนักวิชาการกล่าวถึงดังนี้ 
     ทิศนา แขมมณี (2536: 25-33) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้หลักการสอนของ

กระบวนการกลุ่มจึงมีลักษณะท่ีส าคัญๆดังนี้ 
1. มีกิจกรรมให้ผู้เรียนกระท า เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมจะมีลักษณะ

ท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง และมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
2. กิจกรรมมักจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย ท้ังนี้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้า

ร่วมกิจกรรมอย่างท่ัวถึงและสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ 
3. กิจกรรมมักจะมีลักษณะท่ีผู้เรียนจะต้องค้นหาค าตอบด้วยตัวเอง ครูผู้สอนจะท า

หน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ มากกว่าท าหน้าท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือข้อมูล 
4. กิจกรรมจะประกอบไปด้วยขั้นตอนของการวิ เคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับ

กระบวนการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการท างาน กระบวนการส่ือสาร กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการตัดสินใจ เป็นต้น ท้ังนี้เพราะกระบวนการต่างๆเหล่านั้น มีผลต่อการท างานและผลงาน 

5. กิจกรรมจะประกอบไปด้วยการอภิปรายหาวิธีการและแนวทางในการน าการเรียนรู้ท่ี
ได้รับไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะช่วยท าให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสอนของกระบวนการกลุ่ม มีอยู่
หลายวิธี ซึ่งจะขอกล่าวแต่เพียงย่อๆดังต่อไปนี้ 

1. เกม (Game) เป็นวิธีการวิธีหนึ่งซึ่งสามารถน ามาใช้ในการสอนได้ดี โดยครูผู้สอนสร้าง
สถานการณ์สมมุติขึ้น ให้ผู้เรียนลงเล่นด้วยตัวเองภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาบางอย่างท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหนึ่ง อันจะมีผลออกมาในรูปของการแพ้การชนะ วิธีการนี้จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ นอกจากนั้น
ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนด้วย 
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2. บทบาทสมมุติ (Role-Play) เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งท่ีได้รับความนิยมในการน ามาใช้ใน
การสอน วิธีการนี้มีลักษณะเป็นสถานการณ์สมมุติเช่นเดียวกับเกม แต่มีการก าหนดบทบาทของผู้เล่น
ในสถานการณ์ท่ีสมมุติขึ้นมา แล้วให้ผู้เรียนเข้าสวมบทบาทนั้นและแสดงออกตามธรรมชาติ โดยอาศัย
บุคลิกภาพ ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นหลัก ดังนั้นวิธีการนี้จึงมีส่วนช่วย ให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ถึงความรู้สึก และพฤติกรรมของตนอย่างลึกซึ้ง และยังช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจและน่าติดตามอีกด้วย 

3. กรณีตัวอย่าง (Case) เป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งซึ่งใช้กรณีหรือเรื่องราวต่างๆท่ีเกิดขึ้น
จริงๆมาดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายกัน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและฝึกฝนหาทางแก้ไขปัญหานั้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและพิจารณาข้อมูลท่ี
ตนได้รับอย่างถี่ถ้วน และการอภิปรายจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
รวมท้ังการน าเอากรณีต่างๆซึ่งคล้ายคลึงกับชีวิตจริงมาใช้ จะช่วยให้การเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับ
ความจริงซึ่งมีส่วนท าให้การเรียนรู้มีความหมายส าหรับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

4. สถานการณ์จ าลอง (Simulation) คือการจ าลองสถานการณ์จริงหรือสร้างเสริม
สถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วให้ผู้เรียนลงไปอยู่ในสถานการณ์นั้นและมีปฏิกิริยาโต้ตอบ
กัน วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งในสถานการณ์จริง ผู้เรียน
อาจจะไม่กล้าแสดง เพราะอาจจะเป็นการเส่ียงต่อผลท่ีจะได้รับจนเกินไป 

5. ละคร (Acting or Dramatization) คือวิธีการที่ให้ผู้เรียนได้ทดลองแสดงบทบาทตาม
บทท่ีเขียนหรือก าหนดไว้ให้ โดยผู้แสดงจะต้องพยายามแสดงให้สมตามบทท่ีก าหนดไว้ โดยไม่น าเอา
บุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันจะมีส่วนท าให้เกิดผลเสียต่อการแสดง
บทบาทนั้นๆ วิธีการนี้เป็นวิธีท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการท่ีจะเข้าใจในความรู้สึก เหตุผล 
และพฤติกรรมของผู้อื่น ซึ่งความเข้าใจนี้มีส่วนช่วยเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจกัน นอกจากนั้นการท่ี
ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงละครร่วมกัน จะช่วยฝึกให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกันและ
ได้ฝึกการท างานร่วมกันด้วย 

6. กลุ่มย่อย (Small Group) วิธีการใช้กลุ่มย่อยในการสอนนี้เป็นวิธีการท่ีใช้กันมานาน
แล้ว อาจจะเป็นเพราะเล็งเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์ในการเรียนของผู้เรียน กลุ่มย่อมเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนในการแสดงออก และช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อมูลเพิ่ม เติมมากขึ้น การใช้กลุ่มย่อยมี
หลายวิธีต่างๆกันแล้วแต่ผู้จัดจะคิดได้ ท่ีนิยมใช้มากก็มี Brainstorming, Philips 66, Bull Session, 
Fishbowl Technique และ Buzz Group เหล่านี้ เป็นต้น 
 
 
 
 



69 
 

 
 

 แนวทางในการน าความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มไปใช้ในการสอนให้เห็นได้ชัดเจนมีดังนี้ 
1. น าหลักการเรียนรู้และหลักการสอนของกลุ่มสัมพันธ์ไปใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยอาศัยวิธีสอนแบบต่างๆเข้าช่วย กล่าวคือ เมื่อครูจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็
ต้องต้ังแนวให้แก่ตนเองว่า 

   1.1 ท าอย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากและ
ท่ัวถึง 

   1.2 ท าอย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อมูลและเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆในกลุ่ม    
   1.3 ท าอย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพบค าตอบด้วยตนเอง 
   1.4 ท าอย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน 
   1.5 ท าอย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้จริง 
   ค าถามเหล่านี้จะเป็นหลักในการจัดกิจกรรมของครู หากกิจกรรมการเรียนการสอนใดมี

คุณสมบัติครบท้ัง 5 ประการแล้ว ก็คาดหวังได้ว่า ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
2. จัดกลุ่มในการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มท่ีดี กล่าวคือ เมื่อใดก็

ตามท่ีครูสอนเนื้อหาสาระโดยจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ครูควรเอาใจใส่สอน ฝึกหรือดูแลให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มท่ีดีควบคู่ด้วย ซึ่งก็หมายความว่าครูต้องช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการแสดงบทบาทหน้าท่ีของผู้น ากลุ่มท่ีดีและสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
รวมท้ังเรียนรู้และฝึกฝนวิธีการ/กระบวนการท างานท่ีเหมาะสมด้วย 

   ตามความหมายนี้จะเห็นได้ว่า การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มนั้นไม่ได้หมายความถึงการ
สอนแบบแบ่งกลุ่มท่ีมีลักษณะเป็นเพียงการแบ่งกลุ่มผู้เรียน แล้วปล่อยให้นักเรียนท างานกันไป เสร็จ
แล้วน าผลงานมาประเมินเท่านั้น แต่หมายถึงการสอนท่ี 

   2.1  ครูให้ความรู้และแนะแนวทางแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและวิธีการท่ีผู้เรียนจะ
ท าและใช้ในการท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

   2.2 ครูฝึกให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม/ปฏิบัติตนในการรวมกลุ่มและการท างานกลุ่มอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

   2.3 ครูฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มและแก้ปัญหาของกลุ่มได้ 
3. เน้นหรือให้ความสนใจเป็นพิเศษในปัญหาของผู้เรียนท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมท่ีมีผลตก

กระทบต่อกันและกัน เพราะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีหากไม่ได้รับการแก้ไข จะเป็นผลตกกระทบต่อ
การเรียนของผู้เรียน การให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการกลุ่มหรือปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนท่ีมีผลตกกระทบต่อผู้อื่นนี้ นอกจากจะเป็นการช่วย
ใหผ้ลการเรียนของผู้เรียนดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะในการปรับตัวและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตอีกด้วย 

   สามารถสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้กระบวนการกลุ่มได้ดังนี้ เกม บทบาทสมมติ กรณี
ตัวอย่าง สถานการณ์จ าลอง ละคร และกลุ่มย่อย 
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3.7 หลักในการแบ่งกลุ่ม 
     หลักในการแบ่งกลุ่ม มีนักวิชาการกล่าวถึงดังนี้ 
     จันทิภา ลิมปิ เจริญ (2522:44) กล่าวว่ากลุ่มท่ีดีท่ีเหมาะสมในการเรียนการสอน

กระบวนการกลุ่ม ควรมีประมาณ 12-15 คน กลุ่มย่อยควรมีประมาณ 5-7 คน เวลาท่ีใช้ในการเรียน
การสอน ครั้งละไม่เกิน 60-90 นาที หรือประมาณ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์เป็นอย่างมาก 

     ทิศนา แขมมณี (2536: 49-51) กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ส่ิงท่ีครูจ าเป็นต้องท า
บ่อยๆ ก็คือ การแบ่งกลุ่มใหญ่ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ วัตถุประสงค์หลักของการแบ่งกลุ่มย่อยก็เพื่อให้
นักเรียนทุกคนมีโอกาสร่วมกิจกรรมอย่างท่ัวถึง เป็นการช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์และข้อมูลท่ีจะ
น ามาใช้ในการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้และความคิดต่อไป 

     ในการแบ่งกลุ่มย่อยโดยท่ัวไปครูควรค านึงถึงหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. ขนาดของกลุ่มย่อย ขนาดของกลุ่มย่อยจะเป็นเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น กิจกรรมบางประเภทต้องการกลุ่มขนาดเล็ก บางกิจกรรมต้องการกลุ่ม
ขนาดใหญ่ บางกิจกรรมยืดหยุ่นขนาดของกลุ่มได้ กลุ่มขนาดเล็กมักจะประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 
2-5 คน ขนาดใหญ่ประมาณ 10-20 คน แต่ขนาดท่ีเป็นท่ีนิยมกันคือ ขนาด 6-8 คน 

2. ลักษณะของสมาชิกในกลุ่ม การท่ีครูจะตัดสินใจว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มควรประกอบไป
ด้วยใครบ้างนั้น ครูควรพิจารณาจากวัตถุประสงค์เป็นส าคัญ ตัวอย่างเช่น 
      2.1 แบ่งสมาชิกกลุ่มตามเพศ โดยท่ัวไปครูควรแบ่งกลุ่มโดยให้มีเพศชายและหญิงคละ
กันไป เพราะกลุ่มลักษณะนี้เป็นกลุ่มท่ีธรรมชาติท่ีสุด แต่อย่างไรก็ตาม หากครูมีวัตถุประสงค์เฉพาะลง
ไป เช่น ครูต้องการให้นักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างทรรศนะของหญิงกับชาย ครูก็สามารถ
แบ่งกลุ่มให้เพศชายและหญิงแยกกันไปก็ได้ 

         2.2 แบ่งสมาชิกกลุ่มตามความสามารถ โดยท่ัวไปครูควรแบ่งกลุ่มโดยให้มีนักเรียนท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกัน คละกันไป เพราะกลุ่มลักษณะนี้เป็นกลุ่มท่ีธรรมชาติท่ีสุด แต่อย่างไรก็ตาม 
หากครูมีวัตถุประสงค์เฉพาะลงไป เช่น ครูต้องการจะช้ีให้นักเรียนเห็นปัญหาของการท างานระหว่าง
กลุ่มท่ีมีความสามารถสูงและต่ า ครูก็สามารถแบ่งกลุ่มตามความสามารถของนักเรียนได้ 

         2.3 แบ่งสมาชิกกลุ่มตามความถนัด เช่น แบ่งกลุ่มเอาผู้ท่ีถนัดในเรื่องเดียวกันไว้
ด้วยกัน เช่น กลุ่มท่ีมีความถนัดทางด้นดนตรี ศิลปะ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น ครูสามารถท าได้
หากครูมีวัตถุประสงค์เฉพาะท่ีท าให้จ าเป็นต้องแบ่งเช่นนั้น แต่โดยท่ัวไปแล้วครูควรแบ่งกลุ่มให้คละกัน
ไป เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีทรัพยากรท่ีหลากหลายแตกต่างกัน 

         2.4 แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ คือ ให้สมาชิกลุ่มเลือกจับกลุ่มกับบุคคลท่ีตนเองพึง
พอใจ ซึ่งครูสามารถท าได้เป็นบางครั้ง แต่ไม่ควรท าบ่อยๆเพราะจะท าให้นักเรียนขาดประสบการณ์ใน
การเข้ากลุ่มกับบุคคลท่ีต่างๆกันออกไป 

         2.5 แบ่งกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง คือ การจงใจให้สมาชิกกลุ่มบางคนอยู่ด้วยกันในกลุ่ม
เดียวกัน เพื่อการเรียนรู้การแก้ปัญหา หรือการปรับตัวเข้าหากัน     

         2.6 แบ่งกลุ่มตามการสุ่ม คือ การไม่เจาะจงว่าใครจะอยู่กับใครให้เป็นไปตามการสุ่ม 
ซึ่งอาจใช้วิธีจับสลากหรือวิธีอื่นๆก็ได้ 
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         2.7 แบ่งกลุ่มตามประสบการณ์ คือ การรวมสมาชิกท่ีมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันเข้า
ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหา หรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง แต่โดยท่ัวไปแล้ว
การแบ่งกลุ่มโดยให้มีสมาชิกกลุ่มท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกันออกไป จะช่วยให้กลุ่มได้แง่คิดและ
ข้อความรู้ท่ีกว้างขวางขึ้น 

นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วยังมีการแบ่งกลุ่มโดยพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆอีก เช่น วัย คุณวุฒิ อาชีพ 
ฯลฯ ซึ่งการพิจารณาตามปัจจัยเหล่านี้คงไม่จ าเป็นส าหรับกรณีท่ีกลุ่มผู้เรียนเป็นนักเรียนช้ันเดียวกัน  

กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549: 17-18) กล่าวว่า ขนาดของกลุ่มมีผลต่อการด าเนินงานภายในกลุ่ม 
จากการวิจัยของนักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา และนักการศึกษาพอจะสรุปได้ถึงจ านวนสมาชิกและ
ขนาดของกลุ่มท่ีมีผลต่างๆ ดังนี้ ถ้ากลุ่มในความสามารถความคิดกลุ่ม ขนาด 4 คน จะแก้ปัญหาได้เร็ว
กว่า ถ้าน้อยคนการรวมความคิดจะเร็ว 

1. ถ้ากลุ่มเกี่ยวกับความสอดคล้องปฏิสัมพันธ์ระดับความพอใจกลุ่มมีสมาชิก 5 คน จะ
ประสบความส าเร็จสูงกว่ากลุ่มท่ีมีสมาชิก 12 คน 

2. ถ้ากลุ่มท่ีต้องการเกี่ยวกับความถูกต้องของการตัดสินใจกลุ่มขนาด 6 คน จะดีกว่ากลุ่ม 2 
หรือ 3 คน 

3. ในด้านความพอใจของสมาชิกกลุ่มท่ีมีขนาด 5 คน จะประสบความส าเร็จได้เร็ว 
4. กิจกรรมกลุ่มทุกประเภทโดยเฉล่ียสมาชิก 6-8 คน จะมีโอกาสประสบความส าเร็จได้

รวดเร็ว 
 กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549: 19, อ้างจาก Patterson, 1973: 15) กล่าวว่า การท ากิจกรรม
กลุ่มในเด็กประถมศึกษา ไม่ควรเกิน 1 ช่ัวโมงต่อครั้ง และสัปดาห์หนึ่งควรจัด 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
เพราะปูองกันการเกิดการเบ่ือหน่ายได้ 
 กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549: 19, อ้างจาก Trotzer, 1979: 20) กล่าวว่า เสนอระยะเวลาในการ
เข้ากลุ่มแต่ละครั้งอาจใช้เวลา 1-2 ช่ัวโมง กรณีเป็นสถานศึกษาควรพิจารณาคาบเวลาเรียน ซึ่ง
ประมาณคาบละ 50 นาที จะเป็นการช่วยก าหนดเวลาในการเข้ากลุ่มจากคาบการเรียนการสอนไปใน
ตัว นอกจากนี้จ านวนครั้งยังขึ้นกับกลุ่มเปูาหมายและธรรมชาติของสมาชิกในกลุ่ม แต่อย่างน้อยท่ีสุด
ควรเข้ากลุ่มไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง ถ้ามากกว่านี้จะเป็นการดี 
 สามารถสรุปหลักในการแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ กลุ่มละประมาณ 6-8 คน แบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
ใช้เวลาการเรียนครั้งละ 1 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
 
 3.8 ประโยชน์ของกระบวนการกลุ่ม 
      ประโยชน์ของกระบวนการกลุ่ม มีนักวิชาการกล่าวถึงดังนี้ 
      จันทิภา ลิมปิเจริญ (2522: 59-60) กล่าวว่า ถ้าการเรียนการสอน แต่ละครั้งสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายท่ีวางไว้และเป็นไปตามเนื้อหาท่ีก าหนดไว้ ก็แสดงว่าได้ด าเนินการลุล่วงไปด้วยดี ผลดีท่ีจะ
ตามมาก็มีดังนี้ 
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     1 ผู้เรียนรู้จักเข้าใจตนเองดีขึ้น ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองเพื่อจะได้พยายามหาทาง
แก้ไข แม้จะท าได้เพียงบางส่วนก็ยังนับว่ามีคุณค่ากว่าการไม่ได้ท าเลย 
 2. ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ขึ้นมากกว่าเดิม 
 3. ท าให้เป็นคนใจกว้างขึ้น  เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น  ยอมรับว่าบุคคลอื่นก็มีท้ังข้อดีข้อเสีย 
พฤติกรรมทุกอย่างมาจากสาเหตุ ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น 
 4. มีระเบียบวินัยในตัวเองมากขึ้น มีการวางแผนการท างานไว้ล่วงหน้า ซึ่งรอบคอบ
กว่าเดิม 
 5. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงขึ้นกว่าเดิมจะตัดสินปัญหาใดๆก็ใช้เหตุผลมากขึ้น 
 6. รู้จักมองอะไรเป็นกลางๆ ไม่ค่อยโอนเอียงไปตามส่ิงท่ีได้เห็นได้ฟังมาทันที มีการ
ไตร่ตรองมากขึ้นกว่าเดิม 
 7. ผู้เรียนสามารถน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ทันที 
     กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549: 9-11) กล่าวว่า ประโยชน์ของกระบวนการกลุ่ม 
     กระบวนการกลุ่มมีคุณค่าในวงการศึกษา 
     กระบวนการกลุ่มเริ่มต้นเข้ามามีบทบาทในวงการศึกษา โดย จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) 
จากค าพูดของเขาท่ีว่า การเรียนรู้โดยการให้เด็กได้ลงมือท า (Learning by Doing) จึงกลายมาเป็น
หลักการในการศึกษาท่ีเน้นการรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ การรวมกลุ่มเพื่อท างานและการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ดังนั้นในการจัดกิจกรรมดังกล่าว กระบวนการกลุ่มจะช่วยส่ง เสริมให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการท างานร่วมกัน เช่น การร่วมมือในการท างาน ความเป็นผู้น า การเป็นผู้ตามท่ีดี การเป็น
สมาชิกท่ีดีของกลุ่ม นอกจากนี้ยังฝึกทักษะในการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ดังนั้นตัวครูควรเข้าใจถึง
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่มของเด็ก และต้องทราบถึงหลักการท่ีจะช่วยให้การท างานกลุ่มบรรลุ
เปูาหมายท่ีต้องการ 
     จากการน าเอากระบวนการกลุ่มมาใช้ในการจัดการศึกษานี้เอง ครูจะต้องมีความรู้
ความสามารถในการจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง ในปี ค.ศ.
1930 เป็นต้นมา กระบวนการกลุ่มเข้ามามีบทบาทในการศึกษา โดยมีผู้น าเอาหลักการกระบวนการ
กลุ่มมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ การอบรมครูประจ าการ การฝึกนักเรียน
ฝึกหัดครูก่อนออกฝึกสอน เป็นต้น 
     สามารถสรุปประโยชน์ของกระบวนการกลุ่มได้ดังนี้ ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้จักวางแผน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีเหตุผล และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
              5.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
          งานวิจัยในประเทศ 
          กุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ (2547: 44) ได้ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี6และเพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
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กลุ่มเปูาหมายท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 
โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน จ านวน 12 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น จ านวน 10 แผน 
ใช้เวลาในการสอน 20 ช่ัวโมง 2. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ 3. แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลงาน 5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉล่ียร้อยละแล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ60 น าเสนอโดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 10 แผน ใช้เวลารวมท้ังส้ิน 20 ช่ัวโมง 2. นักเรียนมีผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติงานและผลงาน มีคะแนนร้อยละ 75 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ60 3. ความคิดเห็นของนักเรียนพบว่านักเรียนชอบการเรียนรู้แบบโครงงาน
เพราะได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติจริงตามท่ีตนเองสนใจจนประสบความส าเร็จ 
นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถของนักเรียน 
นักเรียนต้องการให้มีการศึกษานอกสถานท่ีในสถานประกอบการ 
 ประดับพร โตไทยะ (2547:87-88) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน เรื่องส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อหา
ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังเรียน ด้วยแผนการเรียนรู้โดยโครงงานและ 4. เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5ท่ีเรียนด้วยแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 จ านวน 26 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แผนการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ กลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนก 0.22-0.61 และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ 0.939 สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ 
ดังนี้ 1. แผนการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 83.80/86.06และมี ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.757           
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อแผนการเรียนรู้โดยโครงงานอยู่ในระดับมาก โดยสรุปการศึกษาครั้งนี้ท าให้ได้
แผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับสอนนักเรียนเพื่อให้เกิดความตระหนักใน
การอนุรักษ์ และรักษาส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป 
 ทิพวรรณ ชุ่มเช้ือ (2548:82) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ  1.พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมช้ัน
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ประถมศึกษาปีท่ี 5 3.ศึกษาความสามารถในการท าโครงงานและ 4.ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อวิธีสอนแบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 45 คน เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ 1. แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยวิธีสอนแบบโครงงาน 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน และ 4. แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t-test) แบบ dependent และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานท่ีพัฒนาขึ้นจ านวน 6 แผน คือ 1.1รู้จักกับโครงงาน      
1.2 ประตูสู่โครงงาน 1.3 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1.4 กิจกรรมโครงงาน 1 1.5 กิจกรรมโครงงาน 2 
และ 1.6 การน าเสนอผลงานท่ีภูมิใจ ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.67/88.89 2. ผลการเรียนรู้เรื่อง
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานก่อนเรียนหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คะแนนหลังการเรียนท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานสูงกว่าก่อนการ
เรียน 3. นักเรียนมีความสามารถในการท าโครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถ
ก าหนดปัญหา และต้ังสมมติฐาน สามารถท าโครงงาน มีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน สรุปผลและ
สามารถน าเสนอผลงานได้ และ 4. นักเรียนเห็นว่าวิธีสอนแบบโครงงานเป็นวิธีสอนท่ีท าให้นักเรียนได้
ศึกษา ค้นคว้าได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเองและนักเรียนได้ความ
สนุกสนานในการเรียนรู้ 
 เมธินี ศรีลาศักด์ิ (2548: 80-81) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 32 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียน
บ้านปุาไร่ ต าบลปุาไร่ อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร 
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน 6 แผน ใช้เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยโครงงาน 
แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียนและระหว่างปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน แบบวัดความพึงพอใจใน
การเรียนรู้โดยโครงงาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
85.00/87.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน
เท่ากับ 0.73 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 2. นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความพึง
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พอใจโดยรอบและทุกด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียน และด้านวัดและประเมินผล 
อยู่ในระดับมาก โดยสรุป การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเหมาะสม 
ควรสนับสนุนให้ครูน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน และใช้เป็นแนวทางส าหรับครู
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานกับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ 
 วัชรพล โพธิชัย (2548:70) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน เรื่องการประกอบอาชีพในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
โครงงาน เรื่องการประกอบอาชีพในชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนบ้านดู่ เครือข่ายกลุ่มสนามบิน อ าเภอธวัชบุรี สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 13 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน
ประเภทส ารวจ เรื่องการประกอบอาชีพในชุมชน จ านวน 10 แผน ท าการสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง แบบ
ประเมินผลระหว่างเรียนใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนระหว่างเรียน โดยประเมินความสามารถใน
การท างาน ลักษณะนิสัยในการท างาน และเจตคติของผู้เรียน จ านวน 10 ฉบับ แบบประเมินผลงาน
ของนักเรียนจากใบงาน จ านวน 10 ฉบับ แบบประเมินโครงงาน จ านวน 1 ฉบับ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ 30 ข้อ มีค่าความยากรายข้อต้ังแต่ 
0.42 ถึง 0.65 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ต้ังแต่ 0.24 ถึง 0.43 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 0.90
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 
ระดับ จ านวน 20ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องการ
ประกอบอาชีพในชุมชน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 86.53/84.61 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
และมีดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน ร้อยละ 53 แสดงว่า นักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องการประกอบอาชีพในชุมชน โดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้าน
สาระการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัดผลประเมินผล อยู่ในระดับ
มาก โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการประกอบ
อาชีพในชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะกับครูผู้สอนจึงควรน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ศึกษา
ค้นคว้าพัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อท่ีจะช่วยท าให้ผลการเรียนของนักเรียน
เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  
 มงคล ขันบุตรศรี (2549: 70) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงาน เรื่องอาชีพในชุมชน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน เรื่องอาชีพใน
ชุมชน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
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80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานกับนักเรียนท่ีเรียนรู้โดย
ใช้แผนการสอนตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ กิ่งอ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2548 
จ านวน 50 คน แบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องละ 25 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด ได้แก่ แผน     
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน จ านวน 7 แผน ท าการสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง แบบประเมิน
โครงงานเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 1 ฉบับ 16 ข้อ และแบบประเมินพฤติกรรม
ระหว่างเรียน เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จ านวน 3 ฉบับ ฉบับละ 5 ข้อ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ 40 ข้อ มีค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ .33 ถึง .80 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .87 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test( Independent 
Samples) ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เรื่อง
อาชีพในชุมชน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับร้อยละ 86.90/82.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้โครงงานเรื่อง
อาชีพในชุมชนมีค่าเท่ากับ 0.5802แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนคิดเป็นร้อยละ 58.02 
3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เรื่องอาชีพในชุมชน กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เรื่องอาชีพในชุมชน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น จึงสมควรน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
 ธนิษฐา ช่ าชอง (2550:112-113) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน 
เรื่องส่ิงแวดล้อมในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เรื่อง
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 30 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เรื่อง ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 10 แผน 
ท าการสอนแผนละ 1 ช่ัวโมง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.20 ถึง 0.89 ค่าความยากต้ังแต่ 0.20 ถึง 0.57 และค่าความ
เช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.86 แบบประเมินโครงงาน แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยโครงงาน  
ใบงานและแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  1 ถึง 5 และแบบ
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ส ารวจข้อมูลในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 6 ถึง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยโครงงาน เรื่อง ส่ิงแวดล้อมในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 94.20/90.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 2. ค่า
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องส่ิงแวดล้อมในชุมชน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 0.7181 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 71.81 3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยโครงงาน เรื่อง ส่ิงแวดล้อมในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.24 ซึ่ง
แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยสรุปแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงาน เรื่อง ส่ิงแวดล้อมในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงสมควร
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
 ปิยะพร วิชาชัย (2550:92-93) ได้ศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยโครงงาน เรื่องฮีตสิบสองคลองสิบส่ี ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน 
เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบส่ี เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมี
ต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Samplimg) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยโครงงาน เรื่องฮีตสิบสองคลองสิบส่ี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 8 แผน ใช้เวลาในการสอน 18 ช่ัวโมง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
ชนิดเลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก (B) ต้ังแต่ 0.32 ถึง 1.00 และค่าความยากง่าย 
(P) ต้ังแต่ 0.20 ถึง 0.63 และมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 0.90 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบส่ี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งมีค่าอ านาจ
จ าแนกต้ังแต่ 1.78 ถึง 8.49 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบสมมุติฐาน ใช้ t-test (Dependent 
Samples) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสองคลองสิบส่ี 
โดยโครงงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 87.23/86.88 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ มีค่าดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเท่ากับ 0.7785 หมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
ขึ้นร้อยละ 77.85 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน
เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบส่ี โดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการวัดผลประเมินผลอยู่
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ในระดับมากท่ีสุด โดยสรุป ครูผู้สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยโครงงาน 
เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบส่ี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆท่ีมีคุณภาพต่อไป 

ปรีชา ติดชัยภูมิ (2550:90-91) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ
โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้โดย
วิธีสอนแบบโครงงานและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่องวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา ภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2549 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 27 
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จ านวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ .21 ถึง .81 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .89 แบบ
ประเมนิโครงงานจ านวน 1 ชุด จ านวน 10 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจจ านวน 10 ข้อ สถิติท่ีใช้ใน 
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้            
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่องวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.43/84.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนด 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้โดยวิธีสอน
แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 เท่ากับ0.72แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ72 3. นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ
โครงงาน เรื่องวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
วิธีสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหมาะสม ส่งผลให้นักเรียน มีนิสัยรักการท างานและมีความสามารถในการท างานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้ เกิดทักษะในการท างาน 

วัชนา นรสาร (2550:61-62) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
โครงงาน เรื่องส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยโครงงาน 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) อ าเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 แผน แบบ
ประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง .25 ถึง .85 และมีค่าความเช่ือมั่น .74 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
โครงงาน เรื่องส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 25 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งมีค่าความยากง่ายของ
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แบบทดสอบระหว่าง .23 ถึง .73 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .25 ถึง 0.89 และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ 0.79 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 มีประสิทธิภาพ 81.97/89.55 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยโครงงาน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 2. ดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ .80 หรือคิดเป็นร้อยละ 
80 หมายความว่า หลังจากนักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่อง
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาแล้ว มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 
80 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยโครงงาน เรื่องส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ อยูใ่นระดับมาก โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยโครงงาน มีประสิทธิภาพเหมาะสม ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ และรักษา
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป 

วีณา นิลปานันท์ (2550:107-108) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยโครงงาน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์
เพื่อ1.พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยโครงงาน เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยโครงงาน เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลังเรียนเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยโครงงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยโครงงาน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้คือ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ อ าเภอนางรอง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ านวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)เครื่องมือท่ีใช้คือ 1.แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยโครงงาน 
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 8 แผน 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ 3.แบบ
วัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและดัชนีประสิทธิผล 4.แบบวัดเจตคติของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ 1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยโครงงาน 
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
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ประถมศึกษาปีท่ี6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 86.63/83.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 2.ดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เท่ากับ 0.6828 หรือแสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 68.28 3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยโครงงานโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากและมีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยโครงงาน เรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ควรสนับสนุนให้ครูน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
โครงงาน และใช้เป็นแนวทางส าหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานกับสาระการเรียนรู้
อื่นๆ ได้ 

โสภา นามไว (2552: 60) ได้ศึกษาผลการสอนแบบโครงงานท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์และ 
เจตคติทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านน้ าทรัพย์ จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการสอนแบบโครงงาน 2. เปรียบเทียบเจตคติ
ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการสอนแบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน         
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านน้ าทรัพย์ จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
3. แบบวัดเจตคติทางการเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ
โครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2. เจตคติทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
พรผกา ช านาญวงษ์ (2553: 102)ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ เรื่องรักษ์ต้นไม้
ในชุมชน ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้โครงงาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบูรณาการโดยใช้โครงงาน 
เรื่องรักษ์ต้นไม้ในชุมชน โดยให้นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป 2.เพื่อ
ศึกษาความตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบูรณาการโดยใช้
โครงงานเรื่องรักษ์ต้นไม้ในชุมชน กลุ่มเปูาหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2552 จ านวน 27 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1.หน่วยบูรณาการ เรื่องรักษ์ต้นไม้ใน
ชุมชนช้ันประถมศึกษาปีท่ี5โดยใช้โครงงานจ านวน 9 แผน(17ช่ัวโมง) 2.แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3.แบบสอบถามวัดความตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 4.แบบสังเกตพฤติกรรมด้าน
ความตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้เรียนรู้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จากหน่วยบูรณาการโดยใช้โครงงาน พบว่า นักเรียนจ านวนร้อยละ 77.78 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ด้านความตระหนักใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนพบว่าหลังจากได้รับการสอนโดยใช้หน่วยบูรณาการโดยใช้โครงงาน 
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เรื่องรักษ์ต้นไม้ในชุมชน ผู้เรียนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ต้นไม้อยู่ในระดับท่ี 4 คือ ขั้นจัดระบบ
คุณค่าให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Rivet, Krajcik (2004 : 41:669-692) ได้ศึกษา มาตรฐานความส าเร็จในการปฏิรูป

ระบบเมือง : ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีท่ี 6 ความท้าทายในการปฏิรูประบบเมือง
เริ่มข้ึนในการศึกษาวิทยาศาสตร์ ให้มีความส าเร็จในท้องถิ่น รัฐและชาติ พวกเราร่วมมือกับครูในการ
จัดระบบโรงเรียนรัฐบาล มีการใช้หลักสูตรโครงงานในการเรียนรู้ปัญหาจริงๆท่ีเกิดขึ้นในโลก นักเรียน
ในยุควิทยาศาสตร์จะต้องมีการทดลองและใช้เทคโนโลยีได้ พวกเราเสนอการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งนักเรียนต้ังค าถามและจัดการปัญหาจนบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ข้อ
ได้ ครู 24 คน นักเรียน 2,500 คน ท่ีมีส่วนร่วมในโครงงานนี้มากว่า 4 ปี นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทดลองและท าการทดสอบก่อนและหลังเรียน ใช้การวัด ก่อนท า หลังท า มีนัยส าคัญและสอดคล้องกับ
การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น มีส่วนร่วมในโครงงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจ านวนของครูและนักเรียนท่ีประสบ
ผลส าเร็จเพิ่มมากขึ้น และผู้น าได้พัฒนาโครงงานท่ีให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยท า มาเป็นครูในต าบลท า 
เหล่านี้เป็นผลท่ีแสดงว่าเนื้อหาประกอบด้วยการเรียนรู้และสนับสนุนให้นักเรียนทดลองซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการปฏิรูประบบเมืองท่ีมีผลต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีส าคัญและมีความหมายต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

Branch, Maribe (2005 : 38(1):65) ได้ศึกษา จุดประสงค์เพื่อส ารวจความแตกต่าง
แต่ละบุคคล ความสามารถพิเศษเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ท างานกับการ
จัดการเรียนรู้โครงงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนภูมิศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 61 คน มี
จุดประสงค์ 5 ข้อ เป็นโรงเรียนเอกชนทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ สังเกต และผลงาน ผลการวิจัยพบว่า ผลงานมีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลตลอด
ถึงเปล่ียนความสามารถ ผลงานแสดงถึงความรู้ของผู้เรียน 3 วิธี คือ ระบบความรู้ ขอบเขตความรู้ 
และความรู้หลังจากกระบวนการคิด อย่างไรก็ตาม ความรู้บางอย่าง เช่น กระบวนการตัดสินใจไม่มี
เอกสารอธิบาย ท้ายท่ีสุด การเรียนรู้โครงงานมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถและการ
วางแผนของแต่ละบุคคล 
 

5.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการกลุ่ม 
งานวิจัยในประเทศ 
อ านวย แน่นอุดร (2553:124) ได้ศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบ STAD โรงเรียนบ้านกุดจิก อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ    
การด าเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้แบบ STAD 2.ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมของ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบ STAD ให้นักเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มและจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
นักเรียนท้ังหมด กลุ่มเปูาหมายท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านกุดจิก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 16 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบัติการ ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 15 แผน ใช้เวลา 15 ช่ัวโมง 2.เครื่องมือท่ีใช้ในการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติการ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม  
การเรียนของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบทดสอบท้ายวงจร 3.เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมินผลการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งมีวงจรปฏิบัติการวิจัย 3 วงจร คือ วงจรปฏิบัติการท่ี 1 ประกอบด้วยแผนการจัด      
การเรียนรู้ที่ 1-4 วงจรปฏิบัติการท่ี 2 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5-10 และวงจรปฏิบัติการ
ท่ี 3 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11-15 หลังจากเสร็จส้ินการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวงจร
ปฏิบัติการ จะมีการทดสอบย่อยท้ายวงจร เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน จากนั้นน าข้อมูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 
1.ด้านทักษะกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบ STAD ผลจากการสังเกตพบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
บทบาทการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.99 2.ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบ 
STAD พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 โดยมีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 78.60 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

สุภาวดี ชัยเลิศ (2553:52) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
กลุ่มส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งาน
เกษตร) โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งาน
เกษตร) เรื่อง การปลูกผักสวนครัว โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ ให้จ านวนนักเรียนร้อยละ 
75 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่มช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่องการปลูกผัก
สวนครัว โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีรูปแบบ กลุ่มทดลองกลุ่ม
เด่ียว (One-Group-Posttest Only Design) กลุ่มเปูาหมายในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 5 ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านสวนหม่อม อ าเภอมัญจาคีรี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 2 จ านวน 16 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 11 แผน แบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรมการท างานกลุ่ม 
แบบตรวจผลงานและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้เรียนรู้จากการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานเกษตร) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องการปลูกผักสวนครัว พบว่า นักเรียนร้อยละ 
87.50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 86.27 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 75/75 ตามท่ีก าหนดไว้ 2.ทักษะ
กระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
บูรณาการภายในวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่องการปลูกผัก
สวนครัว พบว่าทักษะกระบวนการกลุ่ม โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละ 89.64 คุณภาพระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณาข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การวางแผนการท างาน ร้อยละ 94.79 รองลงไปคือ การมีคุณธรรม
ในการท างาน ร้อยละ 89.06 และการปรับปรุงการท างานร้อยละ 88.54 ตามล าดับ 

จันทร์จิรา ยี่โต๊ะ (2554:116-117) ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยด้านความรู้และทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบใช้ค าถามล่าค าตอบ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและด้านทักษะกระบวนการกลุ่ม
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบใช้ค าถามล่า
ค าตอบ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ต าบลบ้านแถว 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 60 คน โดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองท่ี 1 จ านวน 30 คน และกลุ่มทดลองท่ี 2 จ านวน 30 คน กลุ่มทดลองท่ี 1 
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และกลุ่มท่ี 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถามล่าค าตอบ 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองกลุ่มละ 20 ช่ัวโมง โดยท้ังสองกลุ่มใช้เนื้อหาเดียวกัน ในการด าเนินการ
ครั้งนี้ใช้แผนการวิจัยแบบ Pretest-Posttest Nonequivalent Design เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยวรรณคดีและ
วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครตามหาพระบิดาเข้าเมืองผีดิบ มีค่าความเช่ือมั่น 0.85 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test ในรูปผลต่างของคะแนนและการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัว
แปร ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการการเรียนรู้แบบบูรณา
การและแบบใช้ค าถามล่าค าตอบไม่แตกต่างกัน ส่วนทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบใช้ค าถามล่าค าตอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 โดยท่ีทักษะกระบวนการกลุ่มของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถามล่าค าตอบสูงกว่าทักษะ
กระบวนการกลุ่มของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ภัทรวดี ทองจินดา (2554:108) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT 
ร่วมกับการท าโครงงานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการท างานและกระบวนการกลุ่ม
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับการท าโครงงาน 2) ศึกษาทักษะกระบวนการท างานหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับการท าโครงงาน 3) ศึกษากระบวนการกลุ่มของนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับการท าโครงงาน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับการท าโครงงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านคลองตัน อ าเภอตากใบ จังหวัด
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นราธิวาส จ านวน 30 คน ด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและ
หลังการเรียนรู้ เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT 
ร่วมกับการท าโครงงาน จ านวน 9 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อน
เรียนและหลังเรียน เรื่องการปลูกพืชกินได้ จ านวน 2 ฉบับ คือ แบบก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินทักษะกระบวนการท างานของนักเรียนท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับการท าโครงงาน 4) แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม
ของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับการท าโครงงาน 5) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับการท าโครงงาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1.นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับการ
ท าโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติิท่ีระดับ .01 2.นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
LT ร่วมกับการท าโครงงาน อยู่ในระดับดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3.นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการกลุ่มหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับการท าโครงงาน อยู่ในระดับดี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค LT ร่วมกับการท าโครงงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สุจิตรา โพธิ์ทอง (2555:122-123) ได้ศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
กระบวนการกลุ่มท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยและทักษะกระบวนการกลุ่มของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียน กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ก่อนการใช้วิธีสอนแบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย
ของนักเรียน กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน หลังการใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนกลุ่ม
เก่งก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม4)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มปานกลาง ก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 5) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของ
นัก เรี ยนก ลุ่มอ่อนก่ อนและหลังการใ ช้วิ ธี สอนแบบมี ส่ วนร่ วม โดยใ ช้กระบวนการก ลุ่ม                     
6)เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มกับเกณฑ์ หลังการใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และ 7) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนแบบมี ส่วนร่วมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนบ้านโคกตา ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม แบบ
แผนการวิจัย เป็นรูปแบบการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม จ านวน 9 แผน 2) แบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย แบบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก เป็นข้อสอบคู่ขนาน จ านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม จ านวน 1 ฉบับ 20 ข้อ และ  
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4) แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม จ านวน 1 ฉบับ 25 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดย t-test และ One way ANOWA 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1)ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียน กลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลาง และกลุ่มอ่อน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีการพัฒนา +3.00 ซึ่งความสามารถในการอ่าน
จับใจความภาษาไทยของนักเรียน กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 2)ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียน กลุ่มเก่ง 
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน หลังเรียน กลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางมีความสามารถในการอ่านจับ
ใจความภาษาไทยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 3)ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มเก่ง หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนและมีการพัฒนาเป็น +1.38 4)ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของ
นักเรียนกลุ่มปานกลาง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีการพัฒนาเป็น +3.56 5)ความสามารถในการ
อ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มอ่อน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีการพัฒนาเป็น +3.62 
6)ทักษะกระบวนการกลุ่มหลังการใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการกลุ่มทุกข้อ และทุกด้าน
อยู่ในระดับดีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 7)ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมโดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก  

ค าจันทร์ วิเศษลา (2556:65) ได้ศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่องการปลูกผักสวนครัวโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเชิงวิธีการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการ โดยให้มีจ านวนนักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะ
กระบวนการกลุ่มในระดับดีขึ้นไป 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องการปลูกผักสวน
ครัว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการโดยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป รูปแบบการวิจัยเป็นการ
ทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียววัดผลหลังเรียน (OneShot Case Study) 
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านค าบง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 21 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการ จ านวน 8 แผน 16 ช่ัวโมง      
2) แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 5 ข้อ 
และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัย
พบว่า 1.นักเรียนจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 มีทักษะกระบวนการกลุ่ม อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 25.29 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 84.30 และมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
Chiriac (2008:55(5):505-518) ได้ศึกษาแผนการความเข้าใจกระบวนการกลุ่มใน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการกลุ่มท่ีเกิดกับผู้สอนในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ใช้ทฤษฎีการท างานของกลุ่มของ Steiner และทฤษฎีการท างาน
และการเส่ือมถอยของกลุ่มของ  Bion มารวมกัน ซึ่งอาจจะเป็นวิธีท่ีจะน าไปสู่การอธิบายพลวัตของ
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ ด้วยแบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ผลปรากฏว่า การรวมกันของทฤษฎีการท างานของกลุ่มของ Steiner 
และทฤษฎีการท างานและการเส่ือมถอยของกลุ่มของ  Bion มันเป็นวิธีท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในการอธิบายพล
วัตรของกลุ่ม รูปแบบท่ีสร้างขึ้นมาใหม่นี้มันเป็นการพัฒนาทฤษฎีและในเวลาเดียวกัน ยังพัฒนา
เครื่องมือและวิธีการใหม่ๆของกระบวนการกลุ่มด้วย 

Chang (2010:44(1):129-154) ได้ศึกษากระบวนการกลุ่มและการกระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้เรียน EFL(การศึกษาของพลวัตรกลุ่มในห้องเรียน EFL) วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจกระบวนการกลุ่ม
ของกลุ่มท่ีไม่ได้คละนักเรียนกับกลุ่มท่ีคละนักเรียนเก่ง กลาง อ่อนไว้ ส่งผลต่อการกระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคนในห้อง EFL ความพิเศษของงานวิจัยนี้คือการก าหนดกลุ่มให้นักเรียนและสังเกต
การมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน 152 คน สาขา
ภาษาอังกฤษ ผลปรากฏว่า ความสัมพันธ์ของกระบวนการกลุ่มต่อการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
พบว่า นักเรียน 12 คนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยการถามและแลกเปล่ียนความรู้กัน นักเรียนหลายคน
ให้ค าแนะน าว่าการเรียนรู้เป็นกลุ่มนั้นมีความส าคัญอย่างมากในการเรียน และในช้ันเรียนยังเรียนรู้ด้วย
ความสงบอีกด้วย 

Sackney (2005:28(3):434-457) ได้ศึกษาความรู้และกระบวนการความรู้กลุ่มใน
โรงเรียน ทดสอบความรู้กลุ่มกับ 3 โรงเรียน โดยใช้กรอบแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและสังคม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต การวิเคราะห์การสนทนา และวิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลปรากฏ
ว่า อิทธิพลของรูปแบบการติดต่อส่ือสารและส่ิงแวดล้อมมีผลต่อความรู้กลุ่ม ความรู้กลุ่มไม่ได้สร้าง
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยเลย แต่การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในกระบวนการของความรู้จะ
เช่ือมโยงไปสู่ความรู้อื่นๆได้ 

Peterson (2012:60(3):112-121) ได้ศึกษาการสร้างความฉลาดทางอารมณ์และ
ผลกระทบต่อการท างานกลุ่มของนักเรียนสาขาการประเมินการสอน กระบวนการกลุ่มเป็นการฝึกท่ี
ปกติในช้ันเรียนระดับมหาวิทยาลัย บ่อยครั้งท่ีนักเรียนบ่นถึงการปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า
ประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่ม นักศึกษาจะออกแบบช้ินงานในท้ายๆช่ัวโมงมากกว่าระหว่างกลางช่ัวโมง 
จึงใช้การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ผลปรากฏว่า การให้ความรู้ ท่ีมีประโยชน์ต่อกลุ่มจะช่วยลด
พฤติกรรมการปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ 
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5.3 งานวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการกลุ่ม 
งานวิจัยในประเทศ 
ยุทธนา อาจศัตรู  (2550:112-115) ไ ด้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี การวิจัยและพัฒนาเรื่องนี้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ใน 3 ขั้นตอน คือ 1.ศึกษาสภาพของ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 2.แสวงหาแนวทาง วิธีการและดัชนีช้ีวัดการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 3.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ประชากรในการวิจัยมี 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีส่วนส าคัญในการพัฒนา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนวัดเขาวง จ านวน 14 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้อ านวยการ ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง ผู้เช่ียวชาญ และผู้เข้าชมนิทรรศการ รวมจ านวน 
118 คน กรอบในการวิจัยท่ีใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มมี 4 ด้าน คือ การมี
เปูาหมายร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การติดต่อส่ือสารกันในกลุ่ม และการตัดสินใจ
ร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียน สรุปได้ดังนี้ 1.1 นักเรียนส่วนใหญ่มีโอกาสท างานรวมกันเป็นกลุ่ม
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่การท าหน้าท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม ความสามารถในการท างานกลุ่มอยู่ใน
ระดับดี ความรู้สึกต่อการท างานกลุ่มส่วนใหญ่ชอบมาก ส่วนโอกาสในการเปล่ียนกลุ่มนานๆครั้ง ขนาด
ของกลุ่มอยู่ท่ี 5-6 คน 1.2 นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติท่ีดีในกระบวนการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับน้อย 1.3 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยมีเปูาหมายร่วมกัน พฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารกันในกลุ่มอยู่ ในระดับน้อยครั้ง 
พฤติกรรมการตัดสินใจร่วมกันในระดับปานกลาง 2. แนวทางและวิธีการในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 2.1 ชุดฝึกกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม จ านวน 4 ชุด คือ 2.1.1 ชุดการมีเปูาหมายร่วมกัน 2.1.2 ชุดการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 2.1.3 ชุดการติดต่อส่ือสารกันในกลุ่ม 2.1.4 ชุดการตัดสินใจร่วมกัน            
2.2 โครงงานกลุ่มและการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้ของกลุ่ม 3. ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียน ดังนี้ 3.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ตอบถูกต้องร้อยละ 80 มีเจตคติต่อกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 75 และมีพฤติกรรมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในแต่ละด้านร้อยละ75 3.2นักเรียนสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม จัดท าโครงงานกลุ่มและน าเสนอโดยการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ของกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก     
4. ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนตามแนวทางและวิธีการ
พัฒนาท่ีได้จากการแสวงหาร่วมกันของผู้มีส่วนส าคัญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 4.1 นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับมาก มีเจตคติต่อ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีพฤติกรรมการมีเปูาหมาย
ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 80 นักเรียนท้ังหมดมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่มการติดต่อส่ือสารกันใน
กลุ่มและการตัดสินใจร่วมกัน 4.2ผลการประเมินโครงงานกลุ่มและการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้ของ
กลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก 
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สรุป การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน และ
กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน จาก 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ และการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานกล่าวว่า 
โครงงานมีวัตถุประสงค์ 1.ผู้เรียนแสดงความอยากรู้อยากเห็น ในเรื่องท่ีตนเองสนใจ 2.ผู้เรียนไป
ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องท่ีตนเองสนใจด้วยตนเอง 3.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ การตัดสินใจและการ
เลือก 4.นักเรียนในระดับต้นๆจะใช้ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการส ารวจ 
ทักษะการต้ังค าถาม และทักษะการคิดจะสูงขึ้นไปเมื่อนักเรียนอยู่ในระดับช้ันสูง เช่น ทักษะการต้ัง
สมมุติฐาน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ 5. นักเรียนในระดับต้นๆจะใช้ทักษะในการท างาน
พื้นฐาน เช่น การวาดภาพ การเขียน การอ่าน และทักษะในการท างานจะสูงขึ้นไปเมื่อนักเรียนอยู่ใน
ระดับช้ันสูง เช่น แผนภูมิ แผนภาพ การประดิษฐ์ส่ิงจ าลอง โดยมีขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน ดังนี้ 1.ขั้นการส ารวจสภาพปัญหา ครูให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอนและ
นักเรียนส ารวจกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 2.ขั้นเลือกหัวข้อ นักเรียนร่วมกันเลือกกลุ่มอาชีพในชุมชน
บางบอนท่ีนักเรียนสนใจ 3.ขั้นการวางแผน นักเรียนแต่ละกลุ่มมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ร่วมกันวางแผน ด้วยการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล และด าเนินการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ ช่ือโครงงาน ช่ือ
ผู้ท าโครงงาน ช่ือครูที่ปรึกษาโครงงาน บทคัดย่อ เหตุผลในการเลือกหัวข้อท าโครงงาน จุดประสงค์ใน
การท าโครงงาน วิธีการส ารวจ ผลการส ารวจ และแหล่งหาข้อมูล 4.ขั้นด าเนินโครงงาน แต่ละกลุ่มลง
มือท าโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลทุกครั้งท่ีลงมือท า สรุปเขียนรายงาน เพื่อเตรี ยม
น าเสนอต่อช้ันเรียน 5.ขั้นน าเสนอผลการด าเนินโครงงาน นักเรียนทุกกลุ่มออกมารายงานหน้าช้ันเรียน 
พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อโครงงานและร่วมกันสรุปสาระส าคัญของเรื่องท่ีเรียน และ 6.ขั้น
ประเมินผลการด าเนินโครงงาน ครูประเมินผลโครงงานแต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยท าการประเมินผลการด าเนิน
โครงงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนการท าโครงงาน นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างการท า
โครงงาน ครูท าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียน และหลังการท าโครงงาน 
นักเรียนท ารายงานโครงงาน ท าแบบทดสอบหลังเรียน ท าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม และท า
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ผลจากการศึกษางานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง จะส่งผลให้มีความร่วมมือใน
กระบวนการกลุ่มสูงขึ้น และการใช้การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงเช่นกัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน และ
กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน และ

กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง(Experimental Research)โดยมีนักเรียนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 2.ศึกษากระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 3.ศึกษาความสามารถในการท าโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน และ 4.ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
4. ระยะเวลาในการวิจัย 
5. แบบแผนการวิจัย 
6. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
7. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
8. การด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 
9. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 - 3/8 ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จ านวน300คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 1     

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จ านวน 38 คน 
ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม 
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2. ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  
     2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน  
     2.2.2 กระบวนการกลุ่ม 
     2.2.3 ความสามารถในการท าโครงงาน 
     2.2.4 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

 
3. เนื้อหาสาระ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 5 มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มี
จิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 กลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 
 
4. ระยะเวลาในการวิจัย 

การทดลองใช้เวลาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ        
2 ช่ัวโมง รวม 14 ช่ัวโมง 
 
5. แบบแผนการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทดลอง (Experimental research) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ
กลุ่มเดียวมีการสอบก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest – Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์ 
2554: 147) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
T 1 X T2 

 

T 1 หมายถึง  ทดสอบก่อนเรียน 
X หมายถึง  การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
T2 หมายถึง  ทดสอบหลังเรียน 

 
6. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
6.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 12 ช่ัวโมง 
6.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน จ านวน 1 ฉบับ 

เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจ านวน 30 ข้อ 
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         6.3 แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม จ านวน 1 ฉบับ มีจ านวน 20 ข้อ ตามองค์ประกอบ
กระบวนการกลุ่ม 3 ด้าน ได้แก่ 1.มีเป้าหมายร่วมกัน 2.การแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ 
และ 3.ความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ และ
ควรปรับปรุง   
 6.4 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ า              
 6.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย 
ซึ่งสอบถามใน 3 ประเด็น คือ 1.ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 2.ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และ 3.ด้าน
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 
7. ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 7.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 
      ผู้วิจัยด าเนินการดังต่อไปนี้  
      7.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ เรื่องกลุ่ม
อาชีพในชุมชนบางบอน 
      7.1.2 ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน จากวรรณกรรมแล้วน ามา
สังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการ คือ การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องกลุ่มอาชีพ
ในชุมชนบางบอน มีขั้นตอน ดังนี้ 1.ขั้นการส ารวจสภาพปัญหา ครูให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนบางบอนและนักเรียนส ารวจกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 2.ขั้นเลือกหัวข้อ นักเรียนร่วมกันเลือก
กลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอนท่ีนักเรียนสนใจ 3.ขั้นการวางแผน นักเรียนแต่ละกลุ่มมอบหมายหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ร่วมกันวางแผน ด้วยการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล และด าเนินการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
ช่ือโครงงาน ช่ือผู้ท าโครงงาน ช่ือครูที่ปรึกษาโครงงาน บทคัดย่อ เหตุผลในการเลือกหัวข้อท าโครงงาน 
จุดประสงค์ในการท าโครงงาน วิธีการส ารวจ ผลการส ารวจ และแหล่งหาข้อมูล 4.ขั้นด าเนินโครงงาน 
แต่ละกลุ่มลงมือท าโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลทุกครั้งท่ีลงมือท า สรุปเขียนรายงาน 
เพื่อเตรียมน าเสนอต่อช้ันเรียน 5.ขั้นน าเสนอผลการด าเนินโครงงาน นักเรียนทุกกลุ่มออกมารายงาน
หน้าช้ันเรียน พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อโครงงานและร่วมกันสรุปสาระส าคัญของเรื่องท่ีเรียน 
และ 6.ขั้นประเมินผลการด าเนินโครงงาน ครูประเมินผลโครงงานแต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยท าการประเมินผล
การด าเนินโครงงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนการท าโครงงาน นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่าง
การท าโครงงาน ครูท าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียน และหลังการท า
โครงงาน นักเรียนท ารายงานโครงงาน ท าแบบทดสอบหลังเรียน ท าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม 
และท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
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ตารางท่ี 5 เวลาและสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 

สาระการเรียนรู้/เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

แบบทดสอบก่อนเรียน 1 
กลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 12 
แบบทดสอบหลังเรียน 1 

รวม 14 
     7.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด จุดประสงค์
การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ การประเมินผลรวบยอด การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

     7.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า สาระส าคัญควรเขียนให้ได้ใจความ ขั้นพัฒนาเพิ่มข้อสุดท้าย ครู
และนักเรียนร่วมกันสรุปอาชีพที่ส าคัญของชุมชนบางบอน และช่ัวโมงท่ี 7 ขั้นท่ี 5 ขั้นน าเสนอ ให้ระบุ
จ านวนกลุ่มท่ีออกมารายงาน 

     7.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

     7.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน3คนประกอบด้วย 
1) ผู้เชียวชาญด้านการสอน 2) ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 3) ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าต้ังแต่0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความ
สอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ ได้เท่ากับ 
1.00 ซึ่งแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และสามารถน าไปใช้ได้ 
(รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 140)  

     7.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะว่า ในการถามตอบกับนักเรียนควรมีการเฉลยค าตอบไว้
ด้วย และในช่ัวโมงท่ี 7 ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอ ควรให้นักเรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน เช่น ต้ัง
ค าถามถามกลุ่มนักเรียนท่ีออกไปน าเสนอ เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ 2 ทาง  

     7.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 37 คน ท่ีมีความรู้ในเรื่องนี้
มาแล้ว เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

     7.1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง  
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 2. ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
ในแต่ละขั้นตอนเพื่อท าความเข้าใจในกระบวนการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง 
และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

4. น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
 

5. น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

 8. น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อปรับปรุง 
แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 9. น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน สามารถสรุปดังแผนภาพที่ 6  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
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เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน สรุปข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ในแผนภาพที่ 7 มีดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ข้ันกิจกรรม 
พัฒนานักเรียน 

ข้ันที่ 1 ข้ันการส ารวจสภาพปัญหา 
ครูให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนบางบอน และนัก เรี ยน
ส ารวจกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 

 
ข้ันที่ 2 ข้ันเลือกหัวข้อ นักเรียน
ร่วมกันเลือกกลุ่มอาชีพในชุมชน
บางบอนที่นักเรียนสนใจ 

 
ข้ันที่ 3 ข้ันการวางแผน นักเรียน
แต่ละกลุ่มมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ร่วมกันวางแผน ด้วย
การศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล และ
ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ดังน้ี ชื่อ
โครงงาน ชื่อผู้ท าโครงงาน ชื่อครูที่
ปรึกษาโครงงาน บทคัดย่อ เหตุผล
ในการเลือกหัวข้อท าโครงงาน 
จุดประสงค์ในการท าโครงงาน 
วิธีการส ารวจ ผลการส ารวจ และ
แหล่งหาข้อมูล 

ข้ันที่ 4 ข้ันด าเนินโครงงาน แต่ละ
กลุ่ ม ล งมื อ ท า โ ค ร ง ง าน  เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูล และบันทึกผลทุก
ครั้งที่ลงมือท า สรุปเขียนรายงาน 
เพ่ือเตรียมน าเสนอต่อชั้นเรียน 

 
ข้ันที่ 5 ข้ันน าเสนอผลการด าเนิน
โครงงาน นักเรียนทุกกลุ่มออกมา
รายง านห น้าชั้ น เ รี ยน พูดคุ ย
แล ก เป ลี่ ย นค ว าม คิ ด เห็ น ต่ อ
โครงงานของแต่ละกลุ่มทั้งชั้นเรียน 
และร่วมกันสรุปสาระส าคัญของ
เรื่องที่เรียน 

 
ข้ันที่ 6 ข้ันประเมินผลการด าเนิน
โครงงาน ครูประเมินผลโครงงาน
แต่ละกลุ่ม ก่อนการท าโครงงาน 
ระหว่างการท าโครงงานและหลัง
การท าโครงงาน 
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7.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ซึ่งเป็นข้อสอบ

แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีเนื้อหาครอบคลุม เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน โดยแบบทดสอบนี้มุ่งวัดพฤติกรรม
ในการเรียนรู้ 6 ระดับ คือ การจ า การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการ
สร้างสรรค์ โดยข้ันตอนในการสร้างแบบทดสอบมีดังนี้  

     7.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

     7.2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากเอกสารหลักสูตรและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบได้ตรง และ
ครอบคลุมเนื้อหา โดยการสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

     7.2.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน วิเคราะห์ข้อสอบปรนัยได้แก่ การจ า การเข้าใจ การ
ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ตารางท่ี 6 วิเคราะห์ข้อสอบปรนัย สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 
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ส 5.2 ป.3/2 อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการ
ประกอบอาชีพ 
ความสัมพันธ์ของอาชีพกับสิง่แวดล้อม 3 1 1 5 - - 10 
บอกความส าคัญของอาชีพ - - - 1 - - 1 
อธิบายความหมายของอาชีพที่มีต่อการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงานส ารวจได้ 

2 - - - - - 2 

อธิบายลักษณะของอาชีพที่มีต่อการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงานส ารวจได้ 

- 1 - - - - 1 

อธิบายประโยชน์ของอาชีพที่มีต่อการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงานส ารวจได้ 

- 1 - - - - 1 

ส 5.2 ป.3/3 อธิบายเกี่ยวกบัมลพิษและการกอ่ให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม - - - 1 1 - 2 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอาชีพด้านพาณิชยกรรมและการบริการ - - - 1 - - 1 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอาชีพด้านเกษตรกรรม 1 - - 1 - - 2 
บอกแนวทางแก้ไขปัญหาของอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม - 1 - - - 2 3 
บอกแนวทางแก้ไขปัญหาของอาชีพด้านพาณิชยกรรมและการบริการ - - 2 - - - 2 
บอกแนวทางแก้ไขปัญหาของอาชีพด้านเกษตรกรรม 3 - 2 - - - 5 

รวม 9 4 5 9 1 2 30 
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     7.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีต้องการวัดตามตาราง
วิเคราะห์ข้อสอบ 

     7.2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน และ
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรออกข้อสอบให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมแต่ละ
ด้านท่ีก าหนดไว้ ควรปรับข้อค าถามและตัวเลือกให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

     7.2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ไปให้
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้วย  1) ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน  2) ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา        
3) ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
มีค่าต้ังแต่0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งแสดงว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ และสามารถน าไปใช้ได้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 141-143)  

     โดยผู้เช่ียวชาญได้ให้ค าแนะน าว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการต้ังค าถาม
ค่อนข้างยากเกินไปส าหรับเด็กประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้ปรับการตั้งค าถามให้ง่าย เช่น ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ
การตัดเย็บเส้ือผ้ามากท่ีสุดคือข้อใด เปล่ียนเป็น ถ้าต้องการลดราคาต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบมาทอผ้า
ควรท าอย่างไร และจุดประสงค์ในการต้ังค าถามควรจะสอดคล้องกับตัวช้ีวัด ซึ่งในตัวช้ีวัดวิชาสังคม
ศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงงาน โครงงานเป็นแค่เครื่องมือท่ีเราน ามาใช้ทดลอง ดังนั้นควรเปล่ียน
จุดประสงค์จากบอกความหมายของโครงงานได้ แก้ไขเป็นอธิบายความหมายของอาชีพท่ีมีต่อการ
พึ่งพาส่ิงแวดล้อมด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานส ารวจได้ จากบอกลักษณะของโครงงานประเภท
ส ารวจได้ แก้ไขเป็นอธิบายลักษณะของอาชีพท่ีมีต่อการพึ่งพาส่ิงแวดล้อมด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงานส ารวจได้ จากบอกขั้นตอนการท าโครงงานประเภทส ารวจได้ เป็นอธิบายประโยชน์ของอาชีพ
ท่ีมีต่อการพึ่งพาส่ิงแวดล้อมด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานส ารวจได้ ท าให้เปล่ียนข้อค าถาม 6 ข้อ  

     7.2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ในภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้อง ท่ีไม่ใช่ห้องเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท่ีผ่านการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน มาแล้ว 

     7.2.8 น าแบบทดสอบท่ีท ามาตรวจค าตอบให้คะแนนท่ีตอบถูกต้อง 1 คะแนน และ
ค าตอบผิด 0 คะแนน แล้วน ามาหาค่าคุณภาพของแบบทดสอบด้วยการหาค่าความยากง่าย (p) ได้ค่า
ระหว่าง 0.22-0.79 โดยใช้เกณฑ์ความยากระหว่าง 0.20-0.80 และเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ
แบบทดสอบ ได้ค่าระหว่าง 0.25-0.93 โดยใช้เกณฑ์อ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ์
,2554: 190-192) ท้ังนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบให้คงเหลือท้ังส้ิน 30 ข้อ ได้แก่ ข้อท่ี 1, 2, 3, 8, 10, 
12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 58 
และ 60 ตามพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยท่ีก าหนดไว้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 157-159) 
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1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
 

 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารต่างๆ 

 3. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เน้ือหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน จ านวน 60 ข้อ 
 

 5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบให้ค าแนะน าและน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

 

 6. น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบและน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
 

 7. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน าไปทดลองใช้กับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความยากง่าย(p) และค่าอ านาจจ าแนก(r) 

 8. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบปรนัยหาค่าความยากง่าย(p) และค่าอ านาจจ าแนก(r) คัดเลือกแบบทดสอบไว้ 30 ข้อ 

 9. หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 
 

  10. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

     7.2.9 ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบทดสอบคือ ผลการวัดท่ีสม่ าเสมอและคงท่ีโดยใช้
แบบทดสอบปรนัยท่ีผ่านเกณฑ์ 30 ข้อ น ามาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยวิธีการของ      
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 (Kuder Richardson 20) โดยใช้เกณฑ์ความเช่ือมั่นต้ังแต่ 0.70 ขึ้น
ไป ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ มีค่า 0.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ค หน้า 146-147) 

     7.2.10 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ไป
ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  

     จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชน
บางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถสรุปดังแผนภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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7.3 แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม 
     การสร้างแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของกระบวนการกลุ่มมา

เป็นกรอบในการศึกษา 3 ประเด็น มีจ านวน 20 ข้อ มีข้ันตอนในการด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
     7.3.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบสอบถามกระบวนการกลุ่มจากเอกสาร

หลักสูตรและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     7.3.2 สร้างแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม จ านวน 20 ข้อ ดังนี้ 

     มีเป้าหมายร่วมกัน   มีจ านวน 6 ข้อ 
     การแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ มีจ านวน 6 ข้อ 
     ความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน มีจ านวน 8 ข้อ 

    7.3.3 น าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่มไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าแนะน า 
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า จากกลุ่มของข้าพเจ้าแก้ไขเป็นกลุ่มของนักเรียนจาก 6 ประเด็น 
ได้แก่ มีเป้าหมายร่วมกัน การยอมรับนับถือ ความร่วมมือ พร้อมใจในการท างาน การแบ่งงานกันท า
ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความผูกพันต่อกัน แก้ไข
เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ มีเป้าหมายร่วมกัน การแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ และความ
ร่วมมือพร้อมใจในการท างาน 
    7.3.4 น าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่มไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้วย   
1) ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน 2) ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 3) ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามี
ความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ ได้ค่า 
1.00 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่มนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ และสามารถ
น าไปใช้ได้  
  7.3.5 น าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่มไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของ
แบบสอบถามกระบวนการกลุ่มกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้อง ท่ีไม่ใช่ห้องเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท่ีผ่านการเรียนวิชา
สังคมศึกษา เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน มาแล้ว  
  7.3.6 ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม คือ ผลการวัดท่ีสม่ าเสมอและคงท่ีโดยใช้
แบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ 20 ข้อ น ามาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ท้ัง 3 ประเด็น จ านวน 20 ข้อ  

มีเป้าหมายร่วมกัน   มีจ านวน 6 ข้อ 
การแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ มีจ านวน 6 ข้อ 
ความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน มีจ านวน 8 ข้อ 

ลักษณะแบบการประเมินศักยภาพของผู้เรียน (Scoring Rubrics) 3 ระดับ 
ผลการปฏิบัติ 3  หมายถึง  ดี 
ผลการปฏิบัติ 2  หมายถึง  พอใช้ 
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 1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม 
จากเอกสารหลักสูตรและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

 2. สร้างแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม จ านวน 20 ข้อ 
 

 3. น าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่มไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
ให้ค าแนะน าและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 

 

4. น าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบและน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 

 

 5. น าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่มไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

 

6. หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)  
ของครอนบาค (Cronbach) 

 
 

  7. น าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการปฏิบัติ 1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
ก าหนดการให้คะแนนกระบวนการกลุ่มของนักเรียนใช้ระดับเฉล่ียเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 

2.51-3.00 หมายถึง มีกระบวนการกลุ่มในระดับดี 
1.51-2.50 หมายถึง มีกระบวนการกลุ่มในระดับพอใช้ 
1.00-1.50 หมายถึง มีกระบวนการกลุ่มในระดับปรับปรุง 

โดยใช้เกณฑ์ความเช่ือมั่นต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม มีค่า 0.74 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 152) 
      7.3.7 น าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนการสร้างแบบแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม มีข้ันตอนดังแผนภาพที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภาพที่ 9 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม 
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 7.4 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  
      การสร้างแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน จ านวน 1 ฉบับ ท้ังหมด 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 
ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ า มีข้ันตอนในการด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
      7.4.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานจากเอกสาร
การวัดและประเมินผล และจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
      7.4.2 สร้างแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน จ านวน 10 ข้อ 

       คะแนนท่ีได้ 3  หมายถึง   สูง 
       คะแนนท่ีได้ 2  หมายถึง   ปานกลาง 
       คะแนนท่ีได้ 1  หมายถึง   ต่ า 

 ก าหนดการให้คะแนนความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนใช้ระดับเฉล่ียเป็น
เกณฑ์ ดังนี้  

2.51-3.00 หมายถึง มีความสามารถในการท าโครงงานสูง 
1.51-2.50 หมายถึง มีความสามารถในการท าโครงงานปานกลาง 
1.00-1.50 หมายถึง มีความสามารถในการท าโครงงานต่ า 

     7.4.3 น าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า จากระดับคะแนน 4 ระดับ แก้ไขเป็นระดับ
คะแนน 3 ระดับ เพราะนักเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และควรเรียงล าดับข้อใหม่เรียงจาก
เหตุการณ์ท่ีเกิดก่อนมาหลัง 

     7.4.4 น าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย 1) ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน 2) ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 3) ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าต้ังแต่0.50 ขึ้นไปถือว่า
มีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ ได้ค่า 
1.00 ซึ่งแสดงว่าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
และสามารถน าไปใช้ได้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 145) 
               7.4.5 น าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข  
      7.4.6 น าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน มีข้ันตอนดังแผนภาพที่ 10 
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2. สร้างแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน จ านวน 10 ข้อ 

3. น าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ให้ค าแนะน าและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 
 

 

5. ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 

 

1. ศึกษารูปแบบการสร้างแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 

 
 

 

  6. น าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

4. น าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
ตรวจสอบและน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 10 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
 

7.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน  

     การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน จ านวน 1 ฉบับ ท้ังหมด 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ 
มาก ปานกลาง และน้อย ซึ่งถามใน 3 ประเด็น คือ 1. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ด้านบรรยากาศใน
การเรียนรู้ และ 3. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ มีข้ันตอนในการด าเนินการสร้าง ดังนี้ 

     7.5.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารการวัดและ
ประเมินผล และจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

     7.5.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน จ านวน 10 
ข้อ ซึ่งสอบถามความคิดเห็นใน 3 ประเด็น คือ 1. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ด้านบรรยากาศในการ
เรียนรู้ และ 3. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง มาก 
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง น้อย 

ก าหนดการให้คะแนนความคิดเห็นของนักเรียนใช้ระดับเฉล่ียเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
2.51-3.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานระดับมาก 
1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานระดับปาน

กลาง 
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2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน จ านวน 10 ข้อ 

4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน  
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 
 

 
5. ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

 1. ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 
 

  6. น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเน้ือหาและภาษา และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 
 

 

1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานระดับน้อย 
     7.5.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเรียงล าดับหัวข้อใหม่
ดังนี้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ จ านวน 10 ข้อ 

     7.5.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็น ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยโครงงาน ไปให้
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้วย  1) ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน  2) ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา        
3) ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ ได้ค่า 1.00 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็นนั้นมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ และสามารถน าไปใช้ได้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 144) 

     7.5.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ท่ีปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะว่า ข้อค าถามแต่ละ
ด้านควรเขียนให้กระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

     7.5.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ไปใช้เก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มีข้ันตอนดังแผนภาพที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 11 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อ

การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
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8. การด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 
การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการทดลองและเก็บข้อมูลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 38 
คน โดยมีข้ันตอนในการทดลอง ดังนี้ 

8.1 ขั้นก่อนทดลอง เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
     8.1.1 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชน

บางบอน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน จ านวน 30 ข้อ แบบสอบถามกระบวนการ
กลุ่ม เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน จ านวน 20 ข้อ แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
จ านวน 10 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน จ านวน 10 ข้อ 

     8.1.2 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน30ข้อ 

8.2 ขั้นทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัด    
การเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ท่ีสร้างไว้ ได้ด าเนินการทดลองโดยใช้
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยท่ีเตรียมไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

     8.2.1 เวลาท่ีใช้ในการทดลองเป็นเวลา 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังหมด 14 
ช่ัวโมง 

8.2.2 การจัดช่วงเวลาในการเรียนแต่ละวัน จัดการเรียนการสอนตามเวลาของการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครู 

8.2.3 เนื้อหาท่ีใช้ทดลองสอน คือ เนื้อหาจากสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี-
พิจิตร์ เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

8.2.4 ช้ีแจง และจัดกลุ่มนักเรียนซึ่งภายในกลุ่มจะรวมนักเรียนท่ีมีความสนใจในอาชีพ
เดียวกันมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ท่ีผู้วิจัยจัดไว้เป็นกลุ่มท่ีนักเรียนอยู่ประจ าตลอดการเรียน 
 8.2.5 ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนเอง โดยการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน มีข้ันตอนการด าเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ขั้นการส ารวจสภาพปัญหา ครูให้ความรู้เกี่ยวกับ
กลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอนและนักเรียนส ารวจกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 2.ขั้นเลือกหัวข้อ 
นักเรียนร่วมกันเลือกกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอนท่ีนักเรียนสนใจ 3.ขั้นการวางแผน นักเรียนแต่ละ
กลุ่มมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ร่วมกันวางแผน ด้วยการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล และ
ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ ช่ือโครงงาน ช่ือผู้ท าโครงงาน ช่ือครูที่ปรึกษาโครงงาน บทคัดย่อ เหตุผล
ในการเลือกหัวข้อท าโครงงาน จุดประสงค์ในการท าโครงงาน วิธีการส ารวจ ผลการส ารวจ และแหล่ง
หาข้อมูล 4.ขั้นด าเนินโครงงาน แต่ละกลุ่มลงมือท าโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลทุกครั้ง
ท่ีลงมือท า สรุปเขียนรายงาน เพื่อเตรียมน าเสนอต่อช้ันเรียน 5.ขั้นน าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 
นักเรียนทุกกลุ่มออกมารายงานหน้าช้ันเรียน พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อโครงงานและร่วมกัน
สรุปสาระส าคัญของเรื่องท่ีเรียน และ 6.ขั้นประเมินผลการด าเนินโครงงาน ครูประเมินผลโครงงานแต่
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ละกลุ่ม ผู้วิจัยท าการประเมินผลการด าเนินโครงงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนการท าโครงงาน นักเรียน
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างการท าโครงงาน ครูท าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน
ของนักเรียน และหลังการท าโครงงาน นักเรียนท ารายงานโครงงาน ท าแบบทดสอบหลังเรียน ท า
แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม และท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน สามารถสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่
ละขั้นตอนดังแสดงในแผนภาพที่ 12 
 8.2.6 ท าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 10 ข้อ
โดยครูประเมินนักเรียน 
 
 
 
                          
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

 

ข้ันที่ 1 การส ารวจสภาพปัญหา 
 

 

ครูใหค้วามรู้เก่ียวกับกลุ่มอาชีพในชุมชน
บางบอน และนักเรียนส ารวจกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนบางบอน 

  

ข้ันที่ 2 นักเรียนเลือกหัวข้อ 
 

นักเรียนร่วมกันเลือกกลุ่มอาชีพในชุมชน
บางบอนที่นักเรียนสนใจ 

ข้ันที่ 3 ข้ันการวางแผน 
3.1 ชื่อโครงงาน 
3.2 ชื่อผู้ท าโครงงาน 
3.3 ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน 
3.4 บทคัดย่อ 
3.5 เหตุผลในการเลือกหัวข้อท า  
      โครงงาน 
3.6 จุดประสงค์ในการท า 
      โครงงาน 
3.7 วิธีการส ารวจ 
3.8 ผลการส ารวจ 
3.9 แหล่งหาข้อมูล 
 

ครูอธิบายวิธีการเขียนโครงงานในแต่ละ
หัวข้อ และคอยให้ค าแนะน า หาเอกสารที่
เก่ียวข้องมาให้นักเรียนเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1.นักเรียนระดมความคิดว่าเหตุใดจึงเลือก

ท าโครงงานน้ี  
2.นักเรียนระดมความคิดว่าพวกเราจะท า

โครงงานน้ีเพ่ืออยากจะรู้อะไร 
3.นักเรียนระดมความคิดว่าจะมีข้ันตอน

การท าอย่างไร 
4.นักเรียนระดมความคิดว่าจะเกิดผลเป็น

อย่างไรหลังจากการท า 
 
 
 
 

 

ข้ันที่ 4 ข้ันด าเนินโครงงาน 
 

นักเรียนลงมือท าโครงการตามท่ีวางแผนไว้ 
และบันทึกผล  

 

ข้ันที่ 5 น าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 
 

นักเรียนฝึกน าเสนองานและออกมา
รายงานถึงโครงงานที่ท าเพ่ือแลกเปลี่ยน
กับเพ่ือนๆในห้องเรียน  
 

 

ข้ันที่ 6 ประเมินผลการด าเนินโครงงาน 
        

ครูประเมินผลโครงงานแต่ละกลุ่มก่อนการ
ท าโครงงาน ระหว่างการท าโครงงาน และ
หลังการท าโครงงาน 
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 8.3 ขั้นหลังการทดลอง  
      8.3.1 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน  
      8.3.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม ตามองค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม 3 
ประเด็น จ านวน 20 ข้อ  
      8.3.3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 10 ข้อ  
 
9. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
   ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ด้วยการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence : IOC)  

   1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนบางบอน ดังนี้ 

        1.2.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

        1.2.2 ตรวจสอบและหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

        1.2.3 ตรวจสอบและหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

        1.2.4 ตรวจสอบและหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson 20) 

   1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม ดังนี้ 
        1.3.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
        1.3.2 ตรวจสอบและหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามกระบวนการ

กลุ่ม ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
   1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน ด้วยการ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence : IOC) 

   1.5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน ด้วยการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
   ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
   2.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน โดยใช้การหาค่าเฉล่ีย (  ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที (t-test) แบบ Dependent  

   2.2 การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน โดยใช้การหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดย
น าคะแนนเฉล่ียมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังนี้  

2.51-3.00 หมายถึง มีกระบวนการกลุ่มในระดับดี 
1.51-2.50 หมายถึง มีกระบวนการกลุ่มในระดับพอใช้ 
1.00-1.50 หมายถึง มีกระบวนการกลุ่มในระดับควรปรับปรุง 

 2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการท าโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน โดยใช้การหาค่าเฉล่ีย (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และแปลผลโดยน าคะแนนเฉล่ียมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังนี้  

2.51-3.00 หมายถึง มีความสามารถในการท าโครงงานสูง 
1.51-2.50 หมายถึง มีความสามารถในการท าโครงงานปานกลาง 
1.00-1.50 หมายถึง มีความสามารถในการท าโครงงานต่ า  

   2.4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน โดยใช้การหาค่าเฉล่ีย (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดยน า
คะแนนเฉล่ียมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังนี้  

2.51-3.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานระดับมาก 
1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานระดับปานกลาง 
1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานระดับน้อย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแบบพรรณาความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 

สรุปวิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน และ

กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง(The One-Group Pretest-
Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จ านวน 38 คน โดยผู้วิจัย
ด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยโครงงาน โดยทดสอบค่าทีแบบไม่ เป็นอิสระต่อกัน ( t-test 
dependent) ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม คือ ประเด็นมีเป้าหมายร่วมกัน การแบ่ง
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งานกันท าตามความรู้ความสามารถ และความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินความสามารถในการ
ท าโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงง าน คือ ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และข้อมูลท่ีเป็นข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(content analysis) สรุปวิธีด าเนินการวิจัยได้ดังตารางท่ี 7 ดังนี้ 
ตารางท่ี 7 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ืองกลุ่มอาชีพในชุมชน 
บางบอน ของนักเรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

-ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน 
-ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี
พิจิตร์ บางบอนกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 38 คน ซึ่งก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อ
กัน (t-test dependent) 

2. เพื่อศึกษากระบวนการ
กลุ่มของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

ทดสอบโดยใช้
แบบสอบถาม
กระบวนการกลุ่ม 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี
พิจิตร์ บางบอน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 38 คน 
ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 

แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย    

( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

3. เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการท าโครงงานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน 

ทดสอบโดยใช้แบบ
ประเมินความสามารถใน
การท าโครงงาน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี
พิจิตร์ บางบอน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 38 คน 
ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 

แบบประเมินความสามารถใน
การท าโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน 

ทดสอบโดยใช้
แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี
พิจิตร์ บางบอน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 38 คน 
ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 

แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
วิเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน และ

กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จ านวน 38 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่ องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 3. แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม 4. แบบประเมินความสามารถใน
การท าโครงงาน และ5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนและขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของ
นักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษากระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน 

 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ปรากฏดังตารางท่ี 8 
ตารางท่ี 8  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
  

การทดสอบ N คะแนนเต็ม   S.D. t P 
ก่อนเรียน (Pretest) 38 30 10.82 2.91 -26.41 0.00 
หลังเรียน (Posttest) 38 30 19.97 2.79 
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จากตารางท่ี 8 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน ( =19.97, S.D.=2.79) สูงกว่าคะแนน
เฉล่ียก่อนเรียน ( =10.82, S.D.=2.91) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 

 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษากระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการ

จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
ผลการศึกษากระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย

โครงงาน ปรากฏดังตารางท่ี 9  
ตารางท่ี 9  แสดงผลการศึกษากระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ด้วยการจัดการ

เรียนรู้โดยโครงงาน  
ข้อท่ี องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม   S.D. กระบวนการกลุ่ม ล าดับท่ี 

มีเป้าหมายร่วมกัน     

1 กลุ่มของนักเรียนร่วมก าหนดเป้าหมายการท างานของกลุ่ม 2.45 0.50 พอใช ้ 4 
2 นักเรียนเสนอความคิดเห็นต่อเพื่อนคนอ่ืนๆ 2.39 0.50 พอใช ้ 6 
3 นักเรียนปฏิบัติงานตามที่ทุกคนได้ตกลงร่วมกันไว้แล้ว 2.76 0.43 ดี 2 
4 กลุ่มของนักเรียนปฏิบัติงานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.45 0.50 พอใช ้ 4 
5 นักเรียนรวมกลุ่มกับสมาชิกในกลุ่มด้วยความเต็มใจ 2.82 0.39 ดี 1 
6 นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกคน 2.50 0.56 พอใช ้ 3 
 รวมมีเป้าหมายร่วมกัน 2.56 0.48 ด ี 1 

การแบ่งงานกนัท าตามความรู้ความสามารถ     
7 นักเรียนแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน 2.66 0.63 ดี 1 
8 นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการท างานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 2.50 0.51 พอใช ้ 4 
9 นักเรียนมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 2.63 0.49 ดี 2 
10 ภายในกลุ่มของนักเรียนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 2.37 0.54 พอใช ้ 6 
11 เมื่อมีข้อสงสัยเก่ียวกับงานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนจะซักถาม 2.45 0.55 พอใช ้ 5 
12 เมื่อมีข้อผิดพลาด นักเรียนยอมรับและแก้ไขให้ดีกว่าเดิม 2.61 0.59 ดี 3 
 รวมการแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ 2.54 0.54 ด ี 2 

ความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน     
13 เมื่อสมาชิกท างานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ทัน นักเรียนจะเข้า

ไปช่วยเหลือ 
2.45 0.65 พอใช ้ 5 

14 นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกับใครก็ได้ แม้จะไม่ใช่เพื่อนสนิท 2.37 0.54 พอใช ้ 6 
15 นักเรียนต้ังใจท างานอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานของกลุ่มประสบ

ความส าเร็จ 
2.71 0.46 ดี 2 

16 กลุ่มของนักเรียนท างานเสร็จทันในเวลาที่ก าหนด 2.05 0.32 พอใช ้ 8 
17 กลุ่มของนักเรียนท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 2.26 0.45 พอใช ้ 7 
18 นักเรียนไม่น างานอ่ืนขึ้นมาท าในขณะที่เข้ากลุ่ม 2.84 0.37 ดี 1 
19 เมื่อท างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะน าเสนอเพื่อขอรับฟัง

ความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่ม 
2.71 0.46 ดี 2 

20 เมื่อสมาชิกในกลุ่มมีข้อแนะน า นักเรียนจะน ามาแก้ไขงานให้
ดีกว่าเดิม 

2.47 0.51 พอใช ้ 4 

 รวมความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน 2.48 0.47 พอใช้ 3 
 รวมท้ัง 3 ประเด็น 2.60 0.46 ด ี - 



110 
 

 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า กระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( =2.60, S.D.=0.46) โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ล าดับท่ี 1 มีเป้าหมายร่วมกัน อยู่ในระดับดี (  =2.56, S.D.=0.48) ล าดับท่ี 2 การแบ่ง
งานกันท าตามความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับดี ( =2.54, S.D.=0.54) และล าดับท่ี 3 ความร่วมมือ
พร้อมใจในการท างาน อยู่ในระดับพอใช้ (  =2.48, S.D.=0.47) ตามล าดับ ซึ่งแต่ละด้านมี
รายละเอียดดังนี้ 

ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน อยู่ในระดับดี (  =2.56, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ล าดับท่ี 1 นักเรียนรวมกลุ่มกับสมาชิกในกลุ่มด้วยความ
เต็มใจ อยู่ในระดับดี (  =2.82, S.D.=0.39) ล าดับท่ี 2 นักเรียนปฏิบัติงานตามท่ีทุกคนได้ตกลง
ร่วมกันไว้แล้ว อยู่ในระดับดี ( =2.76, S.D.=0.43) ล าดับท่ี 3 นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่มทุกคน อยู่ในระดับพอใช้ (  =2.50, S.D.=0.56) ล าดับท่ี 4 กลุ่มของนักเรียนร่วมก าหนด
เป้าหมายการท างานของกลุ่ม และกลุ่มของนักเรียนปฏิบัติงานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ
พอใช้ ( =2.45, S.D.=0.50) และล าดับท่ี 5 นักเรียนเสนอความคิดเห็นต่อเพื่อนคนอื่นๆ อยู่ในระดับ
พอใช้ ( =2.39, S.D.=0.50) 

ด้านการแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับดี  (  =2.54, S.D.=0.54) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ล าดับท่ี 1 นักเรียนแบ่งหน้าท่ี
ตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน อยู่ในระดับดี (  =2.66, S.D.=0.63)  ล าดับท่ี 2 นักเรียนมี
ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม อยู่ในระดับดี ( =2.63, S.D.=0.49) ล าดับท่ี 3 เมื่อมีข้อผิดพลาด 
นักเรียนยอมรับและแก้ไขให้ดีกว่าเดิม อยู่ในระดับดี ( =2.61, S.D.=0.59) ล าดับท่ี 4 นักเรียนเข้าใจ
ขั้นตอนการท างานท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี อยู่ในระดับพอใช้ (  =2.50, S.D.=0.51) ล าดับท่ี 5 
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย นักเรียนจะซักถาม อยู่ในระดับพอใช้ (  =2.45, 
S.D.=0.55) และล าดับท่ี 6 ภายในกลุ่มของนักเรียนมีสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน อยู่ในระดับพอใช้ (  =2.37, 
S.D.=0.54) 

ด้านความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน อยู่ในระดับพอใช้ (  =2.48, S.D.=0.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ล าดับท่ี 1 นักเรียนไม่น างานอื่น
ขึ้นมาท าในขณะท่ีเข้ากลุ่ม อยู่ในระดับดี (  =2.84, S.D.=0.37)  ล าดับท่ี 2 นักเรียนต้ังใจท างาน
อย่างเต็มท่ี เพื่อให้งานของกลุ่มประสบความส าเร็จ และเมื่อท างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะ
น าเสนอเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่ม อยู่ในระดับดี ( =2.71, S.D.=0.46)  ล าดับท่ี 4 
เมื่อสมาชิกในกลุ่มมีข้อแนะน า นักเรียนจะน ามาแก้ไขงานให้ดีกว่าเดิม อยู่ในระดับพอใช้ (  =2.47, 
S.D.=0.51) ล าดับท่ี 5 เมื่อสมาชิกท างานตามท่ีได้รับมอบหมายไม่ทัน นักเรียนจะเข้าไปช่วยเหลือ อยู่
ในระดับพอใช้ ( =2.45, S.D.=0.65)  ล าดับท่ี 6 นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกับใครก็ได้ แม้จะไม่ใช่เพื่อน
สนิท อยู่ในระดับพอใช้ (  =2.37, S.D.=0.54) ล าดับท่ี 7 กลุ่มของนักเรียนท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข อยู่ในระดับพอใช้ ( =2.26, S.D.=0.45) และล าดับท่ี 8 กลุ่มของนักเรียนท างานเสร็จทันใน
เวลาท่ีก าหนด อยู่ในระดับพอใช้ ( =2.05, S.D.=0.32) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2  
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

ผลการศึกษาความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ปรากฏดังตารางท่ี 10  
ตารางท่ี 10 แสดงผลการศึกษาความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2  
              ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  
 
 
 

 
รายการประเมิน 
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์ไซ

ค์ 

 
 
 

รวม 

 
 
 
  

 
 
 

S.D. 

 
 

ระดับ 
ความ 

สามารถ 

 
 
 

ล าดับที่ 

1. การก าหนดปัญหา 3 3 2 3 2 13 2.60 0.55 สูง 3 
2. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ประกอบการท าโครงงาน 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

 
2.00 

 
0.00 

 
ปานกลาง 

 
10 

3. การออกแบบโครงงาน 3 3 3 3 3 15 3.00 0.00 สูง 1 
4. การด าเนินการส ารวจ 2 2 3 3 3 13 2.60 0.55 สูง 3 
5. การบันทึกข้อมูล 2 2 3 3 3 13 2.60 0.55 สูง 3 
6. การจัดกระท าข้อมูล 2 3 3 3 2 13 2.60 0.55 สูง 3 
7. อุปกรณ์และเครื่องมือที่
ใช้ในการท าโครงงาน 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
15 

 
3.00 

 
0.00 

 
สูง 

 
1 

8. การสรุปผลของข้อมูล 2 2 3 2 3 12 2.40 0.55 ปานกลาง 8 
9. การเขียนรายงานและ
การเสนอผลงาน 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
13 

 
2.60 

 
0.55 

 
สูง 

 
3 

10. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

2 2 2 3 2 11 2.20 0.45 ปานกลาง 9 

รวม 2.56 0.37 สูง - 
จากตารางท่ี 10 พบว่า ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( =2.56, S.D.=0.37) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ล าดับท่ี 1 การออกแบบโครงงาน อุปกรณ์และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการท าโครงงาน อยู่ในระดับสูง ( =3.00, S.D.=0.00)  ล าดับท่ี 3 การก าหนดปัญหา 
การด าเนินการส ารวจ การบันทึกข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล การเขียนรายงานและการเสนอผลงาน 
อยู่ในระดับสูง ( =2.60, S.D.=0.55) ล าดับท่ี 8 การสรุปผลของข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง 
( =2.40, S.D.=0.55) ล าดับท่ี 9 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง (  =2.20, 
S.D.=0.45) และล าดับท่ี 10 ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบการท าโครงงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
( =2.00, S.D.=0.00) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3  
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ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 11 
ตารางท่ี 11 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการ  
               เรียนรู้โดยโครงงาน  
 

ความคิดเห็น   S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ล าดับที่ 

1. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1.1 การน าเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ 

 
2.63 

 
0.49 

 
มาก 

 
1 

    1.2 การท าโครงงานมีการวางแผนและกิจกรรมเสร็จทนัเวลา  2.16 0.44 ปานกลาง 4 
    1.3 นักเรียนได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวให้เกิดผลงานที่น่า
ภาคภูมิใจ 

2.55 0.55 มาก 2 

    1.4 การน าเสนอผลงานใช้ภาษาสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย 2.55 0.50 มาก 2 
รวมด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 2.47 0.50 ปานกลาง 3 

2. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
    2.1 นักเรียนรู้สึกยินดีเมื่อได้ช่วยเหลือและปรึกษาหารอืกันกับ
เพ่ือนระหว่างท ากิจกรรมของกลุ่ม 

 
2.58 

 
0.50 

 
มาก 

 
3 

    2.2 นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับผลงาน  2.84 0.37 มาก 1 
    2.3 นักเรียนมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 2.79 0.41 มาก 2 

รวมด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 2.74 0.43 มาก 1 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
    3.1 โครงงานช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
มากข้ึน 

 
2.87 

 
0.34 

 
มาก 

 
1 

    3.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นเมื่อเรียนด้วยโครงงาน 2.37 0.49 ปานกลาง 3 
    3.3 โครงงานช่วยพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนด้านมีน้ าใจกับ
ผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
2.53 

 
0.56 

 
มาก 

 
2 

รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ 2.59 0.46 มาก 2 
รวมทั้ง 3 ด้าน 2.60 0.46 มาก - 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยโครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =2.60, S.D.=0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ล าดับท่ี 1 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก       
( =2.74, S.D.=0.43) ล าดับท่ี 2 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ อยู่ในระดับมาก (  =2.59, S.D.=0.46) 
และล าดับท่ี 3 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.47, S.D.=0.50) ตามล าดับ ซึ่ง
แต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
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ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (  =2.74, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ล าดับท่ี 1 นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับผลงาน 
อยู่ในระดับมาก (  =2.84, S.D.=0.37) ล าดับท่ี 2 นักเรียนมีความสุขท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ใน
ระดับมาก ( =2.79, S.D.=0.41) และล าดับท่ี 3 นักเรียนรู้สึกยินดีเมื่อได้ช่วยเหลือและปรึกษาหารือ
กันกับเพื่อนระหว่างท ากิจกรรมของกลุ่ม อยู่ในระดับมาก ( =2.58, S.D.=0.50)  

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ อยู่ในระดับมาก (  =2.59, S.D.=0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ล าดับท่ี 1 โครงงานช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในสาระ
การเรียนรู้มากขึ้น อยู่ในระดับมาก ( =2.87, S.D.=0.34)  ล าดับท่ี 2 โครงงานช่วยพัฒนาคุณธรรม
ของนักเรียนด้านมีน้ าใจกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมาก (  =2.53, 
S.D.=0.56) และล าดับท่ี 3 นักเรียนมีความกระตือรือร้นเมื่อเรียนด้วยโครงงาน อยู่ในระดับปานกลาง  
( =2.37, S.D.=0.49)  

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง (  =2.47, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ล าดับท่ี 1 การน าเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ 
อยู่ในระดับมาก ( =2.63, S.D.=0.49) ล าดับท่ี 2 นักเรียนได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวให้เกิดผล
งานท่ีน่าภาคภูมิใจ ( =2.55, S.D.=0.55) และการน าเสนอผลงานใช้ภาษาส่ือความหมายให้เข้าใจได้
ง่าย อยู่ในระดับมาก (  =2.55, S.D.=0.50) และล าดับท่ี 4 การท าโครงงานมีการวางแผนและ
กิจกรรมเสร็จทันเวลา อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.16, S.D.=0.44)  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ข้อท่ี 4 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน เป็นค าถามปลายเปิด ให้นักเรียนตอบแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน นักเรียนได้เสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ ความคิดเห็นท่ีนักเรียนเสนอแนะคล้ายคลึงกัน
จ านวนมากท่ีสุด ล าดับท่ี 1 นักเรียนได้ความรู้ ท างานสนุกสนาน ดีใจท่ีได้ร่วมงานกับเพื่อนๆ เป็นการ
ฝึกท างานกลุ่ม เพราะนักเรียนแบ่งหน้าท่ีในการท างาน นักเรียนได้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด นักเรียนได้สัมภาษณ์วิทยากรนอกเวลาเรียน นักเรียนออกมาน าเสนองานด้วยวาจาและต้ัง
ค าถามถามเพื่อนกลุ่มอื่นและเพื่อนกลุ่มอื่นถามค าถามท่ียังสงสัยกับเพื่อนกลุ่มท่ีรายงาน ซึ่งเป็นการ
ปฏิสัมพันธ์สองทาง ล าดับท่ี 2 นักเรียนสามารถสร้างงานให้น่าสนใจมากขึ้น เพราะนักเรียนได้น าเสนอ
แผนผังโครงงาน ได้ท าเล่มรายงานกลุ่ม ซึ่งนักเรียนไม่เคยท าโครงงานมาก่อน และล าดับท่ี 3 นักเรียน
ได้รู้จักค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองเมื่ออยากรู้ในเรื่องท่ีไม่รู้ เพราะนักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการค้นหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองและน าความรู้ท่ีมีต่ออาชีพต่างๆไปเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพใน
อนาคต ส่งผลให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจต่ออาชีพต่างๆในชุมชนบางบอน  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน และ

กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง(The One-Group Pretest-
Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 2.ศึกษา
กระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 3.ศึกษา
ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน 4.ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3/2 ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 38 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย
วิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 
จ านวน 12 ช่ัวโมง ท่ีผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
มีจ านวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.22-0.79 ค่า
อ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.25-0.93 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.71 3) แบบสอบถามกระบวนการ
กลุ่ม จ านวน 1 ฉบับ มีจ านวน 20 ข้อ ตามองค์ประกอบกระบวนการกลุ่ม 3 ด้าน ได้แก่ 1.มีเป้าหมาย
ร่วมกัน 2.การแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ และ 3.ความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ และควรปรับปรุง มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
1.00 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.74 4) แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน จ านวน 10 
ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 และ5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และ
น้อย ซึ่งสอบถามความคิดเห็นใน 3 ประเด็น คือ 1.ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 2.ด้านบรรยากาศในการ
เรียนรู้ และ 3.ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ด าเนินการโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สามารถสรุปผลการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน และ
กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน สามารถสรุป
ผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 2. กระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  
 3. ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง  
 4. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน และ
กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน สามารถ
อภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อน
เรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ให้ความรู้นักเรียนไปสู่การ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์การจัดการเรียนรู้โดย
โครงงานในท่ีนี้มีกระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ขั้นการส ารวจสภาพปัญหา ครูให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่ม
อาชีพในชุมชนบางบอนและนักเรียนส ารวจกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 2.ขั้นเลือกหัวข้อ นักเรียน
ร่วมกันเลือกกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอนท่ีนักเรียนสนใจ 3.ขั้นการวางแผน นักเรียนแต่ละกลุ่ม
มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ร่วมกันวางแผน ด้วยการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล และด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้า ดังนี้ ช่ือโครงงาน ช่ือผู้ท าโครงงาน ช่ือครูท่ีปรึกษาโครงงาน บทคัดย่อ เหตุผลในการ
เลือกหัวข้อท าโครงงาน จุดประสงค์ในการท าโครงงาน วิธีการส ารวจ ผลการส ารวจ และแหล่งหา
ข้อมูล 4.ขั้นด าเนินโครงงาน แต่ละกลุ่มลงมือท าโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลทุกครั้งท่ีลง
มือท า สรุปเขียนรายงาน เพื่อเตรียมน าเสนอต่อช้ันเรียน 5.ขั้นน าเสนอผลการด าเนินโครงงาน นักเรียน
ทุกกลุ่มออกมารายงานหน้าช้ันเรียน พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อโครงงานและร่วมกันสรุป
สาระส าคัญของเรื่องท่ีเรียน และ 6.ขั้นประเมินผลการด าเนินโครงงาน ครูประเมินผลโครงงานแต่ละ
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กลุ่ม ผู้วิจัยท าการประเมินผลการด าเนินโครงงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนการท าโครงงาน นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างการท าโครงงาน ครูท าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน
ของนักเรียน และหลังการท าโครงงาน นักเรียนท ารายงานโครงงาน ท าแบบทดสอบหลังเรียน ท า
แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม และท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน ขั้นตอนท่ีท าให้การจัดการเรียนรู้ โดยโครงงานท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ
ขั้นตอนท่ี 3.ขั้นการวางแผน และ4.ขั้นด าเนินโครงงาน ซึ่งตรงกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงานของ ลัดดา ภู่เกียรติ (2552:28-45) ท่ีกล่าวไว้ในขั้นที่ 2 การวางแผนในการท าโครงงานว่าเป็น
การก าหนดแผนงานอย่างคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจถึงการท างานอย่างเป็นล าดับ ในการท างานเป็นกลุ่มต้อง
มีการแบ่งงานกันท า การวางแผนในการท างานเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะท าให้ นักเรียนได้รู้
ขั้นตอนของกระบวนการในการท างานแต่ละขั้นตอน  และขั้นท่ี 3 การลงมือท าโครงงาน เป็นการ
ด าเนินงานตามแผนงานท่ีได้วางไว้ หากมีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานสามารถปรึกษากับครูเพื่อ
แก้ปัญหาได้ ท้ัง 2 ขั้นนี้ส่งผลให้นักเรียนจ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ใน
เนื้อหา ท าให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้แผนการจัดการเรียนรู้ได้
ผ่านการตรวจปรับแก้จากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน จึงน าแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผ่านการเรียนอาชีพในชุมชนบางบอนมาแล้ว และน า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ซึ่ง
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานต้ังอยู่บนพื้นฐานความเช่ือมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ภายใต้หลักการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่น 
การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานอาศัยหลักปรัชญาของ John Dewey ซึ่งสอนให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาได้ และวราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2551:6-7) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานต้อง
เน้น และให้ความส าคัญท่ีตัวผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ มีความสมดุลท้ังด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม เป็นผู้รู้จักคิดวิเคราะห์ สอดคล้อง
กับแนวคิดของกิตติชัย สุธาสิโนบล (2546:2-3) กล่าวว่า ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ปัญญาในการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนจะได้ฝึกกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ และเป็น
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน และโกวิท ประวาลพฤกษ์ (2551:156-
157) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในการเป็นตัวของ
ตัวเอง ผู้เรียนต้ังค าถาม ระบุเรื่องท่ีจะค้นคว้า วางแผน และน าเสนอด้วยตนเอง จนในท่ีสุด ผู้เรียนก็จะ
แสดงได้อย่างอัตโนมัติ กลายเป็นความมั่นใจต่อตนเอง มีความภาคภูมิใจ มีความรู้สึกท่ีดี ครูจึงต้องให้
นักเรียนท าให้ส าเร็จ ท าโครงงานจบได้ผลงานจริง น าเสนอได้ ความรู้สึกประสบผลส าเร็จจะเป็นตัว
น าไปสู่การเรียนรู้ต่อเนื่องสูงมากขึ้น มั่นใจยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประดับพร โตไทยะ (2547: 87-88) และทิพวรรณ 
ชุ่มเช้ือ (2548:82) ท่ีจัดการเรียนรู้โดยโครงงานกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ (2547: 44) มงคล ขันบุตรศรี (2549:70) ปิยะพร วิชาชัย 
(2550:92-93) และโสภา นามไว (2552: 60) ท่ีจัดการเรียนรู้โดยโครงงานกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา



117 
 

 
 

ปีท่ี 6 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01   

2. กระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยพิจารณารายด้านพบว่าด้านมีเป้าหมายร่วมกัน นักเรียนมีคะแนน
เฉล่ียสูงสุด รองลงมาได้แก่ การแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ และด้านความร่วมมือพร้อมใจ
ในการท างาน ตามล าดับ 

 ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนรวมกลุ่มกับ
สมาชิกในกลุ่มด้วยความเต็มใจ นักเรียนปฏิบัติงานตามท่ีทุกคนได้ตกลงร่วมกันไว้แล้ว นักเรียนรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกคน กลุ่มของนักเรียนร่วมก าหนดเป้าหมายการท างานของกลุ่ม กลุ่ม
ของนักเรียนปฏิบัติงานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ และนักเรียนเสนอความคิดเห็นต่อเพื่อนคนอื่นๆ  

ด้านการแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ เป็นล าดับท่ี 2 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 
นักเรียนแบ่งหน้าท่ีตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน นักเรียนมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
เมื่อมีข้อผิดพลาดนักเรียนยอมรับและแก้ไขให้ดีกว่าเดิม นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการท างานท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมายนักเรียนจะซักถาม และภายในกลุ่ม
ของนักเรียนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ด้านความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน เป็นล าดับสุดท้าย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนน า
งานอื่นขึ้นมาท าในขณะท่ีเข้ากลุ่ม นักเรียนไม่ต้ังใจท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อให้งานของกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ สมาชิกในกลุ่มท่ีมีความรับผิดชอบน้อยไม่สามารถท าหน้าท่ีของตนเองได้อย่างครบถ้วน จึง
ท าให้สมาชิกในกลุ่มท่ีมีความรับผิดชอบสูงเข้ามาช่วยเหลือตลอดเวลา และถ้าสมาชิกในกลุ่มมีเพื่อน
สนิทอยู่ด้วยจะท าให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นมากกว่าสมาชิกในกลุ่มท่ีไม่สนิทกัน   

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่มในท่ีนี้มาว่ามีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 
1.มีเป้าหมายร่วมกัน 2.การแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ และ 3.ความร่วมมือพร้อมใจใน
การท างาน สังเคราะห์มาจากทิศนา แขมมณี และศุภวรรณ ชลมาก ขั้นตอนท่ีท าให้การจัดการเรียนรู้
โดยโครงงานส่งผลต่อกระบวนการกลุ่มโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คือขั้นตอนท่ี3 ขั้นการวางแผน 
นักเรียนแต่ละกลุ่มมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกันวางแผน ด้วยการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล 
และด าเนินการศึกษาค้นคว้าดังนี้ ช่ือโครงงาน ช่ือผู้ท าโครงงาน ช่ือครูท่ีปรึกษาโครงงาน บทคัดย่อ 
เหตุผลในการเลือกหัวข้อท าโครงงาน จุดประสงค์ในการท าโครงงาน วิธีการส ารวจ ผลการส ารวจ และ
แหล่งหาข้อมูล ซึ่งตรงกับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานของลัดดา ภู่เกียรติ (2552:28-45) ท่ี
กล่าวไว้ในขั้นท่ี 2 การวางแผนในการท าโครงงานว่า การท างานเป็นกลุ่มจะต้องมีการแบ่งงานกันท า
อย่างชัดเจน มีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ การวางแผนในการท างานเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะจะท าให้ผู้ท่ีท าโครงงานได้รู้ขั้นตอนของกระบวนการในการท างานแต่ละขั้นตอนและสามารถ
แก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนได้ทันท่วงที ท้ังนี้แบบสอบถามกระบวนการกลุ่มได้ผ่านการ
ตรวจปรับแก้จากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน จึงน าแบบสอบถามกระบวนการกลุ่มไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยเมื่อผ่านแล้วจึงเป็น
แบบสอบถามท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้  
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การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นวิธีการหนึ่งท่ีนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และปฏิบัติเอง ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดอย่างอิสระ ได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการในการค้นคว้าหาความรู้ เริ่มต้ังแต่ปัญหาท่ีเขาสนใจและอยากรู้ค าตอบจึงได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูล รวบรวมข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจจากเรื่องต่างๆท่ีได้เรียน
มา ใช้กระบวนการและทักษะต่างๆท่ีเป็นพื้นฐานภายใต้การให้ค าแนะน าปรึกษาและการดูแลของครู 
กระบวนการกลุ่มอาศัยทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่มของ Cattell มีแนวคิดว่า ลักษณะของกลุ่มประกอบด้วย
สมาชิกซึ่งมีบุคลิกภาพเฉพาะตัว กลุ่มจะมีบุคลิกภาพเฉพาะกลุ่ม มีการตัดสินใจรวมท้ังพฤติกรรมหรือ
การแสดงออกของสมาชิก กลุ่มจะมีลักษณะโครงสร้างภายในโดยเฉพาะ มีการแสดงบทบาทหน้าท่ี มี
การส่ือสารระหว่างสมาชิก ลักษณะการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของกลุ่มมี 2 ประการ คือ 1.ลักษณะท่ี
ท าให้กลุ่มรวมกันได้ ก่อให้เกิดความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้ความสัมพันธ์ของสมาชิก
เป็นไปโดยราบรื่น 2.ลักษณะท่ีท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ สมาชิกจะกระท ากิจกรรมเพื่อให้กลุ่ม
บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับแนวคิดโกวิท ประวาลพฤกษ์ (2551: 156-157) กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงานสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนด้านความต้องการในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม การท่ีนักเรียนได้น าส่ิงท่ีค้นคว้ามาน าเสนอแลกเปล่ียนกัน น าความคิด ข้อมูลมารวมกันเป็น
ภาพใหญ่ การวางแผนงานร่วมกัน การปฏิบัติร่วมกัน การประเมินปรับปรุงร่วมกัน ท าให้นักเรียนเห็น
ชัดเจนว่าผลงานของตน การค้นคว้าของตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของช้ันเรียน การเรียนรู้ร่วมกันจะอยู่
ในงานทุกขั้นตอน ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ว่า เราสามารถท างานร่วมกันได้ เรียนรู้ร่วมกันได้ ผลงานและ
การเรียนรู้ก็จะดีกว่าท าคนเดียว เรียนรู้คนเดียว การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานจึงน าไปสู่น้ าใจต่อ
ส่วนรวม จิตใจบริการช่วยเหลือกัน อันเป็นพื้นฐานส าคัญของสังคมประชาธิปไตยท่ีดี  สอดคล้องกับ
แนวคิดวราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2551:6-7) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ถือได้ว่าเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม เพราะทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา ค้นคว้า หาค าตอบ ความหมาย 
ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา มีการร่วมคิด ร่วมท างาน ส่งผลให้เกิดกระบวนการค้นพบกระบวนการ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆได้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาแลกเปล่ียนประสบการณ์ และแลกเปล่ียน  
พื้นฐานความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเป็นลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกัน  ผู้เรียนต้องเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต และทักษะทางอาชีพ รู้จักการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา โพธิ์ทอง (2555:122-123) ได้ศึกษาผลการใช้
วิธีสอนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการกลุ่มท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย
และทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่าทักษะกระบวนการ
กลุ่มหลังการใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการกลุ่มทุกข้อ และทุกด้านอยู่ในระดับดีเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนา อาจศัตรู (2550: 112-115), สุภาวดี 
ชัยเลิศ (2553:52) และภัทรวดี ทองจินดา (2554:108) ท่ีจัดการเรียนรู้ท าให้เกิดกระบวนการกลุ่ม กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่าทักษะกระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอ านวย แน่นอุดร (2553:124) และค าจันทร์ วิเศษลา (2556:65) ท่ีจัดการ
เรียนรู้ท าให้เกิดกระบวนการกลุ่ม กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ทักษะกระบวนการกลุ่มอยู่
ในระ ดับดีขึ้น ไปซึ่ ง สูงกว่ า เกณฑ์ ท่ี ต้ั ง ไว้  นอกจากนี้ ยั งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ Chiriac 
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(2008:55(5):505-518) ได้ศึกษาแผนการความเข้าใจกระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า การรวมกันของทฤษฎีการท างานของกลุ่มของ Steiner และทฤษฎี
การท างานและการเส่ือมถอยของกลุ่มของ  Bion มันเป็นวิธีท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในการอธิบายพลวัตรของ
กลุ่ม รูปแบบท่ีสร้างขึ้นมาใหม่นี้มันเป็นการพัฒนาทฤษฎีและในเวลาเดียวกันยังพัฒนาเครื่องมือและ
วิธีการใหม่ๆของกระบวนการกลุ่มด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chang (2010:44(1):129-154) 
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ของกระบวนการกลุ่มต่อการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า 
นักเรียน 12 คนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยการถามและแลกเปล่ียนความรู้กัน นักเรียนหลายคนให้
ค าแนะน าว่าการเรียนรู้เป็นกลุ่มนั้นมีความส าคัญอย่างมากในการเรียน และในช้ันเรียนยังเรียนรู้ด้วย
ความสงบอีกด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Newton, Sackney (2005:28(3):434-
457) ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของรูปแบบการติดต่อส่ือสารและส่ิงแวดล้อมมีผลต่อความรู้กลุ่ม 
ความรู้กลุ่มไม่ได้สร้างพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยเลย แต่การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นใน
กระบวนการของความรู้จะเช่ือมโยงไปสู่ความรู้อื่นๆได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Peterson 
(2012:60(3):112-121) ผลการวิจัยพบว่า การให้ความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อกลุ่มจะช่วยลดพฤติกรรมการ
ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์  

3. ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณารายข้อพบว่าการออกแบบโครงงาน 
นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า โครงงานท่ีนักเรียนท าเป็นโครงงานประเภทส ารวจ 
ท่ีมักนิยมใช้ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ส าหรับนักเรียนของผู้วิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ครูต้องออกแบบโครงงานน าทางนักเรียนไว้ก่อน ท าให้นักเรียนเข้าใจและสามารถด าเนินการตาม
จุดประสงค์ท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มก าหนดไว้ รองลงมาคืออุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการท าโครงงาน 
อุปกรณ์สามารถหาซื้อได้จากสหกรณ์โรงเรียน แต่รูปถ่ายครูช่วยน าไปล้างให้ รองลงมาคือการก าหนด
ปัญหา ครูได้ให้ความรู้เรื่องอาชีพต่างๆในชุมชนบางบอนไปแล้ว นักเรียนก็สามารถก าหนดปัญหาว่าจะ
ส ารวจอาชีพอะไรในชุมชนบางบอน นักเรียนก าหนดปัญหาอาชีพครู อาชีพแม่ค้า อาชีพขับรถแท็กซี่ 
อาชีพแม่ครัว และอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์ รองลงมาคือการด าเนินการส ารวจ นักเรียนนัดวิทยากรซึ่ง
เป็นผู้ปกครองของนักเรียนภายในห้องเอง และแบ่งหน้าท่ีว่าใครจะบันทึกหรือถามตรงไหนบ้าง 
รองลงมาคือบันทึกข้อมูล นักเรียนส ารวจตามแบบสัมภาษณ์ท่ีครูน าทางให้ นอกเหนือจากประเด็น
หลักๆนักเรียนสงสัยส่ิงใดเกี่ยวกับอาชีพที่กลุ่มนักเรียนสนใจถามวิทยากรได้ รองลงมาคือการจัดกระท า
ข้อมูล นักเรียนบางคนไม่ยอมช่วยงานแก้ไขโดยการเข้าไปดูและแบ่งงาน ให้หัวหน้ากลุ่มดูแล รองลงมา
คือการเขียนรายงานและการเสนอผลงาน การน าเสนองานบางกลุ่มก็น าเสนอเป็นธรรมชาติ บางกลุ่ม
ออกมาอ่านให้เพื่อนฟัง แต่การถามตอบแลกเปล่ียนความรู้กันระหว่างกลุ่มก็เป็นค าถามท่ีถามกันง่ายๆ 
รองลงมาคือการสรุปผลของข้อมูล นักเรียนเขียนตามท่ีสัมภาษณ์ ใช้การเช่ือมค าง่ายๆ รองลงมาคือ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นักเรียนมักปฏิบัติไปพร้อมๆกับครู และรองลงมาคือข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ประกอบการท าโครงงานนักเรียนต้องใช้เวลานอกช่ัวโมงเรียนค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งนักเรียนบาง
กลุ่มค้นหาเอกสารมา โดยครูแนะน าแหล่งค้นคว้าให้ นักเรียนบางกลุ่มไม่ค้นหามา ส่วนครูก็เตรียม
เอกสารไว้ส ารองด้วย ขั้นตอนท่ีท าให้การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานส่งผลต่อความสามารถในการท า
โครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงคือขั้นตอนท่ี 4 ขั้นด าเนินโครงงาน แต่ละกลุ่มลงมือท าโครงงาน 
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เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลทุกครั้งท่ีลงมือท า สรุปเขียนรายงาน เพื่อเตรียมน าเสนอต่อช้ันเรียน 
ซึ่งตรงกับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานของวราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (Baert et al. อ้างถึงใน  
วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ. 2551:16-19) ท่ีกล่าวไว้ในขั้นท่ี 4 เตรียมการในการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงานและท าเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่พอใจของทุกคน 
ท้ังนี้แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ได้ผ่านการตรวจปรับแก้จากอาจารย์
ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน จึงน าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานมาทดลองกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2  

การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนในการ
ท าโครงงานร่วมกัน ได้เลือกปัญหาในการท าโครงงานตามความสนใจ และได้คิดปัญหาในโครงงานด้วย
ตนเองอย่างอิสระ รวมท้ังได้ฝึกทักษะการสังเกต การจ าแนก การคิดค านวณ การต้ังสมมติฐาน การ
สรุปและน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนักเรียนในด้าน
ต่างๆ ความสามารถในการท าโครงงานอาศัยทฤษฎีการแลกเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มของ Thifaut and 
Kelley มีแนวคิดว่าสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในรูปแบบต่างๆ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกภายในกลุ่ม
จะเป็นพฤติกรรมท่ีเลือกสรรแล้ว ผลของการมีปฏิสัมพันธ์กันคือรางวัลท่ีได้รับ เช่น ความสบายใจ 
ความสนุกสนาน ความอิ่มอกอิ่มใจ ความพอใจ และการเห็นคุณค่าของการพยายามกระท าพฤติกรรม
นั้นให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดจันทิภา ลิมปิเจริญ (2522:44-45) กล่าวว่า 
หลักการของกระบวนการกลุ่ม คือ ผู้เรียนหรือสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุกคน การ
เรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น ผู้เรียนทุกคนมีส่วนได้วิเคราะห์ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกัน
และกัน ไม่ได้เกิดจากตัวผู้น าเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ ทองเรียน อมรัชกุล (2523:29-31) ยังกล่าวอีก
ว่า สมาชิกทุกคนควรจะมีความรับผิดชอบ ในการด าเนินกิจกรรมในกลุ่ม ทุกคนต้องยอมรับการเป็น
หัวหน้า เมื่อกลุ่มต้องการให้เป็นเช่นนั้น ลักษณะหัวหน้ากลุ่มจะต้องด าเนินไปในรูปการเป็นท่ีปรึกษา
สนับสนุน และแนะแนวให้สมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มอย่างเต็มท่ี 
สมาชิกทุกคนจะต้องรับฟังผู้อื่น เปิดเผยตัวเองในกลุ่มรู้จักยอมรับและมีความพึงพอใจต่อการท่ีสมาชิก
มีส่วนร่วมในกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกันออกไป ย่อมจะช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสมีส่วน
ร่วมตามความถนัดและความสนใจของตน ท้ังนี้จะท าให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์กันอย่าง
กว้างขวาง  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ ชุ่มเช้ือ (2548:82) ได้ศึกษาการพัฒนาผล
การเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการท าโครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
นักเรียนสามารถก าหนดปัญหา และต้ังสมมติฐาน สามารถท าโครงงาน มีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน 
สรุปผลและสามารถน าเสนอผลงานได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนา อาจศัตรู (2550: 
112-115) ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนวัดเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่านัก เรียนส่วนใหญ่มีโอกาส
ท างานรวมกันเป็นกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่การท าหน้าท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม ความสามารถใน
การท างานกลุ่มอยู่ในระดับดี ความรู้สึกต่อการท างานกลุ่มส่วนใหญ่ชอบมาก ส่วนโอกาสในการเปล่ียน
กลุ่มนานๆครั้ง ขนาดของกลุ่มอยู่ท่ี 5-6 คน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Branch, Maribe 
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(2005:38(1):65) ผลการวิจัยพบว่า ผลงานมีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลตลอดถึงเปล่ียน
ความสามารถ ผลงานแสดงถึงความรู้ของผู้เรียน 3 วิธี คือ ระบบความรู้ ขอบเขตความรู้ และความรู้
หลังจากกระบวนการคิด อย่างไรก็ตาม ความรู้บางอย่าง เช่น กระบวนการตัดสินใจไม่มีเอกสารอธิบาย 
ท้ายท่ีสุด การเรียนรู้โครงงานมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถและการวางแผนของแต่ละ
บุคคล 

4. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารวมท้ัง 3 ด้านพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นเรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก ในด้านบรรยากาศในการ
เรียนรู้ เป็นล าดับท่ีหนึ่ง (  =2.60,S.D.=0.46) รองลงมาคือในด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ( =2.59, 
S.D.=0.46) และในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( =2.47, S.D.=0.50) เป็นล าดับสุดท้าย 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นล าดับท่ีหนึ่ง โดย
นักเรียนมีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับผลงาน ( =2.84, 
S.D.=0.37) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ท้ังนี้เนื่องมาจากนักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูลออกมาร่วมกัน ท าให้
นักเรียนเห็นชัดเจนว่าผลงานของตนเอง การค้นคว้าของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ท าให้นักเรียน
เรียนรู้ได้ว่า เราสามารถท างานร่วมกันได้ เรียนรู้ร่วมกันได้ ผลงานและการเรียนรู้ก็จะดีกว่าท าคนเดียว 
นักเรียนมั่นใจในตนเอง เกิดความพึงพอใจในผลงาน สอดคล้องกับแนวคิดของปราชญ์ รัตนานันท์ 
(2553: 11) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ว่านักเรียนเกิดความพึงพอใจใน
ผลงาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อไป  ส่วนด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีมีระดับ
ความคิดเห็นท่ีต่ าสุด คือนักเรียนรู้สึกยินดีเมื่อได้ช่วยเหลือและปรึกษาหารือกันกับเพื่อนระหว่างท า
กิจกรรมของกลุ่ม ( =2.58, S.D.=0.50) ท้ังนี้เนื่องมาจากสมาชิกในกลุ่มบางกลุ่มมีความรับผิดชอบ
น้อยในหน้าท่ีของตนเอง จึงท าให้สมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบมากในกลุ่ม ต้องเข้ามาช่วยเหลือ
ตลอดเวลา เพราะสมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบน้อยบริหารเวลาไม่เป็น 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นล าดับท่ีสอง โดยนักเรียนมี
ความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โครงงานช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในสาระการเรียนรู้มากขึ้น 
(  =2.87,S.D.=0.34) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ท้ังนี้เนื่องมาจากนักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ประสบปัญหาต่างๆ ต้องแก้ปัญหาทุกระยะ เป็นการเรียนรู้โลกจริง นักเรียนถามตอบปัญหากัน ส่ิง
เหล่านี้จะช่วยให้สมองของนักเรียนพัฒนาขึ้น ส่ิงท่ีเรียนรู้ก็จะมีความหมายส าคัญกับ นักเรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของกิตติชัย สุธาสิโนบล (2546: 2-3) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน ว่าส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญาในการแสวงหาความรู้ เพื่อน าไปใช้สร้างสรรค์ความรู้
ของตนเอง ส่วนด้านประโยชน์ท่ีได้รับท่ีมีระดับความคิดเห็นท่ีต่ าสุด คือนักเรียนมีความกระตือรือร้น
เมื่อเรียนด้วยโครงงาน ( =2.37, S.D.=0.49) ท้ังนี้เนื่องมาจากโครงงานเป็นเรื่องใหม่ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ท าให้นักเรียนใช้เวลามากในการท าความเข้าใจการท าโครงงาน แต่ด้วยเวลาท่ีมี
จ ากัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ ท าให้นักเรียนจ านวนหนึ่งไม่เข้าใจการท าโครงงานอย่าง
ถ่องแท้ นักเรียนจึงไม่ให้ความร่วมมือในการท าโครงงานเท่าท่ีควร  

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย โดยนักเรียน
มีความคิดเห็นว่า การน าเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ ( =2.63, S.D.=0.49) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด
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ท้ังนี้เนื่องมาจากครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพในชุมชนบางบอน ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนและ
นักเรียนรู้อยู่แล้ว นักเรียนจึงร่วมกันจัดกลุ่มอาชีพตามท่ีตนเองสนใจได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีระดับความคิดเห็นต่ าสุด คือการท าโครงงานมีการวางแผนและกิจกรรมเสร็จไม่ทันเวลา 
( =2.16,S.D.=0.44) ท้ังนี้เนื่องมาจากนักเรียนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าท่ีครู
ก าหนดไว้ ซึ่งครูควรก าหนดกิจกรรมให้พอเหมาะกับเวลา 

ขั้นตอนท่ีท าให้การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานส่งผลต่อความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากคือขั้นตอนท่ี 6 ขั้นประเมินผลการด าเนินโครงงาน ครูประเมินผลโครงงานแต่ละ
กลุ่ม ผู้วิจัยท าการประเมินผลการด าเนินโครงงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนการท าโครงงาน นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างการท าโครงงาน ครูท าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน
ของนักเรียน และหลังการท าโครงงาน นักเรียนท ารายงานโครงงาน ท าแบบทดสอบหลังเรียน ท า
แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม และท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน ซึ่งตรงกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานของลัดดา ภู่เกียรติ (2552:28-45) ท่ี
กล่าวไว้ในขั้นที ่7 การประเมินผลโครงงาน การประเมินจะเป็นโอกาสดีท่ีมีคนอื่นมองเห็นจุดดีและจุด
ด้อยของเราแล้วมาบอกเราเพื่อให้เราได้แก้ไขจุดบกพร่องตรงนั้น นักเรียนแต่ละคนควรยอมรับฟัง
ความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับตัวเอง การยอมรับความเป็นตัวเราจะท าให้เรารู้จักตนเองอย่างแท้จริงและใช้
ความสามารถของเราได้ถูกทางอีกด้วย นักเรียนมีความพึงพอใจกับงานท่ีกลุ่มได้ใช้ความต้ังใจ ความ
มานะพยายามท่ีจะหาวิธีแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่ม ท้ังนี้ แบบสอบถามความคิดเห็น ได้ผ่านการ
ตรวจปรับแก้จากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน จึงน าแบบสอบถามความคิดเห็นมา
ทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2  

การที่นักเรียนได้น าความรู้มาแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน การวางแผนงาน การปฏิบัติ และการ
ประเมินปรับปรุงร่วมกัน ท าให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าผลงานความรู้ของตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การ
เรียนรู้ร่วมกันจะอยู่ในงานทุกขั้นตอน ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ว่า เราสามารถเรียนรู้ ท างานร่วมกันได้ 
ผลงานจะดีกว่าท าคนเดียว เรียนรู้คนเดียว การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานจึงน าไปสู่น้ าใจต่อส่วนรวม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นพื้นฐานส าคัญของสังคมประชาธิปไตยท่ีดี ซึ่งอาศัยทฤษฎีสัมฤทธิผล
ของกลุ่มของ Stogdill มีวัตถุประสงค์ส าคัญในเรื่องสัมฤทธิผลของกลุ่ม ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงไม่กล่าวถึง
พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม แต่เน้นโครงสร้างของทฤษฎี คือ 1.การแสดงออกของสมาชิกภายในกลุ่ม 
โดยเฉพาะในเรื่องการแสดงออกระหว่างสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการโต้ตอบหรือการตอบสนองของ
สมาชิก และสมาชิกคาดหวังความพอใจท่ีจะได้รับจากการรวมกลุ่ม 2.โครงสร้างของกลุ่ม ประกอบด้วย 
โครงสร้างอย่างเป็นทางการ โครงสร้างเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิก และสัมฤทธิผลของกลุ่มมีอยู่ 3 
ประการ คือ ผลผลิตของกลุ่ม ปริมาณการเปล่ียนแปลงจะสะท้อนให้เห็นผลผลิตท้ังทางบวกและทาง
ลบด้วย จริยธรรมของกลุ่ม ถ้ากลุ่มมีการก าหนดโครงสร้างและปฏิบัติตามโครงสร้างนั้น จริยธรรมของ
กลุ่มจะมีมากขึ้น และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสมาชิกในกลุ่ม จะปรากฏเป็นความพอใจของกลุ่ม
หรือการสนองความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม รวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอดคล้อง
กับแนวคิดของวราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2551:6-7) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานยังช่วย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท้ังหลายก็จะถูกปลูกฝังและส่ังสมในตัวผู้เรียน ได้แก่ การ
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย การรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความอดทน เสียสละ รู้จักให้อภัย
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ในความผิดพลาดของผู้อื่น สอดคล้องกับแนวคิดของกิตติชัย สุธาสิโนบล (2546:2-3) กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงานช่วยให้ผู้สอนได้ปลูกฝังเจตคติท่ีดี ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนา
คุณลักษณะนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยุทธ ไกยวรรณ 
(2546:14-15) กล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มุ่งให้นักเรียนใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ ปฏิบัติโครงงานตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง  นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยตนเอง นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบัติงานและเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการแก้ปัญหา  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพล โพธิชัย (2548:70) และธนิษฐา ช่ าชอง 
(2550:112-113) มีความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของประดับพร โตไทยะ (2547:87-88),เมธินี ศรีลาศักดิ์ (2548: 80-81) และวัชนา นรสาร (2550:61-
62) มีความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแผนการเรียนรู้โดยโครงงานอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ (2547: 44), ปิยะพร วิชาชัย (2550:92-93), ปรีชา ติดชัยภูมิ 
(2550:90-91) และวีณา นิลปานันท์ (2550:107-108) มีความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยโครงงาน กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก นักเรียนชอบการเรียนรู้แบบโครงงาน
เพราะได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติจริงตามท่ีตนเองสนใจจนประสบความส าเร็จ 
นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถของนักเรียน 
นักเรียนต้องการให้มีการศึกษานอกสถานท่ีในสถานประกอบการ  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน และ
กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เป็นการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในขั้น

การเลือกหัวข้อ ครูควรให้นักเรียนเลือกเข้ากลุ่มตามความสนใจของตนเอง เพื่อนักเรียนได้ศึกษาในส่ิง
ท่ีตนเองสนใจและน าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบในส่ิงท่ีตนเองยังไม่รู้มาก่อน 

2. จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ในขั้นการวางแผน ครูควรกระตุ้นให้
นักเรียนรู้จักการสังเกต รู้จักการตั้งค าถาม และรู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ส าเร็จ 
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3. จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ขั้นด าเนินโครงงานไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมให้เสร็จภายในช่ัวโมงเรียนได้ เพราะเนื่องจากมีการเขียนรายงานผลหลายข้ันตอนและนักเรียน
ใช้เวลาในขั้นด าเนินโครงงานมาก ดังนั้นครูจึงควรลดจ านวนขั้นตอนการเขียนรายงานและก าหนดเวลา
ขั้นด าเนินโครงงานให้ชัดเจนเพื่อให้ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ 

4. จากการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานท่ีท าให้เกิดกระบวนการกลุ่มท่ีเหมาะสม 
นักเรียนควรเข้ากลุ่มประมาณ 5-8 คน เพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างท่ัวถึงทุกคน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป             
1. ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์  
2. ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา  

 3. ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานไปใช้ร่วมกับเทคนิค Mind map เพื่อพัฒนาทักษะ
การสร้างความรู้ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  
1. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 
 
2. อาจารย์ ดร.ธงชัย นิลค า อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรม  

             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
 ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต จันทรวินิจ  อาจารย์ประจ าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

- หนังสือขอเชิญเปน็ผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
- หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย  
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ผลการวิเคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
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ตารางท่ี 12  ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ของผู้เช่ียวชาญ 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

R

 

 
IOC 

1 2 3 

มาตรฐานการเรียนรู ้
   - ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้วัด 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

ตัวชี้วดั 
   - ความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

- ความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
   - ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

- ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับตัวชี้วัด +1 +1 +1 3.00 1.00 
สาระการเรียนรู้ 
   - ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

- ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับตัวชี้วัด +1 +1 +1 3.00 1.00 
- ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
   - ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

- ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
- ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

- ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
   - ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอนชัดเจนและ
สัมพันธ์ต่อเน่ือง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

   - ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรียนรู้กับกระบวนการกลุ่ม +1 +1 +1 3.00 1.00 
สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
   - ความสอดคล้องของสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้กับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

รวมท้ังฉบับ 1.00 
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ตารางท่ี 13  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
ของผู้เช่ียวชาญ 

 
ข้อท่ี 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

R  
 

IOC 
1 2 3 

1 ปี๊บอาศัยอยู่ที่จันทบุรี ปี๊บจะประกอบอาชีพใดที่สัมพันธ์กับ
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2 ข้อใดเป็นการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยอาศัยธรรมชาติ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 เพราะเหตุใดคนไทยส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 ผลไม้ชนิดใดที่คนในชุมชนที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงนิยม

ปลูกมากที่สุด 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
5 การกระท าของบุคคลในข้อใดไม่ใช่การประกอบอาชีพ  +1 +1 +1 3.00 1.00 
6 หมู่บ้านแห่งหน่ึงเป็นพื้นที่สูง ปริมาณฝนตกน้อย อาชีพในข้อใดที่

จะเหมาะกับประชาชนในหมู่บ้านน้ีมากที่สุด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
7 ปานเทพมีบ้านอยู่ในชุมชนที่มีภูมิประเทศติดกับทะเล ปานเทพ

ควรประกอบอาชีพอะไร  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
8 ชุมชนที่อยู่ใกล้ทะเลมีลมพัดแรง ปลูกบ้านเรือนมีลักษณะอย่างไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 
9 “กุ้งอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย” จากข้อมูลนี้ กุ้งควรปลูกพืชชนิด

ใดจึงจะเหมาะสมกับภูมิประเทศและภูมิอากาศมากที่สุด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
10 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

ดีที่สุดคือข้อใด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
11 เพราะเหตุใดชุมชนที่ต้ังอยู่ใกล้ทะเลจึงมักปลูกบ้านที่มีหลังคาทรง

เต้ียและลาดชัน  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
12 บ้านที่มีลักษณะโปร่ง หลังคาสูง เหมาะกับภูมิภาคใด +1 +1 +1 3.00 1.00 
13 ข้อใดที่แสดงให้เห็นเด่นชัดที่สุดว่าอิทธิพลของธรรมชาติมีต่อการ

ประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพ  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
14 ในฐานะนักเรียน ป.3 นักเรียนจะปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงจะเหมาะสม  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
15 นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้ได้อย่างไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 
16 ถ้าหากเราวิเคราะห์ถึงสาเหตุส าคัญที่สุดที่ท าให้ประเทศไทยขาด

แคลนน้ า เพราะสาเหตุใด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
17 การพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ในข้อใดก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
18 ถ้าจะเลือกสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมากที่สุดคือข้อใด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
19 แดงน าไม้ไผ่ที่ปลูกไว้ข้างบ้านมาสานเป็นกระด้งขายจะเกิดผลดี

อย่างไร  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
20 การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเกิดผลดีต่อประเทศอย่างไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 
21 เหลืองเป็นช่างไฟฟ้า เหลืองควรมีคุณลักษณะส าคัญมากที่สุด

อย่างไร  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
22 อาชีพที่เก่ียวข้องกับการอ านวยความสะดวกสบายของผู้บริโภคคือ

ข้อใด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
23 คลองแห่งหน่ึงมีผักบุ้งปลูกริมตลิ่งเพื่อเก็บขาย ข้อใดเป็นไปได้มาก

ที่สุด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
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ตารางท่ี 13  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน
ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
ข้อท่ี 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

R  
 

IOC 
1 2 3 

24 ถ้าไม่มีชาวนาจะเกิดผลอย่างไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 
25 ผู้คนในอดีตมักประกอบอาชีพใด  0 +1 +1 2.00 0.67 
26 ข้อใดมักจะพบได้น้อยในชุมชนเมือง  0 +1 +1 2.00 0.67 
27 ลักษณะภูมิประเทศในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และเหมาะสมกับ

การท่องเที่ยวมากที่สุดคือข้อใด  
 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2.00 

 
0.67 

28 “บ้านของตุ่นท านา” จากข้อความน้ีน่าจะเป็นลักษณะของชุมชน
ใด เพราะอะไร  

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2.00 

 
0.67 

29 กรุงเทพมหานครร่วมกับประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้สองข้างถนน
และสวนสาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค์ส าคัญที่สุดในข้อใด  

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2.00 

 
0.67 

30 ถ้านักท่องเที่ยวต้องการให้ท่านเป็นหัวหน้าน าเที่ยว ซึ่งเป็น
ภูมิภาคที่มีทั้งป่าเขา น้ าตก ถ้ า ทะเล ทะเลสาบเหนือเขื่อน แหล่ง
ประวัติศาสตร์ และไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯมากนัก ท่านจะน า
เที่ยวภาคใด   

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2.00 

 
0.67 

31 ข้อใดคือปัญหาส าคัญที่สุดในการประกอบอาชีพทอผ้า +1 +1 +1 3.00 1.00 
32 ขณะประดิษฐ์งานถ้าไม่มีความรู้ในการใช้เคร่ืองมือต่างๆควร

ปฏิบัติอย่างไร  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
33 เด่นชอบลอกเลียนแบบงานประดิษฐ์ของเพื่อนๆแล้วน าผลงานไป

ส่งครู นักเรียนคิดว่าเด่นท าถูกหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
34 อาชีพหัตถกรรมในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อ

ใดมากที่สุด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
35 ข้อใดคือปัญหาส าคัญที่สุดในการประกอบอาชีพค้าขาย  +1 +1 +1 3.00 1.00 
36 ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจสังคมจะเป็นอย่างไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 
37 ข้อใดเป็นสาเหตุส าคัญที่สุดที่ท าให้บิดามารดาของแดง ต้องการให้

แดงเลือกประกอบอาชีพข้าราชการ  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
38 ข้อใดเป็นพฤติกรรมการหารายได้ระหว่างเรียนที่ไม่เหมาะสมกับ

วัยของนักเรียน  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
39 ถ้าเพื่อนส่วนใหญ่ลงมติเลือกแบบการจัดสวนในภาชนะที่นักเรียน

ไม่ชอบ นักเรียนจะท าอย่างไร  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
40 ข้อใดเป็นพฤติกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน ที่ผิดศีลธรรม  +1 +1 +1 3.00 1.00 
41 ใครใช้เคร่ืองมือเกษตรได้ถูกต้อง  +1 +1 +1 3.00 1.00 
42 น้ ามีความส าคัญต่อต้นไม้อย่างไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 
43 ส่วนใดของมะพร้าวที่นิยมน ามาท าเป็นของใช้และเคร่ืองประดับ

สตรีกันมากในปัจจุบัน  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
44 กระดาษชนิดใดที่น ามาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นของใช้ได้สวยงามและ

เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
45 ถ้าต้องการลดราคาต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบมาทอผ้ าควรท า

อย่างไร  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
46 นักเรียนจะส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมได้อย่างไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 
47 นักเรียนจะช่วยป้องกันปัญหาโลกร้อนอย่างย่ังยืนได้อย่างไร +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 13  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน
ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
ข้อท่ี 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

R  
 

IOC 
1 2 3 

48 ภรณ์ชนกเป็นนักเรียนชั้น ป.3 ของโรงเรียนแห่งหน่ึง ในหมู่บ้าน
ใกล้ๆโรงเรียนชาวบ้านปลูกไม้ดอก เช่น บานไม่รู้โรย ดอกรัก มะลิ 
ดาวเรือง และกุหลาบมอญ เพื่อบริโภคและจ าหน่าย ทางโรงเรียน
จะจัดงานวันแม่ เชิญผู้ปกครองหรือแม่มาร่วมงาน และให้นักเรียน
ชั้น ป.3 จัดหาของที่ระลึกแบบไทย เพื่อมอบให้แม่ในวันดังกล่าว 
ถ้านักเรียนเป็นภรณ์ชนกจะประดิษฐ์สิ่งใดโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

3.00 

 
 
 

1.00 

49 ข้อใดคือแนวทางในการแก้ปัญหาอาชีพค้าขาย  +1 +1 +1 3.00 1.00 
50 ข้อใดมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพ +1 +1 +1 3.00 1.00 
51 นักเรียนจะปรับปรุงร้านขายของช าอย่างไรจึงจะสู้ร้านซุปเปอร์

มาร์เก็ตได้  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
52 ข้อมูลนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 52 

1. ลงมือปรุงอาหารตามท่ีลูกค้าต้องการ 
2. สอบถามลูกค้าว่ากับข้าวอร่อยหรือไม่ เพื่อจะได้น าไปแก้ไข
ปรับปรุง 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์และเงินทุนไว้ซื้อของมาขาย 
4. ส ารวจความต้องการของลกูค้าว่าตอ้งการรับประทานอาหาร
ประเภทไหน 
52. ข้อใดเรียงล าดับกระบวนการขายกับข้าวของคุณยายเลี๊ยบได้
ถูกต้อง  

 
 
 

 
+1 

 
 
 

 
+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

3.00 

 
 
 
 

1.00 

53 ผู้ประกอบอาชีพค้าขายควรมีคุณธรรมในข้อใดมากที่สุด   
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

54 อาชีพในข้อใดต้องตระหนักถึงหลักความสะอาดและหลักความ
ปลอดภัยมากที่สุด 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

55 บ่อปลาของเขียวมีปลาเป็นโรค ตายจ านวนมาก เขียวจะขอ
ค าแนะน าในเร่ืองน้ีจากที่ใด  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

56 ข้อใด ไม่ใช่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย  +1 +1 +1 3.00 1.00 
57 สุดาท าฟาร์มสุกรโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดคือของ

เสียจากสุกรที่สุดาสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
58 หนูดาต้องการปลูกมะนาวไว้ในครัวเรือนจะต้องเลือกเคร่ืองมือ

เกษตรที่เหมาะกับการใช้งานอะไร  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
59 ชาวนาต้องมีคุณธรรมข้อใดมากที่สุด  +1 +1 +1 3.00 1.00 
60 ถ้านักเรียนมีเงินจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม นักเรียนจะ

น าเงินไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
รวมท้ังฉบับ 0.97 
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ตารางท่ี 14  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามกระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ของผู้เช่ียวชาญ 

 
 
ข้อท่ี 

 
องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม 

 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

R  
 

IOC 
1 2 3 

มีเป้าหมายร่วมกัน      
1 กลุ่มของนักเรียนร่วมก าหนดเป้าหมายการท างานของกลุ่ม +1 +1 +1 3.00 1.00 
2 นักเรียนเสนอความคิดเห็นต่อเพื่อนคนอ่ืนๆ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 นักเรียนปฏิบัติงานตามที่ทุกคนได้ตกลงร่วมกันไว้แล้ว +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 กลุ่มของนักเรียนปฏิบัติงานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5 นักเรียนรวมกลุ่มกับสมาชิกในกลุ่มด้วยความเต็มใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
6 นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกคน +1 +1 +1 3.00 1.00 

การแบ่งงานกนัท าตามความรู้ความสามารถ      
7 นักเรียนแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน +1 +1 +1 3.00 1.00 
8 นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการท างานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี +1 +1 +1 3.00 1.00 
9 นักเรียนมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม +1 +1 +1 3.00 1.00 
10 ภายในกลุ่มของนักเรียนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน +1 +1 +1 3.00 1.00 
11 เมื่อมีข้อสงสัยเก่ียวกับงานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนจะซักถาม +1 +1 +1 3.00 1.00 
12 เมื่อมีข้อผิดพลาด นักเรียนยอมรับและแก้ไขให้ดีกว่าเดิม +1 +1 +1 3.00 1.00 

ความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน      
13 เมื่อสมาชิกท างานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ทัน นักเรียนจะเข้า

ไปช่วยเหลือ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
14 นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกับใครก็ได้ แม้จะไม่ใช่เพื่อนสนิท +1 +1 +1 3.00 1.00 
15 นักเรียนต้ังใจท างานอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานของกลุ่มประสบ

ความส าเร็จ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
16 กลุ่มของนักเรียนท างานเสร็จทันในเวลาที่ก าหนด +1 +1 +1 3.00 1.00 
17 กลุ่มของนักเรียนท างานร่วมกันอย่างมีความสุข +1 +1 +1 3.00 1.00 
18 นักเรียนไม่น างานอ่ืนขึ้นมาท าในขณะที่เข้ากลุ่ม +1 +1 +1 3.00 1.00 
19 เมื่อท างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะน าเสนอเพื่อขอรับฟัง

ความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่ม 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
20 เมื่อสมาชิกในกลุ่มมีข้อแนะน า นักเรียนจะน ามาแก้ไขงานให้

ดีกว่าเดิม 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
รวมท้ังฉบับ 1.00 
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ตารางท่ี 15  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ของผู้เช่ียวชาญ 

 
 
ข้อท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

R  
 

IOC 
1 2 3 

1 การก าหนดปัญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2 ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบการท าโครงงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 การออกแบบโครงงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 การด าเนินการส ารวจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5 การบันทึกข้อมูล +1 +1 +1 3.00 1.00 
6 การจัดกระท าข้อมูล +1 +1 +1 3.00 1.00 
7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการท าโครงงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
8 การสรุปผลของข้อมูล +1 +1 +1 3.00 1.00 
9 การเขียนรายงานและการเสนอผลงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
10 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมท้ังฉบับ 1.00 

 
ตารางท่ี 16  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ของผู้เช่ียวชาญ 
 

 
รายการประเมิน 

 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 

R

 

 
IOC 

1 2 3 

1. ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
    1.1 การน าเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

    1.2 การท าโครงงานมีการวางแผนและกิจกรรมเสร็จทันเวลา  +1 +1 +1 3.00 1.00 
    1.3 นักเรียนได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวให้เกิดผลงานที่น่าภาคภูมิใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
    1.4 การน าเสนอผลงานใช้ภาษาสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู ้
    2.1 นักเรียนรู้สึกยินดีเมื่อได้ช่วยเหลือและปรึกษาหารือกันกับเพื่อนระหว่างท า
กิจกรรมของกลุ่ม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

    2.2 นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับผลงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
    2.3 นักเรียนมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
    3.1 โครงงานช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในสาระการเรียนรู้มากขึ้น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

    3.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นเมื่อเรียนด้วยโครงงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
    3.3 โครงงานช่วยพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนด้านมีน้ าใจกับผู้อื่นและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมท้ังฉบับ 1.00 
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ตารางท่ี 17  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 (Kuder Richardson 20) 

ข้อท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.22 0.61 ใช้ได้ 
2 0.75 0.43 ใช้ได้ 
3 0.78 0.39 ใช้ได้ 
4 0.00* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
5 0.76 -0.38* ใช้ไม่ได้ 
6 0.10* -0.02* ใช้ไม่ได้ 
7 0.05* -0.41* ใช้ไม่ได้ 
8 0.75 0.58 ใช้ได้ 
9 0.00* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
10 0.22 0.28 ใช้ได้ 
11 0.32 -0.28* ใช้ไม่ได้ 
12 0.29 0.46 ใช้ได้ 
13 0.31 0.25 ใช้ได้ 
14 0.78 0.28 ใช้ได้ 
15 0.90* 0.02* ใช้ไม่ได้ 
16 0.22 -0.75* ใช้ไม่ได้ 
17 0.79 0.93 ใช้ได้ 
18 0.79 0.68 ใช้ได้ 
19 0.75 0.38 ใช้ได้ 
20 0.79 0.25 ใช้ได้ 
21 0.75 0.41 ใช้ได้ 
22 0.76 -0.38* ใช้ไม่ได้ 
23 0.10* -0.02* ใช้ไม่ได้ 
24 0.78 0.54 ใช้ได้ 
25 0.53 -0.06* ใช้ไม่ได้ 
26 0.75 0.61 ใช้ได้ 
27 0.74 -0.10* ใช้ไม่ได้ 
28 0.95* -0.39* ใช้ไม่ได้ 
29 0.15* 0.16* ใช้ไม่ได้ 
30 0.78 -0.03* ใช้ไม่ได้ 
31  0.78  0.25 ใช้ได้ 
32 0.76 -0.38* ใช้ไม่ได้ 
33 0.78 0.76 ใช้ได้ 
34 0.13* -0.63* ใช้ไม่ได้ 
35 0.35 0.30 ใช้ได้ 
36 0.21 -0.03* ใช้ไม่ได้ 
37 0.29 0.46 ใช้ได้ 
38 0.78 0.63 ใช้ได้ 
39 0.79 0.77 ใช้ได้ 
40 0.74 0.85 ใช้ได้ 
41 0.48 -0.37* ใช้ไม่ได้ 
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ตารางท่ี 17  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 (Kuder Richardson 20) (ต่อ) 

ข้อท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
42 0.35 0.30 ใช้ได้ 
43 0.37 -0.15* ใช้ไม่ได้ 
44 0.22 0.67 ใช้ได้ 
45 0.00* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
46 0.15* 0.16* ใช้ไม่ได้ 
47 0.78 0.93 ใช้ได้ 
48 0.79 0.68 ใช้ได้ 
49 0.43 -0.48* ใช้ไม่ได้ 
50 0.23 0.76 ใช้ได้ 
51 0.24 0.38 ใช้ได้ 
52 0.20 0.67 ใช้ได้ 
53 0.44 0.68 ใช้ได้ 
54 0.44 0.68 ใช้ได้ 
55 0.23 0.55 ใช้ได้ 
56 0.28 0.80 ใช้ได้ 
57 0.22 0.28 ใช้ได้ 
58 0.35 0.30 ใช้ได้ 
59 0.62 0.87 ใช้ได้ 
60 0.68 0.83 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.54 0.55 - 

หมายเหตุ 
 1. ข้อสอบข้อท่ี 15, 29 และ 46 เป็นข้อท่ียากมากหรือง่ายมาก อ านาจจ าแนกไม่ดี 
จัดเป็นข้อสอบท่ีควรตัดท้ิง 
 2. ข้อสอบข้อท่ี 4, 9 และ 45 เป็นข้อท่ีไม่มีอ านาจจ าแนก (อ านาจจ าแนกเป็น 0) จัดเป็น
ข้อสอบท่ีควรตัดท้ิง 
 3. ข้อสอบข้อท่ี 5, 6, 7, 11, 16, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 43 และ 49 
เป็นข้อท่ีอ านาจจ าแนกเป็นลบ จัดเป็นข้อสอบท่ีควรตัดท้ิง 
 4. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนท่ีต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ ข้อสอบข้อท่ี 35, 
37, 39, 52, 53, 54 และ 59 
 5. รวมตัดข้อสอบออกท้ังหมด 30 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจ านวน 30 ข้อ ได้แก่ ข้อสอบ
ข้อท่ี 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 47, 48, 
50, 51, 55, 56, 57, 58 และ 60   
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Relibility) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบเทคนิค 27% จาก
ตาราง CHUNG TEH FAN โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ได้เท่ากับ 
0.71  
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ตารางท่ี 18  คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

 
คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 13   20 
2 10 21 
3 13 21 
4 9 23 
5 6 22 
6 7 15 
7 12 24 
8 13 21 
9 12 23 
10 14 23 
11 11 19 
12 14 22 
13 9 16 
14 10 17 
15 15 23 
16 11 21 
17 14 25 
18 11 20 
19 7 15 
20 15 23 
21 10 19 
22 6 17 
23 13 22 
24 10 18 
25 14 21 
26 15 22 
27 14 23 
28 8 15 
29 8 17 
30 10 17 
31 13 21 
32 6 17 
33 14 23 
34 10 18 
35 12 20 
36 6 20 
37 6 16 
38 10 19 
รวม 411 759 

  =10.82  =19.97 
 S.D.=2.91 S.D.=2.79 
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จากตารางท่ี 22 ได้น าค่าต่างๆ มาค านวณเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน โดยการใช้สถิติ t-test เนื่องจากการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นการวิเคราะห์คะแนนของนักเรียนเพียงกลุ่มเดียว ดังนั้นคะแนนท่ี
ได้ถือว่าไม่เป็นอิสระต่อกันจึงใช้การวิเคราะห์ t-test แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent) การ
ทดสอบค่า t-test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีค่าปรากฏดังนี้ 
 
T-Test 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 คะแนน 
              คะแนน 

10.8158 
19.9737 

38 
38 

2.91181 
2.79466 

.47236 

.45335 
 

Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig 

Pair 1 คะแนน & คะแนน 38 .720 .000 
 

Paired Samples Test 
   

 
 
 
t 

 
 
 
 

df 

 
 

 
Sig.  

(2-tailed) 

 
 
 

Mean 

 
 

Std. 
Deviation 

 
 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference  

 
Lower 

 
Upper 

Pair 1 
คะแนน & 
คะแนน 

 
-9.15789 

 
2.13752 

 
.34675 

 
-9.86048 

 
-8.45531 

 
-26.411 

 
37 

 
.000 
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ตารางท่ี 19  คะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

คน
ท่ี 

ข้อท่ี   
กระบวน
การกลุม่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2.05 พอใช ้
2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2.05 พอใช ้
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.75 ดี 
4 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2.05 พอใช ้
5 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2.4 พอใช ้
6 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2.55 ดี 
7 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2.05 พอใช ้
8 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2.05 พอใช ้
9 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2.6 ดี 
10 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2.05 พอใช ้
11 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2.05 พอใช ้
12 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2.6 ดี 
13 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2.7 ดี 
14 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2.65 ดี 
15 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2.4 พอใช ้
16 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2.4 พอใช ้
17 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2.05 พอใช ้
18 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.75 ดี 
19 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.75 ดี 
20 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.75 ดี 

21 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.75 ดี 

22 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2.35 พอใช ้

23 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2.55 ดี 

24 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2.7 ดี 

25 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2.5 พอใช ้

26 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2.55 ดี 

27 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.75 ดี 

28 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2.4 พอใช ้

29 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.75 ดี 

30 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2.05 พอใช ้

31 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.75 ดี 

32 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2.05 พอใช ้

33 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2.4 พอใช ้

34 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.75 ดี 

35 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2.4 พอใช ้

36 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2.4 พอใช ้

37 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.75 ดี 
รวม 2.45 พอใช้ 
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ตารางท่ี 20  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  

คน
ท่ี 

ข้อท่ี ..DS
 

2..DS
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0.51 0.26 
2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0.51 0.26 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.44 0.19 
4 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0.51 0.26 
5 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0.50 0.25 
6 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 0.60 0.36 
7 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0.51 0.26 
8 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0.51 0.26 
9 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 0.50 0.25 
10 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0.51 0.26 
11 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0.51 0.26 
12 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 0.50 0.25 
13 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 0.57 0.32 
14 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 0.59 0.35 
15 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0.50 0.25 
16 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0.50 0.25 
17 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0.51 0.26 
18 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.44 0.19 
19 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.44 0.19 
20 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.44 0.19 
21 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.44 0.19 
22 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 0.59 0.35 
23 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 0.51 0.26 
24 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 0.47 0.22 
25 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 0.51 0.26 
26 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 0.51 0.26 
27 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.44 0.19 
28 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0.50 0.25 
29 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.44 0.19 
30 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0.51 0.26 
31 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.44 0.19 
32 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0.51 0.26 
33 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0.50 0.25 
34 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.44 0.19 
35 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0.50 0.25 
36 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0.50 0.25 
37 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.44 0.19 

รวม 18.42 9.13 
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ค่าความแปรปรวนท้ังฉบับ                
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ภาคผนวก ง  

 
- แผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม 
- แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 
- แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม แบบประเมินความสามารถในการท า
โครงงาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

- ประมวลภาพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง กลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน                              เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน           เวลา 12 ช่ัวโมง      
................................................................................................................................................................. 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 มฐ.ส5.2 ป.3/2 อธิบายการพึ่งพาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ 
 มฐ.ส5.2 ป.3/3 อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ของอาชีพกับส่ิงแวดล้อมได้ถูกต้อง (K) 
2. นักเรียนระบุความสําคัญของอาชีพได้อย่างเหมาะสม (K) 
3. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาของอาชีพได้ (K) 
4. นักเรียนลงพื้นท่ีสํารวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการท่ี

นักเรียนสนใจ 1 อาชีพได้ (P) 
5. นักเรียนภาคภูมิใจต่ออาชีพต่างๆในชุมชนบางบอน (A)  

 
3. สาระส าคัญ 
 อาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการเป็นตัวกลางในการขายสินค้าหรือบริการต่างๆ ทําให้เกิด
ความพอใจแก่ผู้ซื้อ ผู้ประกอบอาชีพจะต้องมีความสามารถในการจัดหา มีความคิดริเริ่ม และมี
คุณธรรม จึงจะทําให้การประกอบอาชีพเจริญก้าวหน้า 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 

1. อาชีพต่างๆในชุมชนบางบอน 
2. โครงงานเกี่ยวกับอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการกลุ่มละ 1 โครงงาน 
ทักษะกระบวนการ (P) 
ทําโครงงานสํารวจเกี่ยวกับอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ 
สมรรถนะสําคัญ (C) 
ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
ใฝุเรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการทํางาน 
 

5. การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 
 ใบงานท่ี 1 แบบบันทึกข้อมูลอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ ในชุมชนบางบอน 
 ใบงานท่ี 2 แบบบันทึกรายช่ือสมาชิกภายในกลุ่ม 
 ใบงานท่ี 3 อาชีพที่กลุ่มของนักเรียนสนใจ 
 ใบงานท่ี 4 โครงงานการสํารวจ 

ใบงานท่ี 5 แบบบันทึกสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ 
 ใบงานท่ี 6 แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพ 
 ใบงานท่ี 7 แบบบันทึกการเรียนรู้หลังเรียน 
 
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. อธิบายความสัมพันธ์ของ
อาชีพกับส่ิงแวดล้อมได้ถูกต้อง 

ซักถาม คําถาม 

2. ระบุความสําคัญของอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

ซักถาม คําถาม 

3. วิเคราะห์สาเหตุและแนว
ทางแก้ไขปัญหาของอาชีพได้  

ซักถาม คําถาม 

4. ลงพื้นท่ีสํารวจและเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพด้าน
พาณิชยกรรมและบริการท่ี
นักเรียนสนใจได้ 1 อาชีพ 

การสํารวจ 
การสัมภาษณ์ 

โครงงาน 

5. ภาคภูมิใจต่ออาชีพต่างๆใน
ชุมชนบางบอน 

-สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 
-ตรวจการเขียนสะท้อนความคิด
ของนักเรียน 

-แบบจดบันทึกพฤติกรรมท่ี
สังเกตแบบรวมทั้งห้อง 
-แบบบันทึกการเรียนรู้หลัง
เรียน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 

(ต่ า) 
2 

(ปานกลาง) 
3 

(สูง) 
ความสามารถใน
การทําโครงงาน 

มีหลักฐาน ร่องรอยท่ี
แสดงถึงความเข้าใจ
ปัญหา การวางแผน
วิธีการทําโครงงาน
ถูกต้องบางส่วน ลงมือ
ปฏิบัติประสบ
ความสําเร็จบางส่วน 
และเขียนรายงานยังไม่
ชัดเจน 

มีหลักฐาน ร่องรอยท่ี
แสดงถึงความเข้าใจ
ปัญหา การวางแผน
วิธีการทําโครงงานได้
ถูกต้อง ลงมือปฏิบัติจน
สําเร็จและประสบ
ความสําเร็จ และเขียน
รายงานได้ชัดเจน 

มีหลักฐาน ร่องรอยท่ี
แสดงถึงความเข้าใจ
ปัญหา การวางแผน
วิธีการทําโครงงานโดย
ออกแบบหรือคิดค้นขึ้น
เอง ลงมือปฏิบัติจนทํา
โครงงานได้เสร็จ และ
ประสบความสําเร็จ 
เขียนรายงานเป็น
ลําดับได้ชัดเจนและ
ครบถ้วน 

 
เกณฑ์รวมที่ใช้ประเมินโครงงาน 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มีหลักฐาน ร่องรอยท่ีแสดงถึงความเข้าใจปัญหา การวางแผนวิธีการทําโครงงาน
ถูกต้องบางส่วน ลงมือปฏิบัติประสบความสําเร็จบางส่วน และเขียนรายงานยังไม่
ชัดเจน  

ตํ่า 
หรือ 1 

มีหลักฐาน ร่องรอยท่ีแสดงถึงความเข้าใจปัญหา การวางแผนวิธีการทําโครงงานได้
ถูกต้อง ลงมือปฏิบัติจนสําเร็จและประสบความสําเร็จ และเขียนรายงานได้ชัดเจน 

ปานกลาง 
หรือ 2 

มีหลักฐาน ร่องรอยท่ีแสดงถึงความเข้าใจปัญหา การวางแผนวิธีการทําโครงงาน
โดยออกแบบหรือคิดค้นขึ้นเอง ลงมือปฏิบัติจนทําโครงงานได้เสร็จ และประสบ
ความสําเร็จ เขียนรายงานเป็นลําดับได้ชัดเจนและครบถ้วน 

สูง  
หรือ 3 
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เกณฑ์ย่อยที่ใช้ประเมินโครงงาน 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
1. การกําหนดปัญหา 
   - จุดประสงค์สอดคล้องกับปัญหา แต่ไม่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 
   - จุดประสงค์สอดคล้องกับปัญหา และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล  
     แต่ยังไม่ชัดเจน 
   - จุดประสงค์สอดคล้องกับปัญหา และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 
     อย่างชัดเจน 

 
1 
2 
 
3 

2. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน 
   - มีการศึกษาหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาเพียงบางส่วน 
   - มีการศึกษาหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา แต่ยังไม่ครอบคลุม 
   - มีการศึกษาหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างชัดเจนและ 
     ครอบคลุม 

 
1 
2 
3 

3. การออกแบบโครงงาน 
   - สอดคล้องกับจุดประสงค์และมีแผนปฏิบัติงานบางส่วน 
   - สอดคล้องกับจุดประสงค์และมีแผนปฏิบัติงานอย่างละเอียด 
   - สอดคล้องกับจุดประสงค์ มีแผนปฏิบัติงานอย่างละเอียดและมีแนวทางการ 
     เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
1 
2 
3 

4. การดําเนินการสํารวจ 
   - ดําเนินการสํารวจได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 
   - ดําเนินการสํารวจได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
   - ดําเนินการสํารวจได้ถูกต้องครบสมบูรณ์ 

 
1 
2 
3 

5. การบันทึกข้อมูล 
   - บันทึกข้อมูลตรงจุดประสงค์ท่ีต้องการศึกษา 
   - บันทึกข้อมูลตรงจุดประสงค์ท่ีต้องการศึกษาและถูกต้อง 
   - บันทึกข้อมูลตรงจุดประสงค์ท่ีต้องการศึกษาถูกต้องและครบถ้วน 

 
1 
2 
3 

6. การจัดกระทําข้อมูล 
   - มีการจัดกระทําข้อมูลถูกต้องเป็นส่วนมาก แต่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ 
   - มีการจัดกระทําข้อมูลถูกต้องชัดเจน แต่ยังไม่ครบสมบูรณ์ 
   - มีการจัดกระทําข้อมูลถูกต้องชัดเจน ละเอียด และครบสมบูรณ์ 

 
1 
2 
3 

7. อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
   - เลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องบางส่วน 
   - เลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
   - เลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 
1 
2 
3 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
8. การสรุปผลของข้อมูล 
   - สรุปผลข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อมูล 
   - สรุปผลข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อมูลบางส่วน 
   - สรุปผลข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูล 

 
1 
2 
3 

9. การเขียนรายงานและการเสนอผลงาน 
   - มีการนําเสนอบางส่วนเป็นขั้นตอนแต่ยังไม่ชัดเจน 
   - มีการนําเสนอเป็นขั้นตอนแต่ยังไม่ชัดเจน 
   - มีการนําเสนอเป็นขั้นตอนสมบูรณ์และชัดเจน 

 
1 
2 
3 

10. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   - โครงงานบางส่วนมีความแปลกใหม่จากโครงงานท่ีมีผู้ทํามาแล้ว 
   - โครงงานแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   - โครงงานแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
     ได้ 

 
1 
2 
3 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพโครงงาน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
10-15 ตํ่า 
16-25 ปานกลาง 
26-30 สูง 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

7.1 ขั้นการส ารวจ  2 ชั่วโมง 
ชั่วโมงที่ 1 
7.1.1 ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ ในชุมชนบางบอน และครู

เขียนอาชีพเหล่านั้นลงบนกระดานดํา 
7.1.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอาชีพที่สําคัญของชุมชนบางบอน 
7.1.3 ครูแจกใบความรู้ เรื่องอาชีพ 
7.1.4 นักเรียนศึกษาใบความรู้อาชีพ เป็นเวลา 15 นาที 
7.1.5 ครูถามนักเรียนในประเด็นหัวข้ออาชีพด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน 

ดังต่อไปนี้ 
7.1.5.1 นักเรียนคิดว่า ลักษณะทางสังคมของชุมชนท่ีแตกต่างกัน เนื่องมาจากสาเหตุ

ใด (ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์) 
7.1.5.2 นักเรียนคิดว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีผลต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน

ได้หรือไม่  เพราะเหตุใด (มี  เพราะการประกอบอาชีพของคนในชุมชนมักจะสัมพันธ์กับ
ทรัพยากรธรรมชาติ) 
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7.1.5.3 นักเรียนคิดว่า ลักษณะภูมิประเทศมีผลต่อการสร้างบ้านเรือนของคนในชุมชน
ต่างๆอย่างไรบ้าง (เช่น ลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม น้ําท่วมถึง ผู้คนในชุมชนจะปลูกบ้านยกขึ้น
สูงเพื่อปูองกันน้ําท่วม เป็นต้น) 

7.1.5.4 นักเรียนคิดว่า ในบริเวณท่ีมีสภาพอากาศหนาวเย็น คนในชุมชนมักจะแต่งกาย
อย่างไร (มักแต่งกายด้วยเส้ือผ้าท่ีมีเนื้อหนา) 

7.1.5.5 นักเรียนคิดว่า ในบริเวณท่ีมีสภาพอากาศแห้งแล้ง คนในชุมชนมักจะปลูกพืช
ชนิดใด (ปลูกพืชท่ีทนต่อความแห้งแล้ง เช่น ปอ มันสําปะหลัง เป็นต้น) 

7.1.5.6 ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน ใน
ชุมชนบางบอน (เย็บเส้ือสําเร็จรูป, ทําทองคํา, เย็บรองเท้า ฯลฯ) 

7.1.5.7 อาชีพด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน มีความสําคัญต่อชุมชนบาง
บอนอย่างไร (อุตสาหกรรมในชุมชนบางบอน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน รับงานมาทําท่ี
บ้านและส่งงานไปให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีกทอดหนึ่ง ดังนั้น อุตสาหกรรมในครัวเรือนช่วยให้การ
รับช่วงงานสะดวกยิ่งขึ้นในการผลิตและเป็นการกระจายรายได้แก่ทุกภาคส่วน) 

7.1.5.8 อาชีพด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน มีปัญหาต่อชุมชนบางบอน
หรือไม่ อย่างไร (มี โดยเฉพาะมลพิษทางน้ํา น้ําท้ิงจากครัวเรือนและน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ํา
ท้ิงปล่อยลงสู่คลองหรือทะเล แต่อาจจะมีการลักลอบปล่อยน้ําเสีย ส่งผลให้ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมต่อๆ
กันไป) 

7.1.5.9 เรามีวิธีแก้ปัญหาอาชีพด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน ในชุมชน
บางบอนอย่างไร (ระบบการทํางานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้ต้องเข้มงวดถ้าผิดต้องลงโทษอย่าง
จริงจัง และประชาชนในชุมชนควรช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนของตนเองด้วย) 

7.1.6 ครูถามนักเรียนในประเด็นหัวข้ออาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการดังต่อไปนี้ 
7.1.6.1 ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการในชุมชนบางบอน 

(ขายอาหารตามส่ัง, ขับรถแท็กซี่, ขับรถมอเตอร์ไซค์ และช่างเสริมสวย ฯลฯ) 
7.1.6..2 อาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการมีความสําคัญต่อชุมชนบางบอนอย่างไร 

(ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต) 
7.1.6.3 อาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการมีปัญหาต่อชุมชนบางบอนหรือไม่ อย่างไร 

(มี เกิดความแออัดคนเห็นแก่ตัว ยึดทางเดินเท้าต้ังวางขายของ จอดรถ จราจรติดขัด สภาพอากาศใน
เมืองเลวร้าย มีสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ เกิดปัญหาเสียงดัง ปัญหาขยะตกค้าง เป็นปัญหาต่อชุมชน
ในกรุงเทพฯ) 

7.1.6.4 เรามีวิธีแก้ปัญหาอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการในชุมชนบางบอนอย่างไร 
(จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ จัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้า ฯลฯ) 

7.1.7 ครูถามนักเรียนในประเด็นหัวข้ออาชีพด้านเกษตรกรรมดังต่อไปนี้ 
7.1.7.1 ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพด้านเกษตรกรรมในชุมชนบางบอน (ปลูกมะม่วง

น้ําดอกไม้) 
7.1.7.2 อาชีพด้านเกษตรกรรมมีความสําคัญต่อชุมชนบางบอนอย่างไร (เป็นแหล่งผลิต

อาหารให้กับคนในชุมชนไว้บริโภคหรือจําหน่าย) 
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7.1.7.3 อาชีพด้านเกษตรกรรมมีปัญหาต่อชุมชนบางบอนหรือไม่ อย่างไร (มี แต่น้อย 
เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่ขายเพื่อทําส่ิงก่อสร้าง ดิน น้ํา อากาศมีสารเคมีเจือปน จึงส่งผลให้พืชไม่เติบโต
เท่าท่ีควร และเกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกําจัดศัตรูพืชมากขึ้น) 

7.1.7.4 เรามีวิธีแก้ปัญหาอาชีพด้านเกษตรกรรมในชุมชนบางบอนอย่างไร (ลดการใช้
สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน พักหน้าดินบ้าง มีการไถกลบหน้าดิน ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุ
ไนโตรเจนในดินซึ่งเป็นธาตุท่ีพืชต้องการ) 

ชั่วโมงที่ 2 
7.1.8 ครูแจกใบงานท่ี 1 แบบบันทึกข้อมูลอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ ในชุมชนบาง

บอน ให้นักเรียนแต่ละคนทําการบันทึก  
7.1.9 ครูและนักเรียนร่วมกันนําข้อมูลจากการบันทึกมาจัดลําดับอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ

ตามลําดับจากมากไปหาน้อย ลงบนกระดาน หลังจากนั้นสรุปอาชีพที่นักเรียนสนใจ  
 

7.2 ขั้นเลือกหัวข้อ 1 ชั่วโมง 
7.2.1 นักเรียนเข้ากลุ่มตามอาชีพที่ตนเองสนใจและเขียนรายช่ือสมาชิกกลุ่มลงในแบบบันทึก

ท่ี 2  
7.2.8 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทําลงในใบงานท่ี 3 อาชีพที่กลุ่มนักเรียนสนใจ  
 

7.3 ขั้นการวางแผน 3 ชั่วโมง 
7.3.1 ครูพานักเรียนไปค้นคว้าแหล่งความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีกลุ่มนักเรียนสนใจในห้องสมุด 

(ช่ัวโมงท่ี 4) 
7.3.2 ครูแจกแบบฟอร์มการเขียนโครงงานให้นักเรียนทุกกลุ่ม และนักเรียนแต่ละกลุ่มทําใบ

งานท่ี 4 โครงงานการสํารวจ (ช่ัวโมงท่ี 5-6)  
 

7.4 ขั้นด าเนินโครงงาน 4 ชั่วโมงและนอกเวลาเรียน 
7.4.1 ครูนํานักเรียนลงสํารวจอาชีพที่นักเรียนสนใจทีละกลุ่ม และนักเรียนทําลงในใบงานท่ี 

5 แบบบันทึกสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ และทําลงในใบงานท่ี 6 แบบ
บันทกึการสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพ (นอกเวลาเรียน) 

7.4.2 นักเรียนนําข้อมูลท่ีลงพื้นท่ีมาแบ่งกันเขียนเป็นรายงาน (ช่ัวโมงท่ี 7-8)  
7.4.3 ติดข้อมูลลงบนฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อเตรียมนําเสนองาน (ช่ัวโมงท่ี 9-10) 

 
7.5 ขั้นน าเสนอ 1 ชั่วโมง 

7.5.1 ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนองาน กลุ่มละ 8 นาที  
7.5.2 กลุ่มท่ีออกมารายงานต้ังคําถามถามเพื่อนในช้ันเรียน และเพื่อนในช้ันเรียนถามคําถาม

ท่ีสงสัยกับกลุ่มท่ีออกมารายงาน 
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7.6 ขั้นประเมินผล 1 ชั่วโมง 
7.6.1 นักเรียนทําลงในใบงานท่ี 7 แบบบันทึกการเรียนรู้หลังเรียน  
7.6.2  ครูทําแบบจดบันทึกพฤติกรรมท่ีสังเกตแบบรวมทั้งห้องและแบบประเมิน

ความสามารถในการทําโครงงาน 
 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ เรื่องอาชีพ 
2. แบบฟอร์มการเขียนโครงงาน 
3. ใบงาน 7 ใบ 
4. แบบจดบันทึกพฤติกรรมท่ีสังเกตแบบรวมทั้งห้อง 
5. แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่กลุ่มนักเรียนสนใจจากห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต 
7. วัสดุอุปกรณ์ทําแผงโครงงาน ได้แก่ ฟิวเจอร์บอร์ด กรรไกร กาว ภาพถ่าย ฯลฯ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

สภาพที่พบ 
โดยภาพรวมนักเรียนมีความต้ังใจในการเรียนเป็นอย่างดี มีความสนใจในการศึกษาและมี

ความกระตือรือร้นในการทําโครงงานสํารวจเป็นกลุ่ม และอาชีพท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มสํารวจเป็นอาชีพ
ท่ีนักเรียนรู้จักและพบเห็นในชุมชนเป็นประจํา ทําให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องท่ีเรียนได้เร็วขึ้น นักเรียน
อธิบายได้ว่าสภาพแวดล้อมในชุมชนบางบอนเหมาะสมกับการประกอบอาชีพบริการ ได้แก่ แพทย์ ครู 
พยาบาล ช่างตัดผม ตํารวจ แม่ค้า คนขับรถแท็กซี่ พนักงานธนาคาร พนักงานเซเว่น เชฟ และเภสัชกร 
เป็นต้น นักเรียนบอกได้ว่าทุกคนต้องประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาเล้ียงตนเอง จะได้มีเงินมาใช้จ่าย
ในการอุปโภคบริ โภค ซึ่ งอาชีพในชุมชนบางบอนมีหลากหลายอาชีพแต่ละอาชีพจะต้องใช้
ความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อมีอาชีพในชุมชนบางบอนมากทําให้เกิดปัญหามลพิษมากในชุมชน
บางบอนเช่นกัน ได้แก่ น้ําเสีย ควันพิษ การจราจรหนาแน่น และเสียงดัง เป็นต้น พวกเราต้องร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหามลพิษให้น้อยลง ได้แก่ เดินรณรงค์ ท้ิงขยะลงถัง บอกผู้ใหญ่ไม่ให้ตัดต้นไม้ ปลูกต้นไม้ 
เป็นต้น ในขั้นการสํารวจ นักเรียนเขียนอาชีพออกมาซ้ําๆกัน ขั้นเลือกหัวข้อ นักเรียนออกมาลงช่ือใน
กลุ่มอาชีพท่ีตนสนใจ ทําให้ในแต่ละกลุ่มมีจํานวนนักเรียนไม่เท่ากัน และแบ่งหน้าท่ีกันทํางาน ครู
พบว่านักเรียนใช้การยกมือเพื่อเลือกให้เพื่อนเป็นหัวหน้ากลุ่ม ขั้นการวางแผน นักเรียนค้นคว้าข้อมูล
อาชีพในห้องสมุดของโรงเรียน และดําเนินการตามใบงานท่ีครูนําทางไว้ ข้ันดําเนินโครงงาน นักเรียนใช้
นอกเวลาเรียนสัมภาษณ์วิทยากร นักเรียนแบ่งหน้าท่ีในการสัมภาษณ์วิทยากรในแต่ละประเด็น โดยครู
พานักเรียนไปพบวิทยากร ขั้นนําเสนอ นักเรียนนําเสนองานด้วยวาจา นําเสนอแผนผังโครงงาน โดย
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ 3 คน เมื่อนําเสนอจบนักเรียนกลุ่มอื่นต้ังคําถามกลุ่มละ 1 คําถาม
ถามกลุ่มท่ีออกมารายงาน ในทางกลับกันกลุ่มท่ีออกมารายงานต้ังคําถามถามเพื่อนกลุ่มอื่นด้วย ซึ่งเป็น
การปฏิสัมพันธ์ 2 ทาง ขั้นประเมินผล นักเรียนทุกคนทําแบบบันทึกการเรียนรู้หลังเรียน นักเรียนได้ทํา
เล่มรายงานกลุ่ม นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพในชุมชนบางบอนว่ามีอาชีพใดบ้าง ได้รู้เรื่องการทําโครงงาน
สํารวจ นักเรียนรู้สึกดี มีความสุขเมื่อได้เรียนเรื่องนี้ เพราะนักเรียนได้กระตือรือร้น ได้พัฒนาฝีมือ
ตนเอง และได้ทํางานร่วมกับเพื่อน ฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม นักเรียนนําความรู้ไปใช้ในการค้นหาความรู้
ได้ด้วยตนเองและนําความรู้ท่ีมีต่ออาชีพต่างๆไปเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต 
ส่งผลให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจต่ออาชีพต่างๆในชุมชนบางบอน  
 
แนวทางแก้ไขพัฒนา 

ครูควรฝึกการทําโครงงานสํารวจในหัวข้อต่างๆท่ีนักเรียนสนใจ 
 
 
                                                             ลงช่ือ................................................... 
                                                                        (นางสาวศศิธร  ภู่วาว) 
                                                                        ครูสอนวิชาสังคมศึกษา 
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อาชีพ  คือการทํามาหากินของมนุษย์  เป็นการแบ่งหน้าท่ีการทํางานของคนในสังคม  และทํา

ให้ดํารงอาชีพในสังคมได้  บุคคลท่ีประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทน หรือรายได้ท่ีจะนําไปใช้จ่ายใน
การดํารงชีวิต  และสร้างมาตรฐานท่ีดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 

ประเภทอาชีพ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
1.ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน จําแนกตามลักษณะของการดําเนินการได้เป็น 

4 ลักษณะ ดังนี ้ 
     1.1 การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน ได้แก่ จักรสาน ,ทอเส่ือ,ร้อย
พวงมาลัย และเย็บเส้ือสําเร็จรูป เป็นต้น  
     1.2 การผลิตสินค้าในโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดเล็ก ได้แก่ ทําขนมอบ,ขนมปงั,
ขนมเค้ก,ทําเครื่องประดับทองเหลือง,ทําเครื่องหนัง และทําเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น  
     1.3 การผลิตสินค้าท่ีผู้ว่าจ้างนําเครื่องมือหรืออุปกรณ์และวัสดุท่ีใช้ในการผลิตมาให้  
     1.4 การรับช่วงงานบางขั้นตอนของการผลิตมาดําเนินการ 

ผลกระทบจากการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือนท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดล้อมตามมาก็คือ น้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําทางท่อน้ําท้ิง
ลักษณะของน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรมจะมีค่า BOD สูงมาก มีความเป็นกรดและด่างสูง มีสารแขวนลอย
มาก ดังนั้นถ้าน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้รับการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา จะมีผลต่อ
คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําอย่างรุนแรง สามารถทําให้สัตว์น้ําในแหล่งน้ํานั้นตายได้ทันที น้ําจะเน่าเสียอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง แต่ถ้ามีการควบคุมดูแล และปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็ไม่ยากต่อการปูองกันมลพิษทาง
น้ําท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ เวลานี้โรงงานอุตสาหกรรมมักลักลอบปล่อยน้ําท้ิงท่ีผ่านการใช้
จากโรงงานซึ่งเป็นน้ําเสียท่ียังไม่ได้รับการขจัดความสกปรกตามมาตรฐานน้ําท้ิง รวมแล้วโรงงาน
อุตสาหกรรมท้ังมวลใช้น้ําในปริมาณร้อยละ 3 ของการใช้น้ําท้ังหมด แต่น้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม
มีส่วนทําให้แหล่งน้ําเน่าเสียถึงร้อยละ 30 ของน้ําเสียท้ังหมด น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีความ
เข้มข้นของสารพิษสูง ถ้าปล่อยลงสู่แหล่งน้ําทันทีโดยไม่มีการกําจัดเสียก่อน จะมีอิทธิพลทําให้น้ําใน
แหล่งน้ํานั้นมีสภาพท่ีเน่าเสียได้อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ได้แก่ โรงงานน้ําตาล เบียร์ สุรา เครื่องด่ืม 
กระดาษ และโรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป ฯลฯ สารมลพิษท่ีปล่อยออกมาจะเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์
ท่ีสามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ในน้ํา จึงเป็นเหตุให้ก๊าซออกซิเ จนในน้ําลดลงจนหมดได้อย่าง
รวดเร็ว โรงงานท่ีมีการใช้สารเคมีท่ีมีพิษ และเป็นสารเคมีท่ีสลายตัวในธรรมชาติได้ยาก เช่น โรงงาน
เคมีภัณฑ์ ฟอกหนัง ชุบโลหะ ฟอกย้อม ฯลฯ ทําให้น้ําท้ิงมีสารพิษ และโลหะหนักเจือปนอยู่มากเป็น
อันตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน้ํา บางชนิดยังสามารถสะสมและถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหารได้ด้วย 

2. ด้านพาณิชยกรรมและบริการ  จําแนกตามลักษณะการดําเนินการเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  
  2.1 ค้าขายสินค้า ได้แก่ ขายก๋วยเต๋ียว,ขายอาหาร,ขายสินค้าสําเร็จรูป,ขายขนม และขาย
ผลไม้ เป็นต้น  
             2.2 บริการ ได้แก่ ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์,ช่างซ่อมรถยนต์,ช่างซ่อมโทรทัศน์ วิทยุ,ช่างตัดเย็บ
เส้ือผ้า,ช่างเสริมสวย,ช่างก่อสร้าง,ช่างจัดดอกไม้สด,ดอกไม้แห้ง,บริการซักอบรีด,ขับรถแท็กซี่ มอเตอร์
ไซด์รับจ้าง รถรับจ้างระหว่างหมู่บ้าน สามล้อ,บริการถ่ายเอกสาร รับพิมพ์รายงาน และเล่นดนตรีใน

ใบความรู ้
เรื่อง อาชีพ 
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ร้านอาหาร เป็นต้น  
              2.3 เป็นคนกลางรับซื้อ-ขาย ได้แก่ คนกลางรับซื้อและขายพริก,คนกลางรับซื้อและขายกุ้ง
และคนกลางรับซื้อและขายเกลือ เป็นต้น 

ผลกระทบจากการประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมตามมาก็คือ 
ชาวชนบทย้ายเข้าไปอยู่ในเมือง ทําให้เมืองขยายตัวออกไป ผู้คนหนาแน่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิด
ชุมชนแออัดขึ้นมากมายเป็นเหตุให้บริการพื้นฐาน เช่น น้ําประปา ไฟฟูา โทรศัพท์ โรงเรียน 
โรงพยาบาล การเก็บขยะ การระบายน้ํา การกําจัดของเสีย ไม่สามารถบริการให้ทันกับความต้องการท่ี
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเมืองยังต้องการบริการขนส่งท้ังผู้คนและสินค้าจํานวนมาก เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมาเป็นจํานวนมาก เกิดความแออัดคนเห็นแก่ตัวยึดทางเดินเท้าต้ังวางขายของ จอดรถ จราจร
ติดขัด สภาพอากาศในเมืองเลวร้าย มีสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ อาทิ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆเกิดเสียงดัง 
ปัญหาขยะตกค้าง การกําจัดขยะท่ีรวบรวมมาได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีมนุษย์ผลิตขึ้นมาใช้ ไม่ถูกย่อย
สลายโดยแบคทีเรียหรือส่ิงมีชีวิตเล็กๆกําจัดโดยธรรมชาติได้ยาก เมื่อโถมทับกันปริมาณมากขึ้นๆก็เป็น
ปัญหาต่อชุมชน ในกรุงเทพฯมีสภาพอากาศเลวร้ายมาก มีปริมาณของฝุุนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ออกไซด์ของสารตะกั่ว ก๊าซพิษต่างๆ อื่นๆ อยู่ในอากาศสูงมาก คู -คลอง อยู่ในสภาวะเน่าเสีย ท่อ
ระบายน้ําเต็มไปด้วยสรรพส่ิง บางแห่งเน่าเหม็น อุดตัน ขยะตกค้างมากมาย คนเก็บขยะของเทศบาล
บางคนคลุกคลีอยู่กับขยะจิตใจก็เลยเลวเน่าเหม็นเหมือนขยะ บางคนเมา หยาบคาย ร้ายกาจ ไม่พอใจ
บ้านไหนก็เว้นไม่เก็บ โดยเฉพาะบ้านไหนไม่ให้เงินเป็นพิเศษเป็นรายเดือนเท่าท่ีเขาอยากได้จะถูกด่าถูก
แกล้งต่างๆ หน้าท่ีต้องเก็บขยะในพื้นท่ีรับผิดชอบให้ทันเวลา แต่คนเก็บขยะจะเอาเวลามาค้นหา เก็บ
สิงท่ีจะนําไปขายได้ เป็นการช่วยสังคม แยกขยะไปหมุนเวียนใช้ใหม่อีก แต่ก็ใช้เวลาในงานหน้าท่ีมา
เป็นประโยชน์ส่วนตัว    

3. ด้านเกษตรกรรม จําแนกตามลักษณะการดําเนินงานเป็น 3 ลักษณะดังนี ้ 
              3.1 เล้ียงสัตว์ ได้แก่ เล้ียงไก่พันธุ์พืน้เมือง,เล้ียงหมู,เล้ียงโคเนื้อ โคนม,เล้ียงกบ และเล้ียง
ปลาดุก  ปลาตะเพียน เป็นต้น  
              3.2 ทําไร่ ทําสวนได้แก่ สวนส้มโอ,สวนมะม่วง,สวนมังคุด,สวนทุเรียน และสวนมะลิเป็นต้น  
              3.3 ทํานา อาชีพทํานาส่วนใหญ่จะแบ่งพืชท่ีนาทําเป็นไร่ นา และสวนผสม เพื่อให้มีรายได้
ต่อเนื่องตลอดปี เช่น  ทํานากุ้ง  เป็นต้น  

ผลกระทบจากการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมตามมาก็คือ เกษตรกรได้
พัฒนาการผลิตให้ได้ปริมาณผลผลิตจํานวนมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิต จึงใช้พื้นท่ี
ประกอบการมากขึ้นๆและใช้ต่อเนื่องกันทุกๆปี ต้องพึ่งพาเครื่องจักรกลมากขึ้น ความเอาใจใ ส่และ
ประณีตต่อการใช้ท่ีดินจะลดน้อยลง การแผ้วถางและไถพรวนดินทําให้ดินถูกชะล้างพังทลายโดยลม
และน้ําได้ง่าย โดยเฉพาะในพื้นท่ีลาดเขา นอกจากนั้นการเปิดหน้าดินทําให้ดินได้รับแสงแดดเต็มท่ี จึง
มีการระเหยของน้ําในดินไปได้มาก ประกอบกับไม่มีรากไม้เพียงพอท่ีจะดูดซับน้ําไว้ ดินจึงแห้งแล้ง 
แน่นทึบและเส่ือมคุณภาพไปอย่างรวดเร็ว หลังจากเก็บเกี่ยว เกษตรกรท่ีไม่ได้ทํานาปรังต่อเนื่อง หรือมี
อุปสรรคไม่อาจทําการเพาะปลูกติดต่อกันไปได้ จึงจําเป็นต้องท้ิงท่ีดินให้ว่างเปล่า ทําให้มีวัชพืชขึ้น เมื่อ
ถึงฤดูกาลใหม่เกษตรกรมักจะกําจัดวัชพืชด้วยวิธีเผา ทําให้ดินขาดอินทรียวัตถุตามธรรมชาติ และ
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ส่ิงมีชีวิตเล็กๆในดินท่ีมีหน้าท่ีในการย่อยสลายซากอินทรียวัตถุต่างๆให้กลายเป็นปุ๋ยในดินก็จะตายไป
ด้วย กระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหารในดินก็จะขาดช่วงไปทําให้ดินเส่ือมลงไปเรื่อยๆซึ่งจะทําให้
เกษตรกรต้องหันมาพึ่งปุ๋ยเคมีอย่างกว้างขวาง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาการขยายตัวของ
ดินเค็ม จากการทําลายปุาและการนําท่ีดินบริเวณท่ีมีช้ันของเกลือหินสะสมอยู่ใต้ดินมาสร้างอ่างเก็บน้ํา 
ทําให้น้ําเข้าไปแทรกซึมละลายเกลือใต้ดิน แล้วแทรกซึมเข้าไปในเนื้อดิน หรือการปล่อยน้ําท้ิงจากการ
ผลิตเกลือสินเธาว์ลงสู่แหล่งน้ํา และกระจายไปสู่ดิน ทําให้เกลือลงสู่แหล่งและกระจายไปสู่ดินรอบข้าง
และเกิดปัญหาไม่สามารถใช้ดินและน้ําเหล่านั้นในการเพาะปลูกได้ 
 

ที่มา : ประเภทอาชีพ. เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://arts.kmutt.ac.th 
        สุธีลา ตุลยะเสถียร, โกศล วงศ์สวรรค์ และสถิต วงศ์สวรรค์.(2544).มลพิษสิ่งแวดล้อม (ปัญหา

สังคมไทย). กรุงเทพฯ: บริษัทรวมสาส์น (1977) จํากัด. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://arts.kmutt.ac.th/ssc210/Group%20Project/ASSC210/professional/prapate.html
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แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงาน 
 
ปกนอก 

โครงงานเรื่อง......................................................... 
  จัดทําโดย  1………………………………………………………………. 
                2………………………………………………………………. 
                3…………………………………………………………….... 
  โรงเรียน............................................................................... 
รายงานโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโครงงานสาระการเรียนรู้.....................ระดับช้ัน........... 
 
 
 
 
 
ปกใน 

โครงงานเรื่อง......................................................... 
  จัดทําโดย  1………………………………………………………………. 
                2………………………………………………………………. 
                3…………………………………………………………….... 

อาจารย์ที่ปรึกษา ………………………………………………………………. 
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แบบฟอร์มการเขียนบทคัดย่อ 
บทคัดย่อ 

 โครงงานเรื่อง................................................................ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ........................ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า...............................วัน 
 ผลการศึกษาค้นคว้า 
 ................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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แบบฟอร์มการเขียนกิตติกรรมประกาศ 
กิตติกรรมประกาศ 

 ในการปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือ/สนับสนุน จาก................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

ลงช่ือ....................................................... 
      ....................................................... 
      ....................................................... 

                                                    คณะผู้จัดทําโครงงาน 
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แบบฟอร์มการเขียนค าน า 
คํานํา 

 โครงงานเล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจอาชีพ.................................ในชุมชนบางบอน ชุมชนบาง
บอนเป็นชุมชนเมือง มีจํานวนคนอยู่เยอะ ยวดยานพาหนะท่ีใช้ ได้แก่ ................................................. 
................................................................ อาชีพท่ีทําส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้าง ได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน
ค่าจ้าง 
 ภายในเนื้อหาประกอบด้วย........................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานสํารวจอาชีพ.................................. จะมีประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจทําโครงงานสํารวจและผู้ประกอบอาชีพ..................................ในชุมชนบางบอนต่อไป 
 

ลงช่ือ....................................................... 
      ....................................................... 
      ....................................................... 

                                                    คณะผู้จัดทําโครงงาน 
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แบบฟอร์มการเขียนสารบัญ 
สารบัญ 

       
    หน้า 

บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญภาพประกอบ 
บทท่ี 1 บทนํา 
บทท่ี 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า 
บทท่ี 3 อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการ 
บทท่ี 4 ผลการศึกษาค้นคว้า 
บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
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ใบงานที่ 1 

แบบบันทึกข้อมูลอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ ในชุมชนบางบอน 
 

ค าช้ีแจง  นักเรียนสํารวจอาชีพในชุมชนบางบอน แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลอาชีพด้าน
พาณิชยกรรมและบริการ ในชุมชนบางบอน ตามท่ีนักเรียนรู้จักและสนใจคนละ 3 อาชีพ 
 

ล าดับที่ อาชีพ สถานที่ท างาน 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
                                                                  ลงช่ือ...................................................ผู้สํารวจ 

(.................................................) 
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ใบงานที่ 2 

แบบบันทึกรายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม 
 

กลุ่มสํารวจอาชีพ..................................................................................................................................... 
 
ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขท่ี หมายเหตุ 
   หัวหน้ากลุ่ม 
   รองหัวหน้ากลุ่ม 
   เลขานุการ 
   กรรมการ 
    
    
    
    

 
 
                                                              ลงช่ือ...................................................ครูที่ปรึกษา 
                                                                     (.................................................) 
 
 
                                                              ลงช่ือ...................................................วิทยากร 
                                                                     (.................................................) 
 
 
                                                              ลงช่ือ...................................................ผู้ปกครอง 
                                                                     (.................................................) 
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ใบงานที่ 3 

เร่ืองอาชีพที่กลุ่มนักเรียนสนใจ 
 

กลุ่มสํารวจอาชีพ...................................................................................................................................... 
 
 
กลุ่มของฉันสนใจอาชีพ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
เหตุผลท่ีสนใจอาชีพนี้ เพราะว่า 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
ภาพในความฝันของฉันท่ีอยากเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174 
 

 
 

 
ใบงานที่ 4 

โครงงานการส ารวจ 
 

1. ช่ือโครงงาน......................................................................................................................................... 
2. ช่ือผู้ทําโครงงาน 
 2.1 ..........................................................................................ช้ัน ป.3/2 เลขท่ี................. 
 2.2 ..........................................................................................ช้ัน ป.3/2 เลขท่ี................. 
 2.3 ..........................................................................................ช้ัน ป.3/2 เลขท่ี................. 
 2.4 ..........................................................................................ช้ัน ป.3/2 เลขท่ี................. 
 2.5 ..........................................................................................ช้ัน ป.3/2 เลขท่ี................. 
 2.6 ..........................................................................................ช้ัน ป.3/2 เลขท่ี................. 
 2.7 ..........................................................................................ช้ัน ป.3/2 เลขท่ี................. 
 2.8 ..........................................................................................ช้ัน ป.3/2 เลขท่ี................. 
3. ช่ือครูที่ปรึกษาโครงงาน 
 3.1....................................................................................................................................... 
4. เหตุผลในการเลือกหัวข้อทําโครงงาน 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
5. จุดประสงค์ในการทําโครงงาน 
 5.1....................................................................................................................................... 
 5.2....................................................................................................................................... 
 5.3....................................................................................................................................... 
6. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



175 
 

 
 

 
7. วิธีการสํารวจ 
 7.1 ระยะเวลา.............................ชั่วโมง 
 7.2  แผนปฏิบัติงาน 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานท่ี 
   
   
   
   
   

7.3 ค่าใช้จ่าย 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
8. ผลการสํารวจ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
9. แหล่งหาข้อมูล 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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ใบงานที่ 5 
แบบบันทึกส ารวจข้อมูลเก่ียวกับอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ 

เร่ือง......................................................................................................... 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนบันทึกการสอบถามข้อมูลอาชีพ จากวิทยากรตามรายการต่อไปนี้ 
1. ช่ือวิทยากร.......................................................................................................................................... 
2. สํารวจวันท่ี.........................เดือน....................................................พ.ศ.............................................. 
3. จํานวนประชากรอยู่โดยประมาณ................คน ชาย.................คน หญิง....................คน 
4. จํานวนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ 
   4.1 ..................................................................................... จํานวน.................................................... 
   4.2 ..................................................................................... จํานวน.................................................... 
   4.3 ..................................................................................... จํานวน.................................................... 
   4.4 ..................................................................................... จํานวน.................................................... 
   4.5 ..................................................................................... จํานวน.................................................... 
5. จํานวนผลผลิตท่ีได้..............................................................ต่อครั้ง 
6. รายได้ท่ีได้...........................................................................ต่อครั้ง 
7. ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการประกอบอาชีพ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
8. สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการประกอบอาชีพ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
9. แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการประกอบอาชีพ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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10. อาชีพนี้มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างไร 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
 
                                                                  ลงช่ือ...................................................ผู้สํารวจ 

(.................................................) 
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ใบงานที่ 6 
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพ 

 
ช่ือวิทยากร.............................................................................................................................................. 
บ้านเลขท่ี............................หมู่ท่ี.................หมู่บ้าน...........................................ถนน............................. 
เขต..............................................แขวง......................................รหัสไปรษณีย์........................................ 

ขั้นตอน รายละเอียด 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................. 
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                                                                  ลงช่ือ...................................................ผู้สํารวจ 
                                                                        (.................................................) 
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ใบงานที่ 7 
แบบบันทึกการเรียนรู้หลังเรียน 

 
1. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
2. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเรียนเรื่องนี้ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
3. นักเรียนสามารถนําความรู้ไปใช้อย่างไรได้บ้าง 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
4. นักเรียนยังมีความสงสัยในเรื่องใดอีกบ้าง เขียนเป็นข้อๆ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
 
                                                                  ลงช่ือ...................................................ผู้บันทึก 
                                                                        (.................................................) 
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แบบจดบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตแบบรวมทั้งห้อง 
 

การจดบันทึกพฤติกรรมที่สังเกต 
วัน/เดือน/ป ี ช่ือนักเรียน บันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
                                                                ลงช่ือ...................................................ผู้สังเกต 

        (.................................................) 
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แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
 

ช่ือโครงงาน..........................................................................................ช้ัน............................................... 
ช่ือผู้จัดทํา 1...............................................................................เลขท่ี........................หัวหน้ากลุ่ม 
  2...............................................................................เลขท่ี..................รองหัวหน้ากลุ่ม 

3...............................................................................เลขท่ี..........................เลขานุการ 
4...............................................................................เลขท่ี............................กรรมการ 
5...............................................................................เลขท่ี............................กรรมการ 
6...............................................................................เลขท่ี............................กรรมการ 
7...............................................................................เลขท่ี............................กรรมการ 
8...............................................................................เลขท่ี............................กรรมการ 

กลุ่ม.....................วันเริ่มทํางาน................................................วันส้ินสุดการทํางาน................................ 
 

รายการประเมิน คะแนนที่ได้ 
1 2 3 

1. การกําหนดปัญหา    
2. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน    
3. การออกแบบโครงงาน    
4. การดําเนินการสํารวจ    
5. การบันทึกข้อมูล    
6. การจัดกระทําข้อมูล    
7. อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการทําโครงงาน    
8. การสรุปผลของข้อมูล    
9. การเขียนรายงานและการเสนอผลงาน    
10. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    

รวม    
 
 
                                                                ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

        (.................................................) 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3           จํานวน 30 ข้อ                   คะแนน  30 คะแนน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

มาตรฐาน ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 มฐ.ส5.2 ป.3/2 อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ 
จุดประสงค์ : ความสัมพันธ์ของอาชีพกับสิ่งแวดล้อม 
1. ปี๊บอาศัยอยู่ท่ีจันทบุรี ปี๊บจะประกอบอาชีพใดท่ีสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด  
    ก. ทํานา 
    ข. เล้ียงสัตว์ 
    ค. ทําเหมืองแร่ 
    ง. ทําโรงงานอุตสาหกรรม 
2. ข้อใดเป็นการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยอาศัยธรรมชาติ  
    ก. การใช้รถไถนา 
    ข. การใช้เบ็ดตกปลา 
    ค. การใช้เตาถ่านหุงข้าว 
    ง. การหุงข้าวโดยหม้อหุงข้าวไฟฟูา 
3. เพราะเหตุใดคนไทยส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
    ก. เพราะคนไทยชอบรับประทานข้าว 
    ข. เพราะคนไทยมีผืนดินท่ีอุดมสมบูรณ์ 
    ค. เพราะคนไทยชอบคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ๆ  
    ง. เพราะประเทศไทยมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี 
4. ชุมชนท่ีอยู่ใกล้ทะเลมีลมพัดแรง ปลูกบ้านเรือนมีลักษณะอย่างไร  
    ก. ใต้ถุนสูง 
    ข. ใต้ถุนต่ํา 
    ค. หลังคาทรงสูง 
    ง. หลังคาลาดชัน 
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5. ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ดีท่ีสุดคือข้อใด  
    ก. ค่าครองชีพต่ํา ความปลอดภัยสูง 
    ข. มีโบราณสถาน โบราณวัตถุมากมาย 
    ค. มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนาน 
    ง. ภูมิอากาศดี ภูมิประเทศสวยงาม และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
6. บ้านท่ีมีลักษณะโปร่ง หลังคาสูง เหมาะกับภูมิภาคใด  
    ก. ภาคใต้ 
    ข. ภาคเหนือ 
    ค. ภาคกลาง 
    ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ข้อใดท่ีแสดงให้เห็นเด่นชัดท่ีสุดว่าอิทธิพลของธรรมชาติมีต่อการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  
    ก. บริเวณปุาเขาสร้างเตาเผา 
    ข. บริเวณท่ีราบสูงสร้างระหัดวิดน้ํา 
    ค. บริเวณภูเขาสูงจะทําเครื่องมือจักรสาน 
    ง. ผู้ท่ีอาศัยอยู่ชายฝ่ังทะเลทําแหและอวน 
8. ในฐานะนักเรียน ป.3 นักเรียนจะปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม  
    ก. ฝึกให้มีนิสัยประหยัด 
    ข. ถ่ายสารอันตรายใส่ภาชนะใหม่ท่ีปิดมิดชิด 
    ค. ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้สาธารณะ 
    ง. ท้ิงแบตเตอรี่ท่ีใช้แล้วลงในถังขยะมูลฝอยท่ัวไป 
9. การพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ในข้อใดก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด 
    ก. การเล้ียงปลาในกระชัง 
    ข. การปลูกพืชหมุนเวียนโดยไม่ใช้สารเคมี 
    ค. การตัดต้นไม้เพื่อนํามาสร้างเป็นท่ีอยู่อาศัย 
    ง. การจับปลาจากแหล่งน้ํามาบริโภคในครอบครัว 
10. ถ้าจะเลือกสถานท่ีเพื่อประกอบกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมากท่ีสุดคือ
ข้อใด  
     ก. การเพาะเล้ียงกุ้งกุลาดําบริเวณปุาชายเลน 
     ข. การปลูกพืชไร่เพื่อการค้าในบริเวณท่ีราบภาคกลางตอนบน 
     ค. การทําฟาร์มโคนมต้องทําในเขตอากาศหนาวทางภาคเหนือ 
     ง. การทําสวนผลไม้ต้องทําในเขตอากาศแห้งแล้งในภาคอีสาน 
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จุดประสงค์ : บอกความส าคัญของอาชีพ 
11. การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเกิดผลดีต่อประเทศอย่างไร  
     ก. อํานวยความสะดวกแก่ทุกคน 
     ข. สินค้าหลากหลายและราคาแพง 
     ค. ประเทศมั่นคงและเศรษฐกิจก้าวหน้า 
     ง. ผลิตสินค้าได้มากและเกิดการแข่งขัน 
 
จุดประสงค์ : อธิบายความหมายของอาชีพที่มีต่อการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงานส ารวจได้ 
12. ผู้คนในอดีตมักประกอบอาชีพใด  
     ก. ค้าขาย 
     ข. เพาะปลูก 
     ค. รับราชการ 
     ง. พนักงานบริษัท 
13. ข้อใดมักจะพบได้น้อยในชุมชนเมือง  
     ก. ร้านอาหารฟาส์ตฟููด 
     ข. ร้านขายของชํา 
     ค. ร้านขายเส้ือผ้า 
     ง. ร้านขนมเค้ก 
 
จุดประสงค์ : อธิบายลักษณะของอาชีพที่มีต่อการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงานส ารวจได้ 
14. “บ้านของตุ่นทํานา” จากข้อความนี้น่าจะเป็นลักษณะของชุมชนใด เพราะอะไร  
     ก. ชุมชนชนบท เพราะทําเกษตรกรรม 
     ข. ชุมชนเมือง เพราะข้าวมีความจําเป็นต่อคนเมือง 
     ค. ชุมชนเมือง เพราะปัจจุบันมีการปลูกข้าวในเมือง 
     ง. ชุมชนชนบท เพราะมีความเจริญทางเทคโนโลยีน้อย 
 
จุดประสงค์ : อธิบายประโยชน์ของอาชีพที่มีต่อการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงานส ารวจได้ 
15. กรุงเทพมหานครร่วมกับประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้สองข้างถนนและสวนสาธารณะ  เพื่อ
วัตถุประสงค์สําคัญท่ีสุดในข้อใด  
     ก. เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ปุาไม้ 
     ข. เพื่อความสามัคคีปรองดอง 
     ค. เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 
     ง. เพื่อลดโลกร้อนและลดมลพิษทางอากาศ 
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มาตรฐาน ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 มฐ.ส5.2 ป.3/3 อธิบายเก่ียวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย ์
จุดประสงค์ : วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม 
16. ข้อใดคือปัญหาสําคัญท่ีสุดในการประกอบอาชีพทอผ้า  
     ก. ขาดแคลนแรงงาน 
     ข. เสียภาษีจํานวนสูง 
     ค. ผู้มีความรู้มีจํานวนน้อย 
     ง. ราคาของฝูายและไหมมีราคาสูง 
17. เด่นชอบลอกเลียนแบบงานประดิษฐ์ของเพื่อนๆแล้วนําผลงานไปส่งครู นักเรียนคิดว่าเด่นทําถูก
หรือไม่ เพราะเหตุใด  
     ก. ถูก เพราะเป็นการประหยัดเวลา 
     ข. ถูก เพราะส่งงานทันตามท่ีครูส่ัง 
     ค. ไม่ถูก เพราะไม่มีความคิดสร้างสรรค์ 
     ง. ไม่ถูก เพราะชอบดูตัวอย่างจากคนอื่น 
 
จุดประสงค์ : วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอาชีพด้านพาณิชยกรรมและการบริการ 
18. ข้อใดเป็นพฤติกรรมการหารายได้ระหว่างเรียนท่ีไม่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  
     ก. ด.ญ.แปูงเก็บขวดน้ําพลาสติกไปขาย 
     ข. ด.ญ.น้อยช่วยแม่ขายข้าวแกงท่ีตลาด 
     ค. ด.ช.ก้องนําหนังสือการ์ตูนไปให้เพื่อนเช่า 
     ง. ด.ช.โต้งขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่งผู้โดยสาร 
 
จุดประสงค์ : วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของอาชีพด้านเกษตรกรรม 
19. ข้อใดเป็นพฤติกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน ท่ีผิดศีลธรรม  
     ก. ด.ญ.น้อยช่วยแม่ขายกับข้าวที่ตลาดทุกวัน 
     ข. ด.ช.ก้องไปช่วยพ่อเสิร์ฟอาหารที่ร้านหลังเลิกเรียน 
     ค. ด.ช.แสนดีเก็บผักบุ้งของเพื่อนบ้านไปขายท่ีตลาดตอนเช้า 
     ง. ด.ญ.อิงอรนําผลไม้ไปขายท่ีตลาดนัดกับพี่สาวในช่วงเย็นของทุกวัน 
20. น้ํามีความสําคัญต่อต้นไม้อย่างไร  
     ก. ช่วยให้รากยาวข้ึน 
     ข. ช่วยให้ลําต้นต้ังตรง 
     ค. ช่วยทําความสะอาดใบไม้ 
     ง. ช่วยละลายธาตุอาหารในดิน 
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จุดประสงค์ : บอกแนวทางแก้ไขปัญหาของอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม 
21. กระดาษชนิดใดท่ีนํามาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นของใช้ได้สวยงามและเป็นท่ีนิยมกันมากในปัจจุบัน  
     ก. กระดาษสี 
     ข. กระดาษสา 
     ค. กระดาษเทาขาว 
     ง. กระดาษโทรศัพท์ 
22. นักเรียนจะช่วยปูองกันปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร  
     ก. เก็บกระป๋องน้ําอัดลมท่ีใช้แล้วมาทําเป็นชุดรับแขก 
     ข. จัดประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ลดโลกร้อนได้อย่างไร” 
     ค. เก็บเงินเพื่อนในห้อง รวมเงินทําโครงงานวิทยาศาสตร์ “เครื่องย่อยขยะ” 
     ง. ทําโครงงาน “โรงเรียนสีเขียวเพื่อโลกสดใส” ให้นักเรียนทุกคนปลูกต้นไม้ยืนต้น 
23. ภรณ์ชนกเป็นนักเรียนช้ัน ป.3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านใกล้ๆโรงเรียนชาวบ้านปลูกไม้ดอก 
เช่น บานไม่รู้โรย ดอกรัก มะลิ ดาวเรือง และกุหลาบมอญ เพื่อบริโภคและจําหน่าย ทางโรงเรียนจะจัด
งานวันแม่ เชิญผู้ปกครองหรือแม่มาร่วมงาน และให้นักเรียนช้ัน ป.3 จัดหาของท่ีระลึกแบบไทย เพื่อ
มอบให้แม่ในวันดังกล่าว ถ้านักเรียนเป็นภรณ์ชนกจะประดิษฐ์ส่ิงใดโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
     ก. ดอกไม้ประดิษฐ์จากในยางพารา 
     ข. มาลัยสองชายจากดอกพุดและดอกรัก 
     ค. มาลัยคล้องมือจากดอกมะลิตูมและดอกรัก 
     ง. ดอกกุหลาบประดิษฐ์จากเกล็ดปลาตะเพียน 
 
จุดประสงค์ : บอกแนวทางแก้ไขปัญหาของอาชีพด้านพาณิชยกรรมและการบริการ 
24. ข้อใดมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพ  
     ก. ทันตแพทย์ฉีดยาชาให้คนไข้ 
     ข. ครูเขียนข้อความบนกระดานดํา 
     ค. กรรมกรแบกข้าวสารขึ้นรถสิบล้อ 
     ง. ตํารวจใช้วิทยุส่ือสารติดต่อกันระหว่างดักจับผู้ร้าย 
25. นักเรียนจะปรับปรุงร้านขายของชําอย่างไรจึงจะสู้ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตได้  
     ก. มีสินค้าให้เลือกมากมายและร้านสะอาด 
     ข. ขายราคาถูกและมีสถานท่ีจอดรถสะดวก 
     ค. มีสถานท่ีจอดรถสะดวกและราคายุติธรรม 
     ง. ราคายุติธรรมและจัดสินค้าสะดวกต่อการหยิบซื้อได้เอง  
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จุดประสงค์ : บอกแนวทางแก้ไขปัญหาของอาชีพด้านเกษตรกรรม 
26. บ่อปลาของเขียวมีปลาเป็นโรค ตายจํานวนมาก เขียวจะขอคําแนะนําในเรื่องนี้จากท่ีใด  
     ก. โรงเรียน 
     ข. ร้านขายยา 
     ค. ท่ีว่าการอําเภอ 
     ง. สถานีประมงน้ําจืด 
27. ข้อใด ไม่ใช ่การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
     ก. กล้วยหอม 
     ข. กล้วยแขก 
     ค. กล้วยฉาบ 
     ง. กล้วยอบน้ําผ้ึง 
28. สุดาทําฟาร์มสุกรโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดคือของเสียจากสุกรท่ีสุดาสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้  
     ก. ลูกสุกรนําไปทําหมูหัน 
     ข. กระดูกสุกรนําไปทําปุ๋ยอินทรีย์ 
     ค. มูลสุกรสดนําไปทําอาหารเล้ียงปลา 
     ง. สุกรพ่อพันธุ์นําไปผสมพันธุ์กับสุกรแม่พันธุ์ 
29. หนูดาต้องการปลูกมะนาวไว้ในครัวเรือนจะต้องเลือกเครื่องมือเกษตรที่เหมาะกับการใช้งานอะไร 
     ก. จอบขุดไว้ขุดดิน 
     ข. จอบขุดไว้ย่อยดิน 
     ค. ส้อมพรวนไว้ขุดดิน 
     ง. ส้อมพรวนใช้ย่อยดิน 
30. ถ้านักเรียนมีเงินจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม นักเรียนจะนําเงินไปใช้อย่ างไรให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด 
     ก. บริจาคให้คนยากจน 
     ข. ซื้อส่ิงของทุกอย่างท่ีอยากได้ 
     ค. นําเงินไปฝากธนาคารโดยไม่ถอนเลย 
     ง. เก็บไว้ใช้ยามจําเป็นส่วนหนึ่ง และใช้จ่ายเพื่อการดํารงชีวิตอีกส่วนหนึ่ง 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ข้อที่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ 
1 ค 11 ค 21 ข 
2 ค 12 ข 22 ง 
3 ข 13 ข 23 ค 
4 ข 14 ก 24 ง 
5 ง 15 ง 25 ก 
6 ง 16 ง 26 ง 
7 ง 17 ค 27 ก 
8 ก 18 ง 28 ค 
9 ค 19 ค 29 ก 
10 ก 20 ง 30 ง 
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แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความท่ีกําหนดให้ แล้วเลือกคําตอบท่ีตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน
มากท่ีสุด เมื่อนักเรียนเลือกได้แล้วโปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องทางขวามือของข้อความนั้น 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ดี                  หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อความนั้นบ่อยครั้ง 
 พอใช้             หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อความนั้นบางครั้ง 
 ควรปรับปรุง     หมายถึง     นักเรียนไม่เคยปฏิบัติตนตามข้อความนั้น 
 
ตัวอย่าง 
 

ข้อที่ 
 

องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม 
 

ผลการปฏิบัติ 
ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 

มีเป้าหมายร่วมกัน    
1 กลุ่มของนักเรียนมาประชุม โดยมีการนัดหมาย

ล่วงหน้า 
   

2 กลุ่มของนักเรียนร่วมกําหนดเปูาหมายการทํางาน
ของกลุ่ม 

   

3 กลุ่มของนักเรียนตกลงร่วมกนัในการกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
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ข้อที่ 
 

องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม 
 

ผลการปฏิบัติ 
ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 

มีเป้าหมายร่วมกัน    
1 กลุ่มของนักเรียนร่วมกําหนดเปูาหมายการทํางานของ

กลุ่ม 
   

2 นักเรียนเสนอความคิดเห็นต่อเพื่อนคนอื่นๆ    
3 นักเรียนปฏิบัติงานตามท่ีทุกคนได้ตกลงร่วมกันไวแ้ล้ว    
4 กลุ่มของนักเรียนปฏิบัติงานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์    
5 นักเรียนรวมกลุ่มกับสมาชิกในกลุ่มด้วยความเต็มใจ    
6 นักเรียนรับฟงัความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกคน    

การแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ    
7 นักเรียนแบ่งหน้าท่ีตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน    
8 นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย

เป็นอย่างดี 
   

9 นักเรียนมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม    
10 ภายในกลุ่มของนักเรียนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน    
11 เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย นักเรียน

จะซักถาม 
   

12 เมื่อมีข้อผิดพลาด นักเรียนยอมรับและแก้ไขให้ดีกว่า
เดิม 

   

ความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน    
13 เมื่อสมาชิกทํางานตามท่ีได้รับมอบหมายไม่ทัน 

นักเรียนจะเข้าไปช่วยเหลือ 
   

14 นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกับใครก็ได้ แม้จะไม่ใช่เพื่อน
สนิท 

   

15 นักเรียนต้ังใจทํางานอย่างเต็มท่ี เพื่อให้งานของกลุ่ม
ประสบความสําเร็จ 

   

16 กลุ่มของนักเรียนทํางานเสร็จทันในเวลาท่ีกําหนด    
17 กลุ่มของนักเรียนทํางานร่วมกนัอย่างมีความสุข    
18 นักเรียนไมน่ํางานอืน่ขึ้นมาทําในขณะท่ีเข้ากลุ่ม    
19 เมื่อทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะนําเสนอเพื่อ

ขอรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่ม 
   

20 เมื่อสมาชิกในกลุ่มมีข้อแนะนํา นักเรียนจะนํามาแก้ไข
งานให้ดีกว่าเดิม 
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แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
 

ช่ือโครงงาน..........................................................................................ช้ัน............................................... 
ช่ือผู้จัดทํา  1...............................................................................เลขท่ี........................หัวหน้ากลุ่ม 
 2...............................................................................เลขท่ี..................รองหัวหน้ากลุ่ม 

3...............................................................................เลขท่ี..........................เลขานุการ 
4...............................................................................เลขท่ี............................กรรมการ 
5...............................................................................เลขท่ี............................กรรมการ 
6...............................................................................เลขท่ี............................กรรมการ 
7...............................................................................เลขท่ี............................กรรมการ 
8...............................................................................เลขท่ี............................กรรมการ 

กลุ่ม…..................วันเริ่มทํางาน................................................วันส้ินสุดการทํางาน................................ 
 

รายการประเมิน คะแนนที่ได้ 
1 2 3 

1. การกําหนดปัญหา    
2. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน    
3. การออกแบบโครงงาน    
4. การดําเนินการสํารวจ    
5. การบันทึกข้อมูล    
6. การจัดกระทําข้อมูล    
7. อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการทําโครงงาน    
8. การสรุปผลของข้อมูล    
9. การเขียนรายงานและการเสนอผลงาน    
10. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    

รวม    
 
 
                                                                ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                       (.................................................) 
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เกณฑ์รวมที่ใช้ประเมินโครงงาน 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มีหลักฐาน ร่องรอยท่ีแสดงถึงความเข้าใจปัญหา การวางแผนวิธีการทําโครงงาน
ถูกต้องบางส่วน ลงมือปฏิบัติประสบความสําเร็จบางส่วน และเขียนรายงานยังไม่
ชัดเจน  

ตํ่า 
หรือ 1 

มีหลักฐาน ร่องรอยท่ีแสดงถึงความเข้าใจปัญหา การวางแผนวิธีการทําโครงงานได้
ถูกต้อง ลงมือปฏิบัติจนสําเร็จและประสบความสําเร็จ และเขียนรายงานได้ชัดเจน 

ปานกลาง 
หรือ 2 

มีหลักฐาน ร่องรอยท่ีแสดงถึงความเข้าใจปัญหา การวางแผนวิธีการทําโครงงาน
โดยออกแบบหรือคิดค้นขึ้นเอง ลงมือปฏิบัติจนทําโครงงานได้เสร็จ และประสบ
ความสําเร็จ เขียนรายงานเป็นลําดับได้ชัดเจนและครบถ้วน 

สูง  
หรือ 3 

 
เกณฑ์ย่อยที่ใช้ประเมินโครงงาน 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
1. การกําหนดปัญหา 
   - จุดประสงค์สอดคล้องกับปัญหา แต่ไม่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 
   - จุดประสงค์สอดคล้องกับปัญหา และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล  
     แต่ยังไม่ชัดเจน 
   - จุดประสงค์สอดคล้องกับปัญหา และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 
     อย่างชัดเจน 

 
1 
2 
 
3 

2. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน 
   - มีการศึกษาหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาเพียงบางส่วน 
   - มีการศึกษาหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา แต่ยังไม่ครอบคลุม 
   - มีการศึกษาหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างชัดเจนและ 
     ครอบคลุม 

 
1 
2 
3 

3. การออกแบบโครงงาน 
   - สอดคล้องกับจุดประสงค์และมีแผนปฏิบัติงานบางส่วน 
   - สอดคล้องกับจุดประสงค์และมีแผนปฏิบัติงานอย่างละเอียด 
   - สอดคล้องกับจุดประสงค์ มีแผนปฏิบัติงานอย่างละเอียดและมีแนวทางการ 
     เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
1 
2 
3 

4. การดําเนินการสํารวจ 
   - ดําเนินการสํารวจได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 
   - ดําเนินการสํารวจได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
   - ดําเนินการสํารวจได้ถูกต้องครบสมบูรณ์ 

 
1 
2 
3 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
5. การบนัทึกข้อมูล 
   - บันทึกข้อมูลตรงจุดประสงค์ท่ีต้องการศึกษา 
   - บันทึกข้อมูลตรงจุดประสงค์ท่ีต้องการศึกษาและถูกต้อง 
   - บันทึกข้อมูลตรงจุดประสงค์ท่ีต้องการศึกษาถูกต้องและครบถ้วน 

 
1 
2 
3 

6. การจัดกระทําข้อมูล 
   - มีการจัดกระทําข้อมูลถูกต้องเป็นส่วนมาก แต่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ 
   - มีการจัดกระทําข้อมูลถูกต้องชัดเจน แต่ยังไม่ครบสมบูรณ์ 
   - มีการจัดกระทําข้อมูลถูกต้องชัดเจน ละเอียด และครบสมบูรณ์ 

 
1 
2 
3 

7. อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
   - เลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องบางส่วน 
   - เลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
   - เลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 
1 
2 
3 

8. การสรุปผลของข้อมูล 
   - สรุปผลข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อมูล 
   - สรุปผลข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อมูลบางส่วน 
   - สรุปผลข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูล 

 
1 
2 
3 

9. การเขียนรายงานและการเสนอผลงาน 
   - มีการนําเสนอบางส่วนเป็นขั้นตอนแต่ยังไม่ชัดเจน 
   - มีการนําเสนอเป็นขั้นตอนแต่ยังไม่ชัดเจน 
   - มีการนําเสนอเป็นขั้นตอนสมบูรณ์และชัดเจน 

 
1 
2 
3 

10. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   - โครงงานบางส่วนมีความแปลกใหม่จากโครงงานท่ีมีผู้ทํามาแล้ว 
   - โครงงานแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   - โครงงานแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
     ได้ 

 
1 
2 
3 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพโครงงาน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
10-15 ตํ่า 
16-25 ปานกลาง 
26-30 สูง 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

 
ตอนที่ 1 โปรดระบุความคิดเห็นโดยทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง 
 
ระดับการประเมิน   
 3 หมายถึง  มาก 
 2 หมายถึง  ปานกลาง 
 1 หมายถึง  น้อย 
 

 
เนื้อหาทีป่ระเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

1. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้    
    1.1 การนําเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ    
    1.2 การทําโครงงานมีการวางแผนและกิจกรรมเสร็จทันเวลา     
    1.3 นักเรียนได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวให้เกิดผลงานท่ี
น่าภาคภูมิใจ 

   

    1.4 การนําเสนอผลงานใช้ภาษาส่ือความหมายให้เข้าใจได้ง่าย    
2. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้    
    2.1 นักเรียนรู้สึกยินดีเมื่อได้ช่วยเหลือและปรึกษาหารือกันกับ
เพื่อนระหว่างทํากิจกรรมของกลุ่ม 

   

    2.2 นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับผลงาน    
    2.3 นักเรียนมีความสุขท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม    
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ    
    3.1 โครงงานช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
มากขึ้น 

   

    3.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นเมื่อเรียนด้วยโครงงาน    
    3.3 โครงงานช่วยพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนด้านมีน้ําใจกับ
ผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

   

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทุกท่าน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  
เร่ืองกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินนี้ใช้เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสอดคล้องตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
 โดยผู้วิ จัยขอความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญในการประเมินความสอดคล้อง โดยทํา
เครื่องหมาย () ลงในช่องระดับความคิดเห็นในแต่ละรายการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

+1  เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
0    เมื่อไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
-1   เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 
+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
   - ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับ
ตัวชี้วัด 

    

ตัวชี้วัด 
   - ความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับสาระการ
เรียนรู้ 

    

- ความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

    

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   - ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้
กับมาตรฐานการเรียนรู้ 

    

- ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้
กับตัวชี้วัด 

    

สาระการเรียนรู ้
   - ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

    

   - ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับ
ตัวชี้วัด 

    

   - ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน 
+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
   - ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    

- ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ 

    

- ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้กับกระบวนการจัดการเรียนรู ้

    

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
- ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการ

เรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู ้

    

   - ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้มีลําดับข้ันตอนชัดเจนและสัมพันธ์ต่อเน่ือง 

    

   - ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้กับกระบวนการกลุ่ม 

    

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู ้
   - ความสอดคล้องของสื่อการเรียนรู้และแหล่ง
การเรียนรู้กับกระบวนการจัดการเรียนรู ้

    

 
 
     ลงช่ือ............................................... 
     (......................................................)                                  
                                                                   ผู้ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



197 
 

 
 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ืองกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินนี้ใช้เพื่อหาคุณภาพของแบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสอดคล้อง
ตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
 โดยผู้วิ จัยขอความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญในการประเมินความสอดคล้อง โดยทํา
เครื่องหมาย () ลงในช่องระดับความคิดเห็นในแต่ละรายการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

+ 1      เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
0      เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 - 1      เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
จุดประสงค์ : ความสัมพันธ์ของอาชีพกับสิ่งแวดล้อม     
1. ปี๊บอาศัยอยู่ท่ีจันทบุรี ปี๊บจะประกอบอาชีพใดท่ี

สัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด  
    ก. ทํานา 
    ข. เล้ียงสัตว์ 
    ค. ท าเหมืองแร่ 
    ง. ทําโรงงานอุตสาหกรรม 

    

2. ข้อใดเป็นการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยอาศัย
ธรรมชาติ  
    ก. การใช้รถไถนา 
    ข. การใช้เบ็ดตกปลา 
    ค. การใช้เตาถ่านหุงข้าว 
    ง. การหุงข้าวโดยหม้อหุงข้าวไฟฟูา 

    

3. เพราะเหตุใดคนไทยส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  
    ก. เพราะคนไทยชอบรับประทานข้าว 
    ข. เพราะคนไทยมีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ 
    ค. เพราะคนไทยชอบคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ๆ  
    ง. เพราะประเทศไทยมีสภาพอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
4. ผลไม้ชนิดใดท่ีคนในชุมชนท่ีมีภูมิประเทศเป็น

เทือกเขาสูงนิยมปลูกมากท่ีสุด  
    ก. ล าไย  ลิ้นจี่  สตรอเบอร์ร่ี 
    ข. มะปราง  มะเฟือง  มะไฟ 
    ค. มะขามหวาน  มะม่วง  มังคุด 
    ง. ทุเรียน  ลําไย  แอปเปิล 

    

5. การกระทําของบุคคลในข้อใดไม่ใช่การประกอบ
อาชีพ  
    ก. ดี เปิดร้านขายของชําเพราะรักท่ีจะเป็นพ่อค้า 
    ข. ด ารักการช่วยเหลือผู้อื่นจึงสมัครเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุข 
    ค. เขียวเล้ียงวัวเป็นจํานวนมากเพื่อส่งขายให้แดง
ไปชําแหละขายท่ีตลาด 
    ง. ขาวมีความรู้เรื่องการสานตะกร้า จึงสาน
ตะกร้าขายส่งให้ร้านค้าประจําหมู่บ้าน 

    

6. หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นพื้นท่ีสูง ปริมาณฝนตกน้อย 
อาชีพในข้อใดท่ีจะเหมาะกับประชาชนในหมู่บ้านนี้
มากท่ีสุด  
    ก. ทํานาข้าว 
    ข. ทํานาเกลือ 
    ค. เล้ียงปลาน้ําจืด 
    ง. เลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมือง 

    

7. ปานเทพมีบ้านอยู่ในชุมชนท่ีมีภูมิประเทศติดกับ
ทะเล ปานเทพควรประกอบอาชีพอะไร  
     ก. ประมง 
     ข. ค้าขาย 
     ค. เพาะปลูก 
     ง. เล้ียงสัตว์ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
8. ชุมชนท่ีอยู่ใกล้ทะเลมีลมพัดแรง ปลูกบ้านเรือนมี

ลักษณะอย่างไร  
     ก. ใต้ถุนสูง 
     ข. ใต้ถุนต่ า 
     ค. หลังคาทรงสูง 
     ง. หลังคาลาดชัน  

    

9. “กุ้งอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย” จากข้อมูลนี้ กุ้ง
ควรปลูกพืชชนิดใดจึงจะเหมาะสมกับภูมิประเทศ
และภูมิอากาศมากท่ีสุด  
    ก. ขนุน 
    ข. ลูกท้อ 
    ค. ทุเรียน 
    ง. ลองกอง 

    

10. ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงดูด
นักท่องเท่ียวได้ดีท่ีสุดคือข้อใด  
    ก. ค่าครองชีพต่ํา ความปลอดภัยสูง 
    ข. มีโบราณสถาน โบราณวัตถุมากมาย 
    ค. มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนาน 
    ง. ภูมิอากาศดี ภูมิประเทศสวยงาม และ
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 

    

11. เพราะเหตุใดชุมชนท่ีต้ังอยู่ใกล้ทะเลจึงมักปลูกบ้านท่ี
มีหลังคาทรงเต้ียและลาดชัน  
    ก. เพื่อปูองกันสึนามิ 
    ข. เพื่อปูองกันน้ําท่วม 
    ค. เพื่อให้ต้านลมทะเลได้ดี 
    ง. เพื่อไม่ให้ต้านลมทะเลมากเกินไป 

    

12. บ้านท่ีมีลักษณะโปร่ง หลังคาสูง เหมาะกับภูมิภาคใด  
     ก. ภาคใต้ 
     ข. ภาคเหนือ 
     ค. ภาคกลาง 
     ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
13. ข้อใดท่ีแสดงให้เห็นเด่นชัดท่ีสุดว่าอิทธิพลของ

ธรรมชาติมีต่อการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  
     ก. บริเวณปุาเขาสร้างเตาเผา 
     ข. บริเวณท่ีราบสูงสร้างระหัดวิดน้ํา 
     ค. บริเวณภูเขาสูงจะทําเครื่องมือจักรสาน 
     ง. ผู้ที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลท าแหและอวน 

    

14. ในฐานะนักเรียน ป.3 นักเรียนจะปฏิบัติตนเพื่อ
อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม  
     ก. ฝึกให้มีนิสัยประหยัด 
     ข. ถ่ายสารอันตรายใส่ภาชนะใหม่ท่ีปิดมิดชิด 
     ค. ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้สาธารณะ 
     ง. ท้ิงแบตเตอรี่ท่ีใช้แล้วลงในถังขยะมูลฝอย
ท่ัวไป 

    

15. นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาปุาไม้ได้อย่างไร  
     ก. อาสาไปเฝูาปุา 
     ข. นํากล้วยไม้ปุามาปลูกท่ีบ้าน 
     ค. ร่วมรณรงค์เขียนค าขวัญอนุรักษ์ป่าไม้ 
     ง. ร่วมเดินขบวนประท้วงผู้ท่ีลักลอบตัดต้นไม้ 

    

16. ถ้าหากเราวิเคราะห์ถึงสาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้
ประเทศไทยขาดแคลนน้ํา เพราะสาเหตุใด  
     ก. ปริมาณฝนท่ีตกลดลง 
     ข. ปริมาณน้ําใต้ดินลดลงมาก 
     ค. ขาดแคลนแหล่งรองรับน้ า 
     ง. คนไทยใช้น้ําอย่างไม่ประหยัด 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
17. การพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ในข้อ

ใดก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด  
     ก. การเล้ียงปลาในกระชัง 
     ข. การปลูกพืชหมุนเวียนโดยไม่ใช้สารเคมี 
     ค. การตัดต้นไม้เพื่อน ามาสร้างเป็นที่อยูอ่าศยั 
     ง. การจับปลาจากแหล่งน้ํามาบริโภคใน
ครอบครัว 

    

18. ถ้าจะเลือกสถานท่ีเพื่อประกอบกิจกรรมท่ีมี
ความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมากท่ีสุด
คือข้อใด  
     ก. การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด าบริเวณป่าชายเลน 
     ข. การปลูกพืชไร่เพื่อการค้าในบริเวณท่ีราบภาค
กลางตอนบน 
     ค. การทําฟาร์มโคนมต้องทําในเขตอากาศหนาว
ทางภาคเหนือ 
     ง. การทําสวนผลไม้ต้องทําในเขตอากาศแห้งแล้ง
ในภาคอีสาน 

    

จุดประสงค์ : บอกความส าคัญของอาชีพ     
19. แดงนําไม้ไผ่ท่ีปลูกไว้ข้างบ้านมาสานเป็นกระด้งขาย

จะเกิดผลดีอย่างไร  
     ก. มีสินค้าเพิ่มข้ึน 
     ข. มีรายได้เพิ่มขึ้น 
     ค. สร้างงานในชุมชน 
     ง. แก้ปัญหาการว่างงาน 

    

20. การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเกิดผลดีต่อประเทศ
อย่างไร  
     ก. อํานวยความสะดวกแก่ทุกคน 
     ข. สินค้าหลากหลายและราคาแพง 
     ค. ประเทศม่ันคงและเศรษฐกิจก้าวหน้า 
     ง. ผลิตสินค้าได้มากและเกิดการแข่งขัน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
21. เหลืองเป็นช่างไฟฟูา เหลืองควรมีคุณลักษณะสําคัญ

มากท่ีสุดอย่างไร  
     ก. ความใฝุรู้ 
     ข. ความขยัน 
     ค. ความอดทน 
     ง. ความรอบคอบ 

    

22. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยความสะดวกสบาย
ของผู้บริโภคคือข้อใด  
     ก. บริการ 
     ข. คหกรรม 
     ค. เกษตรกรรม 
     ง. อุตสาหกรรม 

    

23. คลองแห่งหนึ่งมีผักบุ้งปลูกริมตล่ิงเพื่อเก็บขาย ข้อใด
เป็นไปได้มากท่ีสุด  
     ก. ผักบุ้งงามแสดงว่าน้ าปลอดมลภาวะ 
     ข. ผักบุ้งงอกงามดีเพราะได้น้ําจากคลอง
ตลอดเวลา 
     ค. ช่วงสายๆออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีน้อยกว่าช่วง
เช้าตรู่ 
     ง. ออกซิเจนท่ีละลายน้ําลดลงตลอดเวลาเพราะ
ผักบุ้งหายใจ 

    

24. ถ้าไม่มีชาวนาจะเกิดผลอย่างไร  
     ก. ข้าวมีราคาแพง 
     ข. ไม่มีข้าวรับประทาน 
     ค. คนรับประทานข้าวน้อยลง 
     ง. ต้องซ้ือข้าวจากต่างประเทศ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
จุดประสงค์ : อธิบายความหมายของอาชีพที่มีต่อการ 
                พึ่งพาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการเรียนรู้โดย 
                โครงงานส ารวจได้ 

    

25. ผู้คนในอดีตมักประกอบอาชีพใด  
     ก. ค้าขาย 
     ข. เพาะปลูก 
     ค. รับราชการ 
     ง. พนักงานบริษัท 

    

26. ข้อใดมักจะพบได้น้อยในชุมชนเมือง  
     ก. ร้านอาหารฟาส์ตฟููด 
     ข. ร้านขายของช า 
     ค. ร้านขายเส้ือผ้า 
     ง. ร้านขนมเค้ก 

    

จุดประสงค์ : อธิบายลักษณะของอาชพีที่มีต่อการพึ่งพา 
                สิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการเรียนรู้โดย 
                โครงงานส ารวจได้ 

    

27. ลักษณะภูมิประเทศในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และ
เหมาะสมกับการท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือข้อใด  
     ก. ชายฝั่งทะเล 
     ข. ท่ีราบเชิงเขา 
     ค. ท่ีราบลุ่มแม่น้ํา 
     ง. แหล่งท่ีมีชุมชนหนาแน่น 

    

28. “บ้านของตุ่นทํานา” จากข้อความนี้น่าจะเป็น
ลักษณะของชุมชนใด เพราะอะไร  
     ก. ชุมชนชนบท เพราะท าเกษตรกรรม 
     ข. ชุมชนเมือง เพราะข้าวมีความจําเป็นต่อคน
เมือง 
     ค. ชุมชนเมือง เพราะปัจจุบันมีการปลูกข้าวใน
เมือง 
     ง. ชุมชนชนบท เพราะมีความเจริญทาง
เทคโนโลยีน้อย 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
จุดประสงค์ : อธิบายประโยชน์ของอาชีพที่มีต่อการพึ่งพา 
                สิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการเรียนรู้โดย 
                โครงงานส ารวจได้ 

    

29. กรุงเทพมหานครร่วมกับประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้
สองข้างถนนและสวนสาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค์
สําคัญท่ีสุดในข้อใด  
     ก. เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ปุาไม ้
     ข. เพื่อความสามัคคีปรองดอง 
     ค. เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 
     ง. เพื่อลดโลกร้อนและลดมลพิษทางอากาศ 

    

30. ถ้านักท่องเท่ียวต้องการให้ท่านเป็นหัวหน้านําเท่ียว 
ซึ่งเป็นภูมิภาคท่ีมีท้ังปุาเขา น้ําตก ถํ้า ทะเล 
ทะเลสาบเหนือเข่ือน แหล่งประวัติศาสตร์ และไม่
ห่างไกลจากกรุงเทพฯมากนัก ท่านจะนําเท่ียวภาคใด   
     ก. ภาคเหนือกับภาคกลาง 
     ข. ภาคใต้กับภาคตะวันตก 
     ค. ภาคตะวันตกกับภาคตะวันออก 
     ง. ภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    

จุดประสงค์ : วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอาชีพด้าน  
                อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม 

    

31. ข้อใดคือปัญหาสําคัญท่ีสุดในการประกอบอาชีพ   
ทอผ้า  
     ก. ขาดแคลนแรงงาน 
     ข. เสียภาษีจํานวนสูง 
     ค. ผู้มีความรู้มีจํานวนน้อย 
     ง. ราคาของฝ้ายและไหมมีราคาสูง 

    

32. ขณะประดิษฐ์งานถ้าไม่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ
ต่างๆควรปฏิบัติอย่างไร 
     ก. ให้คนอื่นทํางานแทน 
     ข. ใช้เครื่องมือจนกว่าจะชํานาญ 
     ค. หลีกเล่ียงการใช้เครื่องมือชนิดนั้น 
     ง. สอบถามจากผู้รู้แล้วทดลองปฏิบัติจริง 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
33. เด่นชอบลอกเลียนแบบงานประดิษฐ์ของเพื่อนๆแล้ว

นําผลงานไปส่งครู นักเรียนคิดว่าเด่นทําถูกหรือไม่ 
เพราะเหตุใด  
     ก. ถูก เพราะเป็นการประหยัดเวลา 
     ข. ถูก เพราะส่งงานทันตามท่ีครูส่ัง 
     ค. ไม่ถูก เพราะไม่มีความคิดสร้างสรรค์ 
     ง. ไม่ถูก เพราะชอบดูตัวอย่างจากคนอื่น 

    

34. อาชีพหัตถกรรมในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับปัจจัยในข้อใดมากท่ีสุด  
     ก. ความรู้ 
     ข. แรงงาน 
     ค. วัตถุดิบ 
     ง. การคมนาคม 

    

จุดประสงค์ : วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของอาชีพด้าน  
                พาณิชยกรรมและการบริการ 

    

35. ข้อใดคือปัญหาสําคัญท่ีสุดในการประกอบอาชีพ
ค้าขาย  
     ก. การกักตุนสินค้า 
     ข. หาทําเลค้าขายได้ยาก 
     ค. สินค้ามีราคาต้นทุนสูง 
     ง. ผู้ซื้อสินค้าขาดกําลังทรัพย์ 

    

36. ถ้าไม่มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจสังคมจะเป็นอย่างไร 
     ก. เกิดความวุ่นวาย 
     ข. โจรผู้ร้ายมากขึ้น 
     ค. มีอุบัติเหตุมากขึ้น 
     ง. มีคนเล่นการพนันมากขึ้น 

    

37. ข้อใดเป็นสาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้บิดามารดาของ
แดง ต้องการให้แดงเลือกประกอบอาชีพข้าราชการ 
     ก. ได้ค่าตอบแทนสูง 
     ข. ความม่ันคงในอาชีพ 
     ค. ทํางานท่ีท้าทายความสามารถ 
     ง. ลักษณะของงานมีความน่าสนใจ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
38. ข้อใดเป็นพฤติกรรมการหารายได้ระหว่างเรียนท่ีไม่

เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  
     ก. ด.ญ.แปูงเก็บขวดน้ําพลาสติกไปขาย 
     ข. ด.ญ.น้อยช่วยแม่ขายข้าวแกงท่ีตลาด 
     ค. ด.ช.ก้องนําหนังสือการ์ตูนไปให้เพื่อนเช่า 
     ง. ด.ช.โต้งขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่ง
ผู้โดยสาร 

    

จุดประสงค์ : วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของอาชีพด้าน 
                เกษตรกรรม 

    

39. ถ้าเพื่อนส่วนใหญ่ลงมติเลือกแบบการจัดสวนใน
ภาชนะท่ีนักเรียนไม่ชอบ นักเรียนจะทําอย่างไร  
     ก. ไม่ให้ความร่วมมือในการทํางาน 
     ข. ปฏิบัติตามมติส่วนใหญ่อย่างไม่เต็มใจ 
     ค. ปฏิบัติตามมติส่วนใหญ่ด้วยความเต็มใจ 
     ง. โน้มน้าวให้เพื่อนในกลุ่มเห็นด้วยกับตนเองให้
ได้ 

    

40. ข้อใดเป็นพฤติกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน ท่ีผิด
ศีลธรรม 
     ก. ด.ญ.น้อยช่วยแม่ขายกับข้าวท่ีตลาดทุกวัน 
     ข. ด.ช.ก้องไปช่วยพ่อเสิร์ฟอาหารที่ร้านหลังเลิก
เรียน 
     ค. ด.ช.แสนดีเก็บผักบุ้งของเพื่อนบ้านไปขายที่
ตลาดตอนเช้า 
     ง. ด.ญ.อิงอรนําผลไม้ไปขายท่ีตลาดนัดกับพี่สาว
ในช่วงเย็นของทุกวัน 

    

41. ใครใช้เครื่องมือเกษตรได้ถูกต้อง  
     ก. ตู่ใช้ถังน้ําใส่ปุ๋ย 
     ข. ปลาใช้จอบพรวนดิน 
     ค. เอกใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้ตัดหญ้า 
     ง. เกดใช้ช้อนปลูกตักปุ๋ยใส่ต้นไม้ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
42. น้ํามีความสําคัญต่อต้นไม้อย่างไร  

     ก. ช่วยให้รากยาวข้ึน 
     ข. ช่วยให้ลําต้นต้ังตรง 
     ค. ช่วยทําความสะอาดใบไม้ 
     ง. ช่วยละลายธาตุอาหารในดิน 

    

จุดประสงค์ : บอกแนวทางแก้ไขปัญหาของอาชพีด้าน 
                อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม 

    

43. ส่วนใดของมะพร้าวที่นิยมนํามาทําเป็นของใช้และ
เครื่องประดับสตรีกันมากในปัจจุบัน 
     ก. ราก 
     ข. ก้าน 
     ค. กะลา 
     ง. เปลือก 

    

44. กระดาษชนิดใดท่ีนํามาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นของใช้ได้
สวยงามและเป็นท่ีนิยมกันมากในปัจจุบัน  
     ก. กระดาษสี 
     ข. กระดาษสา 
     ค. กระดาษเทาขาว 
     ง. กระดาษโทรศัพท์ 

    

45. ถ้าต้องการลดราคาต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบมาทอผ้า
ควรทําอย่างไร  
     ก. รวมกลุ่มในการผลิต 
     ข. รวมกลุ่มเพื่อจําหน่าย 
     ค. ซื้อวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพต่ํา 
     ง. ซ้ือวัตถุดิบจากแหล่งผลิต 

    

46. นักเรียนจะส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมได้อย่างไร 
     ก. ฝึกหัดทําอาชีพหัตถกรรม 
     ข. ใช้ของที่ผลิตโดยฝีมือของคนไทย  
     ค. ต้ังราคาสินค้าในราคาท่ีเป็นธรรม 
     ง. หาวัตถุดิบราคาแพงมาใช้ในการผลิต 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
47. นักเรียนจะช่วยปูองกนัปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยนืได้

อย่างไร  
     ก. เก็บกระป๋องน้ําอัดลมท่ีใช้แล้วมาทําเป็นชุด
รับแขก 
     ข. จัดประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ลดโลก
ร้อนได้อย่างไร” 
     ค. เก็บเงินเพื่อนในห้อง รวมเงนิทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ “เครื่องย่อยขยะ” 
     ง. ท าโครงงาน “โรงเรียนสีเขียวเพื่อโลก
สดใส” ให้นักเรียนทุกคนปลูกต้นไม้ยืนต้น 

    

48. ภรณ์ชนกเป็นนักเรียนช้ัน ป.3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
ในหมู่บ้านใกล้ๆโรงเรียนชาวบ้านปลูกไม้ดอก เช่น 
บานไม่รู้โรย ดอกรัก มะลิ ดาวเรือง และกุหลาบ
มอญ เพื่อบริโภคและจําหน่าย ทางโรงเรียนจะจัด
งานวันแม่ เชิญผู้ปกครองหรือแม่มาร่วมงาน และให้
นักเรียนช้ัน ป.3 จัดหาของท่ีระลึกแบบไทย เพื่อมอบ
ให้แม่ในวันดังกล่าว ถ้านักเรียนเป็นภรณ์ชนกจะ
ประดิษฐ์ส่ิงใดโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
     ก. ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา 
     ข. มาลัยสองชายจากดอกพุดและดอกรัก 
     ค. มาลัยคล้องมือจากดอกมะลิตูมและดอกรัก 
     ง. ดอกกุหลาบประดิษฐ์จากเกล็ดปลาตะเพียน 

    

จุดประสงค์ : บอกแนวทางแก้ไขปัญหาของอาชีพด้าน 
                พาณิชยกรรมและการบริการ 

    

49. ข้อใดคือแนวทางในการแก้ปัญหาอาชีพค้าขาย  
     ก. จําหน่ายสินค้าในราคาสูง 
     ข. ซ้ือสินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรง 
     ค. เลือกสินค้าท่ีมีราคาสูงมาจําหน่าย 
     ง. ขายสินค้าบริเวณท่ีมีผู้คนหนาแน่น 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
50. ข้อใดมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพ  

     ก. ทันตแพทย์ฉีดยาชาให้คนไข้ 
     ข. ครูเขียนข้อความบนกระดานดํา 
     ค. กรรมกรแบกข้าวสารขึ้นรถสิบล้อ 
     ง. ต ารวจใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกันระหว่างดัก
จับผู้ร้าย 

    

51. นักเรียนจะปรับปรุงร้านขายของชําอย่างไรจึงจะสู้
ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตได้  
     ก. มีสินค้าให้เลือกมากมายและร้านสะอาด 
     ข. ขายราคาถูกและมีสถานท่ีจอดรถสะดวก 
     ค. มีสถานท่ีจอดรถสะดวกและราคายุติธรรม 
     ง. ราคายุติธรรมและจัดสินค้าสะดวกต่อการ
หยิบซื้อได้เอง  

    

52. ข้อมูลนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 52 
1. ลงมือปรุงอาหารตามที่ลูกค้าต้องการ 
2. สอบถามลูกค้าว่ากับข้าวอร่อยหรือไม่ เพื่อจะได้
น าไปแก้ไขปรับปรุง 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์และเงินทุนไว้ซ้ือของมาขาย 
4. ส ารวจความต้องการของลูกค้าว่าต้องการ
รับประทานอาหารประเภทไหน 
52. ข้อใดเรียงลําดับกระบวนการขายกับข้าวของ 
คุณยายเล๊ียบได้ถูกต้อง  
     ก. 1 2 3 และ 4 
     ข. 4 3 1 และ 2 
     ค. 3 2 4 และ 1 
     ง.  2 4 1 และ 3  

    

53. ผู้ประกอบอาชีพค้าขายควรมีคุณธรรมในข้อใดมาก
ท่ีสุด  
     ก. ความเสียสละ 
     ข. ความเอื้อเฟื้อ 
     ค. ความซ่ือสัตย์ 
     ง. ความตรงต่อเวลา 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
54. อาชีพในข้อใดต้องตระหนักถึงหลักความสะอาดและ

หลักความปลอดภัยมากท่ีสุด  
     ก. พนักงานขับรถ 
     ข. พนักงานดับเพลิง 
     ค. พนักงานสอบสวน 
     ง. พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 

    

จุดประสงค์ : บอกแนวทางแก้ไขปัญหาของอาชีพด้าน 
                เกษตรกรรม 

    

55. บ่อปลาของเขียวมีปลาเป็นโรค ตายจํานวนมาก 
เขียวจะขอคําแนะนําในเรื่องนี้จากท่ีใด  
     ก. โรงเรียน 
     ข. ร้านขายยา 
     ค. ท่ีว่าการอําเภอ 
     ง. สถานีประมงน้ าจืด 

    

56. ข้อใด ไม่ใช่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย  
     ก. กล้วยหอม 
     ข. กล้วยแขก 
     ค. กล้วยฉาบ 
     ง. กล้วยอบน้ําผ้ึง 

    

57. สุดาทําฟาร์มสุกรโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อใดคือของเสียจากสุกรท่ีสุดาสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้  
     ก. ลูกสุกรนําไปทําหมูหัน 
     ข. กระดูกสุกรนําไปทําปุ๋ยอินทรีย์ 
     ค. มูลสุกรสดน าไปท าอาหารเลี้ยงปลา 
     ง. สุกรพ่อพันธุ์นําไปผสมพันธุ์กับสุกรแม่พันธุ์ 

    

58. หนูดาต้องการปลูกมะนาวไว้ในครัวเรือนจะต้องเลือก
เครื่องมือเกษตรที่เหมาะกับการใช้งานอะไร  
     ก. จอบขุดไว้ขุดดิน 
     ข. จอบขุดไว้ย่อยดิน 
     ค. ส้อมพรวนไว้ขุดดิน 
     ง. ส้อมพรวนใช้ย่อยดิน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
59. ชาวนาต้องมีคุณธรรมข้อใดมากท่ีสุด  

     ก. ขยันและอดทน 
     ข. ใฝุรู้และสามัคคี 
     ค. ประหยัดอดออม 
     ง. สามัคคีและซื่อสัตย์ 

    

60. ถ้านักเรียนมีเงินจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
นักเรียนจะนําเงนิไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุด 
     ก. บริจาคให้คนยากจน 
     ข. ซื้อส่ิงของทุกอย่างท่ีอยากได้ 
     ค. นําเงินไปฝากธนาคารโดยไม่ถอนเลย 
     ง. เก็บไว้ใช้ยามจ าเป็นส่วนหนึ่ง และใช้จ่าย
เพื่อการด ารงชีวิตอีกส่วนหนึ่ง 

    

 
 
     ลงช่ือ............................................... 
     (......................................................) 
       ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินนี้ใช้เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสอดคล้องตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
 โดยผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม
กระบวนการกลุ่ม โดยทําเครื่องหมาย () ลงในช่องระดับความคิดเห็นในแต่ละรายการ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 

+1  เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามของแบบสอบถามกระบวนการกลุ่มมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

0    เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามของแบบสอบถามกระบวนการกลุ่มมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

-1   เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามของแบบสอบถามกระบวนการกลุ่มไม่มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
มีเป้าหมายร่วมกัน     

1. กลุ่มของนักเรียนร่วมกําหนดเปูาหมายการทํางานของ
กลุ่ม 

    

2. นักเรียนเสนอความคิดเห็นต่อเพื่อนคนอื่นๆ     
3. นักเรียนปฏิบัติงานตามท่ีทุกคนได้ตกลงร่วมกันไว้แล้ว     
4. กลุ่มของนักเรียนปฏิบัติงานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์     
5. นักเรียนรวมกลุ่มกับสมาชิกในกลุ่มด้วยความเต็มใจ     
6. นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกคน     

การแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ     
7. นักเรียนแบ่งหน้าท่ีตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน     
8. นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทํางานท่ีได้รับมอบหมายเป็น
อย่างดี 

    

9. นักเรียนมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม     
10. ภายในกลุ่มของนักเรียนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน     
11. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย นักเรียน
จะซักถาม 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

12. เมื่อมีข้อผิดพลาด นักเรียนยอมรับและแก้ไขให้ดีกว่า
เดิม 

    

ความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน     
13. เมื่อสมาชิกทํางานตามท่ีได้รับมอบหมายไม่ทัน 
นักเรียนจะเข้าไปช่วยเหลือ 

    

14. นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกับใครก็ได้ แม้จะไม่ใช่เพื่อน
สนิท 

    

15. นักเรียนต้ังใจทํางานอย่างเต็มท่ี เพื่อให้งานของกลุ่ม
ประสบความสําเร็จ 

    

16. กลุ่มของนักเรียนทํางานเสร็จทันในเวลาท่ีกําหนด     
17. กลุ่มของนักเรียนทํางานร่วมกนัอย่างมีความสุข     
18. นักเรียนไมน่ํางานอื่นขึน้มาทําในขณะท่ีเข้ากลุ่ม     
19. เมื่อทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะนําเสนอเพื่อ
ขอรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่ม 

    

20. เมื่อสมาชิกในกลุ่มมีข้อแนะนํา นักเรียนจะนํามาแก้ไข
งานให้ดีกว่าเดิม 

    

 
 
     ลงช่ือ............................................... 
     (......................................................) 
       ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินนี้เพื่อหาคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสอดคล้องตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
 โดยผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญในการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงาน โดยทําเครื่องหมาย () ลงในช่องระดับความคิดเห็นในแต่ละ
รายการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

+ 1   เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

- 1    เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานไม่มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1. การกําหนดปัญหา     
2. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน     
3. การออกแบบโครงงาน     
4. การดําเนินการสํารวจ     
5. การบันทึกข้อมูล     
6. การจัดกระทําข้อมูล     
7. อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการทําโครงงาน     
8. การสรุปผลของข้อมูล     
9. การเขียนรายงานและการเสนอผลงาน     
10. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     

 
 
     ลงช่ือ............................................... 
     (......................................................) 
       ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

ของผู้เชีย่วชาญ 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินนี้ใช้เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน มีความสอดคล้องตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
 โดยผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม
ความคิดเห็น โดยทําเครื่องหมาย () ลงในช่องระดับความคิดเห็นในแต่ละรายการ โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี้ 

+1   เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็นไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

1. ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้     
    1.1 การนําเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ     
    1.2 การทําโครงงานมีการวางแผนและกิจกรรมเสร็จทันเวลา      
    1.3 นักเรียนได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวให้เกิดผลงานที่น่าภาคภูมิใจ     
    1.4 การนําเสนอผลงานใช้ภาษาสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย     
2. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู ้     
    2.1 นักเรียนรู้สึกยินดีเมื่อได้ช่วยเหลือและปรึกษาหารือกันกับเพื่อนระหว่างทํา
กิจกรรมของกลุ่ม 

    

    2.2 นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับผลงาน     
    2.3 นักเรียนมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม     
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ     
    3.1 โครงงานช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในสาระการเรียนรู้มากขึ้น     
    3.2 นักเรียนมคีวามกระตือรือร้นเมื่อเรียนด้วยโครงงาน     
    3.3 โครงงานช่วยพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนด้านมีนํ้าใจกับผู้อื่นและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

    

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                             ลงช่ือ............................................... 
     (......................................................) 
       ผู้ประเมิน 
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    สมาชิกในกลุ่มอาชีพครู 

 
 

 
 
 
 
 

ประมวลภาพ 
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 สมาชิกในกลุ่มอาชีพแม่ค้า 

 
 

 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพ 
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   สมาชิกในกลุ่มอาชีพขับรถแท็กซ่ี 

 
 

 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพ 
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สมาชิกในกลุ่มอาชีพแม่ครัว 

 
 
 

 
 
 
 
 

ประมวลภาพ 
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  สมาชิกในกลุ่มอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์ 

 
 

 
 

ประมวลภาพ 
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ที่ท างาน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เลขท่ี 68 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน  

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
E-Mail  cutebanana@hotmail.co.th 
 
ประวัติการศึกษา 
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